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ÖZ  

NARKİSOS FİLMİ BAĞLAMINDA IŞIĞI KULLANAN SANAT 

ARACILIĞIYLA İLLÜZYONU KIRMAK 

Sinema Sanatta Yeterlik Tezi 

Sinema Sanatta Yeterlik Programı / Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalı 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

Hazırlayan: Tuna YAZICI 

Tez Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYTEKİN 

 Bu çalışmada Narkisos adlı film bağlamında ışığı kullanan sanat olan sinema 

aracılığıyla illüzyonu kırmak konusu, üç bölüm halinde işlenmiştir.  

İlk bölümde ‘Sanat ve Gerçeklik’ konusunu temel kavramlarıyla ve sanatın 

bilinci (ben mesafesi) bağlamında oyun, rüya, büyü (illüzyon) ve sanat ilişkisi, sanat 

olarak sinema ve sinemada gerçeklik kuramı ve algısı, son olarak da Narkisos 

filminin önermesi olan ‘yüzleşmek zordur’un temelini oluşturan yüzleşmeye dair 

kullanılan metafor olan ‘ayna’ ve kendini gerçekleştirme aracı olarak ‘aynalı 

düşünce’ konu alınmıştır.  

İkinci bölümde şiddet konusu ve yaratma cesareti ele alınmıştır. Şiddet teması 

üzerinden sinema ve şiddet, erk ve narsizm, şiddet ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, 

yüzleşmeyi bir illüzyon yaratarak zorlaştıran unsur olan erkek egemen toplumun 

yarattığı şiddet ortamı, bu illüzyonun sürmesini sağlayan erk eliyle metodolojik 

olağanlaştırma ve buna bağlı olarak celladına aşık olma sendromu çalışmanın 

kavramsal boyutlarını oluşturmaktadır.  

Üçüncü bölümde ise tezin kavramsal yaklaşımını somutlaştıran Narkisos 

filminin sinopsisi, treatmanı, senaryosu ve sahne analizleri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: 1.İllüzyon; 2.Erk; 3.Sinema; 4.Şiddet
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ABSTRACT 

TO BREAK DOWN THE ILLUSION BY THE HELP OF ART 

WHICH USES LIGHT IN THE CONTEXT OF THE FILM 

NARKISOS 

Art Efficency Thesis 

Fine Arts / Department Of Doctor of Arts In Cinema  

Maltepe University Institute Of Social Sciences, 2018  

Tuna YAZICI 

Thesis Advisor: Dr. Hakan AYTEKİN 
 

This thesis is being searched under the three main sections. 

Under the first section ‘The Art and Reality’ topic with its main terms, ‘play, 

dream, illusion and art relation in the context of art’s consciousness (me mile)’, 

‘cinema as art and reality in cinema theory and its perception’ and lastly the film 

named Narkisos’s suggestion as ‘facing is hard’s main root of facing concept 

metaphor ‘mirror and using mirroring idea to realize yourself’ topics are examined.  

Under the second section ‘Violence as a tool for creating an illusion’ which 

hardens to face yourself topic has been examined. Also under the topic of violence, 

‘Cinema and Violence’, ‘Powers and Violence’, ‘Violence and Social Sex Relation’ 

has been examined.  

Under the third section the film Narkisos’s, which is thesis context, synopsis, 

treatment, scenario and scene analysis are presented. 

Keywords: 1.Illusion; 2.Powers; 3.Cinema; 4.Violence 
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     GİRİŞ 

 'Yüzleşmek zordur' 

Tatil nedeniyle Dresden’de bulunan bir arkadaşımın bana kendi fotoğrafını 

göndermesi ve benim de arkadaşımın fonundaki mimari yapıların muhteşemliği 

karşısında istemsiz olarak kendi kendime ‘Neden bu tür yapılar bizde yok?’ diye 

sormaya başlamam ile bu çalışmaya esas teşkil edecek olan sorunsalı dert 

edinmem bir oldu.  

Bence sorumun cevabı, aslında basitti; bizim Rönesans gibi bir sanat ve bilim 

akımını yaşamamış ve böylece Aydınlanma dönemine girememiş olmamızdı. Devlet 

yapısı ve inançların, sanat eserinde önemli payı olmaktadır çünkü sanat eserleri bir 

dünya görüşünün ürünüdür. İçindeki ışığı (yaratıcı cesareti), yaratıcılığı ve yaratıcıyı 

fark eden insanoğlu, sanat ürünüyle korkularından ve onu bağlayan bağlarından 

kurtulur, özgürleşir ve saf sevgiyi hisseder. 

İngilizcedeki ‘religion’ yani din kelimesinin ‘relink’ten yani yeniden kendine 

bağlanma (dönüş) anlamına geldiğini öğrenmek, her ne kadar sadece öğretileri 

benimsesem de, pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da toplum olarak bir 

yüzleşmeye ihtiyacımız olduğunun göstergesi bana göre. Ama biz yüzleşme 

terbiyesinden ne yazık ki yoksunuz. Bunu kayıt altına alınmış şeyleri dahi reddetme 

özelliğimizle Biri Bizi Gözetliyor gibi televizyon programlarında, açık oturumlarda, 

hatta haberlerde görebiliyoruz. Bu da bizim “çocuk bir toplum” olarak kalmamıza 

neden oluyor. Taoizmin kurucusu Çinli bilge Lau Tzu; “Başkalarını bilmek bilgelik, 

kendini bilmek aydınlanmadır,” diyor. 

İnsan kendini var ederek kendi olanaklarını da fark eder; kendi olanaklarının 

ve kendi seçimlerinin eseridir çünkü insan bir nesne (madde) değil, bir var oluştur, 

kendi kendini var eder. Seçimlerinin sorumluluğunu alma cesaretini (yaratıcı 

cesaretini) içinde taşır ve insan kendi sorumluluğunu varoluşsal gerçeklerle 

yüzleşerek üstlendiği oranda özgürleşebilir ve bu devinim, bu şekilde devamlılık arz 

edebilir.   
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                                            1. BÖLÜM 

SANAT VE GERÇEKLİK, TEMEL KAVRAMLAR 

 

Sanat felsefesi ilk olarak Platon ve Aristoteles ile başlar ve her ikisi de ‘Sanat 

nedir?’ sorusuna sanat eserleri aracılığıyla yanıt arar. Sanat kuramlarına dair yapılan 

tartışmalar farklı pek çok konu adı altında çıkmış olsa da, temelde içerik ve biçim 

üzerinden yapılmıştır. 

Platon’a göre sanat, gerçeğe ayna tutmaktır. Sanatın gerçeğin bir ‘yansıma’sı 

olduğu savından yola çıkarak ‘Yansıtma Kuramı’nı ortaya çıkarmıştır. Ona göre 

sanat bir yansıtmadır. Sanat kopyanın kopyasıdır. Doğa yani dünya değişir çünkü 

dünyadaki her şey idealar dünyasındaki gerçeklerinin bir yansımasıdır. Burada 

olanlar yani duyularımız ve bilgilerimizle algıladıklarımız gerçek değil sadece 

gerçekliğin bir gölgesidir. 

Mimetik sanat kuramı yani sanatı yaşamın bir yansıması olarak görme 

düşüncesi 19. yüzyıla ait olup, Duchamp'ın pisuarı ile yerini kavramsal sanata 

bırakmıştır. “Sanatın bilinci, sanatın düşünümsel olmasındandır” (Danto, 2012: 77). 

Yaratıcı süreç, biçim için duyulan tutkunun dışavurumudur. Biçim yaratıcı edim için esas 

yapı ve sınırları sağlar. Parçalanmaya karşı bir mücadeledir yaratıcı süreç: Uyum ve 

bütünleşmeyi doğuracak olan yeni varlık türlerinin var oluşa getirilme mücadelesi. (Gürler, 

2007) 

Sinema perdesindeki görüntü bedenden yoksundur, sadece ışık ve gölgeden 

oluşur. Seyirci sinemadaki ışığı gerçeklikmiş gibi algılar oysa o sadece bir 

görüntüdür. Dünyanın ilk sinema filmini yapan Lumiere kardeşlerin ilk filmlerini 

seyreden izleyicilerin, perdede üstlerine gelen treni gördüklerinde kaçışmaları o 

insanlar için içgüdüsel ve doğaldı çünkü o an perdedekinin bir projeksiyon olduğunu 

unutarak gerçek sandılar, yaşadıkları bir illüzyondu. ’Bütün tecelli alemi, gerçekliğin 

suretidir; başka deyişle insanın varoluşu yoktur, insan zamana, mekan yansıtılmış 

bir hayaldir” (Kocabıyık, 2014: 280). Sanat öyle bir illüzyondur ki illüzyonu (insan 
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yaşamını) illüzyon ile kırar ve bu yolla 'farkındalık' yaratır. Sanat illüzyonu araç 

olarak kullanır. 

Sinema idealistik bir olgudur ve bilimsel ruhla şekillenmiştir. Sinema diğer 

sanatlarla kıyaslandığında pek çok olguyu bir arada inceleyen bir bütünlük 

çalışmasıdır. 

Sinemanın özünde var olana ulaşma çabası; önce sistemi meydana getiren 

bütünü parçalayıp parçaları tek tek incelemekle, sonra onları yeniden birleştirme 

yoluyla gerçekleştirilir. İnsansal değerlerden biri olan sanat, Ben’in ruhsal 

dağılmalarının toplanmaya çalıştırıldığı bir Ben’e kavuşma arayışıdır. 

Sinemaya gerçekliğe baktığımız gibi bakmamızın nedeni bakış şeklimiz 

olmayıp, onun mekanik bir şekilde kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. Burada bir 

‘ben mesafesinden’ bahsedebiliriz ki bu oyunlarda da yaratılan bir illüzyondur. 

Sinema kuramcısı Bazin, sinema nedir sorusuna dair bakış açısını yansıtırken, 

sanata bakış açısından yola çıkarak Mısır kültürüne ait olan mumyalamanın plastik 

sanatların kökenindeki etkenlerden biri olduğunu savunmuştur. Mumyalama 

ritüelinde ruhani bir ölümsüzlüğe uzanış yatarken, kendi başına gerçekliğe uygun, 

ideal bir dünya yaratmaya çalışan sanatçının, psikolojik olarak ayrı yollardan, aynı 

şekilde, ölüme karşı son sözü söyleme arzusu yatar. Bu nedenle Bazin’e göre plastik 

sanatların tarihçesi, psikolojik açıdan bakıldığında, benzerlik yaratmanın, yani başka 

bir deyişle gerçekçiliğin, hikâyesidir. 

Sinema, ne kadar istenirse istensin gerçeklikten kopamadığı gibi Bazin'in 

söylediği üzere asla gerçeğe %100 ulaşamaz yani hayatı birebir yansıtamaz. Bu 

durumda sinema gerçekliği kendi yöntemlerine (senaryo, mizansen, sinematografi, 

kurgu vs.) başvurarak yeniden üretmek durumundadır. Zamanı, mekânı, hikâyeyi 

istediği gibi bozarak kendi sinemasal gerçekliğini yaratır. Sinemasal gerçeklik, 

hayatla ne kadar benzeştiğine göre değil aksine sinemasal yöntemlerle gerçekliği 

biçimlendirme başarısına bağlıdır.  
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Bazin’e göre montajla görüntülerin kendi anlamları dışında anlamlar yaratılır 

çünkü anlam görüntülerin nesnel anlamından öte birbiri ile kurdukları bağ üzerinden 

anlamlandırılır. Bu da yönetmenin seyirciye dikte ettiği anlamdır. 1930’ların 

sonlarında çekilen her film neredeyse bu (analitik) montaj tekniği ile çekilmiştir. 

Montajın asıl amacı izleyiciyi düşündürmektir. 

Kant’a göre;  “Sanat ve gerçeklik arasındaki farkın farklı türden şeyler 

arasında olmaktan çok farklı tavırlar arasında bir fark olduğunu, dolayısıyla da 

neyle ilişkiye girdiğimizden çok, nasıl girdiğimiz ile ilgili olduğunu akla getiren, 

Kant'ın Critique of Judgement'ında bulunabilir” (Akt. Danto, 2012: 41).  

Kurmaca ve gerçeklik arasında bir karışım olarak tanımlanan ‘eşik durum’, 

Bergson’un ‘kendine ait kuralları olan’, sezgi yöntemidir. Sinemanın ikili bir yapıya 

aynı anda sahip olması anlamında paradoksal bir sanattır. Bu paradoksallık onu 

eşikte tutan şeydir. 

Aslında tüm bu karşıtların çarpışmasıyla yaratma gücü kendini yok ederek, 

kendini yeniden var etme hali ve neticenin arındırıcı ve saflaştırıcı (aydınlanma) bir 

büyü etkisi yaratarak 'Bir'den yani bilinçdışından gelir çünkü Jung'un da savunduğu 

üzere bilinçdışı, insan doğasının bütün yönlerini içine alır. 

Tüm sanatlar arasında sinema, okuma yazması olmayan kimselere bile 

kolayca hitap edebilen, tüm halkı göz önüne alan ve seyircisi, kitle halinde, aynı 

yerde toplanan, kolay anlaşılabilen bir sanattır ve hem göze, hem de kulağa hitap 

etmesi ile toplum üzerinde daha etkin bir rol üstlenmektedir. Halk eğitimi açısından 

sinema, genel kültürü arttırıcı bir araçtır. Halkın bilgi, görgü ve davranışlarını 

değiştirici etkisi büyüktür, davranış değişikliğini olumlu yönde etkileyebilir. Ülkenin 

toplumsal problemlerini aksettirmek yoluyla eleştiri yaparak, bazı hal ve çareler 

önerebilir; yani bir kitle iletişim aracıdır. Kısacası sinema yeni bir toplum inşasında 

yeni biçimlerin, sembollerin, yeni modellerin bulunabilmesine hizmet eder.  

Sosyoloji alanında, sinemanın topluma dair sunduğu temsiller, seyirci yani 

toplumla kurduğu ilişki, aynı şekilde toplumun sinemayla kurduğu ilişki sürekli 
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birbirini şekillendirmektedir. Bunda sinemanın sembollerle ilişkili olarak toplum 

üzerindeki etkisi büyüktür.  

Sanatın, sinemanın bir toplumu yeniden inşa etme gücü vardır çünkü yapılan 

araştırmalarda çok sayıda insanın piyasa filmlerinde ifade edilen somut olguları 

sorgusuz sualsiz, doğru diye kabul etme eğiliminde olduğu ortaya çıkmıştır. Sinema 

toplumsal yüzleşme sağlama yönünden de önemli bir görev üstlenir. 

 

1.1. Sanatın Bilinci (Ben Mesafesi) Bağlamında “Oyun”, “Rüya”, “Büyü” 

(İllüzyon) ve Sanat İlişkisi  

“Kültürel deneyim, ilk olarak oyunda tezahür eden yaratıcı yaşamla başlar” 

(Kocabıyık, 2014: 232).  Oyun, oynayan kişiye ben mesafesi koydurarak illüzyonu 

yani kendi kurduğu sanal dünyayı yaşatır. Örneğin günümüzde oynanan bilgisayar 

oyunlarında oynayan kişi ana karakter olup, oyunu kurallarına göre oynayıp galip 

gelmeye çalışıyor ve bu amacını gerçekleştirebilmek için defalarca oynayıp, 

yeniliyor. Gerçek hayatta bu kadar yenilmeye dayanamayacak bir insan, burada 

bunun bir illüzyon olduğunun farkında oluyor; ama aynı zamanda o kahraman 

kendisiymiş gibi özdeşleşerek de keyif alıyor. Bunun tek nedeni koyulan 'ben 

mesafesi'dir.  

Sinema da bir eğlendirme aracıdır ve seyircilere çok kez ömrü boyunca 

algılayamayacağı lüks ve ihtişam dolu sahneler göstermek sureti ve onlara hayal 

ettirme yoluyla çeşitli ikameler sağlamaktadır çünkü sinema bir 'rüya fabrikası'dır. 

Rüya ise ben mesafesi koyan ama bunun o an farkında olmadığımız ve bu 

yanıyla oyundan ayrılan ama oyun gibi illüzyonvari bir yapıya sahip olmasıyla 

Nietzsche’nin de ifade ettiği gibi inancın temelini oluşturur. İkili doğamız olan ruh 

ve beden ayrımı, aynadaki akis probleminin de temelinde yatar. 

Kendi nesne olmaklığımı bir başkasını özne olarak tanıdığımda fark ederim. Bir dışım 

olduğunun keşfi –mantıksal olarak bundan ayrılamayacak şekilde– başkalarının da içi 

olduğunu keşfetmem sayesindedir. Bir hafif meşrep, kendi düşüklüğünü bir Bakire 

tablosunda görebilir (Danto, 2012: 29). 
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Aksine, insanı kendine âşık eden, hatta kendisinden korkutup şaşırtan bir şeyin 

varlığı, ruh ve beden ayrımının en önemli kaynağıdır. Bu ikili doğa akışı hayatı var eder. 

Korku bir beyin tutulması hali ya da ayık sarhoşluk hali yaratarak bizi eylemsizliğe iterken; 

sevgi, aşk, arzu bizi eyleme iter. Arzu varlığın ve varoluşun ilk tohumudur. Oysa düşünme 

ve kendini gerçekleştirme edimlerini birbirinden ayıramayız. “Tanrı bir ayna yaratmamıştır, 

ayna tanrıyı yaratır. Tanrı, aynalı düşüncenin yansısıdır” (Kocabıyık, 2014: 217). “ “Öteki, 

kendini kendiyle bilme için bir ara-yüzdür”(Kocabıyık; 2014: 272) ve ayna buna katkı 

sağlayan bir araçtır. 

 

Şekil 1.1. Millenium Park - Chicago - 'Giant Beans' - Anish Kapoor 

(https://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=786&ei=rQKuW7OYKouesg

GPrqa4CQ&q=chicago+giant+beans+Anish+Kapoor&oq=chicago+giant+beans+Anish+Kapoor&gs_l=img.3

...3158.30576.0.31090.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac.1.64.img..0.0.0....0.-

fyvXZQUcU8#imgrc=_OJAbzDtmEgVKM:) 

 

1.2.     Sanat Olarak Sinema ve Sinemada Gerçeklik Kuramı ve Gerçeklik Algısı 

‘Kuramlar, bir alan konusundaki düşünme biçimlerinin sistematik bir 

organizasyona dönüştürülmesini sağlar.’ (Değirmen, 2015) 

Sinemanın özünde var olana ulaşarak onu yüzeysel bir bakışla görülemeyecek 

anlamlarını keşfederek açıklamaya çalışan ve bu yolla onun bir sanat olduğunu 

ispatlamaya yönelik olanlar sinemanın kuramlarıdır. Kuram sinemanın diğer 
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sanatlarla, seyirciyle, toplumla ve gerçeklikle olan ilişkisini araştırırken sinemaya 

bütün filmleri içinde barındıran bir sistem olarak yaklaşır. 

Sinemayı oluşturan parçalardan en önemlileri; kamera, sinema salonu, seyirci, 

yönetmen, senaryo, kurgu, mizansen, sinematografi'dir. Kuram bu unsurlar ve daha 

birçoğu tek başına değerlendirildikten sonra bir araya getirilerek sinemanın genel 

düzeyde ne olduğunu açıklar. 

15. yüzyılda camera obscura, yani ışık geçirmeyen bir kutunun bir ucuna 

açılan bir delikten geçen ışığın kutunun karşı duvarında gölge düşürmesi prensibiyle 

çalışan düzeneğin kurularak yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, Batı resminde 

perspektif yer almaya başlar. Bu durumda Rönesans’tan itibaren 19. yüzyıla kadar 

Gerçekçilik akımının resim ve diğer plastik sanatlarda baskın etkisini sürdürmesine 

neden olur. Oysa ressam ne kadar yetenekli olursa olsun, kendi nesnelliğinin 

gölgesini gerçekliğin üzerine düşürür. Fotoğrafın nesnelliği ise fizikselin ötesinde 

psikolojiktir. 

Sinema alanında ilk icat Amerika’da Thomas Edison ve yardımcısı W. K. L. 

Dickson tarafından kinetoscope adlı bir makineyle yapılmıştır. Bu makine tek kişinin 

izlemesine imkân tanıyan şeffaf bir film üzerine kaydedilen görüntülerin, fonografa 

kaydedilmiş ses eşliğinde oynatılması prensibiyle çalışıyordu. Bu makinenin içine 

bozuk para atılarak tek bir kişinin izlediği bir oyun makinesi şeklinde olması, 

Edison’un sinemaya bir eğlence aracı olarak baktığı savını güçlendirmiştir. Bu bakış 

açısı nedeniyle ‘sinemanın babası’ lakabı Lumiere kardeşlere verilmiştir. Lumiere 

kardeşlerin tasarladığı cinematographe adlı makine fotoğraf makarasını bir filme 

kaydetmekle kalmayıp, aynı zamanda bir projektör görevi görerek onu perdeye 

yansıtıyordu. Bu makine ile 28 Aralık 1895 yılında Paris’teki Grand Cafe’de 

yaptıkları film gösterimi sinemanın doğuşu olarak kabul edilir.  

Melies 1895’te bir opera binasını çekerken önünden önce bir otobüs ve sonra 

da bir at arabası geçmesiyle çekimi yanlış oluyor ancak Melies bu yanlışlıktan 

hoşlanıyor ve bunu planlayarak yapma fikri gelişiyor ve uygulamaya sokuyor. 

Böylece kamera için aksiyonun planlayarak oluşturulması yani sinema dilindeki 
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adıyla missenscene keşfediliyor. Melies doğal olmayan mekânlara stüdyo kurulması 

hususunda öncülük etmiştir. Zamanla missenscene’i oluşturan diğer iki öğe olan 

oyunculuk ve kostüm konularına da bulaşacak ve bu şekilde bunları kullanan ilk 

yönetmen olacaktır. 

Profesyonel bir sihirbaz olan Georges Melies, Lumiere kardeşlerin ürettiği 

cinematographe’ı almak istemiş ancak kardeşlerin bu isteğini reddedişi üzerine kendi 

kamerasını yaparak filmler çekmeye başlamıştır. Sinemanın imkânlarını keşfederek 

Senaryosu olan kurgusal filmler çekerek, adından ‘Sinemanın Sihirbazı’ olarak 

bahsettirmiştir. Bunun nedeni çektiği filmlerde maskeleme, üst üste bindirme, çoklu 

pozlama gibi ‘hile’leri kullanarak, bu fotografik teknikleri keşfederek sinemaya çok 

farklı bir bakış açısıyla bakmasından kaynaklanmıştır. Bu sebepten ötürü kendisi 

Biçimci kuramın ilk örneğidir. 

Sinema tarihinde Lumiere kardeşler ve Melies’ten sonra gelen en önemli kişi 

eski bir tiyatro oyuncusu olan Amerikalı yönetmen D. W. Griffith’tir. Griffith’i 

sinema tarihinde bu kadar önemli kılan onun paralel kurgu ve yakın çekim gibi 

tekniklerin kullanımında gösterdiği ustalıktır. Bu şekilde modern sinema dediğimiz 

sinematik anlatım dilinin kurucusu olmuştur. 

Sinemanın sanat olarak kabul edilmesi şair Vachel Lindsay’in 1915’te yazdığı 

The Art of the Moving Picture adlı ilk kapsamlı eseriyle olmuştur. Ardından Hugo 

Munsterberg’in 1916 yılında yayınladığı Photoplay: A Psychological Study sinemaya 

sanat dalı olarak ihtiyacı olan akademik çalışmayı ilk getiren eserdir. Munstenberg 

Gestalt psikoloji kuramından gelen biri olarak bu çalışmasında sinemayı bir sanat 

dalı olarak kabul ederken, sinemayı bir sanat dalı olarak incelemekten öte, sinemaya 

seyircinin zihniyle kurduğu algılama ilişkisi bağlamında yaklaşır. Sinemanın direkt 

gerçeğin bir yansıması olmaktan öte perde üzerinde izlenen ve kendi içinde bir 

bütünlüğü olan, oluşma süreçlerinde farklı değişkenlerin ilişkiye girmesi neticesinde 

bir bütünlük oluşturabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere Munstenberg’in sinema 

anlayışının Gestalt psikolojisinin, bütün kendisini oluşturan parçalarının tamamından 

daha fazla bir anlama sahiptir anlayışından yola çıktığını farkedebiliriz. 
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Sinema kuramcılarının sanat kavramına bakış açılarını yansıtan kuramları, 

aslında sinemanın malzemesinin ne olduğuna verdikleri yanıta ve bu yanıtı ararken 

sanata, biçime, içeriğe nasıl yaklaştıklarına göre çeşitlilik göstermektedir. Fakat 

burada dışardan bir gözün sinemada gerçeklik (içerik) ve biçimcilik diye birbirine zıt 

iki kutuplaşmış kuram şeklinde görmesi olayı şirazesinden çıkarır çünkü aslında hem 

biçimciler içeriği, hem de içeriği öncelleyenler biçimi reddetmezler. Aslında 

sinemada bir ayrışmadan öte birbirini tamamlayarak bütünleşmenin verdiği güçle, 

onun bu günlere gelişinin hikâyesini görebiliriz. 

Sanat kuramlarının sanatın ne olduğuna dair sorgulamasında Gerçekçilik 

kuramını benimseyenler, sanatın içeriğine ve dış dünya ile kurduğu ilişki üzerinden 

bu sorgulamayı yaparken, sanatın gerçekliğe yaklaştıkça sanat olabildiğini savunurlar 

oysa Biçimciler sanatı sanat yapanın biçim olduğu savını ortaya atarlar. Sanatçının, 

sanatın teknik özelliklerinde ustalaştıkça sanat yapmış sayılabileceğini savunurlar. 

Sinemanın fotoğraftan aldığı teknik özellikler onun biçimsel olarak 

şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Biçimciler işte tam da bu sırada varlık 

göstermeye başlamışlardır. Sinemanın, gerçeğin mekanik bir kopyası olmaktan öte 

onun teknik özelliklerinde ustalaşarak daha özgün bir sanat biçimine dönüşeceğini 

savunurken, onun içeriğini ve dış dünyayla olan ilişkisini göz ardı ederler. 

Kuramsal çalışmaların kendini gösterdiği ilk yerlerden biri de Sovyet 

Rusya’dır. Moskova merkezli kuramsal çalışmalar Biçimcilik olarak isimlendirildi. 

Sinema çalışmaları Rusya’da 1920’de biçimcilikten de etkilenerek donanımlı bir 

sinema kuramı oluşturmaya başladı. Biçimci kuram tam olarak, Mustenberg'in 

ardından gelen Arnheim, Balazs ve başta Eisenstein, Pudovkin ve Vertov olmak 

üzere Sovyet sinemacıları tarafından ortaya konulmuş oldu. Biçimciler en çok 

kurgudan yararlanarak görüntünün değişiminden seyircinin algısının nasıl 

etkilenebildiği üzerine çalışmalar yaparak, sinemanın bir tasarım ve anlatı formu 

olup, kendine özgü bir dile sahip olduğunu ispatlamaya çalıştılar ve bunu bu dili 

deşifre edip baştan kurarak yaptılar.  
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Sinemaya ulusların kendi yerelliklerini ve söylemlerini kurma aracı olarak 

baktığımızda kuramsal çerçevenin de buna hizmet etmesi gerekmektedir ve 

Eisenstein’in Biçimci kuramı kitleleri bir düşünme faaliyeti haline getirerek belirli 

amaçları insanların davranış biçimleri haline getirmede bir araç olarak 

görünmektedir. Biçimci Kuram, insanların kendi gerçeklikleri ile ilgili bir yanılsama 

yaratacak kadar manipülasyonlar yaratmaya ortam hazırlasa da sinemanın sınırlarını 

izleticiyi de sanata katma anlamında genişletmesi açısından ülkelerin yerelliğini 

üretmede ve özgün bir anlatımla film üretimi yapma fonksiyonuna yardımcı olma 

noktasında etkin olabilir. Sinemayı toplumların kendilerini bulma süreci olarak ele 

alacak olursak, Biçimci kuram, toplumların kendi öz güçlerini keşfetme yolunda 

etkili bir araca dönüşebilir. 

Eisenstein sinemanın sanat olup olmadığını tartışmaktan öte genel olarak 

sanat dair düşüncelerini sinema sanatına da uygular. Eisenstein'a göre sanatın çıkış 

noktası, doğada süregelen çatışmadır. Sanatın son ereği, sanat ile bilimin 

birleşmesidir. 

Biçimci kuramla birlikte sinema ve gerçek konusu üzerine düşünülmeye 

başlandı ve bu sefer biçimcilerin ardından gerçekçi kuram ortaya çıkmış oldu. Bazin 

ve Kraucer'in başı çektiği kuramda biçimi tamamen reddetmemekle beraber 

sinemanın hayatın taklidi olduğunu ve sinemanın hayatın taklidi olduğunu 

düşündükleri için, sinemanın gerçeği ne kadar yansıtabileceğine ve sinema ile 

gerçeğin yakalanabilir olup olmadığına baktılar. Gerçeklik kuramı sinemanın diğer 

sanatlardan daha çok, gerçekliğe nesnelliğiyle en fazla yaklaşma imkânına sahip bu 

özgün yapısıyla gerçeğin altında yatan asıl gerçeği izleyiciye geçirebileceği savını 

öne sürüyordu. Kraucer sinemanın gerçeği verebileceğini savunuyordu, Bazin ise 

sinemanın gerçeğe çok ama çok yaklaşabileceğini ama asla birebir gerçek 

olamayacağını kabul ediyordu. 

Bazin’e göre sinema, diğer sanatlardan farklı olarak paradoksal bir şey 

yaparak, sanki nesne bir zaman içinde var oluyormuşçasına onun kalıbını çıkararak, 

aslında sürecin izini kayıt eder. Yine Bazin, oyuncu seyirci bağlamında sinemayı 

tiyatro ile farkı üzerinden, farklı bir yere konumlandırmıştır. Oyuncu seyirci ilişkisi 
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açısından tiyatro ile sinemayı karşılaştırdığında, tiyatronun seyirciyle bire bir karşı 

karşıya gelmesi dolayısıyla aktif bir seyirci katılımı beklemesinin aksine sinemanın 

görüntüyle baş başa kalan seyirciden pasif katılım beklediğini söyler. Bu yönüyle 

sinemanın seyircinin içine girebileceği bir dünya yaratabildiğini savunur. 

Bazin sokakları ve doğallığı seviyordu. Sinemasal zamanın gerçek zamana 

yaklaşmasını ve sinemacının nesnele sadık kalırken, algıyı izleyiciye bırakmasını 

istiyordu. Bazin, sinemayı her zaman kendinden fazla görürdü çünkü ona göre 

sinema bitmemiştir, bitmemişliğini insandan alır. Bazin'in sinema kuramı, izleyicinin 

sinema üzerindeki ağırlığının hissedildiği bir yaklaşıma sahiptir. 

Yine Bazin sinemayı diğer sanat dallarından ayıran en önemli özelliği olan 

montajın çeşitlerinden biri olan ve daha ağırlıklı Hollywood sinemasında kullanılmış 

olan analitik montajın, seyirciyi pasif durumda bıraktığını söyler çünkü diğer montaj 

tekniklerinde (hızlandırılmış, çarpıcı, paralel) olduğu gibi seyirci montajın farkına 

varmaz. Bazin’in deyimiyle bu ‘görünmez’liğin nedeni ise bu tür montajda sahneler, 

sahnenin dramatik yapısına göre sahneyi analiz etmek amacıyla kesilir. Bu yolla, 

seyirci olayın doğal akışını takip ettiği için yönetmenin bakış açısını yadırgamaz. 

Aslında bu durumda seyirci montaj yoluyla yönlendiriliyordur çünkü kurgu 

seyircinin gerçekte gözünün o şeyi izlerken takip edeceği mantıklı sıralamayı takip 

eder. 

Sinemada dijital olarak elde edilen görüntü artık nesneyi olduğu gibi 

kaydetme yerine görüntü üzerinde oynama imkânı vermesiyle sinemayı fotoğrafla 

olan ilişkisinden koparıp, onu resim sanatına yaklaştırmıştır. Bu dönüşüm 

sinemadaki gerçeklik algısının yapısında değişikliğe neden olmuştur. 

1930’lu yıllarda pankromatik yani ışığın tüm renklerine duyarlı film 

emülsiyonlarının film stüdyolarında yaygın olarak kullanılmaya başlaması ve bu tür 

filmlerin sinemaya girmesiyle Orson Welles’in Yurttaş Kane filminde kullandığı 

‘odak derinlik’i tekniği sinema dilini değiştirerek seyirciyi pasif yani yönetmenin 

anlamını almak zorunda bırakılan konumundan, filmden kendi anlamını çıkaran aktif 

bir konuma geçirmiştir.  
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Aslında Bazin’e göre bu film sinemaya belirsizliği yeniden getirmiştir. Zaten 

Bazin gerçekliğin tek bir anlamı olmadığını, olayların birden fazla anlamı 

olabileceğini ve bu nedenle sinemaya belirsizliğin tekrar girmesinin sinema adına 

çok iyi olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle Yurttaş Kane adlı film sinema için önemli 

bir mihenk taşıdır. Zaten yapısı itibariyle de ekran merkezkaçtır ve izleyiciye evrenin 

içine uzatılan belirsizliğin bir parçasını sunar. 

Aynı zamanda Bazin bu değişimi gerçekliği arttırması açısından da 

değerlendirir çünkü odak derinliği seyirciyi izlediğine benzer şekilde kesintisiz 

izleme imkânı sunar.  

Sinemada bir kırılma noktası da sinemaya sesin girişiyle gerçekleşir. Bazı 

kuramcılar buna olumlu baksa da, bazıları bunu olumsuz olarak nitelemiştir. Bazin 

ise estetik açıdan sorunlar yaratabileceğini düşünse de, bir gerçeklik kuramcısı olarak 

sesin sinema sanatının gerçekliği yakalamasına katkıda bulunarak gelişimine katkısı 

olacağını görmüştür. Yani Bazin, ses ve görüntü birliğini savunur. Ses öğesi, 

görüntüyü tamamlarken gerçeklik duygusunu da desteklemelidir. Bazin’e göre: 

Filmdeki en hareketli anlar, metin ile görüntünün her biri kendi tarzında aynı şeyleri 

söyledikleri anlardır. Ses, zaten görmekte olduğumuz şeyi tekrarlamamalıdır. Onu 

güçlendirmelidir. Nasıl gitarın tellerinin titreşimleri, bu sesin gitarın içinde yankılanması 

sonucu şiddetleniyorsa ve sesi katlanarak artıyorsa, gerçekliklerden biri de, diğeri için aynı 

etkiyi yapmalıdır. Film tamamen bu tür bir ilişki üzerine kurulmuştur. (Akt. Köksal, 2006) 

Welles’in üzerinde bu kadar dursa da, Bazin’i asıl etkileyen İtalyan Yeni-

Gerçekçilik’i olmuştur. Sinema tarihçilerinin Roberto Rosselini’nin 1945 yılında 

çekilen Roma Açık Şehir adlı filmiyle başlayıp, Vittorio de Sica’nın 1951 yapımı 

Umberto D. Adlı filmiyle son bulduğunu belirttikleri bu akımın 2. Dünya Savaşı 

sırasında İtalyan halkının içinde bulunduğu durumu abartısız bir biçimde sunmayı 

hedeflemiş bir akımdır. Sinema dili itibariyle daha sade, doğallığı benimseyen, 

teknik olarak kusurlu yeni bir biçem örneği sunduğunu görürüz. Welles ve Yeni-

Gerçekçi akım yönetmenlerinin ortak yanı gerçekçi yaklaşımı benimsemiş 

olmalarıdır fakat gerçekçiliğe biçimsel olarak iki farklı biçemle yaklaşırlar. Welles 

daha belirgin ve kusursuz biçime sahipken, Yeni-Gerçekçiler ise adeta biçemden 
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sıyrılmış yani daha kusurlu ve doğal bir yaklaşımı benimser. Bazin Yeni-

Gerçekçiler’in bu biçemden sıyrılmış halini biçimin yokluğundan öte yeni bir biçem 

dili olarak yorumlar pek çok kuramcının aksine. 

Bazin izleyiciyi merkeze alarak, yönetmenin bir anlam tahayyül etmesine 

karşı çıkmasa da asıl anlamın ve ona bağlı yan anlamları izleyiciye bırakır ve bu 

noktada yönetmenin görevinin çeşitli teknikler kullanarak buna bir kapı açmaya 

çalışmak olduğunu savunur. İzleyiciyi nereye bakacağını seçmek noktasında serbest 

bırakır. Bazin mesajın çoklu anlamı üzerine düşünmeyi tercih eder çünkü izleyicinin 

filmin derinliklerine girmesini ister. 

Bazin, mizanseni kastederken özellikle odak görüntülemeyi kastederek, onu 

sinemanın merkezine koyarak, bu vasıtayla izleyicinin sinemasal dünyaya ve uzama 

daha rahat girmesinin mümkün olduğunu öngörmüştür. İzleyiciye artık tek bir 

noktaya yani merkeze değil, çevreye de bakabilme fırsatı bulmaktadır. Bazin bunun 

üç türlü bir gerçeklik yarattığını şu sözleriyle ifade eder: 

Ontolojik gerçeklik, nesnelere somut bir yoğunluk ve bağımsızlık vermektedir. Dramatik 

gerçeklik, aktörü dekordan ayırmayı reddeder ve bu noktada bizim için en önemlisi, 

psikolojik gerçekçilik, izleyiciyi içinde hiçbir şeyin önsel olarak belirlenmediği gerçek 

algının koşullarına geri götürür. (Akt. Ket, 2013) 

Tüm sinema kuramcıları için montaj, sinemayı fotoğraftan ayıran en önemli 

özelliklerden birisi olması nedeniyle önemli bir konu olmuştur. Tıpkı Munstenberg 

gibi Gestalt psikolojisi ekolünden olan Arnheim’a göre montaj, sinemanın zamansal 

ve uzamsal olarak sürekliliğe sahip olmadığının göstergesi olmasıyla onu kayda 

aldığı gerçeklikten ve tiyatro sanatından ayıran en önemli özelliktir. 

70'lere gelindiğinde sinema kuramlarının altın çağı başladı. Bu yıllarda 

göstergebilim, yapısalcılık, psikanaliz, Marxizm, feminizm gibi farklı anlayışlar 

sinemayı anlamlandırmak üzere kullanılırken, modern kuramlar ortaya çıkmış oldu. 

Bunlar kuramların sadece var olanı açıklamakla kalmayarak, aynı zamanda olması 

gerekeni gösterdiğini kanıtlıyor. Örneğin bugünkü 3D teknolojisinin çıkış noktasının 

Bazin'in sinemada gerçeklik kuramına dayandığı söylenebilir. 
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Yine örneğin sinemada Feminist kuramın gelişmesinde en önemli katkılardan 

biri Laura Mulvey tarafından yapılmıştır. Mulvey, ‘Görsel Haz ve Anlatı Kuramı’ 

başlıklı makalesinde özellikle Hollywood filmlerinde kadın imgesinin erkeğin 

kastrasyon korkusunun bir gidericisi olma yönünde oluşturulduğu belirtilmektedir. 

Film izleyenin cinsiyeti ne olursa ana akım filmlerde kullanılan kamera açılarıyla her 

seyirci bu filmleri eril bakış açısıyla izler. Mulvey bu bakışta bir masumiyetten öte 

bir dikizleme hazzını doyurma yolu görmektedir. 

Türkiye'de sinema daha çok masal, destan, halk oyunları gibi sözlü edebiyat 

geleneğinden belenmesi dolayısıyla onun gerçeklik yolunda ilerlemesini 

engellemektedir. Türk sineması aynı zamanda kendi gerçekliğini bulma konusunda 

da bir hayli geç kalmıştır. 1990'lı yılların ortalarından itibaren bazı yönetmenlerin 

toplumdaki gerçekliği yansıtmayı deneyerek gerçekçi gelenekten beslendiği 

görülmüştür. Özellikle minimalist sinema ile kendini bu alanda var eden Nuri Bilge 

Ceylan, Semih Kaplanoğlu ve Derviş Zaim gibi pek çok yönetmen,  bu kuramsal 

bakış açısı altında incelenebilecek filmler üretmişlerdir. 

Kısaca sinema kuramları sinemanın ne olduğuna dair farklı yaklaşımları, 

farklı düşünme yolları ve farklı kullanım yöntemleriyle ilgili analizleriyle sinema 

sanatının başarılı bir anlatı aracı olarak kullanılmasına neden olmuştur. 

 

1.3.  “Ayna” ve Kendini Gerçekleştirme Aracı Olarak “Aynalı Düşünce” 

Bu çalışmada metafor olarak kullandığım “ayna”ya halk ağzında pek çok 

yörede göz kelimesinden türetilmiş olan gözgü adı da verilir. Gözgü’nün yanı sıra 

gözgeç,  gözgü, közgeç, közgö, közgü, küzgü ifadelerine de rastlanır.  

Aynalar halk inancının dikkatini çekmiş cisimler olup farklı anlamlar 

yüklenmiştir. Yaşanılan Dünya ile Öteki Dünya arasındaki sınırı sembolize eder. 

Şaman, aynaya bakarak gelecekten haber verir veya kendi ruhunu görebilir. Gözle 

görünmeyen varlıkları gösterir. Gömülen ölülerin üzerine ters ayna bırakmak eski bir 

Türk geleneği olup, bu geleneği Anadolu’da hâlâ uygulayan yöreler bulunmaktadır. 
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Budacıların nirvana (rüzgâr; vana, -siz: nir-) kelimesiyle adlandırdıkları şey 

bir ayna-su’dur. Tasavvuf inancında da temel bir simge olan ayna, hiçbir şey 

söylemeyen her şeydir.  

Görme fiili ve görüntülerin pek çok kültürde farklı bir önemi vardır. Görüntü 

gerçeğin en önemli parçası kabul edilir. Bazı kültürlerde, insanın kendi ruhunun 

kendi gölgesinde ya da sudaki veya aynadaki yansımasında olduğuna inanılır. Eski 

Yunan’da insanın kendi yansımasına bakmasının ölümüne yol açabileceğine, çünkü 

yansımanın ruhu yakalayacağına inanılmıştır. Bugün bile cenaze törenlerinde 

aynaların örtülmesi, su dolu kapların ağızlarının kapatılması gibi adetler, ölünün 

ruhunun buralarda barınabileceği korkusundan kaynaklanmaktadır. Benzer sebeple, 

aynanın kırılması da uğursuzluk sayılır. Bu nedenle geriye dönüp bakma yasağı 

(arkaya bakma yasağı) ve ya kimseye bakmama yasağı şeklinde efsane motifleri 

vardır. İmtihandan geçen kahraman, bu yasağa uymazsa taş kesilir, taşa dönüşür. 

Masallarda sihirli aynalar gelecekten haber verir, uzak yerleri gösterir, insanlarla 

konuşur. 

Ibnü’l Arabi’nin açıklamaları üzerinden ilerleyecek olursak ayna âkildir ve 

aynadaki yansımalar, ‘düşünümün’ alegorisidir. Düşünüm gayri iradi olan refleksten 

farklı olarak bize zihnimizin içinde neler olup bittiğini anlamamızı sağlayan bir içe 

bakış tecrübesi sağlar ki ‘kendini bilmek/görmek’ kâmil insan ya da aydınlanmış 

insan olmak yolunda atılmış en önemli adımdır. Batı dillerinde de refleks ve 

refleksiyon, yani düşünüm, etimolojisi olarak yakın akrabadır. Her ikisi de ‘yansıma’, 

‘yansıtma’ anlamına gelen Latince reflexus’tan türetilmiştir. 17. yüzyılda ani tepki 

vermeyi gerektiren uyaranların beyne çarpıp sekerek anında motor harekete 

dönüştüğü düşünülüyordu; bu yüzden bu hareketlere de refleks denmiştir. 

Refleksiyon ise düşünce üzerine bir düşünce, düşüncenin düşünülmesi, hatıraları 

hatırlatma ve hatırladığının bilincinde olma anlamına geldiği için bu ismi almıştır. 

Aynanın gösterme biçimi ile sinema filminin gösterme biçimi benzerlik 

gösterir. Aynanın gösterme biçimi olan içindeki gümüş parçacıkları ile ışığın 

yansıması yoluyla görüntünün yansımasını sağlayarak görünür kılması ve sinema 

filmindeki negatifin ki bu da aynadaki yansımamızın sağımızı sol, solumuzu sağ 
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yapması gibi bir duruma tekabül eder, yine içindeki gümüş parçacıkları ile ışığın 

tepkimesi sonucu görüntünün yansımasını sağlayarak görünür kılınması bu açıdan 

benzerlik gösterir. 

Rollo May'e göre “yaratıcılık, bilinci yoğunlaşmış insanın kendi dünyasıyla 

karşılaşmasıdır” ( Akt. Gürler, 2007). Sanat, bir yüzleşmedir. 

Ressam Caravaggio şöyle diyordu “Her tablo, bir Medusa başıdır. İnsan 

içindeki dehşeti, dehşetin imgesiyle yenebilir. Her ressam bir Perseus’tur” (Akt. 

Kocabıyık, 2014: 115).  

Ayna, imgelem gibi bir ara-dünyadır; hayal ve gerçek burada birbiriyle kesişir, birbirlerine 

sirayet eder. Aynadaki suretimize bakışımıza mutlaka imgelememiz karışacaktır; çünkü 

soyutlamalarımızla algılarımızı birbirine bağlayan imgelememizdir. Bunu yaparken de 

kendisinden önce var olan dile, simgesel ve kültürel kodlara başvurur. Bakış ancak dışarıdan 

geçerek içeriye dönebilir. Bunun sonucu olarak da göz, yüzünü ancak yorumlanmış biçimiyle 

görür. (Kocabıyık, 2014: 117) 

“Bir şeyin ne olduğunu onun simgeselleştirilmiş biçimine başvurmadan 

anlayamayız. Bir yüzü peçeyle örtmeden göremeyiz” (Kocabıyık, 2014: 273). Sinema 

da Kuleshov; Pudovkin, Eisenstein'ı Sovyet Rusyası'nın simgesel anlatımı savunan 

ilk büyük yönetmenleridir. Göstermekten öte anlatımı tercih etmişlerdir. Sinema 

sanatında simgesel anlatım büyük rol oynar.   
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                                     2. BÖLÜM 

İLLÜZYON YARATMA ARACI OLARAK ŞİDDET ve KIRMA 

ARACI OLARAK IŞIK (SANAT) 

 

Şiddetin kökeninin insanın kendine yabancılaşması ve kendine nefreti üzerine 

konumlanması ve dikkati insan merkezine çeken, şiddetin de bir hümaniter tavır 

olduğuna örnek teşkil etmesi adına ilginçtir. 

Frankfurt Okulu çalışmalarında popüler kültüre ciddi eleştiriler getiren,  onu kültür endüstrisi 

olarak tanımlayan Adorno için popüler kültür, özetle tüketiminden haz alınan ve mücadele 

edilmesi gereken bir alandır ve kapitalist sistem müthiş bir kültürel emperyalizm oluşturarak 

insanı öz niteliklerinden, isyankâr güdülerinden, gerçek sanatsal ve kültürel ihtiyaçlarından 

uzak tutmakta ve popüler kültür gibi öğelerle adeta uyutmaktadır (Akt. Ekici, t.y.). 

Kapitalist sistemin kültürel olarak koyun sürüsü yaratmaya ve insanları 

kişiliksizleştirmeye çalıştığını söyleyen Adorno’nun popüler kültür yaklaşımı yine 

O’na göre yanlış ihtiyaçların ayakta tuttuğu kapitalizmin temel dayanaklarındandır.  

Bireyin davranışına sınırlar getiren ve düzene en iyi uyum sağlayanın 

ödüllendirildiği iktidar sistemi şiddeti besler. Uygarlaşma süreci, modern devletlerin 

baskıcı, otoriter ve her şeyi kontrol etme arzuları, sermaye düzeninin giderek artan 

gücü önümüzdeki dönemlerde de şiddetin artacağının sinyallerini vermektedir 

 

2.1. Şiddet Nedir? 

Şiddet, güç ve baskı uygulamak yoluyla insanların bedensel ya da ruhsal 

açıdan zarar görmesine neden olan bireysel ya da toplu hareketlerin tümüne verilen 

addır. Şiddetin canlılar eliyle canlılara ya da cansızlara uygulanabildiğini görürüz. 
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Felsefenin insanı merkeze alan bir yapı taşımasından ötürü yönetimlerde de 

insan öğesi öne çıkmaya başlamıştır. Fransız Devrimi’nin eşitlik, özgürlük, kardeşlik 

ilkeleri üzerinde kurulması tesadüf değildir. Bu hümanistik ilkeleri ortaya koymak 

için şiddet uygulamanın yasal kabul edilmesi tarihte Fransız Devriminden sonraki 

tüm devrimlerde şiddet unsurunu tartışmaya açmıştır. Gandhi’nin önderliğinde 

Hindistan’da yapılan devrim dışında tüm devrimlerde şiddet unsuru mevcuttur. 

Gruen şiddetin temellerini insanın kendi benliğinden kaynaklanan ve nefretle bağlantılı bir 

yapı olduğuna bağlar. Ona göre yabancıya duyulan nefretin kökenlerinin insanın daima 

kendine duyduğu nefretle bir ilişkisi vardır. (…) Şiddetin kökenlerinin insanı temel alması 

şiddeti insani fakat kötü bir duygu olarak ortaya koymaktadır. Şiddetin nefretle olan ilişkisini 

son gelinen noktada insanın özüne,  benliğine yönelik nefretin bir sonucu saymak 

mümkündür. Şiddet olgusunun itaat ile ilişkisi irdelendiğinde Gruen bu noktada itaatin 

nefretten kaynaklandığında nelere sebep olabileceğini araştırırken, bireyin yaşadığı şiddetin 

ölçüsü, otoriteye bağlılığının ölçüsünü de belirler diyerek durumun sınırlarını çizmiştir. 

Şiddet uygulayanlar, kurbanlarının insani yüzlerini silerler tıpkı bir zamanlar onlara yapıldığı 

gibi  (Akt. Ekici, t.y.)  

Şiddet, insanın özüne ilişkin kendisiyle yüzleşemediği gerçekliği bir 

başkasında gün yüzüne çıkarmasıdır. 

Önemli olan şey, şiddetin aktarılabilir bir hal almasını önlemektir. Şiddet 

aktarımı yine tüketim üzerinden olur. İletişim ağları yoluyla şiddete özendirmek 

mümkündür. Popüler kültürün bir unsuru haline gelen şiddet, dizilerden filmlere, 

uluslararası haber bültenlerinden yurt haberlerine,  gazetelerin üçüncü sayfalarına 

varıncaya kadar her yerde kendine yer bulabilmektedir. 
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Şekil 2.1. Sinema ve Şiddet (1) (https://halukguriz.wordpress.com/2016/09/01/sinema-ve-siddet/) 

 

 

 

2.1.1. Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi 

Şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı 

aile içi şiddettir. (Akt. Başar, Demirci: 2015). Toplumun yapı taşı olan aile 

kurumuna zarar veren şiddet olgusu tüm toplumu domino etkisiyle büyük zararlara 

uğratacaktır. Örneğin; Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 yılında yayınladığı 

raporunda, şiddetin en fazla aile ortamında ve kadına yönelik olduğu 

bildirilmektedir (Akt. Başar, Demirci: 2015). 

Kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasını, tekrarlanmasını, türü ve ağırlığını etkileyen birçok 

faktör bulunmakla birlikte, şiddetin temel kaynağı asıl olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği, 

kadın ve erkek arasında, ataerkil toplum yapısından doğan asimetrik güç ilişkisidir. Buna 

paralel olarak da kadına yönelik şiddet ve bir alt tür olarak kadına yönelik aile içi şiddet; 

ataerkil düzeni sürdürmek, itaat sağlamak ve süregelen güç dengesizliğini korumada en etkin 

araçtır  (Akt. Başar, Demirci: 2015).  

 Şiddetin en büyük mağduru kadınların iğdiş edilmesiyle yaratılan erkek 

egemen toplum düzeni şiddet ortamını körüklemektedir. Cinsiyet eşitsizliği kadına 

yönelik şiddetin bir yansıması olarak toplumsal yapıda, pek çok alanda 

görülmektedir. Kadına yönelik şiddetin en önemli sebebini toplumdaki erkek egemen 

ideoloji oluşturmaktadır. Söz konusu erkek egemen ideoloji (siyasal, sosyal, 

ekonomik vb. yapılar), şiddeti var etmekte, beslemekte ve en önemlisi de kadınların 
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yardım almalarını engelleyerek şiddetin devamlılığını sağlamaktadır. Bu olgu 

dünyanın pek çok ülkesinde ve toplumunda önemli bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Şiddetin kaynağı eşitsiz güç ilişkileridir. Şiddet, güçlünün güçsüze iradesini 

kabul ettirme biçimidir. Dolayısıyla aile içinde büyüklerin küçüklere, erkeklerin 

kadınlara, hiyerarşi içinde üstün asta ve kadınlara uygulanan şiddet hep aynı 

şiddettir (…) Kadına yönelik şiddet genelde fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik 

şiddet olmak üzere dört grupta toplanmaktadır  (Akt. Başar, Demirci: 2015). 

Önemli bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddet sadece kadına fiziksel 

ve ruhsal anlamda zarar vermenin ötesine geçerek aynı zamanda sosyal açıdan 

kendilerini geliştirmelerini de engellemektedir ki bu çocukları yetiştirenlerin anneler 

olduğu düşünüldüğünde topluma verdiği zarar misli misli artmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 ülkede 24.000 kadın üzerinde yaptığı çalışmada, kadınların 

%13-61’inin fiziksel, %6-59’unun cinsel,%15-71’inin hem fiziksel hem de cinsel, %20- 

75’inin ise duygusal şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. (…) 

Bir kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’de kadınların %22’sinin eşlerinin fiziksel şiddetine 

maruz kaldığı, şiddete maruz kalan kadınların %45’i şiddet karşısında hiç bir şey yapmadığı 

saptanmıştır  (Akt. Başar, Demirci, 2015). 

Türkiye’de aile içinde yaşanan her türlü sorun mahrem kabul edildiğinden bu 

sorunlar ya hiç paylaşılmamakta ya da en yakın kişilerle bile zor paylaşılmaktadır. 

Şiddete maruz kalan kadın maruz kaldığı şiddeti başkalarıyla paylaşmaktan 

çekinmekte, durumun başkaları tarafından bilinmesini tercih etmemektedir. Şiddetin 

dile getirilmesi halinde de genellikle şiddet mağduruna yardımcı olmak yerine,“kol 

kırılır, yen içinde kalır” anlayışıyla aile birliğinin devam etmesi adına kadına sessiz 

kalması tavsiye edilmekte ya da kadın suçlanmaktadır.  

Türkiye’de 21. yüzyılda kadına yönelik şiddet sıklığı azalmamakla beraber 

yeni araştırmalara göre daha da artarak sürdüğü görülmektedir. Yapılan araştırmalar 

özellikle Türkiye’de aile içi şiddetin oldukça yaygın olduğunu ve kadınların anlamlı 

bir çıkış yolu bulamadıklarını göstermiştir. 
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Şiddetin öğrenilen bir davranış olduğu özellikle çocuklarında aile ortamında 

buna maruz kaldığı düşünülecek olursa göz ardı edilmemelidir. 

Toplumda şiddeti önlemek için bireyleri, aileleri ve toplumu eğitim 

aracılığıyla bilgilendirmek büyük önem arz etmektedir. Özellikle kadınlara şiddettin, 

bir eğitim aracı olarak kullanılamayacağını ya da doğal karşılanmamasının 

gerekliliğini öğretmek gerekmektedir. Bunun da tek yolu eğitimden ve 

bilinçlenmeden geçmektedir. 

Uygulanan her türlü şiddet, unutulmamalıdır ki toplumlarda sağlıksız 

bireylerin yetişmesine neden olmaktadır. Oysa sağlıklı ve refah bir toplum ancak ve 

ancak sağlıklı bireylerin meydana getirdiği bir toplumdan oluşabilir. 

 

2.1.2. Sinema ve Şiddet İlişkisi 

Sinemada geniş yansımalarını gördüğümüz şiddet, nereden beslenirse 

beslensin insanlık tarihinin en önemli gerçeğidir.  

Sinema çağımızın sanatı olması dolayısıyla ve görselliği nedeniyle şiddetin 

sıkça yer bulduğu ve üzerine tartışıldığı alanlardan birisidir.  Sinemadaki şiddeti üç 

ana başlıkta toplamaya çalışırsak yönetmenlerden Oliver Stone ve Tarantino’nun başı 

çektiği Amerikan Sinemasında estetize edilmiş şiddet, Latin Amerika Sinemasında 

sıkça örneklerine rastlayabildiğimiz yaşamın içinde yer alan doğal olan şiddetin 

perdeye yansıtılması ve tüm insan ilişkilerine sızmış ve bazen açığa çıkana dek 

anlaşılması zor olan şiddet diye tanımlanabilir. 

Amerikan Sinemasında şiddet sıklıkla anlatının bir aracı olmaktan daha öte 

bir misyon üstlenerek anlatının kendisi olmaya dönüşebilmektedir. Sam 

Peckinpah’dan başlayarak Scorsese ‘ye, Stone’e ve Tarantino’ya uzatabildiğimiz bu 

çizgide bazen nedensiz veya nedeni açıkça ortaya konulamayan, bazen izleyicinin 

uygulanmasını haklı bulabileceği bir şiddetle karşılaşırız. Şiddetin kendisi kadar 

görüntüsü ve kurbanlardaki sonuçları en sert haliyle yansıtılır izleyiciye. Sırasıyla 

Straw Dogs, Taxi Driver, Natural Born Killers, Kill Bill gibi filmler yukarıda 
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bahsettiğimiz yönetmenlerin örnek filmleridir. Bu filmlerde şiddetin doğal ve 

olumlanır bir durummuşçasına gösterildiği ve özel efektler, kamera çekimleri ile 

görsel etkinin arttırıldığı gözlemlenmektedir. Bunlar şiddetin kökeni olduğu 

düşünülen içgüdüsel dürtülerin ve şiddetin kendisinin bir var olma biçimine 

dönüşmesinin sorgulandığı filmlerdir. Doğal olarak bu filmlerde popüler kültüre ait 

klişelerle birlikte şiddetin meşrulaştırılması ve izleyici tarafından olumlanır hale 

getirilmesi söz konusudur. Bu kategoride anılan film ve yönetmenler şiddetin 

sıradanlaştırılmasına çanak tutmaları yönünde de bir özellik de taşırlar. Sözgelimi 

Kill Bill son derece usta görsel efektlerle  bir intikam alma olgusunu haklı görülebilir 

bir hali varmışçasına yansıtmıştır. 

Amerikan filmlerinin önemli bir bölümünde kahramanlar ve dünyayı kurtaran 

karakterler üzerinden şiddetin olumlandığını gözlemleyebiliriz. 

İkinci grupta anılacak örnek filmler arasında City of God, Carandiru, Amores 

Perros,  Wild Tales gibi filmler toplumun içinde, yaşamın akışındaki şiddeti estetize 

etmeden, haklılaştırmadan yansıtan filmlerdir. Örneğin Carandiru büyük bir 

hapishanede geçen şiddet ve kimliksizleştirmeyi konu alır ya da Amores Perros 

yolları korkunç bir trafik kazasıyla çakışan ayrı insan gruplarının yaşamına 

odaklanırken Meksika’daki şiddeti büyük bir doğallıkla yansıtır. Bu üstte adı geçen 

tüm filmlerde yer alan şiddette iktidar ve yönetsel erkin yarattığı ortamın rolü ön 

plandadır. Şiddet kişiler arası ilişkilere yansısa bile iktidar ilişkilerinin etkisi söz 

konusudur. Bu filmlerin hemen hepsinde otoritenin yarattığı ya da beslediği şiddet 

ortamına karşı yükselen bir direniş vardır.  Bu filmlerde izlenen şiddet bize şiddetin 

hem insan doğası kökenli hem de sosyal olgularla ilgili karmaşık bir gerçeklik 

olduğunu düşündürür. 
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Şekil 2.2. Sinema ve Şiddet (2) (https://halukguriz.wordpress.com/2016/09/01/sinema-ve-siddet/) 

Üçüncü grupta yer alan Cronenberg, Haneke, Trier gibi sinema yönetmenleri 

ve onların filmleri üzerinden başka bir şiddet/sinema ilişkisi kurgulamak gerekir. Bu 

yönetmenlerin sinemasında şiddet ne estetize edilip özendirilen ne de yaşamın içinde 

akıp giden doğal bir öge olarak bulunmaz. Kişisel ilişkilerde ya da insanın toplumla 

ilişkisinde umulmadık biçim ve görünümlerde açığa çıkan bir öge olarak yer bulur. 

Daha çok temellendirilmiş bir felsefenin üzerine inşa edilir. 

 

2.1.3. Erk ve Narsizm İlişkisi 

Narsisizm çok ciddi bir akıl hastalığı olmasına rağmen narsist sapkınlar 

kendilerinin hasta olduğundan habersizdir. 

İkili ilişkilerde, insanı zıvanadan çıkartacak kadar delirtmeyi başaran bu 

narsistler sağlıklı insanları bile hasta edebilir. Özellikle erkek cinsinin yoğun olarak 

yakalandığı bu akıl hastalığının temelleri çocukluk yıllarına dayanır. Ciddi anlamda 

yoksulluk, ilgisiz ve soğuk karakterli bir anneye sahip olmak veya tam tersi annenin 

tek bir evladı aşırı derecede göklere çıkartması, sonradan edinilmiş para ve uzun 
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yıllar yaşanmış ezikliğin ardından elde edilen mevkii gibi çeşitli nedenler narsizm 

hastalığına zemin hazırlar. 

Bu hastalık en yaygın olarak erkeklerde görülmesine rağmen kadınlar 

arasında da yaygındır. Öylesine anne narsistler vardır ki kızlarına adeta yaşarken 

cehennem azabı çektirirler. Kadın narsistler çok farklı görünse de erkek narsistlerle 

olan ortak noktaları yalana olan meyil, dedikodu, kıskançlık, aldatma ve şiddet 

eğilimidir. 

Narsistlerin her ne kadar kurbanını her yönden kuşatan bir hâkimiyet kurma 

zihniyeti şiddet olsa da yaşarken ve hatta bittikten sonra bile şiddete maruz kaldığını 

fark edip kabullenebilmek fazlasıyla zor çünkü hastanın genel tavrı öyle haklı ki 

şiddeti göreni her yönden afallatan bu “şey”in ne olduğunu anlamak önemli bir 

başarı halini alıyor. 

Devlet erki ya da siyasal erk kendini bir ego-ideal olarak tanımlayabiliyor. 

Bunu toplumdan gelen talepleri görmezden gelerek, bunların bastırma yoluna 

giderek ve siyaseti devre dışı bırakarak, demokrasi teorisiyle de pratiğiyle de 

bağdaştırılamayacak uygulamalarla yapıyor. Ego hissettiği zayıflık dolayısıyla 

sürekli kendinin güçlü olduğunu ispat etme eğilimindedir. Güce duyulan bu duygusal 

açlık bir türlü doyurulamaz.  

Narsistik kişilik özelliklerine sahip kişilerin kendilerinden kaynaklanan 

yanlışlarda bile suçu çevrelerindeki kişilere atmak için sıkça kullandıkları psikolojik 

projeksiyon (yansıtma) yönteminde hastanın istenmeyen düşünce ve davranışlarını 

başka bir kişiye yansıtması vardır. Kavramı ilk defa Sigmund Freud kullanmıştır. 

Büyümüş ego narsizmdir savından yola çıkarak bunun yıkıcı sonuçları olmaması 

adına her ne kadar tedaviye ihtiyaç duydukları gerçeğini kabullenmek zor olsa da 

psikoterapi yöntemiyle hastalıkla yüzleşerek bilinçlenmek zorunlu görünmektedir. 
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2.2. Şiddetin Erk Eliyle Metodolojik Olarak Olağanlaştırılmaya Çalışılması 

Adorno kapitalist sistemin kültürel olarak koyun sürüsü yaratmaya ve 

insanları kişiliksizleştirmeye çalıştığını söyler. 

Bireyin davranışına sınırlar getirirken düzene en iyi uyum sağlayanın 

ödüllendirildiği iktidar sistemi ise şiddeti besler. 

Amaca yönelik güç kullanımı ve zorlama yaygın bir tutum olsa da çoğunlukla hegemonun 

uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmemekte ve bu durum hegemonu farklı etki araçları 

üretmeye ve amacı destekleyecek yeni yaklaşımlar geliştirmeye zorlamaktadır. Hegemonya 

olgusunu dikkate değer bir biçimde ele alan Gramsci hegemonun amaca yönelik ve uzun 

vadeli çıkarlarına hizmet edecek iki temel etki aracı kullandığını söyler. “Birincisi içsel; 

ikincisi ise dışsal araç. Birincide, hegemon, ödül, ceza gibi araçları; ikinci de ise, hegemonun 

çıkarlarını yansıtan, hegemona entellektüel ve ahlaki liderlik kazandıracak, inançları, 

istekleri, düşünceleri ve değerleri şekillendirecek etki araçları kullanır. Bu araçların kullanımı 

sonucunda ise gerçekliği tek bir biçimde ifade edecek ortak sosyal ve ahlaki bir dil ortaya 

çıkar. Ancak, en yüksek hegemonya biçimi, hegemonun değerlerinin toplumun tamamı 

tarafından ortak sağduyunun sesi, bir başka deyişle olağan ve normal, olarak algılanması ve 

kabul edilmesi durumunda ortaya çıkar” (Akt. Yağanak, 2009). 

Kadına yönelik şiddet noktasında da en önemli etmeni toplumdaki erkek 

egemen ideoloji oluşturmaktadır. Söz konusu erkek egemen ideoloji (siyasal, sosyal, 

ekonomik vb. yapılar), şiddeti var etmekte, beslemekte ve en önemlisi de kadınların 

yardım almalarını engelleyerek şiddetin devamlılığını sağlamaktadır. 

Uygarlaşma süreci, modern devletlerin baskıcı, otoriter, her şeyi kontrol etme 

arzuları önümüzdeki dönemlerde de şiddetin artacağının sinyallerini vermektedir. 

 

2.3. Celladına Aşık Olma Yönelimi (Travmatik Bağlanma) 

Her türlü şiddetin bir uygulayanı bir de kurbanı vardır. Kurbanın iradesi ve 

uygulayanın amacı sorgulanmalıdır çünkü çözüm ancak bu yolla aranabilir.  

Sürekli şiddet yaşamanın bir sonucu olarak kurbanlar saldırganla özdeşleşmeye ve bir hayatta 

kalma stratejisi olarak onun için hareket etmeye başlayabilir. Kurbanın iradesinin saldırgana 
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bağlı olması gönüllü bir karar değil, şiddetin doğrudan sonucudur. Travmatik bağlanma 

süreci… (Appelt, Kaselitz ve Logar’dan akt. Beşkardeş, 2012) Şiddet uygulayanın ilk hedefi 

kurbanı köleleştirmektir ve bu amaca kurbanın hayatının her alanında despotça bir denetim 

kurarak ulaşır.  Ancak salt boyun eğme onu nadiren tatmin eder; suçlarını haklı göstermenin 

psikolojik ihtiyacı içindedir ve bunun için kurbanın onayına ihtiyaç duyar. Bu yüzden 

durmaksızın kurbanından saygı minnet ve hatta sevgi göstermesini talep eder. Saldırganın 

nihai hedefi gönüllü bir kurban yaratmak gibi görünmektedir”. (Herman’dan akt. Beşkardeş, 

2012). 

Travmatik bağlanmanın ortaya çıkmasının en baştaki nedeni, hayatta kalma 

içgüdüsüdür. Dış dünyadan komple soyutlanan kurban, ihtiyaçları için kendisine 

baskı yapan kişiye bağımlı olduğunu zannına kapılır. Saldırganın yaptığı küçük 

iyilikler kurbanın gözünde büyür, zamanla kurban saldırganla özdeşlik kurup olayları 

onun gözünden görmeye, yaptıklarına hak vermeye başlar. Kurban tarafından 

baskıcının şiddet eğiliminin tamamen göz ardı edilmesi sonucunda ise içinde 

bulunulan tehlike de kurban tarafından kabul edilmez bir hal alır. Kurban, tek olumlu 

ilişkisinin şiddet gösteren ile kendi arasında olan olduğunu sandığı için bu ilişkiyi de 

kaybetmeyi göze alamaz ve bu nedenle saldırgandan ayrılması gittikçe zorlaşır. 

Şiddete uğramış kadın, saldırganı harekete geçirecek veya öfkelendirecek 

herhangi bir şey yapmaktan çok korkar. Onun takdirini kazanmaya çalışırken onun 

tarafında olduğunu göstermek için rol yapar. 

Sinema tarihine bakıldığında, bu sendromun diğer adı olan Stockholm 

sendromunu  işleyen filmlere rastlamak mümkündür. Örneğin:  

George Orwell 1984 isimli romanını 1949 yılında yazmıştı ve kitapta Winston 

karakterlerinin, kendisine işkence yapan kişiye aşık olduğunu anlatmaktaydı. - İlk çekimi 

1933 yılında yapılmış olan King Kong filminde de, canavara kurban edilmek üzere olan 

sarışın kız King Kong tarafından kurtarılır, kız da onu sever… - Celladına aşık olan köle - A 

life less ordinary filminden kareler - They weren’t bad people they let me eat, they let me 

sleep, they gave me my life, a hostage from flight-847 - Costa Gavras’ın Mad City filmi, - 

Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast) filmi - Terence Stamp’ın oynadığı The Collector, - 

Woody Allen’in Sleeper, - Sidney Lumet’nin Dog Day Afternoon, - Nick Cassavetes’in John 

Q filmi, - David Hackl’ın  Saw (Testere)  filmi - Samuel L.Jackson ve Kevin Spacey basrollü  

The Negotiator filmi - Stockholm Sendromunun örneklendiği öyküleri olan başka 
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yapımlardır… Türk Sinemasındaki örnekleri için; Gırgır Ali, (Cüneyt Arkın-Hülya Koçyiğit); 

Seni Seviyorum (Yaşar Alptekin, Melike Zobu; Fırtına (Kadir İnanır, Harika Değirmenci, 

Kenan Kalav, Gülben Ergen) (Beşkardeş, 2012). 

 

2.4. Işık: Sanat ya da Yaratma Cesareti 

Işık (yaratıcı cesaret) var edendir. Gölge oyununun tiyatro ve sinema 

sanatlarının kökeni olduğu teorisini doğru kabul edersek, tüm bu sanatların ortak 

yanının ışıkla var etme olduğu gerçeğini de fark ederiz. Karanlıkta hiçbir şey 

görünmez, ışık ise her şeyi görünür kılar.  

Her şeyin açıklıkla görülmesi, tüm sorunların sorun olmaktan çıkması ışık sözcüğünü 

çağrıştırır, böyle keskin bilinçlilik durumlarına her şeyi aydınlatan gerçek bir ışık, bir nur 

duyumu da eşlik eder çok kez (Watts,1996:137). 

Işık aynı zamanda yol göstericidir. İnsan ve pek çok memelinin biyolojik 

saatleri vardır. Doğada kuşlar gibi kediler de binlerce metre uzağa bırakılsalar bile, 

güneşin farklı saatlerinde güneş açılarını bilinçaltında kaydettikleri için, otomatik 

olarak yönlerini bulabilirler. Değişimlere otomatik uyumlanırlar. Bunun için bulutsuz 

ve güneşli bir havaya da ihtiyaç duymazlar, polarize ışıkta bile bunu yapabilirler.  

Aslına bakılacak olursa yaşamın kendisi sanat için bir harita, sanatçı ise yol 

göstericidir çünkü kahramanın bilgilendirici bir işlevi vardır. 

 

2.4.1.  Anamorfik İllüzyonun Mekân Algısına Etkisi 

Mekân olgusu ışığı kullanan üç sanat olan gölge oyunu, tiyatro ve sinemanın 

olmazsa olmaz bir öğesidir.  

Anamorfik (yeniden form) tasarımların uygulama sürecinde sanatçı; projeksiyon cihazını 

kullanarak belirlediği şekli istediği yüzeye yansıtmakta, daha sonra belirlenen noktadan 

bakılınca algılanacak şeklide yüzeye uygulanmaktadır. Bu çalışmalarda üç farklı mekân söz 

konusu olmaktadır. Birincisi çalışmanın yapılmadığı gerçek mekân, ikincisi sanatçının icat 

ettiği ve seçtiği alana dikkatlice inşa ettiği hayali mekân, üçüncüsü ise tek bir noktadan 

görülebilen, sadece çekilen fotoğrafta var olan yeni bir mekândır” (Yazıcı, 2015: 141).  
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Mekanda yaratılan illüzyon algıyı tamamen değiştiren etkiye sahiptir. 

“Mekânı sadece bir hacim olarak düşünmeyip, aynı zamanda tüm duyu organları ile 

birlikte algılanan, sınırların kullanıcı tarafından oluşturulabildiği bir boşluk olarak 

ele almak gerekir” (Yazıcı, 2015: 145). Zaman kavramının Sümerler tarafından 

oluşturulduğunu düşünecek olursak, mekân da aslında bir boşluksa, o halde zaman ve 

mekânı sonsuzluk olarak tasavvur edebiliriz. O zaman yaratıcı olarak insanın, enerji 

olan ışıkla, anamorfik bir illüzyon ile, çevresinde mekan ve zaman oluşturduğunu 

söyleyebiliriz. Gerçeği görmek ise tıpkı gerçek sandığımız rüyalardaki gibi 

yaşadığımız illüzyondan uyanmak demektir. Burada ana kaynak olan projeksiyondan 

çıkan ışık tek yol göstericimiz olacaktır. Işığı ya da kâmil insanın vücudunun her 

yerinde göz olduğu mitine dayalı anlayışa göre gözün nurunu görülebilir hale 

getirmek, yani dışarıya yansıtmak için yaratıcılığı kullanmak, doğurmak ve bu yolla 

görünür kılmak gerekir. Yaratan yani sanatçı, yaratılan vasıtasıyla var olur. Sanatçı 

doğayı işte tam da bu yolla yorumlar yani yeni bir illüzyon yaratır; kendi ışığıyla ve 

yine bu ışığa mekân ve zamanı katarak ifade eder kendini ve gören olarak gösterir. 
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Şekil 2.3. Anamorfik ev dekorasyonu 

(https://www.yanilma.com/2011/08/anamorfik-ev-dekorasyonu-ve-

boyama.html?m=1 

 Kendi nesne olmaklığımı bir başkasını özne olarak tanıdığımda fark ederim. Bir dışım 

olduğunun keşfi –mantıksal olarak bundan ayrılamayacak şekilde– başkalarının da içi 

olduğunu keşfetmem sayesindedir. Bir hafif meşrep, kendi düşüklüğünü bir Bakire 

tablosunda görebilir (Danto, 2012: 29). 

“Tanrı bir ayna yaratmamıştır, ayna tanrıyı yaratır. Tanrı, aynalı düşüncenin 

yansısıdır” (Kocabıyık, 2014: 217). Ayna ise karanlıkta göstermeyen olarak görünür 

kılmak için ışığa (yaratıcı cesaret) ihtiyaç duyar. “Çünkü 'Tanrı' bir mit değil, 
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insanın içindeki Tanrısallığın ortaya çıkmasıdır” (Jung, 2012: 10). Tez çalışmasında 

da, Tanrı ‘var eden ışık’ yani yaratıcı cesaret bağlamında ele alınmıştır.  

“Öteki, kendini kendiyle bilme için bir ara-yüzdür” (Kocabıyık; 2014: 272) 

ve sanatçı buna katkı sağlayan bir araçtır. Sanatçı kendi aracılığıyla kitleleri 

illüzyonun kölesi olmaktan kurtarıp, illüzyonun efendisine dönüştürmeyi hedefler. 

 

2.4.2.  İllüzyon Kırma Aracı Olarak Işığı Kullanan Sanat Yoluyla Aydınlanma 

“Acı bir illüzyondur” diyen düşünce akımı, görmek gibi hissetmenin de 

beyinde başlayıp, bittiğini savunur. Matrix filminde kaşığın bükülmesi sahnesi görme 

illüzyonuna ve farkında olunduğunda düşünce gücüne dair iyi bir örnektir. Elbette 

kaşık objesi boşuna seçilmemiştir. Kaşık yüzleşme cesaretinin bir araç olarak 

kullanıldığı bir tür aynadır Matrix’te. 

Algılama sürecindeki en önemli kriter bireydir. Algı genellikle psikolojinin 

konusu olmakla birlikte sanat felsefesinin de konusu olmuştur. 

 Yaratıcılığın güçlendiği alanlardan biri de “Görsel Algı”nın kişilere göre farklı 

yorumlanmasıyla oluşan  “Yanılsama”dır. Yanılsama olgusunun “Görsel Algı” içindeki yeri 

yadsınamaz. Sanatçılara böylesi ilham veren bilimsel nitelikli ilkeler sayesinde çağdaş sanat 

beslenmiş, bilim ve sanat arasındaki ilişki çok sıkı bir dostluğa dönüşmüştür” (Sırmalı, t.y.).  

Metin İnceoğlu'nun Tutum-Algı İletişim kitabında belirttiği üzere “Görsel 

algılamanın gerçekleşebilmesi için bireyin psikolojik ve görme eylemine hazır olması 

gerekir. Burada bireyin, etrafını saran görüntü karmaşası içinden neyi görmek 

istediği, görsel algılamanın gerçekleşmesi sürecinde önem taşımaktadır” (Akt. 

Akıncı, 2015: 140). “Bu anlamda dışarı, içerinin yansıdığı bir aynadır” (Kocabıyık, 

2014: 66). Göz insanı yanıltır. Aynada kendine baktığında sağı sol, solu sağ 

görürsün. Arzulamak, imgelemek ve görmek özdeştir. İnsanın yaratılış anlatısı olan 

Tekvin’i tersten okumaya başlayınca ortaya çıkan şey,  insanların tanrılar, yani 

kendilerini ve evreni ‘imgelemelerinin’ hikâyesidir. Ben de bu imgelemeler yoluyla 

yani kendi eliyle kendini kısıtlaması (illüzyon) ve bu illüzyonun gerçekliği olduğuna 
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inanmasına rağmen eğer yaratıcı cesareti gösterebilirse o illüzyonu dönüştürmesinin 

bir hikayesi olarak yorumluyorum.  
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3. BÖLÜM 

KISA FİLM: NARKİSOS 

 

3.1. Çocuğun Ayna Evresi Bağlamında Sanat / İnsan İlişkisi 

‘İnsan nedir?’ sorusuna düşünce tarihinde, bir doğa canlısı, bir akıl canlısı 

ya da her ikisi birden türünden cevaplar verilmiştir. Bu açıdan bakıldığında insanın 

probleminin isteme ve akıl arasındaki gel-gitlerinden kaynaklandığı görülmektedir. 

Bu iki bölümü insanın bir parçası olarak kabul eden iki düşünür Platon ve 

Aristoteles’tir. Onlar aklın insanın ruhunun yöneticisi olmasından ötürü teklerinin 

davranışlarına yön verebileceğini ve bu şekilde insan türünün bir akıl canlısı 

olabileceğini düşünüyorlardı. 

Platon kendi okulunda öğrencilerine insanın kökenine dair önemli bilgiler 

anlatıyordu. Anlattıklarından biri de daha sonra Yunan mitolojisine girmiş olan 

Narkisos mitidir. 

Bu mitte kahin Tiresias, Narkisos’un ana babasına, onun kendisini 

görmediği takdirde uzun bir yaşam yaşayacağını söyler. Efsaneye göre Narkisos son 

derece yakışıklı bir erkektir. 

Bu efsaneye göre Narkisos korularda dolaştığı bir gün, bir su birikintisinin 

yanından geçerken kendi yansımasını suda görür ve yansımada gördüğü çehreye aşık 

olur. Ona baka kalır. Sonra ona öpmek için suya eğilir ve dengesini kaybedip, suya 

düşerek boğulur. Sonrasında bir nergis çiçeğine dönüşür. 

Narkisos erki temsil etmektedir. Erkin narsizminin geldiği noktada özünde 

güvensizliğin yattığı, ego kendini var etmek için korkunun yaygınlaşmasını sağlama 

yoluyla kendisiyle yüzleşemeyen nergis çiçekleri (pasifler) meydana getirir. 

“Bireyin öncelikle tanışması ve entegre etmesi gereken arketipsel öğe, 

“gölge”sidir ve düşlerde, gölge figürü her zaman düşü görenle aynı cinsiyetten 
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olur” (Jung, 2012: 13). Platon ayrıca yazdığı kitaplarında, inisiyatif öğretinin 

önemini dillendirmiştir. Örneğin ‘Mağaradan Çıkış Öyküsü’ de bunlardan biridir: 

Bu hikâyede mağaranın girişine sırtı dönük, ayakları zincire vurulmuş bir 

insan vardır ve bu insanın gördükleri, mağara dışındakilerin duvara yansıyan 

gölgelerinden ibarettir. Bu, kapalı şuurla, illüzyonun içinde yaşayıp, gerçeklerle 

temasa geçemeyip, yanılgılar içinde bocalayan insanı sembolize eder. Yine bu 

hikâyede, başka bir insandan da bahşeder ki bu ise zincirlerini kırarak mağaranın 

dışına çıkabilmiş ve güneşi görmüştür. O artık gölgeleri değil, gölgelerin gerçeklerini 

görmüştür. 

Bu durum dinsel inançlarda da kendini göstermektedir. Çünkü insanlar 

dinleri asıl sahipleri ile değil, onların yeryüzüne vuran gölgeleriyle tanımlayıp, 

anlamaya çalışarak bir anlamda “gölge dinler” yaratmıştır.  

Çağımızda ne yazık ki aklın bireysel ya da toplumsal bir yöneticiliği söz 

konusu değildir. İnsanın değeri geri plana itilmesi, hem toplumda bir umutsuzluk 

doğurmakta, hem de insan problemini ve onun getirdiklerini tekrar sorgulama 

ihtiyacı doğurmaktadır. 

Freud insanın davranışlarının bilinçaltı süreçler tarafından yönetilip, bu 

süreçlerinde biyolojik kaynaklı içgüdüler ve kültürel etkenlerden beslendiğini 

söylemiştir. Bu yapıya göre insan zihni, isteklerin gerçekleştirilmesinde bir araçtır. 

Lacan ise bilinçdışının dil ile şekillendiğini ve yeni doğan insan yavrusunun 

biyolojik, zihinsel ve simgesel alanlardaki dönüşümünün insanı belirlediğini 

söylemiştir. 

Freud ve Lacan’a günümüz toplumunda toplum düzeni, kullanılan simgeler 

ve insanın istemelerinin etkisiyle insan ruhuna hakim olamadığından hem toplumsal 

hem de bireysel bağlamında gerekli değişiklikler yoluyla sorgulama gücü 

kazandırılmadıkça, insan ruhunun yönetimi başka unsurlar tarafından belirlenecek ve 

toplumsal ve bireysel alanlarda akıl hakimiyetini kaybedecektir. 
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Rüyalar her ne kadar düşünce tarihinde geçiştirilmiş olsa da aslında ilk 

kayıtların olduğu mitolojide rüyaların Tanrı ile insan arasındaki iletişim alanı olduğu 

belirtilmiştir. Freud insanın bilinçli yanı dışındaki ruhsal edimleriyle ilgili pek çok 

yorumunu rüyaları inceleyerek oluşturmuştur. Ona göre rüyalar ruhsal faaliyetlerini 

ortaya koymak, istemelerin şeklini görebileceğimiz tam bir bilgi kaynağıdır. 

Aristoteles rüya halini aklımızın rüyadaki işleyiş biçimi diyerek açıklar. Platon 

Devlet adlı kitabında insanın doğuştan gelen bozuk istemlerinin de olduğunu belirtir 

ve bu doğrultuda rüyaları da insanın hayvansı tarafının ortaya çıktığı yaşam alanı 

olarak tanımlar. Freud’da rüya, dünyadan bilinçli bir uzaklaşma amaçlı uyuma 

arzusu şeklinde ortaya çıkmıştır. Ona göre ‘yoğunlaşma’nın en yoğun olduğu andır. 

Yine ona göre yoğunlaşma bu anlamda rüyanın ‘fantastikleşme’sinin de kaynağıdır. 

Freud’da duyguların başka bir dil olan sembolleşmeye aktarımı da ‘yer değiştirme’ 

kavramı ile açıklanır.   

Jacgues Lacan’da, Freud gibi bir tıp doktorudur. Psikanalizin çevresindeki 

gizemi ‘gerçek’ terimi bağlamında açıklamaya çalışır. Ona göre ‘gerçek’, insanın 

gerçeğidir. Her insanın sahip olduğu ve onun ruhunun derinliklerinde yatan kişinin 

gerçeğidir ve doğada saklı bir şeydir. Lacan’a göre cinsellik yani her türlü istek 

kişide delik açar. 

İnsan yavrusu ilk doğduğunda muhtaç durumdadır çünkü konuşamaz, 

yürüyemez ve motor becerilerinin büyük bölümünü kullanamaz. Bu nedenle Lacan’a 

göre yeni doğan bir bebeğin gelişme evresinde yaşadığı ilk travması anne 

memesinden kopuştur. Bu kriz yaşamın ilerleyen evrelerinde yaşanan herhangi bir 

krizde kendini tekrarlar. 

0-6 aylık kendine yetersiz birinci dönemin ardından ikinci 6-18 aylık evre 

yaşanır. Bu evreye ayna evresi denir çünkü bebek aynada kendi hareketlerine karşılık 

kendinin ya da diğerlerinin hareketlerini fark etmeye başlar ve kendi Ben’i ile ilgili 

bir şeyler tasarlamaya başlar. Bu evre insanda hayvandan farklı bir seyir gösterir. 

Hayvan aynada imgenin boş olduğunu anladığında hareketi bırakırken, insan bunu 

bir oyun gibi sürdürmeye devam eder. 
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Çocukta imgesel algıyı takiben uzamsal ilişkilerin de çocuğun dikkatini 

çekmeye başlamasıyla, Lacan’a göre çocuk gördüğü bu imgeler tarafından ele 

geçirilmiş olur ve yanılsamalı bir Ben’lik geliştirmeye başlar. Bu ayna insanın bu 

evresinde ilk yabancılaşmaya neden olarak, çocuğun gördüğünün sadece onun 

biyolojik ve fiziksel görüntüsünün ötesinde psikolojik bir Gestalt (şekil/form) 

oluşturmasına neden olur. 

Karşısında görüntünün parçalardan oluştuğunu gören çocuk, bütünlük 

arzusunu geliştirerek, bu arzusunun yansımalarını rüyalarında, sanatında ve diğer 

imgelemlerinde gösterir.  

“Yaratıcı süreç, biçim için duyulan tutkunun dışavurumudur. Biçim yaratıcı 

edim için esas yapı ve sınırları sağlar. Parçalanmaya karşı bir mücadeledir yaratıcı 

süreç: Uyum ve bütünleşmeyi doğuracak olan yeni varlık türlerinin var oluşa 

getirilme mücadelesi” (Gürler, 2007). Zaten “sevgi gönlün doğası gereği tıpkı ışık 

gibi dört bir yana yayılır” (Watts,1996: 55) ve içinde o (bir)liği taşır. Çoğu zaman 

çok yavan gelse de gerçekten aslında her şey ancak ve ancak sevgiyle başlar. 

Örneğin sevgi deyince insanların genelinin aklına gelen cinsellik dahi kendi bedenini 

tanıma olanağı yaratır.  

İnsansal değerlerden biri olan sanat, Ben’in ruhsal dağılmalarının 

toplanmaya çalıştırıldığı bir Ben’e kavuşma arayışıdır. Ayna evresi, hayatta kalmak 

için henüz yeterli olamayan bu canlının imgeleme yoluyla bir tür taklitçilik 

yaratmasıdır. 

Uygarlık insanların davranışlarını değiştirebilir ve çağımızda toplumsal yapı 

bu haliyle ruhumuzun bir parçası ve gücü durumundayken, dürtünün yılmayan 

mücadelesine rağmen insan akıl yürüterek ve bilgisi doğrultusunda kararlar verebilir. 

Uygarlığın acımasızlığından sığınacak yeri arayan insan için yaratıcı (sanatkâr) 

insan, emeğini, aklını ve yüreğini bir arada kullanan insan olarak tam da burada 

devreye girmelidir. Günümüzde ihtiyacın tam da burada yatmakta olduğunu 

düşünüyorum. 

 



36 

 

3.2. Sinemasal Düşünce 

Sinema ışık ve mekânın bir araya geldiği ve “zaman”la işleyen bir sanattır. 

Işık var eden, görünür kılandır. Bu çalışmada (ve filmde) ışık “yaratma cesareti” 

olarak kabul edilmiştir. Bir mekânı görünür kılan, daha da ötesi o mekânın sınırlarını 

belirleyen ise ışığın şiddetidir. Mekânı burası ya da orası olarak tanımlanması ise 

ancak ikinci bir kişinin varlığıyla mümkündür.  

Bu bağlamda; Narkisos filmi ‘aynanın’ dışındaki dünyayı da görebilmenin ilk 

merhalesini başarabilme serüvenidir.  

Öykü ve masallarımız belirlenmiş bir zaman ve mekândan yoksundur. 

Narkisos filmindeki şiddete maruz kalan üç kadın karakterin (anne, Genç Kız Nergis, 

Genelev Kadını Nergis) yaşamları birbirine benzemektedir; üçünün yaşamı birbirine 

hem yabancı hem de benzerdir, bir tür “hikâyesizlik”tir. 

Ortaçağ sanıldığı kadar karanlık değildi. Ortaçağ’ın en eski 

ansiklopedilerinden biri olan Speculum majus yani ‘Büyük Ayna’ dünyanın ne 

olduğunu ve ne olması gerektiğini birlikte anlatırken filmin sonunda korkusunu 

yenerek aynaya bakmayı başaran Genç Kız Nergis aslında ‘aynanın’ dışındaki 

dünyaya da bakmaya başlar. 

Filmin son sahnesinde Genç Kız Nergis’in otomobilin dikiz aynası, ön camı 

ve önünde serili olan dış dünyanın çerçevelerinin değişimi ve dış dünyayı 

çerçeveleyen ayrıca bir film karesinin bulunması hep birer bilinç aşamalarıdır. 

Çalışmada aydınlanma ile kastedilen ise ‘bilinç’tir. Genç Kız Nergis Genelev Kadını 

Nergis aracılığıyla, yani bir ‘sen’ (öteki) aracılığıyla ‘ben’i ile yüzleşme cesareti 

göstermiş ve şeker kavanozunun içine hapsolmuş ruhunun sınırlarının kavanozun 

sınırlarını aşmasını aynayı kırarak (yüzleşme metaforu) başarmıştır. Böylece ayna 

fobisinin yani korkusunun yerini cesaret almıştır. Aynayı kırmakla adeta ruhunun 

içine hapsolduğu şeker kavanozunu kırmıştır. Bu karakterin dönüşümü ancak bir 

sınırla(ndır)ma ile mümkündür;  sanatçının yaptığı da budur ama ikisi arasındaki fark 

bilinçte ortaya çıkar. Cesaretle kendine, kendi eliyle bir sınırlama getirerek (bilinçle) 
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sınırları genişletmeye çalışmak dönüşümü getirmektedir. Filmin son sahnelerinde 

tam da bu olgu sergilenmektedir. 

 

Şekil 3.1. ‘Çerçeveler' – Hakan Aytekin (2017)  

Narkisos’ta yaşamdaki iki temel duygu olan sevgi ve korkunun varlığı temel 

alınmıştır. Sevginin var olduğunun göstergelerinden birisi birlikteliktir. Sevgi 

birleştiricidir ve gerçek bir birliğin olduğu yerde ancak sevgiden söz edilebilir. 

“Sevgi korkuyu bırakmaktır” deyişinin bilinmesi rastlantı değildir. Korkuyu 

uyandıran,  bir şeye veya bir kişiye bağımlı olmaktır. Ve sevgi kelebeğini uçurup 

kaçıran da tabii ki korkunun varlığıdır. Bağımlılıksa tamamen zihinsel bir durumdur. 

Birisiyle ya da bir şeyle kendi zihnimizde kurduğumuz ilişkidir. Birilerine bağımlı 

olduğumuz zaman, onların imajını zihnimize doldurmakta kullanırız. 

Düşüncelerimizin sürekli olarak onların imajları veya davranışlarının anıları ile 

biçimlendiğini fark ederiz. Bu kendi bilincimizi saptırıp bozma süreci olur.  

Narkisos filmindeki ana karakterimiz olan Genç Kız Nergis de son derece 

izole ve şiddetin imgeleriyle zihni dolu, korkularıyla fobiler geliştirmiş ve bu şekilde 

örselenmiştir. Çünkü korku insanı iğdiş ederken sevgi büyütür, geliştirir.  

Yaşanan reel hayatta atomize edilmiş insanların, bir başına bırakılmışlık 

içindeki kitlelerin duyup yaşayabildiği ‘realiteye karşıtlık duygusu’ ise hayattan 

korkutucu ve bilişsiz bıraktırıcı oyalanmalara yönlendiriyor.  
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Bizim ana roldeki üç kadın karakterimiz de aslında atomize edilmişler 

fazlasıyla. Genç Kız Nergis’te Nergis ve annesi birbirlerine karşı toleranstan 

uzaktırlar. Bu tolerans olmadan birlik yani gerçek sevgi beklenemez.  

Bu filmde şiddet erkek egemen toplumun bir özelliği olarak kabul edilmiştir 

ve şiddet, şiddeti uygulayan değil, şiddete en çok maruz kalanlar (kadınlar) 

aracılığıyla anlatılmıştır. Filmdeki önemli tercihlerden biri ise şiddetin fiziksel olarak 

gösterilmemesidir.  

Filmin en önemli savlarından biri şiddetin de duygular gibi bulaşıcı 

olduğudur. Genç Kız Nergis karakterinin çocukluk döneminde anne ve babasının 

kavgasına şahit olduğu bir sahnede oyuncak tavşanını yattığı yere fırlatması, şiddetin 

domino etkisine vurgu yapmak adına bir mizansendir. 

Genç Kız Nergis’in yatağında televizyon izlediği sırada karşısına çıkan 

şiddet, medya yoluyla yapılan şiddete bir eleştiridir. Genç Kız Nergis, hayatında gibi 

televizyonda da şiddeti gören ve artık buna duyarsız kalabilen, olan biteni 

kanıksamış bir kadındır. Yabancılaşmayı temel almış bir toplum hayatı, insanı insana 

tükettiren insanın daha üst değerlere ulaşmasını engelleyen ussallıkdışı bir tüketim, 

Genç Kız Nergis’i çocukluktan çıkarmamış, ileri yaş çocuklaşmasına sürüklemiştir.  

Medyanın şiddet gösterimi,  kimi sosyal bilimcilerin savunduğu gibi katarsis 

sağlamanın çok ötesinde, bunu izleyen insanların başkalarına şiddet uygulamalarını 

ve başkaları tarafından da onlara şiddet uygulanmasını meşru görme eğilimi 

edinmelerine yol açmaktadır. ‘Sıradan insanlar’ şiddetin medya yoluyla toplumda bu 

denli yaygınlaştığı bir dönemde ‘eskinin hukuka bağlılık içinde yönetme’ ilkesinden 

uzaklaştırılmış olarak da kendilerini güvensiz hissedebilmekte ve bu da korku 

kültürünü tetiklemektedir. Köle/efendi ilişkisi, şiddeti oluşturan birinin iradesini 

diğerine bağlaması ve taraflardan birinin hayat karşısındaki konumunun değişmesi 

ile hayatının öznesi olma şansını yitirmesiyle oluşmaktadır. Bu ikili ilişkide karasız 

bir denge vardır. Bu durumun meşrulaşması ne yazık ki süre uzadıkça bireyin bu 

durumdan kurtulma şansı azalmaktadır. Öyle ki bazen baskı sürdükçe ve ilişkiyi 

bozma şansı azaldıkça, zayıf ‘celladına aşık olabilmektedir.’ Köle canı bağışlanmış 



39 

 

kişi olmak yani fiziksel varlığını sürdürme olanağını elde etmesi karşılığında kültürel 

varlığından ve kimliğinden feragat etmeyi kabul etmek durumunda kalır. Bu tür 

ilişkilerde dengesizlik adeta bir denge gibi süreğenleşmiş, “normalleşmiş”tir. Köle 

özellikle başlarda fırsat bulduğunda kendini yeniden özgür kılmak isteyecektir ki 

Narkisos filmindeki anne karakteri adeta celladına aşık olan böyle bir köleyi 

sembolize ederken, Genelev Kadını Nergis kendini yeniden özgür kılmanın peşine 

düşen köleyi sembolize etmektedir. Bu iki kadının ve hatta Genzç Kız Nergis’in 

ortak noktaları kimliklerinden feragat etmek zorunda kalmış olmalarıdır. 

Foucault, modern çağa geçişten itibaren, cezalandırmada suçu oluşturan ve suç 

oluşturmadan varlığını sürdüremediğini için şiddeti kendisinin zorunlu oluşturucu öğesi 

olarak kabullenmiş toplumsal dizgeyi değiştirmek yerine, suçlunun, ruhunun hapishanesine 

kapatılmasından söz ediyor” (Oskay, 2016: 220). 

Narkisos filminde ana karakter olan Genç Kız Nergis içinde bulunduğu şiddet 

ortamından sonra rüyasında kendisinin bir kavanoza kapatıldığını görür. Bu aslında 

onun suçlu olmamasına rağmen bu toplumsal dizge içinde ruhunun hapishanesine 

kapatılmasının görsel karşılığıdır. Çünkü içinde yaşadığımız bu toplumsal yapıda 

birey suçlu olsa da olmasa da pasifize edilmektedir. 

“Neden üç kadın?” sorusunun yanıtı ise, bu irrasyonel hayatta kadınların en 

çok örselenen kesim olmaları ve önlerine konulan bu yanlış hayata katılma 

pratiklerinin en koyu ‘müminleri’ haline gelmeleri gerçeğinde aranabilir. Ataerkil 

toplumun dualitesinden önce “ana” vardı. “Ana”, toplumun yapıtaşı ve devinim 

katalizörüdür. Yaşadığımız toplumda ise kadını iğdiş etmek, toplumu iğdiş edip, 

pasifize etmek demektir.  

Vicdan ve ahlak kelimeleri üzerine düşündüğümüzde toplumsal yaşam için 

gerekli olan ahlakın, insan için gerekli olan vicdanı bastırdığı noktalar kolayca fark 

edilebilir; bu farkın kitlelerce algılanması zorunluluğu hissedebilir. Narkisos 

filmindeki müşterinin kendince “ahlaksız” olarak nitelendirdiği Genelev Kadını 

Nergis’e parasını verince her şeyi yapabileceğini düşünerek ona şiddet uygulaması, 

tecavüz etmesi bu yaklaşımın bir ifadesidir. Oysa vatandaş olabilmenin iktisadi ve 
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siyasal temellerinden yoksun kesimlerinin ‘ahlaklı’ olmasını istemek de başlı başına 

boş bir beklenti sayılabilir. 

Kendi özgür olmak için başka insanların da kendilerini özgür kılmasına 

olanak tanımayı öğrenmedikçe, bugünkü insanın erişebileceği cinselliğin insani 

özleri yoksullaştırılmış kadınlar, porno ile alınabilen aşklar, kadının metalaşmış 

biçimleri olmaktan öteye geçemeyecektir. 

Genç Kız Nergis’in yatak odası hazır malzemelerin dönüştürülmesiyle 

tasarlanmıştır. Burada dişil olanla sanat arasında paralellik kurarak dişil olanın nasıl 

dönüştürücü güce sahip olduğu vurgulanmak istenmiştir. Hamile olan Genelev 

Kadını Nergis de buna iyi bir örnektir. Burada film ve tez ilişkisinin netleşmesi adına 

‘illüzyon’ ile yaratılan bilinç tutulması ve “eblehleşme” parçalı bakışı --ki filmde kol 

parçaları gibi pek çok parçalanmışlıklara yer veriliyor--; bilinç yani aydınlanma 

(gerçeğe yaklaşma/ulaşma) ise bütünsel bakışa karşılık gelmektedir. Son sahnedeki 

çerçeveler yani dikiz aynası, araba ön camı bilinç seviyelerine;  en son planı ve 

karesi ise sanatın bilincine işaret etmektedir.   

Toplumsal dönüşüm için kültürde ve ekonomide belirli bir düzeye erişilmiş 

olması bir gerekliliktir. Aydınlanma Çağı tek bir ‘imana’ ve tek bir etiğe dayanmak 

yerine, insana ve onun aklına güvenerek onun dünyayı değiştirmesine izin vermiştir. 

Annenin karşısında bağımsız bir varoluş kazanamayarak ilk rahme dönen çocuk 

aslen hangi yaşta olursa olsun, ileri yaş çocukluğunun içinde kalakalmakta ve 

hastalıklı biri olup çıkmaktadır.  

Batı toplumlarında yaşayan insanların çevrelerini kuşatan mimari güzellikler, 

okudukları gazeteler, dergiler, kitaplar onların incelikler kazanmasını sağlamıştır. 

Güzele bakmak başlı başına bir göz terbiyesidir; güzele bakan göz güzel aramaya 

başlar ve çirkinlikten rahatsızlık duymaya başlar.  

Narkisos filminde annenin terasından gördüğümüz Haliç sırtlarındaki Kızıl 

Mektep-Rum Lisesi 1880’lerin sonlarında yapılmış, Fransızların imal ettiği, kırmızı 

tuğlalardan ve süslemeli yapılmış ve öğrencilere “Geometri nedir?”i öğretmek için 

seçilmiş bir mimariydi. Metotlu düşünmeyi, akla güvenmeyi okullarının mimarisi ile 
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de öğretmek istemişlerdi adeta. Bu tuğla döşemelerde ne bir düzensizlik, ne tek bir 

çirkinlik, ne tek bir zevksizlik vardı. Oysa filmdeki tüm Balat manzarasına 

baktığımızda büyük bir keşmekeş, yine insan eliyle yaratılmış bir “çirkinlik” 

görülmektedir.  

Güç kullanmanın, eşitsizliği kendine düstur edinmenin sembolü olarak, 

Narkisos filminde, kullanılan baba ve genelev müşterisi adamın dışında Balat’ın 

tarihi dokusunda da bu erkek egemen toplumun savaşı mimaride gözlemlenebilir. 

Bugün adeta güç yarışındaki çarpık kentleşme dokusundan kaynaklı kafa 

karışıklığının sırasıyla tetikleyeceği korku ve şiddet hissedilebilir.   

Var olan gerçekçidir. Ama bu gerçekçiliği, eşitsizliği, baskıyı, insanın tahakküm altında 

bugüne kadarki tarihimizi haklılaştırıcı bir sözde gerçekliktir. Oysa bu gerçekçilik bir 

yanılsamanın sonucu. Yanılsamayı gerekli kılan ise, insanın doğa ile etkileşimi içinde 

sürdürebildiği varoluşunu, bir başka insanı kölesi/serfi/ücretli işçisi/siyasal tabanı ya da 

müşterisi olarak kullanması yoluyla devam ettirmesinin seçeneğini aramaktan alıkonulduğu 

Odysseus’tan bugüne kadarki yanlış tarihi” (Oskay, 2016: 219). 

İnsanın da, toplumun da sorunlarının, içinde bulunduğu ürküntü veren 

görünümlerin tarihsel olduğu gerçeğini korkusuzca algılamak gerekir. Bu nedenle 

‘cesaret’ filmde dönüşümü sağlayan unsur olarak kullanılmıştır. Cesaret korkunun 

yokluğu değil, korkuya rağmen yoluna devam edebilmektir. Hem Genelev Kadını 

Nergis hem de Genç Kız Nergis bunu başarmıştır. Filmdeki karakterlerin isimlerinin 

Nergis olarak seçilmesinin nedeni filmin ismi olan ‘Narkisos’ mitinden gelmektedir. 

Filmde Narkisos mitinde egosantrik yani narsist kişiyi temsil eden yarı Tanrı 

Narkisos erk olarak kabul edilmiştir: Narkisos gölde kendi aksine aşık olup onu 

öpmeye çalışırken boğulunca Tanrıların onu cezalandırmak için, yansımasına bir 

daha asla bakamayacağı bir forma büründürür ve onu nergis çiçeğine dönüştürür. Bu 

artık onun kendisiyle hiçbir zaman yüzleşememesi anlamına gelecektir. Filmdeki 

Genç Kız Nergis ise narsistik erkin diğer ucu olan edilgen nergis çiçeğinden 

sıçramasını yaparak bu ikisinin sentezini gerçekleştirir.  

Yine bu filmde kullanılan metaforlar da aslında bu ikonlarla beraber bir 

çoğaltma etkisi yaratarak, aslında iğdiş edilenin tektipleştirmesinin altını 
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çizmektedir. “Elma” deneyim dünyasını, “spiral (merdiven)” yeniden doğuşu, sur 

içindeki “mahzen” (mağara) rahmi sembolize eden arketiplerdir.  

Pek çok kadim felsefeye göre; gerçek sözle ifade edilemez; kavramlara ve 

kelimelere ihtiyaç duyarız ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda onları adlandırırız; 

gerçeği manada ve anlamda aramak gerekir. Bu yaklaşımı ve genellikle ilk filmlerin 

sessiz yapılmasını düşünerek Narkisos filminde minimum diyalog kullanılmaya 

çalışılmıştır. Zaten görüntü dünyasının insanlığın evriminde dilden önce kurulup 

insan bilinciyle çoktan etkileşim kurmaya başlamış olmasından milyonlarca yıl sonra 

dil dünyasının devreye girmesi bilgisi de filmdeki bu yaklaşımı destekler niteliktedir. 

“İkon, insanın dış gerçekliğini anlamlandırmasında o anki reel yaşamından, 

kişiliğinden yola çıkarak anlam verdiği bir tasvir ve haklılaştırma aracıdır” (Oskay, 

2016: 265). Bu tasvirler, edilgen durumdaki insanın kendini biçimlendiren dış 

dünyasını kendisinin bir uzantısı olarak görmesini kolaylaştırır ama aslen bu bir 

illüzyondur. Ayrıca bu ikonlar hızlı değişim içinde olan ve ancak şoklar şeklindeki 

uyarıları farkedilebilen bir dış gerçekliğe sözde bir süreklilik ve yine sözde bir 

anlamsal bütünlük kazandırmaya aracılık eder. Diğer taraftan, dış gerçekliğinin 

kendisi için ifade ettiği anlamı bir bütünlük içinde algılayamayan çağdaş insan, bütün 

bu hızlı ve yoğun değişimleri bir mitoloji gibi yaşadığı için, her mitolojide olduğu 

gibi, bu mitolojide de ritüellere gereksinim duymaktadır.  
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Şekil 3.2. Natural Selection – John Atkinson 

(www.discover.worldpress.com/2015/11/25/wrong-hands) - 

Narkisos filminde Genç Kız Nergis’in oyuncak tavşanı, pijamasındaki tavşan 

desenleri, üç ana karakterin de kırmızı ve onun tonlarını barındıran kıyafetleri, ayıcık 

şekerler birer ikondur. İkonların değişmesinin de bir önemi yoktur, önemli olan 

ikonlara olan ihtiyaçtır. Kırmızı ve tonları hem metalaşmış, iğdiş edilmiş dişiliğin ve 

aşka duyulan özlemin hem de biriken kızgınlığın ve çocukluğa sığınmanın ifadesidir.  

Tavşan doğayı sembolize etmektedir. Doğayla bütünleşemeyen filmdeki çocuk 

Nergis’in ve ardından tavşan desenli pijamayı giyen Genç Kız Nergis’in aynı ritüeli 

devam ettirmesi anlamına gelmektedir. Tavşan aynı zamanda korkuyu ve sıçramayı 

da sembolize etmektedir. Büyük bir atılım yapabilen bir hayvandır o.  

Bilinçaltının seçimlerimizde rol oynadığı da göz ardı edilemez. Genç Kız 

Nergis’in sokaktaki gözlüklü kadınlarla karşılaşmasında yaşadıkları ile rüyasında 

kediyle karşılaşmasına benzemektedir. Kedi orada adeta bir Tanrı (erk)’dır, ama aynı 

zamanda özü, yani kendi doğası, içindeki Tanrı’dan korkan ve ondan uzaklaşan bir 
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çocuğun bilinçaltı imgesidir de. Genç Kız Nergis’in adeta mitolojik bir öykü gibi  

yaşanan hayatı, aynı mağaraya gidiş ritüellerini akla getirmektedir.  

 

3.3. Narkisos
1
 / Sinopsis 

Bireyleşme sürecinin sancılarını yaşayan Genç Kız Nergis adeta büyümeyi 

reddetmektedir. Küçük yaştan beri aile içi şiddetin hüküm sürdüğü bir ortamda 

büyümenin yarattığı korkuyla gördüğü halüsinasyonların da etkisiyle aynaya 

bakmaktan da korkar hale gelmiştir. Annesine içten içe öfke duymaktadır. Evdeki 

kedisi olmasa evde hiç durmayacak, eve hiç uğramayacaktır. Genç Kız Nergis gibi 

yavru kedinin davranışlarında da korkunun izleri görülmektedir. Genç Kız Nergis 

evdeki ortamdan kaçmak adına, ormandaki terk edilmiş bir arabayı
2
 kaçış mekânı 

olarak seçmiştir. Boş zamanlarını orada geçirmektedir.  

Yine bir gün arabada olduğu sırada ve mastürbasyon yaparken, bir kadın 

(Genelev Kadını Nergis) ortaya çıkıverir. Kadının dağınık ve zor durumdaki hali, 

Genç Kız Nergis’i kadının arabaya alınma isteğini kabul etmeye zorlar.
 3

 

Kadın konuştukça bir genelev kadını olduğu; işi sırasında uğradığı şiddete 

artık tahammülü kalmadığı ve ek iş olarak dövmecilik yaptığı ortaya çıkar. Genelev 

kadınıyla adaş olduğunu da öğrenen Genç Kız Nergis, yaşadıklarıyla onun hayatı 

arasında bir özdeşlik kurar. Genelev Kadını Nergis’in kendisine sevgiyle yaklaşması 

adeta onun tüm buzlarını eritmiştir; tüm bu duygu karmaşası içinde onu adeta 

gözünde melek(Işık)leştirir ve kadını öpmeye başlar. Kızın saf(ışık)lığından 

etkilenen kadın da ona karşılık verir ve şehvetle öpüşürler.
 4

 Bir süre sonra tamamen 

dağıldıklarını hisseden kadın çantasındaki aynasını çıkarıp, saçını başını düzeltir ve 

                                                 
1 

 Tez çalışmasında tasarlanan film “Ayna” adıyla başlamış; ancak film 

“Narkisos” adıyla tamamlanmıştır.   
2 

 Sinopsiste terk edilmiş kapalı bir araba olarak düşünülen bu mekân yerine, 

filmde İstanbul surlarında yer alan kapalı bir mahzen kullanılmıştır. 
3 

 Filmde bu sahne Genelev Kadını Nergis’in gelmesi biçiminde değil, Genç 

Kız Nergis’in onunla  mahzende karşılaşması biçiminde değiştirilmiştir.  
4 

 Filmde bu sahneden vazgeçilmiştir.  
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kızın da dağılan makyajını toparlaması için aynayı ona uzatır. Kıza aynayı 

uzatmasıyla, kızın onun elini kuvvetle itip, aynayı yere düşürmesinin bir olacağını 

tahmin edememiştir. Ayna yere düşüp kırılır. Genelev Kadını Nergis tepki 

gösterince, Genç Kız Nergis kadının yüzünü tırnaklar ve kanatır. Bunu yaptıktan 

sonra ancak kendine gelir ve ağlamaya başlar. 

Kadın kızın yaşadığı travmayı hisseder ve onu sakinleştirmeye çalışır. Bir 

süre sonra kız onun omzunda uyuya kalır. Kadın kız uyurken onun her bir eline 

yüzünün bir tarafını çizer ve arabayı terk eder.  

Kız uyandığında ellerini görür ve şoka girer. Ardından feryat edip, bir umumi 

tuvalete koşar ama yüzüyle ellerini karşılaştırmaya kalkışır ama cesaret edemeyip 

tuvaletteki aynayı kırar.  

Oradan aldığı bir cam kırığı ile yolun kenarında taşla yere bir anne figürü 

çizip, içine cenin formunda yatarak bileklerini kesip, intihar eder.  

Ölen kızı yoldan geçen bir kadın bulur ama bu kadın adeta kızı ölü bulduğuna 

sevinmiştir. Yoluna devam eder. Araba yolda uzaklaşırken arabanın bagajından Genç 

Kız Nergis’in kıyafetlerinin saçıldığını ve dikiz aynasından da o kadının Genç Kız 

Nergis olduğunu anlarız. 

Bizim kızın evinde, yatağında uyandığını görürüz. Yarı uyurgezer halde 

geceliğiyle tuvalete gider. Işığı açar. Annesi duştan yeni çıkmış ve banyo aynası 

buğuludur. Yüzünü yıkar. Tuvaletten çıkarken ışığı söndürmek için anahtara giden 

elini ve üzerindeki dövmeyi görürüz. Ardından ışık söner.
 5

 

 

 

 

                                                 
5 

 Filmde bu sahneden vazgeçilmiştir.  
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3.4. Narkisos / Tretman 
6
 

Sosyal bir varlık olarak varlığının diğerleri üzerinden tanımlanmasına karşı 

olan ve büyümeyi reddeden 25 yaşlarındaki Genç Kız Nergis yalnızlığı ve rahatlama 

mekanı olarak da terk edilmiş bir otomobili seçmiştir. Çoğu zaman bu mekâna 

giderek rahatlamaktadır, ta ki bir gün davetsiz bir misafir kapısını çalana kadar…  

Genç Kız Nergis annesiyle sürekli çatışır; geç yattığı gecelerde, televizyonu 

açık bıraktığı için annesiyle tartışır. Televizyonda kavga eden gruplara dair haberler 

akmaktadır. Genç Kız Nergis haberlerden sıkılır ve bir çizgi film bulup, onu izler. 

Odasının dışından gelen kavga sesleri sırasında, cenin formunda otururken 

görürüz onu… Zemindeki parkenin desenleriyle bir flash-back başlar:  

Nergis’in çocukluğu. Kedi gibi yerde dört ayak üstünde yürüyerek seslerin geldiği 

odaya doğru gider ve kapı deliğinden annesinin ağlayışını seyreder.  Odasına döner, 

korkuyla yorganı başına çeker ve uyuya kalır.  

Rüyasında; büyük bir aynadan geçerek büyür. Bir hapishanede ondan yardım 

dilenen dövülmüş ve sinmiş insanlar vardır. Ardından bir ışık patlar; küçülür. Bir 

fare gibi bir kedi tarafından kovalanır. Bir şeker kavanozunun içine saklanır; bir el 

kavanozun kapağını kapatır. Cam kavanozda ailesinin ve kendisinin askıda vücut 

parçaları ya da kafaları asılı halini görür… Sonra da cenin halinde duruşuyla 

oturuşunun (korkusunun) yansımalarını görür…  

Korkuyla uyanır. 

Odasının kapısında “olay yeri girilmez” şeritleri gerilmiş; evdeki kediyi 

odaya sokmamak adına hırlayan bulldog köpeğini sembolize eden bir etiket 

yapıştırılmıştır. Kızın evdeki kediyle ilişkisini kedinin kızın odasına bir şekilde 

girmeyi başardığı sıralarda kızın odasında bulundurduğu bir oklava ile onu 

kovalamasına, annesiyle burada da karşılaşmasına ve annesinin onu bir kediyle bile 

anlaşamamakla suçlamasına şahit oluruz. 

Genç Kız Nergis’in en sevdiği şey cam kavanozda bulunan rengarenk jel 

halindeki ayıcık şekerler... Dışarı çıkmak üzere hazırlanmaktadır. (Ayna 

                                                 
6 

 Sinopsisteki değişiklikler tretman için de geçerlidir.  
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kullanmadığı için) Tarağı düzgün bir şekilde kullanmaya çalışsa da zorlanmaktadır. 

Yine aynasız bir biçimde yüzüne buz makyajı yapar. 

Sabah kahvaltısında anneyle yine çatışmaktadır. Ocaktaki kaynayan 

çaydanlıktaki yansımadan görülür bu çatışma… Nergis kapıyı çarparak çıkar. Anne 

kedinin yemek kabına yemek doldurur ve kediyi çağırır. Kedi yere düşmüş erkek 

şapkasının altından bakmaktadır. 

Genç Kız Nergis yolda yürümektedir. Sokakta yine olay yeri güvenlik 

şeridiyle çevrilmiş bir yerden geçer. Yerde tebeşirle çizilmiş bir beden figürü ve 

üstünde kan izleri vardır. Oradan geçerken yapılan konuşmalarda bir adamın karısını 

öldürdüğüne ilişkin sözler duyar.  

Bir gün ormandaki arabada mastürbasyon yaparken Genelev Kadını Nergis 

arabaya yanaşır ve kızın şaşkınlığından faydalanarak içeriye girer. Genç Kız Nergis 

telaşla toparlanır, Genelev Kadını Nergis’in arabadan inmesini ister. Kadın reddeder. 

Genç Kız Nergis kadına saldırır, onun yüzünü çizer. Çizdiği yerin kanadığını fark 

eder ve o gün gördüğü yerde yatma izi olan kadının kanları gelir aklına. Kadın 

“Korkma öldürmez” diyerek ortamı sakinleştirmeye çalışır, kız tepki vermez. Kadın 

genelev kadını olduğunu, bu meslekte işi bırakma seçeceğinin olmadığını, bulurlarsa 

öldüreceklerini, kendine gizlenecek bir yer aradığını söyler. Konuşmalardan ek iş 

olarak dövmecilik yaptığı da anlaşılır.  “Asıl bak bunlar dövme”  diyerek kolundaki 

ve bacaklarındaki morlukları gösterir, kız kesik ve dikiş izlerini de görür.  

Genelev Kadını Nergis’in her şeye rağmen güçlü duruşu karşısında etkilenen 

Genç Kız Nergis kadına karşı sempati duymaya başlar. Kadın da kızdaki buzların 

erimeye başladığını fark eder. iletişimi başlatmak için adının Nergis olduğunu söyler. 

Genç Kız Nergis duraksar ve “Benimki de Nergis” der ve yüzünde hafif bir tebessüm 

oluşur. Aralarında karakterlerin niteliklerinin (deneyimlerin, eğilimlerin, istemlerin,  

düşkırıklıklarının ortaya çıktığı bir konuşma süreci yaşanır… 

Kadının suratına düşen ışık onun yüzünü yarı ışıklı yarı gölgeli hale 

getirmiştir. Genç Kız Nergis kadının yüzünün güzelliği karşısında kendine hakim 
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olamayarak onu şiddetli bir şekilde öpmeye başlar. Bu kez kadın afallar ve kendine 

gelince de kızı yavaşlatarak durdurur. Genç Kız Nergis de kendine gelir, hafif kızarır. 

Kadın çantasından bir ayna çıkarır, nefesiyle camını temizler. Çantadan 

çıkardığı peçeteyle makyajını düzeltir. Kendini toparlaması için kıza aynayı uzatır. 

Kız aynanın ona uzatılmasıyla aynaya vurur ve onu düşürür. Kadının da yüzüne bir 

tırnak atar. “Senin gibi olmak istemiyorum! Büyümek istemiyorum!”… Sinirlenen 

kadın da ona bir tokat atar. Kız ağlamaya başlar, bir müddet sonra ağlamaklı olarak 

kadınla özür diler mahiyette ayna fobisinden söz eder. Kadın durumu anlar ve kızın 

başını omzuna yaslayıp, şefkatle onu okşamaya başlar. Kız bir süre sonra huzurla 

uyur. Kız uyurken kadının onun elinin üstüne dövme yaptığı görülür. Bu sırada 

kadının bileğindeki tavşan dövmesi (playboy tavşanı) dikkat çekmektedir.  

Kız uyandığında kadının gitmiş olduğunu fark eder sonra gözlerini 

oluştururken her iki elinin üstüne çizilmiş kendi yüzünün her bir yarısını fark eder ve 

irkilir. Ellerinin üstünü ovarak çizimi çıkarmaya çalışır. Başaramayınca gözü döner 

ve önce direksiyonu yumruklar, sonra arabadan çıkıp arabayı tekmelemeye başlar.  

Hızını alamayarak umumi bir tuvalet bulur; kendine bakmak ister ama buna 

cesaret edemez. Öfkelenir, ayakkabısıyla tuvaletin aynayı kırar. Yere düşen ayna 

kırıklarında kızın yansıması görülür. Ayna kırıklarından birini aldığı gibi tuvaletten 

hızla çıkar. Yolda tebeşire benzer bir taş bulur ve yere bir anne figürü çizer. Sonra 

figürün içine oturur, bileklerini keser ve cenin formunu alarak yatar. 
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3.3. Ana rahminde cenin sembolizasyonu (https://www.mumsema.org/genel-

guzel-resimler/226929-annesini-kaybeden-bir-cocugun-aglatan-fotografi.html) 

Bir tünelden beyaz bir otomobil çıkar. Otomobildeki kişi (kişinin kim olduğu 

belli olmayacak)  kızı uzaktan fark eder ve hız keserek kızın yanına yaklaşır ve 

durur. Yüzünü görmediğimiz kadın otomobilden iner. Yere eğilir, önce kızın nabzına 

bakar sonra çantasından bir ayna çıkarıp kızın burnuna tutar. Ayna buğulanmaz. O 

sırada aynadan kadının gülümseyen dudağını görülmektedir. 

Kadın otomobiline biner, otomobil hareket eder. İlk kez otomobilin dikiz 

aynasından kadının yüzünü görülür ve bu kadının Genç Kız Nergis olduğu fark 

edilir. Umutla gülümsemektedir. Gitmekte olan arabanın bagajı açılır. Film boyunca 

Genç Kız Nergis’in üzerinde görülmüş olan elbiseleri uçuşmaya başlar. 

Genç Kız Nergis odasında uykudan uyanır. Yarı uyur-gezer halde geceliğiyle 

tuvalete gider. Işığı açar. Annesi duştan yeni çıkmıştır ve banyo aynası buğuludur. 

Yüzünü yıkar. Tuvaletten çıkarken ışığı söndürmek için anahtara giden elini ve 

üzerinde kendi yüzünün yarısının bulunduğu dövmeyi görürüz. Ardından ışık söner. 

 



50 

 

3.5. Narkisos / Senaryo   

NARKİSOS 

 

1. İÇ. GÜN. GENELEV KADINI NERGİS’İN EVİ. 

Genelev Kadını Nergis, tıpkı oyuncuların sahne arkası aynaları gibi çerçevesi 

ampullü bir aynanın önünde gözlerindeki morlukları kapatma makyajı yapmaktadır. 

Makyajını bitirir. Sırt çantasının ağzı açık içindekilere bakar, sonra etrafa bakarken 

açık gardıroptaki boş askıları ve açık çekmeceleri görürüz. Yatağın üstünde havlu ve 

bornoz, yatağın yanındaki sehpada da bir hamilelik test aparatı durmaktadır. Sonra 

buzdolabını açar, içinden iki elma alır, onları da çantasına atar ve kapıdan dışarı 

çıkarken üzgün bir bakışla eve son bir kez bakıp, kapıyı kapatır. 

 

2. DIŞ. GÜN. YOL. 

Genelev Kadını Nergis bir yolda hızlı adımlarla yürümektedir.  

 

3. İÇ. GECE. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ.OTURMA ODASI. 

Televizyonda kavga eden gruplara dair haberler görülür.  Genç Kız Nergis üfleyip, 

püflemektedir. Arkasındaki duvara düşen şiddet görüntülerinin içindeymişçesine 

oturmaktadır. Bir çizgi film bulur, sehpadaki cam kavanozu kucağına alır, içindeki 

jel ayıcık şekerleri yemeye, çizgi filmi izlemeye başlar. Bu defa da çizgi filmin 

içindedir adeta. Genç Kız Nergis çizgi film izlerken dizleri çekik, sanki kanepeye 

sığınmışçasına oturmakta; seri biçimde şekerleri yemektedir.  
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4. İÇ. GÜNDÜZ. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. YATAK ODASI. 

Genç Kız Nergis’in annesi gözleri yarı kapalı vaziyette yataktan kalkar.  

 

5. İÇ. GÜNDÜZ. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. OTURMA ODASI. 

Genç kız Nergis’in annesi öfleyerek kumandayı eline alıp, açık bulduğu televizyonu 

kapatır. Televizyonu söndürdükten sonra kumandayı sehpaya koyuşu ve odadan 

çıkışı televizyon ekranından siluet halinde görülmektedir..  

 

6. İÇ. GECE. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. YATAK ODASI. 

Genç Kız Nergis, yatağında bacaklarını göğsüne çekmiş bir vaziyette oturmakta, oda 

dışından anne-babasının kavga sesleri duyulmaktadır. Nergis'in, gözleri yerdeki 

zemine dalmıştır. 

7. FLASHBACK: İÇ. GECE. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. 

Genç Kız Nergis’in çocukluğu. Kedi gibi yerde dört ayak üstünde yürüyerek kavga 

seslerinin geldiği odaya doğru gitmektedir. Kapı deliğinden içeride köşeye sinmiş 

vaziyette ağlamakta olan annesini ve etrafın darmadağan olduğunu görür. 

Çocuk Nergis odasına dönmüştür; gözlerinden yaşlar akmaktadır. Bacaklarını 

göğsüne çekerek ayıcık şekerlerinin bulunduğu cam kavanozu eline alır ve şeker 

yemeye başlar. Gözyaşları dinmiştir. Korkuyla yorganı başına çeker… Uyuya kalır. 

Rüya görmektedir:  

 

8. ANİMASYON  

Büyük bir aynadan geçen Genç Kız Nergis’in büyüyüşüne şahit oluruz. Bir 

hapishanededir, ondan yardım dilenen dövülmüş ve sinmiş insanlar görünmektedir. 
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Ardından ışığa geçince küçülür; bir kedi tarafından bir fareymişçesine kovalanır. 

Kendini zar zor odasındaki şeker kavanozunun içine atarak kurtarır. Sonrasında bir el 

kavanozun kapağını kapatır. Cam kavanozdayken önce askıda kadın vücut 

parçalarını ve kafaları asılı halini sonra da kendi cenin halinde oturuşunu 

(korkusunu) o anki odasının parlak zeminindeki yansımasına bakarken sanki bir 

denizin içine dalışının yansımalarını görür. Ve korkuyla uyanır. 

 

9. İÇ. SABAH. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. YATAK ODASI. 

Genç Kız Nergis üzerindeki örtüyü fırlatarak kalkar, kabus bitmiştir.   

 

10. İÇ. SABAH. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. BANYO. 

Anne banyoda yarı uyanık vaziyette, yüzünü yıkamaktadır. Musluk uzunca bir süre 

açık kalır.  

 

 

11. İÇ. SABAH. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. YATAK ODASI. 

Genç Kız Nergis dışarı çıkmak üzere hazırlanmaktadır. Kıyafet seçer, makyajını 

yapıp, saçlarını tarar.  

 

12. İÇ. GÜN. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. MUTFAK.  

Annesi hazırlanmış, mutfak masasının önünde durmaktadır. Kadının gözündeki 

morluğun fondötenle kapatılmaya çalışıldığı belli olmaktadır. 

ANNE:  Nergisss! 
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13. İÇ. GÜN. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. MUTFAK-KORİDOR.  

Anne mutfaktadır. Genç Kız Nergis ise evden çıkmak üzere koridorda son 

hazırlıklarını yapmaktadır. 

 GENÇ KIZ NERGİS: Canım bir şey istemedi, 

ben çıkıyorum. 

ANNE: Sofraya bile saygın yok. Ne olacak senin bu 

halin? Gel otur, konuşalım. 

GENÇ KIZ NERGİS: Şu an gerçekten konuşmak için hiç 

doğru zaman değil anne. Ben çıkıyorum. 

 

14. İÇ. GÜN. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. MUTFAK.  

Genç Kız Nergis kapıya doğru yürürken, annesinin hâlâ konuştuğu duyulmaktadır. 

ANNE: Senin için ne zaman doğru zaman olacak, 

söylesene? Sen hep kaç! 

Dış kapının bir hışımla kapandığı duyulur. Anne masadan kalkar, mutfaktan çıkar.  

 

15. İÇ. GÜN. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. MERDİVENLER. 

Genç Kız Nergis’in önce merdivenlere bakıp, ardından üfleyerek apartmanın 

korkuluklarından kayarak iner. 
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3.4. Spiral merdiven - Tuna Yazıcı 

 

16. DIŞ. GÜN. GENÇ KIZ NERGİS’İN EVİ. BALKON.  

Anne balkona çıkar ve bir sigara yakar. Fonda Haliç sırtlarındaki Kızıl Mektep 

görünmektedir.   

 

17. DIŞ. GÜN. CADDE. 

Genç Kız Nergis’i çamaşırlar asılı evlerin kuşattığı bir caddede yürümektedir. 

Karşıdan gelen güneş gözlüklü kadınlarla karşılaşır. Yolunu değiştirir.  

 

18. DIŞ. GÜN. SURLAR. MAHZEN. 

Genç Kız Nergis’in yıkılmış İstanbul surlarının önünde yürümektedir. Kendinden 

emin bir biçimde, surun mağara gibi görünen, yıkılmış bir bölümündeki delikten 

içeriye girer.   
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19. İÇ. GÜN. SURLAR. MAHZEN. 

Genç kız Nergis merdivenlerden aşağıya doğru iner. İçeriden gelen bir kadın sesi 

duymaya başlar.  

GENELEV KADINI NERGİS: (Dışses) Merak etme 

bizi bulamayacaklar. Özgür koymak istiyorum adını. 

Sevdin değil mi? Özgür!. 

Genç Kız Nergis şaşırmıştır. Merakla içeriye doğru adımlarını sıklaştırır. İçeride 

hamile vaziyetteki, kendinden emin bir yüz ifadesi olan Genelev Kadını Nergis’le 

karşılaşır. Konuşmadan birbirlerine bakarlar bir süre. 

GENÇ KIZ NERGİS: Ben çok sık burada takılırım, 

pek misafirim olmaz ama tedirgin olma. 

 GENELEV KADINI NERGİS: Eşyalar senin o zaman, 

kusuruma bakma, bazılarını kullandım.  

GENÇ KIZ NERGİS: Sorun değil. Sanırım hamilesin. 

İstemeden kulak misafiri oldum. Burada ne işin var 

diyeceğim ama… 

GENELEV KADINI NERGİS: Şu an için gidecek bir yerim 

yok ama başarırsam belki ileride olur. 

GENÇ KIZ NERGİS: Oturuyorum, lütfen korkma. 

GENELEV KADINI NERGİS: Yoo korkmuyorum, buyur. 

GENÇ KIZ NERGİS: Adın ne? 

GENELEV KADINI NERGİS: Nergis. 

GENÇ KIZ NERGİS: Dünyanın gizemi bazen beni 

çok şaşırtıyor biliyor musun? Memnun oldum 

Nergis. Al sana bir Nergis daha. 
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GENELEV KADINI NERGİS: Aramızda Özgür var. 

Hadi bir dilek tut Özgür.. 

GENÇ KIZ NERGİS: İşi şansa bırakmayalım, biz 

tutalım. Cinsiyeti belli mi? 

GENELEV KADINI NERGİS: O bizi duyuyor, 

hissediyorum. Belli değil henüz. 

GENÇ KIZ NERGİS: Babası, babası nerede peki? 

GENELEV KADINI NERGİS: Bilmiyorum. 

Genç Kız Nergis şaşırmıştır. 

GENELEV KADINI NERGİS: Babasını 

tanımıyorum, tanısam ne olacak ki. O da 

tanımasın hatta bilmesin daha iyi. Ağır bir 

yük bu. Bunu ben taşıyabilirim. Ama bu 

gerçeği o taşıyabilir mi sence! 

 

20. FLASHBACK/ İÇ. GECE. GENELEV. 

Genelev Kadını Nergis’in odasında bir adam vardır. Nergis yatakta oturmaktadır. 

Adam Nergis’in üstündeki büstiyerin sırt iplerini çakısıyla keser; Nergis’in de sırtını 

kesmektedir.  

 

21. İÇ. GÜN. SURLAR. MAHZEN.. 

GENELEV KADINI NERGİS: Derdimiz baba değil. 

Babalar peşimizdeler. Elma dersem çık, armut dersem 

çıkma! 
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Yedikleri elmalarının koçanlarını atarlar. Genelev Kadını Nergis o sırada çantasından 

aynasını çıkarır ve onu nefesiyle temizler. Dişlerinin arasına giren elma parçalarını 

tırnağıyla çıkarır ve sonra Genç Kız Nergis’e uzatır.  

Genelev Kadını Nergis o sırada arkasını dönmüştür.  

GENÇ KIZ NERGİS: Benim ayna fobim var.  

Genelev Kadını Nergis aynayı indirir. 

GENELEV KADINI NERGİS: Kaldırdım, dönebilirsin. 

Genç Kız Nergis yüzünü yeniden Genelev Kadını Nergis’e döner. 

GENELEV KADINI NERGİS: Sen neden kaçıyorsun, 

bir sığınağın olduğuna göre? 

GENÇ KIZ NERGİS(esneyerek): Yalnız kalmak istediğimden. 

GENELEV KADINI NERGİS: O zaman her şeyden 

kaçıyorsun?  

GENÇ KIZ NERGİS: Bilmem, kaçıyor muyum acaba? 

Gece kâbuslarla geçti. Ben biraz kestiriyorum. Sonra 

konuşuruz. 

GENELEV KADINI NERGİS: Tabii, tabii ki. 

Genelev Kadını Nergis ayağa kalkar ve kapıya doğru yaklaşır, duvardaki bir delikten 

giren ışık huzmesine doğru bakar. Bu arada Genç Kız Nergis uyuklamaya 

başlamıştır. Genelev Kadını Nergis çantasını eline alır ve çantasında biraz arandıktan 

sonra dövme kalemini bulur. 

Duvardaki delikten sızan ışıktan mahzenin içine geri dönüldüğünde Genç Kız Nergis 

uyanır. 
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Genç Kız Nergis Genelev Kadını Nergis’in bıraktığı aynayı fark eder. Hışımla elinin 

tersini savurur, yere düşen ayna kırılır. Yerdeki kırık parçalardan birini alır… 

 

22. DIŞ. GÜN. YOL KENARI. 

Genç Kız Nergis yeşillikler arasındaki bir yolda yürümektedir. Bir yere gelir ve 

toprağın üzerine yatar. Ana rahmindeki cenin formundadır…  

 

23. DIŞ. GÜN. BİR BAŞKA YOL. 

Kamera karanlık bir tünele dalar.  

 

24. DIŞ. GÜN. BİR BAŞKA YOL. 

Kamera bir asma köprünün tellerinin arasından hızla geçer.  

 

25. DIŞ. GÜN. YEŞİLLİK ALANDAKİ YOL. 

Bir otomobil yaklaşmakta, ancak otomobili kullanan kişi görünmemektedir. 

Otomobil yerde yatmakta olan Genç Kız Nergis’in yanına yaklaşır. Otomobilden, 

yüzü görünmeyen bir kadın iner. Genç Kız Nergis’in yanına kadar gelir. Cebinden 

bir ayna çıkartır ve yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istercesine genç kızın burnuna 

doğru tutar. Aynada buhar oluşmaz. Adeta ölmüş gibidir. Otomobilden inen kadının 

aynada gülümseyen dudakları görünmeye başlar. 

Yüzü görünmeyen kadın otomobile doğru ilerler.  

Otomobil hareket eder. Dikiz aynasından kadının yüzü ilk defa tam olarak görülür. 

Bunun Genç Kız Nergis olduğu anlaşılır.  
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Otomobil uzaklaşırken kamera yola doğru eğilir, yerde spiral bir lolipop şeker 

kalmıştır. 

Yüzleşme gerçekleşmiş, Genç Kız Nergis büyümüştür… 

 

3.6. Filmdeki Göstergeler Üzerine  

Nergis: Narkisos miti ; ayna / Narkisos'un pınardaki kendi yansımasına aşık olarak 

ona ulaşmak isterken pınar başında ölmesi ve sonra o pınarda bir nergis 

olarak yeniden doğmasını sembolize eder yani Narkisos'tan Nergis'e öznenin 

dönüşümünü simgeler.  

Mahzen ve Tünel: Ana rahmini sembolize eder. 

Cenin formu: Endişeli ve kaygılı kişilerin rahatlık, huzur arayışı. 

Işık: Aklın ve ruhun simgesi 

Ayna: Ayna, imgelem gibi bir ara-dünyadır; hayal ve gerçek burada birbirleriyle 

kesişir, birbirlerine sirayet eder. Aynadaki suretimize bakışımıza mutlaka 

imgelememiz karışacaktır; çünkü soyutlamalarımızla algılarımızı birbirine 

bağlayan imgelememizdir.   

Elma: “Adem miti, her çocuğun doğumundan birkaç ay sonra başlayarak ve iki ya 

da üç yaşında tanınabilir tanınabilir haline ulaşarak sürekli yeniden 

canlandırılır; idealde ise insanın yaşamı boyunca niteliğini zenginleştirip 

genişleterek tüm yaşamı boyunca geliştirilir.”‘   (May, 2016: 55) 

Gökkuşağı / Ayna: Gökkuşağı ve aynalar Oz Büyücüsü ve Alice Harikalar 

Diyarı’nda sembol olarak kullanılır. Bu iki sembol hipnoz etmek için 

kullanılır ve en kolay hipnotize edilebilenler çocuklardır. Rollo May’in 

Yaratma Cesareti adlı kitabında bahsedilen nevrotiklerdendir Nergis ve 

aslında farkındadır (hisseder) bir terslik olduğunun  ama adını (hipnotize 
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edilmek istendiğini) koyamaz. İçindeki yaratıcıyı keşfedip, dönüştürmeyi 

başaramamaktadır ve sanatçıdan farkı burada yatmaktadır May’in deyimiyle. 

Tapınak: Yorumlanmış doğa  

Ev: Dünyanın simgesi; insanla onu çevreleyen ve kuşatan bütünlük arasındaki 

köprülerdir. Hint dinsel düşüncesinde ev-evren- bedeb özdeşliği belirgindir. 

Kız da tam da bu nedenle evde kalmak istemez aslında kendi bedeninden 

kaçıyordur.  

Yüz: 'Ötekilik'le ilişkidir. / Yüzün yokluğu insanı hiç kimse yapar. İnsanın var oluşu  

bir 'yüz içinde oluş'tur.  

Yüzün iki görünümü vardır ve bunlar birbirlerinin “Arabı” gibidir: Yüz, 

Dünya denilen boşluğun ortasında bir doluluk, ada(araba)dır ve Yüz, 

dünyamızın ortasında bir deliktir, gediktir, eksikliktir, boşluktur.  / Yüz 

çoğuldur; çünkü sürekli değişir, sürekli yenilenir; başka bir deyişle 

zamansaldır.  

Tavşan: Tavşan hem seksi (playboy) hem de Alice in Wonderland'in zamanla 

yarışan beyaz tavşanı (white rabbit) sembolize eder. 

Kedi: Schrödiger'in kedisi.  'Alice in Wonderland’de kediden kâinatın sırlarına dair 

çok özel bilgiler alabilirsiniz. Ancak, daima uyanık olmanız gerekir. Aksi 

halde masal nerede başlıyor, gerçek nerede bitiyor, karıştırmak an 

meselesidir.’ (Parker, Beyaz Tavşanın Peşinde 150 Yıl, 2015) 

 

3.7. Sahnelerin Analizi (Hedeflenen Olgu ve Duygular) 

SAHNE 1:  Hamile kalmış ve şiddet görmüş bir kadının (Genelev Kadın Nergis) 

korkularına rağmen içinde bulunduğu dünyayı terk etmesi. Özgürlük için ilk adım. 

Zaman öğleden sonra olarak seçilmiş ki, bu bir sayfayı kapatmayı vurgulaması adına 

anlamlı. Hamilelik testi ve elma sembolleri yan yana; aslında yeniden doğuş ve 
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nedenine dair iyi bir veri. Elma aynı zamanda deneyim dünyasını sembolize eden bir 

metafor. Sırt çantası özgür ruhu ifade edişiyle, evdeki gardırobun portatif oluşu göçer 

gezerliğe vurgu yapmakta ve kadının profilinin tanımlanmasına katkı yapmaktadır. 

Perde açma ve kuş sesleri özgürlüğe açılan kapı ama arada kalan cam engel teşkil 

etmektedir. Perdeyi ani kapatma bir korkunun ifadesidir. Evdeki en gösterişli şeyin 

yatak ve ışıklı masa olması da izleyiciyi karakter üzerine düşünmeye itecektir. Perde 

ve dolabın renkleri, ötrişler ve renkleri, siyah ojeli tırnaklar, pembe pullu bir üst 

karakterin seçimleri olarak karakteri tanımlamaktadır. Topuzlu yatak kraliçe (mama) 

üzerine düşündürebilir diğer parçalarla beraber. 

SAHNE 2:  Genelev Kadını Nergis’in yeni adım attığı dünyada ne yapacağını 

bilemez halde yol alması. Çanta ve elma sembolleri yeni bir yolculuk deneyimi, 

özgür, parasız hissiyatlarını çağrıştırır. Kamera değişimi karakterin kafa karışıklığı, 

ezberi bozup ters düz olmak duygusunu destekler niteliktedir. Zamanın akşam olmak 

üzere olması korku duygusunu ifade ederken, farı açık arabalar zamanı 

desteklemektedir. Beyaz hırka arınma ihtiyacını desteklemektedir. Karakterin 

etrafına bakınışı çaresiz ve ne yapacağını bilemez halde duygusunu izleyiciye geçirir. 

Tarihsel doku, modern doku ve doğa yeşil kolye ikonu birbirinin anlamını 

pekiştirmektedir. Mağara metaforu anne rahmini sembolize ederken karakterin 

kıyafet tonları da bu ihtiyacını ve ona ulaşmasını, doğa, tarih ve mağara üçlüsü 

birbirini destekleyerek adeta özün çağırımını ifade eder niteliktedir.  

SAHNE 3: Toplumdaki şiddeti kanıksamış bir genç kız olan Nergis’in müzik ve 

haber kanalları yerine çizgi filmi tercih edişi sergilenmektedir. Çizgi filmin içinde 

bile silah sesleri duyulmaktadır. Televizyondan gelen ‘Pompalı tüfekle vurdu 

hahaha’ cümlesi de durumu anlamlandırır. Ahşap oda, tasarım (rende) lamba 

karakteri sosyolojik açıdan okumayı kolaylaştırır niteliktedir. 

SAHNE 4: Genç kız Nergis’in Annesi’nin kızının televizyonundan gelen seslere 

uyanıp, kulak kesilmesi alt-üst kat ilişkilerini, dolayısıyla ailenin sosyo-ekonomik  

durumu hakkında bilgi vermektedir. Karakterin saçının kısalığı dikkat çekici oluyor 

diğer iki karakterden sonra ve bu bir hadım edilme, kadınlığından vazgeçerek eril 
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dünyaya karşı mücadele şeklinde okunabilir. Yastıktaki ışıktan zamana dair günün 

ağırmış olduğu hissi de alınabilir. 

SAHNE 5: Genç Kız Nergis’in odasına gelen annenin kızının yatağa girmesini 

sağlayıp, televizyonu kapatması sırasında onunla olan ilişkisini gözlemleme fırsatı 

vermektedir. Böylece iki karakterin birbiriyle olan çatışmalı ilişki netlik kazanır. 

Şeker kavanozunun anne tarafından kaldırılması, yatağa anne aracılığı ile girilmesi, 

televizyonun kumandasının, bu kontrolün sembolüdür, anne tarafından kullanılarak 

kapatılması kontrolü ele alamamış yani halen anneye bağımlı bir genç kızı ifade eder. 

Filmin adının da çıktığı, sahne içindeki karanlık geçiş annenin televizyonu kapaması 

ile gerçekleşir. Bu geçiş filmdeki göbek bağını kesememenin yarattığı kaosun 

sinyallerini verir gibi adeta. 

SAHNE 6-7:  Seslerden uyanan Genç Kız Nergis’in (çocukluğu) annesi ile babasının 

kavgalarına şahit olması; şiddeti elindeki oyuncak tavşana da uygulayarak şiddetin 

domino etkisini ortaya çıkarmaktadır. Küçük kızın şeker kavanozuna sığınması ve 

şekerleri yemesi kaostan çıkmanın bir yoludur. Oyuncak tavşan aslında bir doğaya 

ihtiyacın göstergesidir. Oyuncaklar arasında yürüme bir tür onun çocukluğuna 

yolculuğudur. Bu yolculuğa, fonda duyulan projeksiyon makinesi sesi eklenir. Küçük 

kızın kapı deliğinden bakarken bakanın Genç kız Nergis olarak görünmesi kız 

çocuğunun onun çocukluğu olduğuna dair bilgi verir. Anne babanın kavga edişinde 

karakterlerin git gel hareketleri aslında genel olarak onların git-gellerinin de altını 

çizmektedir.  Kızın ebeveynleri arasında yaşananları görmesinden sonra yatağına 

küçülerek oturması ve şekere sığınması aslında bir mutluluk arayışı ama tam o sırada 

arkadaki duvardaki gölgesi gölge ve şeker birlikteliğini vermesi açısından filmin 

sorunsalı hakkında izleyiciyi bilgilendirir. Şekeri fırlatma eylemi, içine düştüğü 

olumsuz duyguyu atamama şeklinde de okunabilir. Çocuğun saçının atkuyruğu 

olması sahnenin gerginliğini besler. Sonunda kız çocuğunun örtünün altına girmesi 

ise gerçekten kaçış, gerçeği görmek istememe şeklinde okunabilir. 

SAHNE 8:  (Animasyon) Çocuk Nergis’in altına girdiği mavi örtü onun hayal 

dünyasını (gökyüzü, bulutlar) simgelemektedir. Bu dünyadan ayna metaforuyla 

siyah-beyaz animasyona geçilir. Nergis bu geçişle büyür; bir engeller ve 
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kapatılmışlığın mekânı olan hapishaneye geçiştir bu aynı zamanda. Orada 

mahpuslara yardım etmek ister ancak edemez. Çünkü tekrar küçülür. Bu büyüme-

küçülme metaforları sağlıksız git-geller içindeki ruh durumunu anlatmaktadır.  

Animasyonun içindeki elleri yardım çağrısında bulunan mahpusların elleri çaresizlik; 

kavanozun üzerinden sarkan parçalanmış eller ise bütünü görememe ve gerçekliği 

kaybediş olarak okunabilir. Onun ayağının takılıp düşmesi ise her şeye sırtını 

dönmesi, ipin ucunu bırakması anlamına gelmektedir. Kedi ise kendi doğasından 

kaçıştır. Kavanoz da küçük kızın kendi hapishanesidir. Nitekim kavanozun kapağının 

kapatılması da onun bizatihi gücün kontrolü altına alınmasıdır. Küçük kızın 

kavanozun içinde cenin formunda yatması anneye sığınmasıdır. Kapı ve ışık ise 

umudun varlığını simgelemektedir ve karakterin gelişimi hakkında önemli bir 

tohumdur da. 

SAHNE 9: Genç Kız Nergis’in kabustan uyanışı onun gerçek dünyasında bir tür 

gecenin ağırlığını atmaktır. Ama yine de ayakucunun görünmesi parçalanmışlığın 

devam ettiğinin göstergesidir. 

SAHNE 10: Genç Kız Nergis’in annesinin aynanın önünde yüzüne su çarparak 

açılmaya çalışması da, bir tür arınma ve geceyi geride bırakmadır. Anne musluğu 

uzun süre kapatamıyor yani gücü eline yeniden alamıyor, bu izleyiciye annenin 

acizliği hissini geçirir. Annenin ellerindeki acizlik Genç Kız Nergis’in kabusundaki 

ellerin acizliğiyle özdeştir.  

SAHNE 11: Genç Kız Nergis’in kıyafet seçimi izleyicilere genç kızın seçimlerinden 

hareketle kişiliği hakkında okumalar yaptırabilir. Yatağın başında üçgen yeşil bir 

oyuncak, yeşil sağaltım rengi ve üçgen yukarı doğru ilerleme isteğini belirtir. Yine 

tavşanlı pijama sıçramayı ve ürkekliği sembolize eder.  Gün için seçtiği pembe ve 

mavi renkteki kıyafetler ve tulum onun çocuksuluğunu ele vermektedir. Mavi aynı 

zamanda yükselme ihtiyacını da vurgular. Kıyafet seçimi onun boşvermişliği kadar 

aynı zamanda keşfe çıkma dürtüsünü de ifade etmektedir. Adeta bir arayıştadır. Genç 

Kız Nergis’in aynaya bakmaksızın makyajını yapıp, saçını tarayarak hazırlanışı 

görülür ve bu aynanın yansımasından izlenir. Bu şekilde aslından, gerçekten uzaklık 

duygusu geçirilir. Aynanın çevresi mavi yani eril dünyanın içinde ayna yuvarlak ve 
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yuvarlak form dişilliği ifade eder. O aynanın içinde pembe ve beyaz Genç Kız Nergis 

yani bir kız çocuğu adeta. Rimel ile gözler belirginleştiriliyor, onları keskinleştirme 

isteği, saçlarını tarıyor, düzeltiyor, karışıklığı açma isteği şeklinde okunabilir. Genç 

Kız Nergis’in yüzündeki gölgesi yani onun gölge yanı, ışık cesaret, rüzgar ise güç, 

martı sesi ise özgürlük şeklinde sembollerle karşımıza çıkar. Gölge yanını yenip 

özgürlüğüne kavuşması için cesaret gücüne ihtiyaç duyması olarak ifade edilebilir. 

SAHNE 12: Kahvaltı gün başlangıcıdır. Yine annenin kızıyla çatışmalı ilişkisinin 

tezahürüdür bu sahne. Hazırladığı kahvaltıya onu çağırma biçimi bu durumu ele 

vermektedir.   

SAHNE 13-14: Genç Kız Nergis’in, annesinin kahvaltı teklifini reddederek dışarı 

çıkmak üzere hazırlanışı, annenin bu duruma duyduğu şaşkınlığı, annenin ilişki 

kurma çabası ama genç kız Nergis’in kaçışı görülür bu sahnede. Anne bir denemenin 

daha başarısızlığı ile sinirlenip, hırkasını alarak gider. Genç Kız Nergis, annesinin 

hiçbir problem yokmuşçasına sergilediği maskeye kızgın ve tepkilidir. Hatta sürekli 

yaşanan bu rutinin yapmacıklığı karşısında elinden bir şey gelmeyişi de tepkisini 

büyütmektedir. Annenin içine düştüğü durum kızına ulaşamamamın, aynı dili 

tutturamamamın çaresizliği ve öfkesidir. 

SAHNE 15: Genç Kız Nergis’in apartmanın yeniden doğuşu sembolize eden helezon 

merdivenlerinden inerken hem dipteki karanlığa doğru gidişi (dualite) ve bu sırada 

aslında tutunmaya, desteğe olan ihtiyacı yine eski el sembollerinde olduğu gibi 

çaresizliği ve korkusu elini tırabzanlardan ayırmayışıyla görülür. Eller bir şey yapma 

isteğini ama parçalı oluşuyla da yapamamayı ifade eder. Merdivenlerin sonuna 

geldiğinde tırabzanlardan atlayışı onun çocuksu ruhunu ve apartmandan dışarı 

çıkarken tekrar apartmandan içeri hafif yukarı bakışı da hem karanlık yönünü yani 

anneyi geride bırakış hem de hâlâ anneden kopamayış, onun sevgi ihtiyacını gösterir. 

Gel gitlerin işaretidir bu sahnenin mizansenleri. Apartman kapısı hapishane kapısına 

benzer ama cümle kapısıyla ışığa yönelmiştir.  

SAHNE 16: Balkona çıkan Genç Kız Nergis’in annesi sigarasını yakar. Bir dış 

dünya karesidir. Gelişigüzel, çelişkilerin bulunduğu bir yapılaşmanın var olduğu bir 



65 

 

toplumda yaşayışın ve getirilerinin aslında sadece bugünün sorunu olmadığı anlaşılır. 

Genç Kız Nergis’in kafa karışıklığı oturduğu mahalledeki yapılaşmanın bir 

yansımasıdır adeta. Sahnede sesi duyulan martı İstanbul’un sembolüdür. 

SAHNE 17: Annesinin gözleri onu aranırken Genç Kız Nergis çoktan köşeyi 

dönmüştür. Bu sahne anne ve kızın atomize olmuş oluşlarına örnek niteliğindedir. 

Genç Kız Nergis mahallesinin sokağında karşılaştığı insanlardan kaçar çünkü onların 

güneş gözlüklerinde kendi yansımalarını görür. Filmde ama aslında sosyal varlıklar 

olarak diğerleri bizim için birer aynadır. Bu karşılaşmalarda Genç Kız Nergis’in 

yaşadığı çaresizlik, şaşkınlık ve çelişkiler görülür. Zihni bulanıktır. Sürekli sığındığı 

mahzen (mağara) doğru yaklaştığında aslında anne rahminin koruyuculuğuna 

sığınmaktır. Bu bir tür paradokstur da. Kaçmak ve sığınmak aynı sahnenin içinde 

karşımıza çıkar. 

SAHNE 18-19: Genç Kız Nergis mahzenin merdivenlerinden gölgesiyle iner, 

aşağıdaki sesleri duyar ve bu sesle yüzleşme cesareti bulur çünkü bu cesaretin temsili 

olan bir annedir. Bu özgürlükten bahseden hayalindeki ideal annedir, hamiledir. 

Doğacak olan –ki adı da Özgür-- bebek başlangıcı, umudu sembolize etmektedir. 

Genelev Nergis bebeğiyle konuşurken, aslında onun toplum arafından duyulma 

isteğini dile getirişidir bu eylem.  Genç kız Nergis’in mahzendeki kırmızı sandalyeye 

oturması kızgınlığı temsil eder. Cam şeker kavanozu şeffaf ve kırılganlığı, pamuk 

pamuklara sarıldığı yer hissini geçirir. 

SAHNE 20: Genelev Kadını Nergis’in bebeğinin babasına dair soruyla birlikte, bir 

müşterisinden gördüğü şiddet (tecavüz) erkek egemen dünyanın erk gücüne tanıklık 

edilir. 

SAHNE 21: Genç Kız Nergis ile Genelev Kadını Nergis’in elma yiyişlerinde hayat 

deneyimleri ve kişilikleri görülmektedir. Genelev Nergis’in ‘Elma dersem çıkma’ 

deyişiyle aslında gizlemeye çalıştığı korku fark edilir. Sahnenin bitimi onun 

genelevde çalışan bir kadın olduğunu ifşa eder. Kırmızı elbisenin çapraz ipleri onun 

yaptığı iş ile büründüğü kimlik arasında bir ortak nokta gibidir. Kırmızı renk 

cinselliği ve öfkeyi sembolize eder. Filmin tüm kadınlarındaki ortak renk olan 
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kırmızı ve tonları onların aynı zamanda birer şiddet mağduru ve cinsel meta 

olmalarına yollamadır.   

Bu sahne Genç Kız Nergis karakterinin en önemli kırılma noktasını içermektedir. 

Sahnede Genç Kız Nergis’in ayna fobisi netleşmektedir. Uyku vasıtasıyla asıl 

sorunundan kaçarken Genelev Kadını Nergis’in mahzende bıraktığı ayna onu 

yüzleşmeye ve değişime zorlayacaktır. Dönüşüm başlamıştır. 

SAHNE 22-24: Finale uzanan yol sahneleri Genç Kız Nergis’in değişiminin-

dönüşümünün sürecini sembolize etmektedir. Mahzenden yani rahimden ışığa çıkışı 

ve doğaya varışa kadar içinden geçilen mekanlar ve tanık olunan nesneler karakterin 

yükselişini ifade eder. Geçmişten getirdiklerinden arınmakta ve geleceğe 

uzanmaktadır. 

SAHNE 25:  Doğada Genç Kız Nergis’in toprak anaya sığınışı (cenin formu), 

sağaltımı ve adeta topraklanmasıdır bu sahnenin varlık sebebi. Sarı otlar boy vermiş, 

kesilmeyi beklemektedir; çünkü dönüşüm gerçekleşecektir. Kuş sesleri özgürlüğü 

ifade eder. Genç Kız Nergis’in üstündeki mavi ceket, mavi gökyüzü, mavi 

otomobil… Her şey yükselmektedir… Otomobil giderken yolda kalan spiral şeker, 

çocukluğun da geride kaldığını anlatmaktadır. Dikiz aynasından, otomobilin ön 

camına ve tüm bunların görünmesini sağlayan kameranın çerçevesine kadar tüm bu 

çerçeveler hem farkındalığın hem de sınırlılığın ifadesidir. Hayat gibi sanatın da  

farkındalık ve sınırlılık arasında gittiğinin… 
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SONUÇ 

Pablo Picasso’nun ‘Sanat, hakikati farketmemizi sağlayan yalandır.’ sözünü 

doğrularcasına Narkisos adlı filmde illüzyonu, ben mesafesi koyan illüzyonla (ışığı 

kullanan sanat; sinema) kırmaya, farkındalık yaratmak suretiyle, çalıştım çünkü tüm 

kalıpların yansıma gerektirdiği ve tüm yansımalarsa sınırların varlığını 

gerektirdiğinden, bilincin de sınırları bulunur. Sınırlamalardır var eden ve sonra  

paradoksal bir şekilde bu sınırları yok etmeye çalışırız. İşte bu paradoksun 

hikayesidir Narkisos adlı film. 

Narkisos yüzleşmenin zor olduğu önermesine dayanmaktadır. Yüzleşme ise 

ilerlemenin yani kendini gerçekleştirerek devinimi devam ettirmenin olmazsa 

olmazıdır. Yüzleşme gerçekten korkmamak, gerçeğe sırtını çevirmemek, aksine 

cesaretle gerçeğe bakmaktır. Kendini gerçekleştirmenin yolu buradan geçmektedir. 

Aksi takdirde bir illüzyonda yaşanır. Bu illüzyon sırasında oluşan kaos anlarında 

yolu görmemizi sağlayan ışığın kaynağı sanattır. Ben de simgesel açıdan da ışığı 

kullan film sanatında simgelere başvurarak bu derdimi ifade etmeye çalıştım. 

Yüzleşmeyi ayna metaforu üzerinden anlattım. Işığı yani yaratma cesaretini, erk 

eliyle yaratılan illüzyonun kırıcısı, aydınlanmanın yol göstericisi olarak ele aldım. 

İllüzyon konusunu işleyebilmek adına dualite yaklaşımı izlenerek, gerçeklik 

kavramı; sinemada illüzyonu yaratan ben mesafesi kavramı bağlamında da illüzyon 

teması incelenmiştir. Aynı dualiteyi filmin erkek egemen toplumu kadınlar üzerinden 

anlatısında da görürüz. 

Bu film projesinin benim için çok öğretici bir yolculuk oldu. En önemli ve değerli 

olan sonuç ise  tıpkı filmin ana karakterinin kendiyle yüzleşmesinin ardından 

dönüştüğü gibi ben de bu film projesi aracılığıyla dönüştüm.                
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