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ÖNSÖZ 

19. Yüzyıl sonlarında doğan sinema, ilk günlerinden itibaren seyirciyi 

büyülemiş ve 21. Yüzyıla damgasını vuran bir sanat ve iletişim aracı olmayı 

başarmıştır. Yüzyılı aşkın bir süredir insanoğlu ile hayatı paylaşan sinema, zamanla 

daha da önemli hale gelmiştir. Sinema, duygusallığı diğer popüler türlerden daha 

yoğun ve farklı yaratır.  

Bu çalışma, Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen ve sayı olarak çok 

fazla filmin çekildiği 1960’lı yılların fantastik film örneklerini başlangıç noktası 

olarak belirlemiştir. Bu filmler, Joseph Campell’ın mitolojik anlatılarının ve monomit 

kavramın çerçevesinde, Jacques Derrida’nın yapısökücü kuramın göstergebilimsel 

kavramı çerçevesinde incelenerek, bu filmlerde kullanılan Türk imgelerinin monomit 

ve göstergebilim kavramlarına uyumlu olup olmadığına bakılacaktır. 

 Bu araştırma dört bölümden oluşmuştur. İlk bölümde; 1960-1980 dönemi Türk 

sinemasının durumuna değinilecek ve seçilen filmlerin üretildiği dönemler 

açıklanmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde; göstergebilimin dil ve sinema ilişkisi 

üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde; mitolojinin sinema ile ilişkisi incelenecektir. 

Dördüncü ve son bölümde ise; 1960-1980 dönemi Türk imgelerinin tespitleri için, 

Türk destan yapısından filizlenen, başlangıçta çizgi roman olan Tarkan filmlerinin 

mitolojik ve göstergebilimsel analizleri yansıtılacak, elde edilen bulguların 

göstergebilimsel ve mitolojik kıstaslara uygunluğu karşılaştırılacaktır ve araştırmanın 

modeli, örneklemi ele alınacaktır. 

Bu çalışma ‘1960-1980 yılları arasında çekilen ve fantastik olarak 

nitelendirilen Tarkan filmlerinde sunulan Türk imgelerinin göstergebilimsel ve 

mitolojik açıdan, Türk Sinemasına nasıl yansıdığı’ sorusuna yanıt aramaktadır. 

Bu tezi sonuçlandırmamda bana fikirlerini ve tavsiyelerini aktaran tez 

danışmanım Doç. Dr. Abdülgani Arıkan’a, Doç. Dr. Sedat Şimşek’e, Prof. Dr. Ali 

Berat Alptekin’e, Dr. Mehmet Yardımcı’ya, Okutman Tuba Demir’e, aileme ve 

arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 
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GİRİŞ 

Günümüzde ve 1960-1980 arası dönemde de olmak üzere, Türk sineması bir 

bilinmeyen olmaktan çıkmıştır. Bir ülkenin toplumsal yapısından, siyasetinden ve 

ekonomik koşullarından ayrı tutulamayan sinemanın, işleyişini ve etkileşimlerini 

anlamak ve bunu yansıtmak kolay değildir. Bugünün sinemasını oluşturan ‘geçmiş’ 

kavramını tüm yönleriyle incelemek gerekir. Görünen o ki ‘geçmiş’ konusunda 

yapılan incelemelerin azlığından farklılık yaratmak olası değildir. 

Geçmişin sinemasına başkaldıracak bir çalışmada, sinemanın ne olduğunu ve 

geçmişte nasıl işlediğini anlamak yararlı olacaktır. Temsillerin anlatıldığı sinemada, 

toplumun düşünceleri ve bu düşüncelerle beraber gelişen toplumun bilinçdışı ham 

şekilde verilir. Böylece farklı tarzların gelişme olanağı ortaya çıkmıştır (Büker ve 

Topçu, 2010: 211-213). 

1960-1980 dönemi arasındaki Türk sinemasının kendi içerisinde ve dünya 

sineması içerisindeki konumu, yönetmenlerin kişisel ideolojik görüşlerinin ürünleri 

olan filmlerinin kuramları, gelişen teknoloji ile beraber gelişen ticari rekabet 

ortamının Türk sinemasına etkisi ve denetlemeler çalışmanın birinci bölümünü 

oluşturmaktadır. 

Değişimler ve evrim yalnızca gerçeğe ve giderek topluma, toplumsal endişelere 

daha yakın konuların işlenmesinde gerçekleşmiştir. 1950’lerde Türk sinemasının 

biçimi zayıftır ve değişen toplumsal, siyasi ve ekonomik koşullarla beraber Türk 

sinemasında yepyeni çalışmalar denenmiştir. Bu durumun sonucunda anlamlandırma 

daha da etkin hale getirmiştir. Yeni yönetmenlerin sinema denemeleri, kişisel 

biçimlerini ve ustalıklarını sergiledikleri görsel haz alanı oluşturmuştur. 

Yönetmenlerin ustalıklarını ve kişisel biçimlerini görebilmek, onların yansıttıklarını 

anlayabilmek, anlamlandırabilmek için göstergebilimin sinema ile ilişkisi bilmek 

gerekmektedir. Göstergebilimin dil ve sinema ile ilişkisi ikinci bölümde yer 

almaktadır.  

Anlamlandırmak, bir toplumun kendi öz değerlerinden, kültüründen, tarihinden 

ayrı düşünülemez. Milli dayanışmanın güçlendirilmesini sağlayan destanlar, milletin 
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ortak vicdanından çıktıkları için ortak ülkü, emel ve gelenekleri yansıtmışlardır. Bu 

ortak ülkü, emel ve geleneklerin anlamlandırılabilmesi için de mitolojiye ihtiyaç 

vardır. Mitoloji ve göstergebilimin ilişkisinin sinemada yansımaları üçüncü bölümde 

sergilenmiştir. 

1960-1980 dönemi Türk Sineması’nda çeşitli düşüncelerin etkisinde kalan 

sinemacılar, bazen ticari kaygı güderek bazen ise toplumun dertlerini anlatabilmek ve 

toplumda gördükleri eksikliği giderebilmek için filmler çekmişlerdir. Türk 

sinemasında peş peşe kopan furyalar ticari sinemanın ya da ticari kalıpların dışına 

çıkmayı amaçlayan sinemanın, başarılı gördüğü filmleri tekrarlaması bir zorlamanın 

sonucunda oluşmuştur. Furyayı yaratan şey film izleyicisinin ilgisini çeken bir türün 

birkaç örneğidir. Çalışmanın son bölümünde farklı yönetmenlerin aynı furyanın 

devamı olan Tarkan filmlerinin, mitolojik ve göstergebilimsel analizleri yapılmıştır. 

Bu çalışma Joseph Campell’in monomit aşamalarının ve Jacques Derrida’nın 

yapısökücü kuramının, Türk sinemasında Tarkan filmlerindeki Türk imgelerine nasıl 

vurgulandığı sorusuna yanıt aramaktadır. Tarkan filmlerinin göstergebilimsel ve 

mitolojik analizleri yapılarak Türk imge kullanımı araştırılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK SİNEMASI’NIN 1960-1980 YILLARI ARASINDAKİ DURUŞU 

 

1.1. 1960-1980 Dönemi Türk Sineması’nın Genel Özellikleri, Devletin ve 

Toplumun Sinemaya Bakışı 

1950’lerde ve 1960’larda ‘halk-sinema’ tutkusunun arttığı gerçektir. Halkın 

sevdiği konular, halkın sevdiği yıldız oyuncularla çekilmiş ve halkın sevdiği temalar 

ile devamlılık yakalanmıştır. Yaz akşamları bahçe sinemaları da katılarak her 

mevsimde salonlar, Türkiye’nin her köşesinde izleyiciyle dolmaktadır. Çekilen film 

sayısı daha da artmış, arz talebe yetişmekte zorlanır olmuştur (Esen, 2002: 72). 

Tablo-1. Scognamillo’a Göre 1960-1980 Dönemi Film Yapımları 

Yıl Film sayısı Siyah/beyaz Renkli 
1960 68 68 - 
1961 116 116 - 
1962 127 127 - 
1963 125 124 1 
1964 178 177 1 
1965 214 212 2 
1966 238 238 - 
1967 206 199 7 
1968 177 153 24 
1969 229 173 56 
1970 225 147 78 
1971 266 128 138 

      

Kaynak: Scognamillo, 2014: 160. 
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Tablo-2. Scognamillo’a Göre 1960-1980 Dönemi Film Yapımları 

Yıl Film sayısı Siyah/beyaz Renkli 
 

1972 298 142 156 
1973 208 30 178 
1974 188 6 182 
1975 225 - 225 
1976 164 - 164 
1977 124 - 124 
1978 128 - 128 
1979 195 - 195 
1980 68 - 68 

    

  Kaynak: Scognamillo, 2014: 160. 

1960 ihtilali ile başlayan dönem, çeşitli siyasal/toplumsal olayları beraberinde 

getirmiştir. Zorlama ve sürümden kazanma politikaları da yukarıdaki tabloda bazı 

yıllarda düzensiz artışın kaynağı olabilmektedir. Durum sadece arz ve talep konusu 

değildir. Ulusal bir endüstri kolu olan sinema ki bu durum tartışılabilir, görsel sanatın 

giderek büyümesine yol açmıştır. Büyümeler enflasyona yol açmış, furyalar 

yaratmış, bazı sıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Türk filmleri uluslararası yarışmalara 

katılmış, ilgi çekmiş ve bir bilinmeyen olmaktan çıkmıştır. Sinemanın bir kültür ve 

bilim olduğunu savunan kişiler ve kurumlar bu dönemde doğmuştur. Devlet ise 

zaman zaman sinemanın varlığını hissetmeye başlamıştır. Bu arada hiç durmaksızın 

rekorlar kıran filmler çekilmiştir. Son derece hareketli olan bu dönem beraberinde 

birçok sinema yönetmenlerini ağırlamış ve heyecan yaratmıştır. 1960-1980 dönemi 

Türk sinemasının yeni umudu, yeni coşkusu olan dönemidir. Daha önceki 

dönemlerde sosyal yasak sayılan konular ilk kez büyük bir sevinç ile ele alınmıştır. 

Sinemada gerçeklik ve öz-biçim, daha ayrıntılı ve daha bilinçli şekilde ele alınmıştır 

(Scognamillo,  2014: 160). 

Toplumsal gerçekçi filmler dönemlerinde sayıca fazla değildir. Bu yüzden bir 

akım oluşturamamışlardır ama sayısal olarak çok olmasa da ve üslup-biçem 

bakımından farklılığı yakalayamasa da sinema, eğlence harici toplumsal sorunları da 

ortaya koyan bir anlatım aracıdır (Esen, 2002: 73). 
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Konusal değerler ve farklılıklar biraz daha belirginleşmiş ve usta-çırak 

geleneği gelişmiştir. Bu değişim ve evrim yalnızca gerçeğe ve giderek topluma, 

toplumsal endişelere daha yakın konuların işlenmesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki 

dönemde, 1950’lerde üstesinden gelindiği sanılan biçim sorunu ya da Türk 

sinemasının dili, henüz denenmemiş veya çok az denenmiş konu ve türlerde yepyeni 

denemeler ve çalışmalar sayesinde zorunlu bir revizyondan geçmiştir. Bu dönemde 

renk çok fark yaratmıştır. 1968 ve sonrası yıllarda renklerin sinemaya dahil olması ve 

çok sayıda yönetmenlerin Türk sinemasına filmler kazandırması düşük bütçeli 

filmleri ve yönetmenleri kendine has söylemlerini de yaratmıştır. 1975’ten sonra ise 

siyah/beyaz tarihe karışmıştır. 1960-1980 döneminde roman uyarlamaları, macera 

filmleri, seks filmleri, çocuk filmleri inanılmaz biçimde artmıştır. Bu durum ise Türk 

sinemasında 1960-1980 döneminde yapımcısından teknikerine, sermaye sahibinden 

auteur yönetmenlerine kadar geniş bir yelpazede sinema emekçisini barındırmasına 

sebep olmuştur. Auteur yönetmenler hariç kendi kişisel biçemlerini sinemaya 

uyarlayamamış olan yönetmenler bir dönem sinema endüstrisine zarar getirmişlerdir. 

Seks furyasında inanılmaz artışın kaynağı sadece film çektiğini sanan yönetmenler 

olmuştur. O yönetmenlerin yaptığı tek iş ticaret olmuştur (Scognamillo,  2014: 160). 

Sinemadaki düşünsel boyutların dışında, ticari anlayışlı Yeşilçam sineması film 

üretimini son hızla sürdürmüştür. 1960’larda bu hızlı üretim karşılanmış, konu 

açısından sınırlılığı bir başka biçimi, furya filmleri ile geliştirilmiştir. Bir filmde 

izleyiciler tarafından sevilen yan rollerdeki ‘tip’ sonraki filmlerde başrole taşınarak, 

öykü o ‘tip’ üzerinde kurulmuştur. O ‘tip’in başından geçen ilginç olaylar yaratılarak, 

yeni filmlere konular oluşturulmuştur. Ayşecik filmleri, Turist Ömer filmleri, Cilalı 

İbo filmleri gibi filmler örnek verilebilir (Esen, 2002: 74-75). 

1960’lar ve sonrasında sinemamızdaki gerçekçi anlatım arayışları, deneyişleri, 

siyasal ortamın başlıca belirleyicisi olan siyasal iktidara ve devlete rağmen, 

sinemamızın ‘müşterisi’ olan bu aynı halkın yaşadığı toplumsal sorunların farkına 

varması, bu sorunları yaşadıkça bunlara çözüm aramaya girmesi ve gitgide etkisi 

artan dışa bağımlı modernleşme sürecinin farkındalığına varması sayesinde olmuştur.  
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Bu, gerçekçi sinema arayışlarını yapan aydınlar arasından çıkan yönetmenler 

kendilerine kulak verileceğini hissetmişlerdir. Başka bir deyişle gerçeklikten kaçışa 

yönelik bir izleyici yerine, gerçekliğin onlara yaşattığı sorunlara sahip çıkacak, 

çözüm arayacak, önerilen hayata gerçekçi bir gözle bakma biçimini yeğleyebilecek 

bir seyirci kitlesinin oluşmaya başladığını düşünmüşlerdir. Kentsel nüfustaki artış 

eğilimi, devrimlerden çıkan halkın ruh halleri, gerçekliği arayış yeni sinema ve 

sinemacıların alt yapıyı oluşturmalarını sağlamıştır. Sinemamızın, masalın gerçekçi 

olmayan yapısından çıkıp, romanın etiği sorgulayan eleştirel yapısına uygun bir 

anlatıma yönelme girişimleri de yine halkın yaşadığı radikal değişimlerden sonra bu 

dönemde olmuştur. Kuşkusuz, toplumsal ve siyasal hayattaki bu uyanışta yer alan 

toplumsal kesimler ile sinemamızdaki bu yeni anlatım arayışlarına yönelenler ve 

olumlu bulanlar, dolayımsız bir ilişki ya da etkileşim içinde olacak zamanı 

bulamamışlardır. Ama sinemanı yeni anlayışını temsil edenler ile henüz bu anlayışı 

kavrayıp paylaşamayanlar arasında etkileşim başlamıştır. Bu durum ise gerçekçi 

yönetmenlerin su üzerine çıkmasını sağlamıştır (Dinçer, 1996: 99-100). 

Sinemanın ekonomisi önceki dönemlere göre daha sistemlidir. Daha sistemli 

yapım-dağıtım ağı vardır. Bu yapım ve dağıtım durumu deneme yanılma yöntemi ile 

kurulmuştur ve çok sağlam değildir. Dönemin şartlarına göre yapılması gerekeni 

yapmışlardır. İzleyici talebi ve gişe hasılatı bütçesine göre paralel seyreden bir 

durum olan arz-talep dengesi sinemada her an çökme korkusu yaşamıştır. Daha 

sonraları ise bu korkunu üstesinden gelmek için sinema için yasalaştırma süreçleri 

başlamıştır. 

R. Kıraç’a göre, 1950’li yıllarda henüz Anadolu’yu kapsayan bir dağıtım 
ağı yoktur. 50’lerin sonu, 60’ların başında sinema sayısı artıp 
Anadolu’da sinema salonları yaygınlaşmaya başlayınca ‘Bölge 
İşletmeciliği’ denilen sistem oluşur. Başka bir deyişle, önce pursantaj 
yöntemiyle filmlerin dağıtımının yapılması, bir süre sonra bölge 
işletmeciliğinin gelişmesine yol açacaktır (Aktaran: Esen, 2002: 76). 

‘İşletmeci egemenliği’ Türk sinemasında, film dağıtım olgusunda etkisini uzun 

süre gösterecek bir oluşumdur. Anadolu, işletme bölgelerine ve alt bölgelerine 

ayrılmıştır. Her bölgenin seyircisinin hangi özelliklerde olduğunu dile getiren 

işletmecilerdir. İşletmeciler sinema salonları ile doğrudan ilişki içerisinde 
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olduklarından, seyircinin ilgisi hakkında epeyce bilgi sahibi olmuşlardır. Amaçları 

kar amacı gütmektir ve sanatsal kaygıları yoktur. Film yapımı doğrudan 

işletmecilerin verdiği avanslarla gerçekleşmiştir. Bu nedenle, büyük ya da küçük tüm 

yapım şirketleri, sanatçılar ve çalışanlar, işletmecilerin isteklerine bağlı olmuşlardır. 

İlkbahar aylarında İstanbul’a gelen işletmeciler, yapımcılarla görüşüp anlaşmışlardır, 

o yıl kaç adet ve ne türden film yapılacağının, bu filmlerde kimlerin rol alacağının, 

saptanmasında en önemli rolü oynamışlardır. Büyük ve saygınlığı olan yapımcı 

firmaların film listeleri zaten, filmleri iyi iş yapan yönetmen ve yıldızları 

içerdiğinden, işletmeciler tarafından fazla itiraz edilmeden onaylanabilmiştir. Salon 

işletmecilerinin taleplerinden etkilenen işletmeciler çoğu zaman oyuncu adı ve bazen 

de konu önermişlerdir. İşletmecilerin en belirleyici oldukları durum,  küçük yapımcı 

firmalarla olan ilişkilerinde ortaya çıkmıştır. Yılda bir ya da iki film yapabilen 

firmalar, filmlerin satışını garantileyebilmek için tümüyle işletmecilerin taleplerine 

bağımlı olmuşlardır. Çünkü avans yok ise ilkbahara kadar film de yoktu. Filmlerin 

konuları ve oyuncuları; bölge satışına, bölge satışından kazanılan avansa ve 

işletmecilerle yapılan anlaşmalara bağlı olarak saptanmışlardır. Adana bölgesi 

kavgacı, Samsun bölgesi dinsel motiflerin ağır bastığı filmleri sevmiştir, bu ve diğer 

bölgelerdeki taleplere göre filmler çekilmiştir. İşletmecilerin verecekleri avans 

yapımcılarla %40-%60 arasında bir komisyon üzerinden alımı desteklemiştir. Film 

hasılatı toplanır, önceden işletmeci tarafından verilen avans düşülür ve kalan para 

yapımcıya ait olmuştur. Yapımcının sorunu ise, kalan parayı yıldız oyuncularına, 

kendisine, bir sonraki yıl avansına ve işçisine belli oranla bölmek olmuştur. Bu 

durum ise bir daha ki seneye borç ile film yapmak şeklinde yapımcıya dönecektir. 

Sinemacıların yakındıkları durum, işletmecilerin bu tutumlarınadır. Yapımcı ve 

yönetmenler ‘amortisman filmi’ çekmezlerse bir yılı borçlu olarak geçirmişlerdir ve 

bu vaziyet ise niteliksiz eserlerin verilmesine yol açmıştır. Film fikirleri vermek 

yönetmene özgü olmaktan çıkmış ve o günkü maddi durumu çıkarması için ne 

gerekiyorsa yapmışlardır.  
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Tablo-3: 1970 Yılı Bölge İşletmeciliği, Sinema Salonu ve Seyirci Sayıları 

Bölge İl Salon Seyirci 

Adana Bölgesi 21 463 37.355.472 

İzmir Bölgesi 12 646 51.427.031 

Ankara Bölgesi 6 216 29.474.552 

Samsun Bölgesi 16 238 20.420.363 

Marmara Bölgesi 9 343 27.288.164 

Zonguldak Bölgesi 2 82 13.149.007 

İstanbul Bölgesi 1 436 67.402.721 

            Kaynak: Abisel, 2005: 105-108. 

Türkiye’de 1960’lı yıllardan sonra, belli ölçüde devletin de parasal destek 

sağladığı film şenlikleri yapılmaya başlanmıştır. İstanbul’da bir dönem önce Yerli 

Film Yapanlar Derneğinin başlattığı şenlikler, bu dönemde Antalya, İzmir, Adana ve 

Ankara kentlerinde düzenlenmiştir. Şenliklerde filmlerin ve filmlerle ilgili kişilerin 

kazandığı ödüller, Türk sinemasının bir canlılık, bir gelişme ve bir yenilenme 

kazanmasında etkili olmuştur. Yeşilçam’da sinema öğrenimi önce usta ve çırak 

ilişkileri ile olmuştur. Daha sonra İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir’de açılan 

gazetecilik okulları, güzel sanatlar fakültesi ve iletişim fakültelerinde sinema 

öğrenimi geliştirilmiştir. 1970’1i ve 1980’li yıllarda sinemamızda bu okulların ve 

usta-çırak geleneğinin yetiştirdiği öğrenciler ‘Genç Kuşak’ın ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Diğer yandan ilkin İstanbul ve Ankara'da, daha sonra da İzmir’de 

Sinematek dernekleri kurularak üyelerine sinemanın klâsikleri ile piyasada 

gösterilme olanağı bulunmayan filmler gösterilmiştir. Büyük şehirlerde Fransız, 

İtalyan, İngiliz, Amerikan ve Alman kültür merkezlerinde veya dostluk deneklerinde 

yapılan gösteriler, sinema kültürünün yayılmasında etkili olmuştur. Bu dönemde 

sinemanın çığlıklarını duyurmak için ve sinemacılığın ciddi bir mesele olduğunu 

kanıtlamak için 1963 yılında Türk sanayi sinema mensupları tarafından bir kanun 
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metni hazırlanmıştır. İstanbul milletvekili Suphi Baykam aracılığı ile ‘Türk Sinema 

Filmlerini Kalkındırma Kanunu’ adıyla teklif TBMM’ye iletilmiştir. Bu kanun 

teklifinde bir Milli Filmcilik Fonu’nun kurulması, bu fonun mali kaynaklarının 

belirtilmesi, seçilecek temsilcilerle yarı resmi hale getirilmesi, sinemanın korunması 

ve yerli filmlerin her sinemada belli bir süre zorunlu promosyona bağlanması gibi 

hususlar ele alınmıştır. Bu teklifin meclis komisyonlarında görüşülmesi sırasında, 

ilgili bakanlıkların görüşleri de ortaya çıkmıştır. Ancak Tanıtma ve Turizm Bakanlığı 

duruma ağırlığını koyarak meselenin İstanbul’da bir danışma kuruluna sunulmasını 

istemiştir. Bazı bakanlık temsilcilerinin, film sanayi ve basın mensuplarının da 

katıldığı toplantıda, Baykam teklifi ve Türk sinemasının çeşitli meseleleri 

tartışılmıştır. İki alt komisyonun (İktisadi ve Teknik Meseleler Alt Komisyonu ve 

Sansür Alt Komisyonu) hazırladıkları ve genel kurulca kabul olunan raporlarla 

Türkiye’de filmciliğin ve sinemacılığın geliştirilmesi için devlet’e ve sanayiye 

düşebilecek görevler tespit edilmiş, özellikle tüm meselelerin çözümü, kurulacak bir 

Milli Filmcilik Merkezi’ne bırakılmıştır. Bu görüşler çerçevesinde meseleler 

kesinlikle yasalaştırılmamıştır (Onaran, 1994: 105-106). 

Nijat Özön ise sinemacılar dönemi ile şu sözleri söylemektedir: 

‘1950’den sonraki Sinemacılar Dönemi her şeyden önce sinema dışı 
olaylardan etkilendi. Türkiye'nin tek partili dönemden çok partili döneme 
geçtiği bu bunalımlı yıllarda sinemayı en çok etkileyenler, ekonomik 
sarsıntılar ile gericilik akımlarıydı. Birincisi sinema işleyim, ikincisi 
sinemacı izleyici ilişkisi yönünden ağırlığını hep duyurdu. Ekonomik 
güçleri ellerinde bulunduranlar ve iktidarı ele geçirenlerse, gerici 
akımları kollamakta çıkarları için yarar gördüler. Böylelikle gerici akım 
sinemaya sıçramakta gecikmedi. Aynı gericilik akımı, Sinemacılar 
Döneminin ikinci bölümünde daha azgın, daha örgütlenmiş olarak 
yeniden baş gösterdi. Buna koşut olarak sinemalarımız, tarihinin hiçbir 
döneminde görülmemiş bolluk ve gülünçlükte din sömürücü filmlerle 
doldu’ (Özön, 1985: 358). 
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1.2. Türk Sinemasında Sansür 

Bir yerli filmin serüveni bölge işletmecilerin uyguladığı politikalar ile başlar, 

film perdeye yansıtılmışsa biter. Arada geçen durumda korkulacak ya da üzerinde 

hassasiyetle davranılacak diğer nokta sansürdür. Aslında sansür, film 

tamamlandıktan sonra karşılaşılan bir engel değildir. Sinemacı daha işin başında 

sansürle karşılaşmaktadır. Filmini tamamlamak fırsatını bulursa, bu engeli, 

çalışmaların birkaç yerinde karşısında bulur. Türkiye’de film sansürünün asıl 

başlangıcı 19 Temmuz 1939 tarihli ‘Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne 

Dair Nizamname ‘ye kadar uzanmaktadır. Bu tüzük iki kanuna yönelik çıkartılmıştır. 

Kanunlardan biri yayımlandığı günden yakın zamanlara kadar ‘antidemokratik’ 

damgasını haklı olarak her vakit yemiş, bu yüzden zaman zaman bazı değişikliklere 

uğramış olan 14 Temmuz 1934 tarihli ‘Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’dur.  Diğeri 

tek parti düzeni içerisinde, basın-radyo-tiyatro-sinema gibi çeşitli düşünce kollarını 

‘zabt u rabt’ altına almak ‘hizaya sokmak’ üzere çıkarılan 26 Mayıs 1934 tarihli 

‘Matbuat Umum Müdürlüğü Teşkilatına ve Vazifelerine Dair Kanun’dur. Bu tüzük 

iki bölümden meydana gelmiştir. İlk bölümü dışarıdan getirilen yabancı filmlerin 

kontrolünü düzenlemek, ikinci bölümü ise, Türkiye’de çevrilecek filmlerin 

kontrolünü düzenlemektir. Türkiye’de film çevirmek isteyen yerli yabancı her 

sinemacı, her kurum, bulunduğu yerin en büyük mülkü amirine bir dilekçe verir. Bu 

dilekçede filmin ne maksatla çekilmek istendiği, nerede ve ne zaman çekileceği, 

konusunun ne olduğu belirtilmiştir. Dilekçe ve ilişkileri İçişleri Bakanlığı’na 

gönderilir. Bakanlık bu evrakı Ankara’daki Merkez Film Kontrol Komisyonu’na 

verir. Komisyon yapacağı inceleme sonucunda bir mahsur görmezse, senaryonun 

olduğu gibi ya da değiştirilerek filme alınmasına, mahsur görürse gerekçesini 

bildirerek müracaatın reddine karar verir. Çevrilmesine izin verilen senaryolar için 

valilerce bir izin belgesi verilir. İncelenen ve kabul edilen senaryolar tamamlandıktan 

sonra, film biçiminde aynı komisyonca bir kez daha kontrol edilir. Kontrol 

komisyonunca, gösterilmesine ve çekilmesine izin verilen filmlerin gösterilmesinde 

ya da çekilmesinde sonradan herhangi bir mahsur düşünüldüğü taktirde, durum 

valiler ya da ilgili memurlarca İçişleri Bakanlığına bildirilir. Her türlü film 

çevrilirken yönetmenin yanında birkaç memur bulundurabilir. Filmlerin banyo süreci 
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için yurt dışına çıkarılması ve yurt dışında izlenecek filmlere karar verilmesi 

hükümetin elindedir (Özön, 2013: 239-241). 

Bir filmin denetleme süreci gerçekten 1950’lerde çok sıkıdır. 1960’lar da bu 

sıkılık yoktur çünkü yeni anayasanın getirdiği rahat ortam sayesinde eleştirel filmler 

üretilmiştir. 1961 Anayasası sayesinde sinema sanatı daha da gelişmiş ve 

yaygınlaşmıştır (Esen, 2010: 72). 

Bölge işletmecilerinin baskılarının yanı sıra ele alınması gereken diğer bir 

nokta sansürdür. Sansür kurullarının itiraz edemeyeceği senaryo ve filmleri 

hazırlamak çabası yapımcılardan çok sanatçıları etkileyen bir problem olmuştur. 

Yapımcılar, yalnızca yatırdıkları paranın karşılığını bir an önce almak istedikleri için 

filmlerin sansüre takılmasından çok rahatsız olmuşlardır. Bu nedenle çekim sırasında 

yönetmenleri ve yaratıcılıklarını sınırladıkları gerçektir. Bu denetlemelere rağmen 

film endüstrisi işlemiş ve yıllık film yapım sayısı hızla artmıştır. 1961 yılında 97 film 

yapılırken, 1971’de 266’ya ulaşmıştır. Dışarıdan bakıldığında giderek büyüyen bir 

sektör gibi görünmesine karşın, sinemamızda bu yıllarda bile birçok sağlıksız işleyiş 

olmuştur. Sansürün getirdiği ortamda çek, senet, bono kullanım yaygınlığı 

azımsanmayacak kadar çoğalmıştır. Salon sahibinden, işletmeciden başlayan, senet 

kullanarak ödeme yapma alışkanlığı set işçisine kadar uzanmıştır. Bu işin kaymağını 

yiyen ise senet kırıcıları olmuştur. Senetlerin ödenememesi ise intiharlara kadar 

gitmiştir. Senet kırıcıların en başında ‘İstanbul Genelevi’ patronları ‘Manukyan’ 

ailesi vardır. Bu aile bir dönem Türk sinema sektöründe söz sahibi olmuştur (Abisel, 

2005: 108-109). 

1970-1980 yılları arasında tüm sinemacılar toplu bir dayanışma içine 

girmişlerdir. Sinemacılar, ‘Prodüktöreler Cemiyeti’ önünde toplanacak ve Taksim 

Meydanı’na kadar sessizce yürüyüş yapacaklardır. Ancak böyle bir ‘protesto 

yürüyüşü’ için Emniyet Müdürlüğü izin vermemiştir. Sinemacıların son çaresi, bir 

araya gelip Türk sineması çalışanları adına kamuoyuna ortak bir bildiri yayınlamak 

olmuştur. ‘Türk filmciliği İstanbul' da, sansür Ankara'da, ‘Mussolini öldü, Sansürü 

bizde yaşıyor’ gibi duvarları dövizlerle süsleyen Gen-Ar Tiyatrosunda yapılan 



12 
 

toplantıda Türk Film Prodüktörleri, sanatçıları ve teknisyenleri şu bildirileri 

yayınlamışlardır: 

i. Milli filmciliğimizi baltalayan, çağdaş sinema seviyesine çıkmasını 

engelleyen sansürün karşısında olduğumuzu Türk halkına bildiririz. 

ii. Sağlam bir demokrasinin temellerinin kurulduğu Türkiye’mizde, insan 

haklarına aykırı, fikir ve ifade hürriyetine karşı bir zihniyeti bütün 

çıplaklığı ile Türk milletinin ibret nazarlarına sermeyi vicdani bir borç 

biliriz. 

iii. Faşist İtalya’nın sansür yönetmeliğinden alınmış ve medeni alemde 

bugün hükmü ve yeri kalmamış olan böylesine geri bir sansür anlayışı 

Türk sinema sanatındaki gelişmeyi önlemiştir. 

iv. Türk film teknisyeni ise bu huzursuz aleme yatırılmayan sermayeden 

mahrum kalarak en iptidai teknik vasıtalarla çalışmaktadır. 

v. Görülüyor ki sansür, topyekûn bu sanayi ve sanat kolunu tahrip 

etmektedir. Bu tahribatın bir an önce durdurulması ve bu rezalete bir 

an önce son verilmesi için giriştiğimiz savaşta demokratik yönelimli 

hükümetimizi, hürriyet aşığı basınımızı ve bütün sağduyu sahibi 

yurttaşlarımızı bizleri desteklemeğe davet ediyoruz. (Özgüç, 1990: 73-

75). 

Bildiriler ve halkın desteği ses getirmiştir ama sansür etkisini Türk sinemasında 

hissettirmeye devam etmiştir. Türkiye’de ilk sansüre uğrayan ilk film Mürebbiye’dir. 

1919 yılında Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan 

Mürebbiye, Malul Gaziler Cemiyeti tarafından sansürlenmiştir. Metin Erksan, 

toplumsal sorunları ve toplumsal gerçekçiliği daha ilk filminde, Karanlık Dünya’yla 

(Aşık Veysel’in Hayatı) perdeye yansıtmıştır. İlk filminde sansürle başı derde 

girmiştir. Gecelerin Ötesi (1960) sansüre uğrayan diğer filmidir. Metin Erksan’ın 

Fakir Baykurt’un aynı adlı eserinden sinemaya uyarladığı Yılanların Öcü filmi 

sansür tarafından tümüyle reddedilmiştir. Halit Refiğ’in Şafak Bekçileri filmi de 

sansüre maruz kalan filmler arasında yer almaktadır. 1964’te Karanlıkta Uyananlar 

filmi sansür kurulundan geçmemiş ve yasaklanmıştır. Senaryosunu Vedat Türkali 
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yazmış, Ertem Göreç ise bu filmi yönetmiştir. Film 2. Antalya Film Şenliği’nde 

(1965) En Başarılı Üçüncü Film seçilmiştir. Rejisörlüğünü Duygu Sağıroğlu’nun 

yaptığı Bitmeyen Yol filmi milli örf ve adetlere ihanet ettiği gerekçesi ile sansüre 

uğramıştır. Hudutların Kanunu Toplumsal Gerçekçilik konusundaki tartışmaların 

yaşandığı yıllarda ortaya çıkmış, bu tartışmalara yeni boyutlar kazandırmıştır. 

Kaçakçılık sorununu bölgesel bir gerçekçilik içinde yansıtan film üç kez sansüre 

girmiş, iki kez red kararı almış, üçüncüsünde ise şartlı olarak gösterim izni 

verilmiştir. Sansüre takılarak eli kolu bağlanmış ve daha sonra Danıştay kararı ile 

gösterim izni almış bir diğer filmde senaryosunu, yönetmenliğini ve başrol 

oyunculuğunu Yılmaz Güneyin yaptığı Seyit Han, Umut, Ağıt filmi olmuştur. 

Süreyya Duru’nun Bekir Yıldız’ın üç ayrı öyküsünden uyarladığı Kara Çarşaflı Gelin 

filmi 1976 yılında tümüyle yasaklanan filmlerden biri olmuştur. Yasaklanma 

gerekçesi olarak da ‘Memleket asayişine zararlı’ oluşu gösterilmiştir (Sönmez, 2010: 

43-55). 1939 Nizamnamesi ’ne dayanılarak yasaklanmış film sayısı çok azdır. 1970 

yılına kadar Denetleme Kurulu’nun reddettiği filmler; Bağbozumu (1962), Kanunsuz 

Dağlar (1967), Bitmeyen Yol (1965) (Denetlemenin verdiği ret kararı, Danıştay 

tarafından iptal edilmiştir) ve Soluk Gecenin Aşk Hikâyeleri (1966) olmuştur (Özön, 

1995: 304). 

1.3. Renk, Videokaset, Televizyon Yayınları ve Türk Sineması 

1964 yılında özel bir kanunla kurulan TRT (Türkiye Radyo Televizyon) 

Kurumu, 31 Ocak 1968 tarihinde, Ankara Mithatpaşa stüdyosunda Mahmut Tali 

Öngören ’in açılış konuşmasıyla, ilk televizyon deneme yayınlarına başlamıştır. 

Siyah-beyaz formattaki ilk yayınlar haftada 3 gün ve günde 3 saat olacak biçimde 

planlanmıştır. Yayınlar bir yıl sonra haftada 4 güne çıkartılmıştır. 31 Ocak 1968 

yılında ilk olarak Ankara televizyonu yayına başlamış, 6 Şubat 1968 tarihinde ilk 

televizyon oyunu Şair Evlenmesi canlı olarak yayınlanmıştır. Başlangıçta sadece 

Ankara’da yapılan yayınlar, 1970’te İstanbul, 1971 yılında da İzmir televizyonlarının 

kurulması ile üç merkezden yürütülmeye başlanmış ve Ankara’da 1971 yılında ilk 

naklen spor yayını verilmiştir. İlk özel televizyon kanalı ve ilk özel radyo kanalı 

yayın yapana kadar, Türkiye'de radyo-televizyon yayıncılığı yapan tek kurum olarak 
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hizmet vermiştir. Türkiye'de televizyon ve radyo yayıncılığı konusunda ilk örnekleri 

oluşturmuştur. Günümüzde, 24 saat 10 ayrı kanaldan televizyon yayını 

gerçekleştirilmekte, ek olarak GAP TV alanında da Güneydoğu illerine özel yayın 

yapılmaktadır. Radyo yayıncılığı dış ülkelere 12 ayrı kanaldan ve 31 farklı dilde 

yapılmıştır (Aydın ve Taşkın, 2014: 175). 

Görüldüğü gibi, 1968 yılında deneme yayınlarına başlayan televizyon, 

1970’lerin başında ulusal çapta yayına başlamıştır. Önce mahallede bir evde, sonra 

sokakta bir evde televizyon, derken her eve bir televizyon biçiminde yaygınlaşmıştır. 

Radyoların haber verme işlevini de üstlenen, televizyon denen bu yeni araç, ev 

halkının topluca izlemesi ve günde birden çok film izleme olanağı sunması nedeniyle 

daha ekonomik olmuştur. Hem de evden de çıkmayı gerektirmediği için kolaylık ve 

ucuzluk sağlamıştır. Yayınlanan yabancı dizi ve filmler, artık izleye izleye bıkılan ve 

iyice özensizleşen Türk filmlerinden daha ilginç ve akıcıdır. Bütün bu nedenlerin 

dışında, bazı yıllarda giderek gerginleşen ortamın sokaklara taşması halkın 

televizyon yayınını sinemaya tercih etmesine yol açmıştır. Sinema salonları, asıl 

izleyicisi olan kadınları ve çocukları televizyona kaptırmıştır. Bu durum ise sinema 

salonlarının iflasına yol açmış, yapımcıların ve emekçilerin maddi durumlarının 

giderek zayıflamasını getirmiştir. Sinemacılar ise durumu kurtarmak için güldürü ve 

seks filmleri üretimini hızlandırmıştır. Bu durum ise Türk sinemasını geriletmiştir 

(Esen, 2010: 135). 

TRT döneminde sinema ve televizyon ilişkilerine bakıldığında televizyonun 

yayın alanının genişlemesiyle önce sinema salonlarında izleyici sayısı azalmıştır. 

Özellikle 70’li yıllarda televizyon Batı sinemasının en kötü örneklerini, hesapsız, 

kitapsız ve plansız bir şekilde uzattığı yayınlarını doldurmak için kullanarak 

izleyiciyi nitelikli yapıtlardan uzaklaştırmıştır. Bu yayınların saatleri uygunsuz, 

kopyaları teknik bakımdan yetersiz, seslendirmesi çok kötüydü. Filmlerin eski ve 

yıpranmış oluşu aradan bazı sahnelerin çıkmasına neden olmuştur, bu durum ise 

izleyicide seçici olmamanın olumsuzluklarını yaratmıştır (Dinçer, 1996: 237-238). 
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1970'li yılların sonlarında televizyon yaygınlaşmış ve o yıllardaki ekonomik 

zorluklar sinema seyircisini sinema salonlardan uzaklaştırır olmuştur. Bilet 

fiyatlarının ucuz olmasına rağmen bir ailenin sinemaya gitmesi, aile bütçesine ciddi 

bir yük getirmesine neden olmuştur. Aile seyircisi, belirli bir kazanç ortalamasının 

altına düşmemek, perdelerini boş bırakmamak, salonlarını kapatmamak için ucuz ve 

kötü filmleri gösteren sinemaları kolayca terk etmiş, evinde ya da başkalarının 

evlerinde televizyon seyretmeyi yeğlemiştir. 

Türk sinemasını gerileten diğer bir önemli gelişme filmlerin renklerine 

kavuşmasıdır. 1968’lerde 24 filmle başlayan renk süreci, ilerleyen yıllarda artarak 

kendisini göstermiştir. Bu kaçınılmaz gelişmenin iki önemli sonucu olmuştur; 

bunlardan ilki film maliyetlerinin artması, diğer sonucu ise film görüntü kalitesinin 

bozulmasıdır. Türk sinemasının temelini avans-maliyet dengesi kuruduğu için bu 

işletmeciler ve yönetmenler için risk oluşturmuştur. Bu durum bazı film şirketlerinin 

iflasına yol açmıştır. Nitelikli eser veren şirketler kaldıysa da onlarda bazı dönem 

maliyetlerini kurtarmak için niteliksiz filmlere kendilerini kaptırmışlardır. Renk tek 

başına hiçbir şeydir. Renkle beraber set ekibine dahil olacak, ışıkçılar, çevre 

düzenlemeciler, makyaj ekibi ekstradan maliyet gerektirmiştir. İşletmecilerin ve 

yapımcıların görüntü bozukluğu olan renkli filmlerin maliyetini çıkarmaları için tek 

yolları vardı, o yol ise gerçeküstücülük film tekniği olmuştur. Kaliteli film pahalıdır, 

bu filmleri renklendirecek laboratuarların bulunmaması renk kalitesinin bozulmasına 

yol açmaktadır. Sinema o yıllarda deneme-yanılma tekniği olduğu için sinema ile hiç 

bağdaştırılamayacak planların izleyiciyle buluşması sağlanmıştır ve bu süreç izleyici 

oranını düşürmüştür. Ham film darlığı ve maliyetlerin düşürülmesi çabası, filmlerin 

kopya sayısının azalmasına da yol açmıştır. Artık bir filmden on kopya basmak bir 

hayal olmuştur. Bu durum etkisini salonlarda ‘film darlığı’ olarak göstermiştir. Ucuz, 

yabancı seks filmleri, karate filmleri yavaş yavaş çoğalmaya başlamış ve bu durum 

batan şirketleri tekrar harekete geçirmiş, piyasayı mahvetmiştir. Böylesine buhranlı 

dönemde Avrupa'daki Türklere videokaset pazarlayan video işletmecileri İstanbul’a 

gelmiştir. Artık video dönemi başlamış ve yabancı ülkelerde yaşayan Türkler 

arasında video aygıtını satın alma oranı 1978 yılından itibaren hızla yükselmiştir. Bu 

durum yerli film için iyi bir talep oluşturmuştur. Kısa süre içinde, daha önce kaset, 
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plak ve hatta film dağıtımı yapan şirketler bu pazarı ele geçirdiler ve Türk 

yapımcıların ellerinde olan eski filmleri alarak çoğalttılar ve pazara sürdüler. 

Bunalımda olan şirketler bu durumu hemen kabul etti çünkü filmlerini satın alan 

şirketler peşin para vermişlerdir. Bunun sonucunda ise Türk film işletmecileri hızlı 

toparlanma süreci yaşamış ve masa başında dertsiz biçimde para kazanmışlardır. 

Video hakları önceden satılan sinema filmleriyle başlayan faaliyet kısa süre sonra 

doğrudan video için film üretimine dönüşmüştür. Bir-iki yıl içinde film üretimi çok 

yayılmıştır. İrili ufaklı birçok yeni yapım şirketi kurulmuştur. Artık, ardı ardına 

anlaşmalar yapılmış, paketler halinde filmler çekilmiş, ilk furyada, sinemacıların 

kolayca, alışılmış tavrını değiştirmesine, yeni biçim ve konu aramasına gereksinim 

yaratmayan, kısacası seçici davranmayan video seyircisine yönelik, ucuz film yapan 

firmalar epey para kazanmışlardır. Bir haftada 5 milyon liraya film yapılır hale 

gelinmiş ve her şey Türkiye’de çok çabuk gelişmiştir. Hatta video çekimler için 

ucuz, yetersiz stüdyolar ve kurgu odaları kurulmuştur. İş bilgisizliğinden ve bazı 

teknik olanakların yetersizliğinden filmler kaliteli şekilde oluşturulmamıştır. 

Filmlerin öyküleri ucuza mal edildiğinden ve aceleye geldiğinden, dağınıktır ve 

tutarsızdır. Tek amaç kârdır o yıllarda ve sanat ikinci plana atılmıştır. Ses 

birleştirmeleri bile bürolarda yapılır hale gelmiştir ve bu niteliksiz filmler ara 

sokaklarda satılır hale gelmiştir. Yabancı filmlerin kopyaları yapılmış ve işletmeciler 

için yeni pazarlar kurulmuştur. İnsanlar artık sinema salonlarını boş bırakmışlardır ve 

yapımcıların, işletmecilerin aşırı kar amacı gütmeleri Türk sinemasını geriletmiştir. 

(Abisel, 2005: 109-118). 

1.4. Türk Sineması Kuramları 

1960’lı yılların toplumunda görülen farklı düşünceler o dönemin sinemasına da 

yansımıştır. Önceki yıllarda sinemada ve sosyal yaşamda tabu olan konular, temalar, 

yönetmenler tarafından rahatça işlenir olmuştur. Sinemadaki bu gerçekçi çabalar bazı 

kişiler tarafından ‘Toplumsal Gerçekçilik Akımı’ olarak yaygın şekilde kabul 

görmüştür (Coşkun, 2009: 34). 
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Toplumsal gerçekçi diyebileceğimiz filmler, sinemanın eğlence dışında, gerçek 

sorunlar üzerine düşünce paylaşımını gerçekleştirmişlerdir. 1960-1980 döneminin en 

önemli özelliği burada ortaya çıkmaktadır. Sinema üzerine düşünce üretimleri 

biçem/öz kavramlarını derinlemesine verilmesini sağlamıştır. Bu dönemde bazı 

yönetmenler tarafından ortak görüşler olmuştur ama aynı zamanda yönetmenlerin 

bildikleri farklı kuramlar çarpıştırılmış ve tabii oldukları siyasal görüşler 

çerçevesinde Türk sinemasında bazı kuramlar ortaya çıkarmışlardır (Esen, 2010: 72). 

Bu dönemde bir bilim, bir kültür haline gelen sinema öğretmeyi amaçlamak ve 

yönetmenlerin dert mekanizmalarını harekete geçirmek için kuramlar ortaya 

çıkmıştır (Scognamillo, 2014: 159). 

M. Basutçu’ya göre, sanatçı bir pencereden diğerine koşabilir; bir 
kapıdan girip diğerinden çıkabilir; üst katlardan dolaştıktan sonra, 
kilerin serinliğinde dinlenerek beslenebilir… Dört boyutlu, uçsuz 
bucaksız bir mekanda yaptığı bu zengin kültürel gezinti sonunda 
dağarcığını doldurmuş, esinlerine kaynak olacak sağlam malzemelerle 
donanmıştır. Ancak, ayaklarının altındaki zemin kaygandır; önüne 
yığılan çelişki ve engeller yaratıcılığını kamçılayacağı gibi, düşünsel ve 
sanatsal çıkmazları da beraberinde getirebilir… (Aktaran: Dinçer, 1996: 
201). 

Yukarıdaki metinden de anlaşılabileceği gibi, özellikle toplumsal bir sorunu 

ortaya koymak, bir eleştiri getirmek gibi yönetmenlerin birtakım kaygıları olmuştur. 

1960 ve sonrası filmlerde bunları görmek mümkündür. Yönetmenler bu kaygılarının 

üzerine giderek toplum için kendi kişisel biçemlerini kullanarak film yapmışlardır. 

Yapılan bu filmler, 1960'tan sonra ‘toplum’ ile bir değer kazanmıştır. Bir önceki 

dönemin sosyolojik ortamının perdeye aktarımında gerçeklerden kaçınılmıştır. 1960 

sonrasında bazı yönetmenler, toplumsal gerçeklere yönelme konusunda güç almıştır. 

1960 yılı toplumsal yaşamının olduğu kadar Türk sinemasının da bir dönüm noktası 

olmuştur. 1960 sonrası değişen toplumsal ve siyasal yaşam ve sinemamızın o 

döneme kadar neredeyse ‘sırtını döndüğü’ toplumsal gerçeklerle ilgilenme fırsatını 

vermiştir. 1950-60 arasında sinema dilini öğrenen, ama bunu yüzeysel konularda 

harcamak zorunda kalan sinemacılar, artık toplumsal sorunlara yönelebilirlerdi. 

Sinemacılar için nasıl anlatmak sorunu çözülmüş, şimdi neyi anlatmak gerektiği 
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sorunu ortaya çıkmıştır. Halit Refiğ ise toplumsal sorunları o dönemin koşullarına 

göre düşünülmesi gerektiğini şu şekilde açıklamıştır:  

14'lerin tasfiyesi, 1961 Anayasası, yeni kurulan siyasi partiler ve 
seçimler toplumumuzun çeşitli meselelerine değişik görüş açılarından 
bakmaya uygun bir ortam yarattı. 27 Mayıs ertesinin meydana getirdiği 
farklılık sinemada da etkisini göstermekte gecikmedi. Zaman zaman 
‘Toplumsal Gerçekçilik’ diye tanımlanan, toplumumuzun yapısını, bu 
yapı içinde çeşitli katlardan insanların birbirleriyle münasebetlerini 
anlatmaya çalışan bir akımın doğmasını sağladı (Aktaran: Coşkun, 2009 
34-36). 

1.4.1. Toplumsal Gerçekçilik  

Toplumsal Gerçekçilik kavramı, 1960'tan sonra Türk sinemasında ortaya çıkan, 

toplumsal birtakım konulara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmaya bir kavramdır. 

1960-65 arasında yapılan bazı filmlerin, daha sonra bu filmleri çeviren bazı 

yönetmenlerce ‘Toplumsal Gerçekçilik’ akımını oluşturduğu ifade edilmiştir. 

Genelde, gerek bu filmleri yapan yönetmenler, gerek bazı sinema eleştirmenleri, 

gerekse Türk sineması üzerine araştırma yapan kişiler, 1960 somasında Türk 

sinemasında oluşan hareketlenmeyi, dönemin siyasal ve toplumsal çalkantılarına 

bağlamaktadır. Tarihin her döneminde siyasal, ekonomik ve toplumsal çalkantılar 

değişik sanat dallarında ifadesini bulmuş ve sanat hayatında gerçeklere eğilim ya da 

eleştiri veya gerçeklerden kaçış yaratmıştır (Coşkun, 2009: 48). 

Türkiye’de 1960-1970’li yıllarda,  Türk kültürü ve değerleri değişmiştir. 

Sanayileşme, beraberinde büyük kentlere göçü gerçekleştirmiş ve bunun sonucunda 

da gecekondu yaşamı ortaya çıkmıştır.  Artan gecekondu yaşamı işçi sınıfını 

oluşturmuştur. İşçi sınıfı kanunların da desteğini almış, sendikalaşma ve grev hakkı 

gibi unsurların içinde bulunarak yeni bir değişimin öncüsü olmuş ve farklı kültürlerin 

oluşmasına ortam hazırlamıştır. Sosyal ve toplumsal yapıda meydana gelen bu 

değişimler; yazılı ve görsel alanda ifade bulmuştur (Atayeter ve Kasım, 2012: 24). 

Dönemin sorunları bir yana, kısa bir dönemde çekilen az sayıdaki filmle bir 

akımın oluşup oluşmayacağı tartışmalar yaratmıştır. Yönetmenler, bu sosyal içerikli 

filmleri bir teori, bir kuram çerçevesinde değil, dönemin getirdiği özgürlük 
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ortamında, neredeyse tesadüfen çekmişlerdir. Ortada bilinçli bir hareket, sanatsal 

amaç yoktur. Toplumsal beklentiler, o güne kadar işlenmeyen konuların işlenmesi 

yönünde bir açlığı dile getirmiştir. Çekilen filmleri toplumsallığı anlatması o 

filmlerin bir akım oluşturacağını göstermemiştir. Bu filmler, o dönemin koşullarına 

göre çok zor çekilmiş olduğunda saygıyı sonuna kadar haketmişlerdir. 1965 seçimleri 

ve yönetmenlerin ‘akım mı değil mi tartışmaları’ 1965’den sonra bu akımın izlerini 

yavaş yavaş silmiştir (Aydın, t.y: 14-15). 

Türk sinemasında ortaya çıkan filmleri ‘Toplumsal Gerçekçilik Akımı’ adı 

altında toplamak, daha doğrusu bunları akım olarak değerlendirmek doğru bir 

saptama değildir. Türk sinemasında 1960-65 arasında yapılan ve köylülerin sorunları, 

iç göç olgusu, sosyal adaletsizlik, ekonomik sorunlar gibi toplumsal birtakım 

sorunlara değinen filmlerin bir akım yaratamayacağını görebiliriz. Bu filmler 

gerçekleri gösterme ‘modası’ olmuşlardır. Kuramsal temellere dayalı olmayan bu 

‘moda’ Yeşilçam kalıplarıyla şekil almış ve anlatım biçimlerine bir yenilik 

getirememiştir. Dolayısı ile ‘akım’ olamamıştır. Ayrıca dünya sinemasında görülen 

değişimlerin; Fransa’da Yeni Dalga akımı, İngiltere’de Özgür Sinema akımı, 

İtalya’da Yeni ve Şairane Gerçekçilik akımı, Amerika'da deneysel sinema çalışmaları 

ve Amerikan Gerçekçi Sineması ya da Hollywood Rönesans’ı olarak adlandırılan 

akımların doğması, Türk sinemasını etkilemiştir. Özellikle Vietnam Savaşı’na karşı 

çıkan gençlerin geleneksel değerleri yadsımaları, sisteme karşı çıkmaları 

Amerika'daki bu yeni sinemanın –Amerikan Gerçekçi Sineması- kökenlerini 

oluşturur. Öyle ki bu durum giderek tüm dünyada gençlerin birleşme çığlığı, sisteme 

başkaldırma çabalarına dönüşmüştür. O zamanın Türkiye’sinde durum pek farklı 

değildir. Dolayısı ile Türk sineması bu durumdan etkilenmiştir. 1960-1965 yılları 

arası yapılan filmlerin çoğunda Batı etkisinin olduğu aşikârdır ve o dönemde sadece 

döneme özgü olarak filmler çekilmiştir. Konuları yüzeyseldir ve Batı’nın biçim 

kalıpları kullanılmıştır (Coşkun, 2009: 47-49). 

Metin Erksan’ın yönettiği; Gecelerin Ötesi (1960), Yılanların Öcü (1962), 

Susuz Yaz (1963), Acı Hayat (1963) filmleri, Atıf Yılmaz’ın yönettiği; 

Dolandırıcılar Şahı (1961), Yarınlar Bizimdir (1963), Murat’ın Türküsü (1965) 
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filmleri, Halit Refik’in yönettiği; Şehirdeki Yabancı (1963), Gurbet Kuşları (1964) 

Şafak Bekçileri (1963), Haremde Dört Kadın (1965) filmleri, Ertem Göreç’in 

yönettiği Karanlıkta Uyananlar (1965) filmi ve Duygu Sağıroğlu’nun yönettiği 

Bitmeyen Yol (1965) filmi toplumsal gerçeklik filmlerine örnek verilebilmektedir 

(Atayeter ve Kasım, 2012: 25). 

1.4.2. Ulusal Sinemacılar 

Toplumsal-gerçekçi nitelemelerinden sonra ilk olarak Halk sineması ortaya 

atılmıştır. Halk sineması ve Ulusal sinema akımı o dönemlerde tartışılmıştır. Halk 

sinemanın öncülerinden olan Refiğ, bu akımı şu şekilde tanımlamıştır: 

Türk sineması yabancı sermaye tarafından kurulmadığı için 
emperyalizmin sineması, milli kapitalizm tarafından kurulmadığı için 
burjuva sineması, devlet sineması değildir…Türk sineması, doğrudan 
doğruya Türk halkının film seyretme ihtiyacından doğan ve sermayeye 
değil emeğe dayanan bir sinema olduğu için bir halk sinemasıdır 
(Aktaran: Aydın t.y: 15). 

 Halit Refiğ, Kemal Tahir’in düşüncelerinden etkilenmiştir. Kemal Tahir’e 

göre Osmanlı toplumunun sosyolojik ve üretim yapısı Batı ülkelerinden farklıdır. 

Ulusal Sinema Kavgası isimli eserinde Refiğ, Türk sinemasının, Türk toplumunun öz 

değerlerine dayanmasını savunmuştur. Haremde Dört Kadın (1965) filmi onun bu 

düşünce ile çekilmiş olan en önemli filmidir (Esen, 2010: 73-74). 

Doğu İslam ve Batı Hristiyan toplumların farklılıkları, bu farklılıklardan doğan 

değişimler, estetik açıdan Doğu-Batı kıyaslaması ve gelişmeler, Türk sinemasını 

etkilemekte kalmamış aynı zamanda halk sinemasının da eksenini oluşturmuştur.  

Her ülkenin sanat eserleri, estetik felsefeleri ve toplumlarının ekonomik yapıları, 

üretim şekillerinin de belirleyicisi olmuştur. Köleliğe dayanan Roma ve Antik Yunan 

toplumunun –Batı toplumunun- sinemasal anlatımı ile hiçbir zaman topraklarında 

kölelik olmamış olan Türk toplumunun sinemasal anlatımı farklıdır. Geleneksel Türk 

sanatlarında birey önemli rol oynamazken, Batı toplumlarında bireyin dramı üzerine 

kurulan bir sanat vardır. Kısaca, Türk sinemasının Batı karşısındaki duruşu her 

zaman tartışmalı olmuştur. Halk sinema örnekleri incelendiğinde, seslendirme 

kalıplarının, senaryo ilhamlarının Batı kokusu taşıdığı konuşulmuştur. Bu durum ise 
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bu akımın ne kadar içerisindeyiz sorusunu karşımıza çıkarmıştır (M.E.B. 2010: 24-

25). 

Refiğ’in halkçı sinema tanımlamasına göre, sinemacıların çekeceği filmler 

uzun dönemli bonolardan meydana gelmektedir. Bu bonolar ise halkındır. Kısacası 

yönetmen ya da işletmeci halkın parası ile film çeker. Filmi halk kurmuştur ve halk 

yaşatmaktadır. Yapımcılar çeşitli işletme bölgelerinden gelerek uzun vadeli bonolar 

karşılığında iş yapmaktadır. Daha film yapılmadan filmin parasını ödeyen işletmeci, 

aynı zamanda geldiği bölgede halkın hangi tür filmlere rağbet ettiğini söyleyerek 

yapımcıyı yönlendirmiştir. Böylece bu filmleri halkın istediği, parasını onun ödediği 

varsayılarak, aynı tarz filmler yapılmaya devam edilmiştir. Filmlerin Türkçe olması 

ve Türkçe’nin ulusal bir dil olması da bu akımın ortaya çıkmasında diğer bir unsur 

olmuştur (Aydın, t.y: 15-16). 

Halk sineması kavramını eleştiren yönetmenler, zamanla ulusal sinema 

kavramını oluşturmuşlardır. Ulusal Sinema, Batı sineması hayranlığını reddeder. Bu 

görüş 1966’dan sonra bilinçli şekilde kullanılmıştır ve 1966’dan sonra bu sinema 

düşüncesinin temelini oluşturmuştur. Ulusal sinema kavramı, halk sineması 

kavramının devamı ya da alt yapısı değildir. Metin Erksan, Halit Refiğ ve başka 

yönetmenler ve bazı kurumlar –Türk Film Arşivi- tarafından araştırması yapılan bir 

sinema biçimi olmuştur. Refiğ daha öncelerde halk sineması akımını sonuna kadar 

savunmuş fakat zamanla kendisi ile çelişir hale gelmiştir. Ulusal sinema akımı, Refiğ 

ve diğer yönetmenlerin ortak kararı olmuştur. Ulusal sinema kavramı bir akım 

olamamıştır. Yönetmenlerin arasındaki görüş farklılıkları, sinemasal anlatım 

tarzlarını geliştirememiş olmaları, görüşlerine ters olan filmlerin çekilmesi, neden 

akım olamadığının birkaç nedenidir. Ulusal sinema kavramı zamanla yapaylaşmış ve 

günün ‘moda’ düşüncesine ayak uydurmuştur. O yıllardaki serbestlik havası ile 

filmler çekilirken, daha sonraları milliyetçi düşüncelerle filmler çekilmiştir. Dönem 

Türkiye’sinde ki radikal değişmeler 1970’lerde son safhaya ulaşmış ve dinsel 

söylemli filmler ağırlık kazanmaya başlamıştır. Daha da önemlisi bu tür filmleri 

anlamak için Milli sinema görüşü ortaya çıkmıştır (Coşkun, 2009: 76-77). 
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1.4.3.  Milli Sinemacılar 

Ulusal sinema anlayışı ile Anadolu insanının yaklaşık bin yıllık kültürü 

aktarılmak istenirken, Milli sinema anlayışı ile Türklerin Orta Asya göç hareketinden 

itibaren Türk insanının, Türk-İslam kültürü içerisindeki kişiliği aktarılmıştır. Batının 

Türk toplumunu nasıl yozlaştırdığı anlatılmıştır (M.E.B, 2010: 26). 

Milli sinemanın öncüsü Yücel Çakmaklı’dır. Türk toplumunun dinsel yapısının 

ön plana çıkarılması gerektiğini savunmuştur. Milli sinema anlayışı ile Müslüman 

kimlik öne çıkarılmış ve Müslümanlık anlayışının sinema ile insanların zihinlerine 

yerleştirilmesi sağlanmıştır. Yücel Çakmaklı’nın; Birleşen Yollar, Çile ve Oğlum 

Osman Kızım Ayşe filmleri milli sinema örnekleridir  (Esen, 2010: 74). 

Bir toplumun tarihi birikimi, düşünce ve yaşama biçimi, oluşturduğu değer 

hükümleri milli kültürdür. Milli kültür anlayışı ile sinemaya bu dönemde yön 

verilmek istenmiştir. Milli sinemacıların da amacı öz’ kültürün’ korunmasını 

sağlamak ve Batnın emperyalist ideolojisine mağlup olmamaktır. Yücel 

Çakmaklı’nın milli sinema anlayışı bu doğrultuda olmuştur. İnsanın başkası ya da 

başkaları yoluyla milli değerlerine dönmesi, İslami yaşam tarzının terkedilmesi 

filmlerinin özüdür. Ona göre milli sinema ve milli kültür Selçuklu ve Osmanlı 

toplumlarında görülen İslamiyetle bütünleşmiş bir yaşam şeklidir. Çakmaklı dışında 

Mesut Uçakan ve Salih Diriklik de Milli Sinema anlayışı doğrultusunda film 

çekmişlerdir. Yücel Çakmaklı gibi bu yönetmenlerde Yeşilçam kalıplarının dışına 

çıkamadıklarından eleştirilmişlerdir. Milli Sinema düşüncesi bu isimler tarafından 

ortaya atılmış ve geliştirilmeye çalışılmıştır. (Coşkun, 2009: 77/80). 

1.4.4. Devrimci Sinemacılar 

Sinematek 1965 yılında, Onat Kutlar, Hüseyin Baş, Şakir Eczacıbaşı ve diğer 

arkadaşlarınca kurulmuştur. Daha önce 1962 Şubat ayında Metin Erksan ve Ö. Lütfi 

Akad tarafından sinemada ilk örgütlenme, sendikalaşma faaliyetlerinde 

bulunulmuştur. Sinematek 1965 yılına kadar oluşturulmuş sendikalardan, gruplardan 

farklıdır. Sinematek, sinema ile ilgili yayınların toplandığı, sinema üzerine çeşitli 

araştırmaların yapıldığı, yeni düşüncelerin yazıya kavuşup hızla yayıldığı, aydın 
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düşünce etkilerinin hemen etkisini gösterdiği bir müze olmuştur. Sinematek yalnızca 

filmleri değil, fotoğrafları, afişleri, bantları da arşivlemiştir. Sinematek, Yeşilçam 

kalıplarının dışında kalmış, ulusal yapıda ve emperyalizme karşı bir sinemanın ilk 

savunucusu olmuştur. Getirdiği değişik, kaliteli ve hiç bilinmeyen filmlerle zengin 

bir sinema ortamı yaratarak, yeni kuşak sinemacıları için bir okul görevini 

sürdürmüştür. Sinema çevresine yeni giren gençlerin tanışma, konuşma mekânı 

olmuştur. Sinematek ‘sol’ siyasi görüşlerin olduğu bir dernektir ve Ulusal 

sinemacılar Sinematek’e karşı ‘Kulüp 7’yi kurmuşlardır. Sinematek bir süre sonra 

solcuların vakit öldürdüğü, arşivcilik ve sinemanın ikinci plana düştüğü bir ortam 

haline gelmiştir. Sinematek aydın grupları kendi içerisinde fikir ayrılıklarına düşerek 

bölünmüşlerdir. Daha sonraları ise bir grup ‘Genç Sinema’ dergisini çıkarmış ve 

Türk sinemasına yeni soluk getirmeyi amaçlayan ‘Devrimci Sinema’ ruhunu ortaya 

çıkarmıştır. (Aydın, t.y: 19-20). 

Genç Sinemacılar özellikle Yılmaz Güney, Amerika ülkelerindeki 

devrimlerden ve Yeni Sinema akımından etkilenmişlerdir. Yılmaz Güney’in 1970 

yılında çektiği Umut filmi devrimci sinemanın başlangıç filmi sayılmıştır. Genç 

Sinemacıların amacı, emekçi sınıfları bilinçlendirmek ve onların sorunlarını 

yansıtmak, aynı zamanda halka dönük, devrimci ve bağımsız bir sinemanın 

liderliğini yapmaktır. Bu sinema, halk kavramım yeniden tanımlamış ve bu kavramın 

emekçilerden oluştuğunu vurgulamıştır. Genç Sinema olarak adlandırılan bu sinema 

var olan sinema düzenine ve mevcut toplumsal yapıya karşı çıkmış, geleneksel 

kültürün devrimci açıdan değerlendirildiği zaman yararlı olabileceğine inanmış ve 

insanı bütün olarak ele almıştır. Genç sinema, sinemasal öz ve biçim unsurlarını 

bütün halinde ele almıştır. Bu yeni sinema yeryüzündeki bütün Yeşilçamlara karşıdır.  

Genç sinema anlayışın temelinde ülke ve toplum gerçekliği vardır. Bu gerçekliği 

veren yönetmen ise her türlü bağnazlıktan ve kısıtlamalardan kendini yalıtmalıdır. 

Yönetmen özgür ise eser de özgürüdür.  Devrimci Sinema ruhu o güne kadar gelmiş 

bütün sinema kalıplarına karşı bir başkaldırı niteliğine bürünmüştür. 

 ‘Umut’, filmi Yılmaz Güney sinemasında, bir dönemi kapatıp başka bir 

dönemi açmıştır. Güney, Türkiye'nin 12 Mart askeri darbesini yaşadığı 1972 yılında 
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siyasal olaylara karıştığı gerekçesiyle tutuklanmış ve iki yılı aşan bir tutukluluk 

döneminin ardından 1974'te gene büyük bir ilgiyle karşılanan ‘Arkadaş’ı çekmiştir. 

Aynı yıl Adana'da Endişe filmini çekerken karıştığı bir olay sırasında, bir yargıcı 

vurarak öldürmesi üzerine 19 yıl hapis cezasına mahkûm olmuştur. Yılmaz Güney'in 

bazı filmleri hariç Genç sinema ve devrimci sinema örneği olarak gösterilecek film 

yoktur. Devrimci filmlerin çok az sayıda olması devrimci sinema anlayışını etkilemiş 

ve bu oluşumu akım dışına itmiştir ( Coşkun, 2009: 80-86). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GÖSTERGEBİLİM VE ANLAMBİLİM 

 

2.1. Göstergebilimin Tarihçesi 

Yapısalcılığın popüler olmaya başlaması 1950’li yıllarda Roland Barthes’in ve 

Levi-Strauss’un araştırmaları ile başlamıştır. Birden fazla yapısalcı yaklaşımlar 

olmakla beraber, bütün yaklaşımların hepsinde sosyal yaşamın mevcut olan şekilde 

oluşmasını sağlayan yapılar da vardır. Bu yapılar görünenlerden hariç, görünenlerin 

farklı anlamlarına bakmak gereksiniminden ortaya çıkmaktadır. Yapısalcılık, işte bu 

gereksinimlere verilen isimdir, görünmeyeni görmektir. Görünen olaylardaki farklı 

anlamlandırmayı çözme düşüncesi tüm insan ilişkilerinde ve düşüncesinde 

egemendir. Toplumsal yapılar zincirleme ilişkilerdir ve yapısalcı yaklaşım özellikle 

dil ve kültüre ilişkin çalışmalar üzerinde etkili olmuştur. Yapısal sistem içerisinde 

dilin ve kültürün açıklanabilmesi ilgi çekmiştir.  Yapısalcılık, her türlü düşsel süreci 

bir şifreleme olarak değerlendirir ve bu şifrelerin çözümü için de dilin yapısını açığa 

çıkartır (Yaylagül, 2010: 119-120). 

Eskiçağ’dan günümüze kadar birçok felsefeci, hekim ve bilim adamları 

gösterge üzerine düşüncelerini açıklamışlardır. Batı dillerinde semiyotik sözcüğü, 

semeiotike teriminden, semiyoloji sözcüğü ise semeion (gösterge) ve logia (‘kuram’; 

‘söz anlamındaki logos’tan) sözcüklerinin birleşiminden doğmuştur, Türkçede ki 

karşılığı ise göstergedir.  Gösterge İÖ 5. yüzyılda Hippokrates ve Parmenides 

tarafından daha çok, ‘iz, işaret, kanıt, semptom’  eş anlamlarıyla da kullanılmıştır. 

Felsefeciler/Stoacılar İÖ 3. yüzyılda kendi aralarında mantık ve dil ilişkisi üzerine 

tartışmışlardır. Stoacılar/Felsefeciler gösteren ve gösterilen arasındaki zıtlıklardan 

bahsetmişlerdir. İlk başlarda sadece sözcükten ibaret olan semiyotik, ilk defa Yunanlı 

hekim Galenos tarafından tıbbi terimler içerisinde kullanılmıştır. Daha sonraları 

Locke, Diderot, Leibniz, Condillac, Lambert gibi felsefeciler 17. ve 18. yüzyıllarda 

göstergelerin anlam taşıyan biçimleri ile ilgilenmeye başlamışlardır. İngiliz 

felsefecisi John Locke ‘İnsan Anlığı Üstüne Bir Deneme’ isimli kitabında gösterge 

sorununa yer vermiş ve semiotike kelimesini kullanmıştır.  
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Fransız matematikçi Jean Henri Lambert ise J. Locke’un görüşlerinden 

etkilenmiş ve gösterge alanında J. Locke’dan sonra gelen en önemli temsilci 

olmuştur. Göstergeler öğretisi anlamındaki semiyotik terimi, J. Lockev ve J. H. 

Lambert'in etkisiyle 19. yüzyılın başlarında yeniden kullanıma girmiştir ve daha 

sonraları Polonyalı Joseph Marie Hoene-Wronski (Dil Felsefesi/1879), Çek 

felsefecisi Bernhardt Bolzano 4 ciltlik Wissenschajtslehre (Bilim Öğretisi/1837), 

Alman felsefecisi Edmund Husserl'in 1890’ da yazdığı ama ancak 1970'te 

yayımlanan ‘Zur Logik der Zeichen Semiotik (Göstergelerin Mantığı Üstüne 

Göstergebilim) başlıklı incelemesi ile Logische Untersuchungen'i (Mantıksal 

İncelemeler/1900-1901) isimli eseri, tarihte göstergebilim çalışmaların kaynaklarını 

oluşturmuşlardır (Rıfat, 2009: 27-29). 

 Nitelikli göstergebilimsel araştırmalar özellikle Ortaçağın anlamlama 

biçimlerini ele alan kuramcılarla gözlemlenmiştir. Göstergebilim ilk kez J. Locke ile 

beraber nesnelerin anlaşılmasını sağlasa da, dil felsefesinin görüşleri ile birbirine 

karışmıştır. Yüzyıllar boyunca dil ve gösterge düşüncelerinin sınırları aşılamamıştır 

(Vardar ve Rıfat, 1979: 11). 

Göstergebilimin temeli 20.yy da Amerikalı filozof Charles Sanders Peirce ve 

İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure tarafından atılmıştır. Peirce ve Saussure 

göstergebilime farklı bir boyut kazandırırken birbirlerinden habersizce ama eş 

zamanlı olarak göstergebilimi netleştirmeye çalışmışlardır. Peirce, mantıkçıdır aynı 

zamanda pragmatizmin kurucusudur. Semiyotic terimini kullanarak genel bir 

göstergeler kuramını tasarlamamıştır. Saussure ise dilbilimcidir ve göstergebilimin 

dilbilim ile ilişkisini incelemiştir. Saussure ve Peirce’ün liderliğini yaptığı 

göstergebilim bağımsız bir bilim dalı haline 1960’tan sonra gelmiştir, Amerika ve 

Avrupa geleneği şeklinde ayrılmışlardır. 1960’tan sonra gelişen göstergebilimin 

araştırmaları çoğalmış; Lois Hjelmslev, Rolant Bartes, Claude Levi-Strauss, Julia 

Kristeva, Christian Metz, Algirdas J. Greimas ve Jean Baudrillard gibi araştırmacılar 

Sauusure’ye dayanan Avrupa tarzını, Charles Morris, Ivor A. Richards, Charles k. 

Odegen, Umberto Eco ve Thomas Seebok gibi bilim insanları da Peirce’ye dayanan 

Amerika tarzını kabul etmişlerdir. Julia Kristeva, göstergeçözüm ya da anlamçözüm 
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diye belirttiği analiz yöntemi ile göstergebilime farklı boyut kazandırmıştır. 

Amerikalı göstergebilimci Thomas A. Sebeok göstergebilime zoosemiyotik ve 

biosemiyotik çalışmalarıyla, Michael Riffaterre şiirsel edebi tür çalışmalarıyla, 

Roman Jacobson dil bilim ve edebi bilim çalışmalarıyla, Mihail Bahtin edebiyat 

bilimi ve edebiyat sosyolojisi çalışmalarıyla göstergebilime katkıda bulunmuşlardır 

(Dervişcemaloğlu, t.y: 3-10). 

Aslında yapısalcı kültür ve dil incelemelerin kökeni ise 1928’de Vlademir 

Propp’un yaptığı ‘Masalın Biçimbilimi (1990) çalışmasına kadar 

götürülebilmektedir. Propp çalışmasında masalları ve popüler olan halk hikayelerini 

yapı bakımından incelemiştir. Masalların ve hikayelerin birbirinden farklı temaları ve 

kahramanları olmasına rağmen, yüzlerce masalın ve hikayenin aslında yapı 

bakımından birbirlerine benzer oldukları sonucuna ulaşmıştır. Ona göre masallar ve 

hikâyeler işlevlerden oluşmuştur. Farklı masalların sahip olduğu ortak yapılar vardır 

ve Propp bunu ortaya çıkarmıştır. Propp ortak yapıları maddeler halinde sıralamıştır 

(Yaylagül, 2010: 120). 

Göstergebilim görüldüğü üzere film, tiyatro, tıp, mimarlık, hayvanbilim, 

iletişim ile ilgili diğer pek çok alana uyarlanmış ve ilginç sonuçlar elde edilmiştir. 

Göstergebilimciler, her şeyin göstergebilimsel açıdan çözümlenebileceğini 

savunmuşlardır. Felsefeciler, kuramcılar, bilim adamları göstergebilimi büyük ve 

küçük her şeyin anlamını çözen anahtar olarak görmüşlerdir. Bazı ülkelerdeki 

şehirlerde göstergebilim yaygın olamamaktadır. Bunun birkaç nedeni vardır. Bu 

nedenlerden biri yararcı ve akla uygunluğun dışında tutulması diğeri ise, kültürel geri 

kalmışlıktır (Berger, 1993: 13). 

2.2. Göstergebilim Nedir? 

Toplumlara ait ortak kültürlerden ve değerlerden bahsedilirken, ortak bir 

iletişim kodunun da olması gerektiği belirtilir. Birlikte yaşayabilmek, içerisinde 

bulunan kültüre sahip olmak ve bazı değerleri paylaşabilmek için iletişimi ortamı 

gerekmektedir. İletişim kavramları için birçok şey söylenmiştir. Hangi tanımı alırsak 

alalım, iletişimin birden fazla kişi arasındaki bilgi aktarımı olduğu ispatlanmıştır. 

İletişim için toplumun ortak olarak kullandığı değerler gerekli olmuştur. Kültür, 
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gelenek ve görenekler, dil, inanç gibi bazı olgular ortaktır ve toplumsaldır. Çünkü bu 

tür kavramlar tek bireyi değil, toplumun bütünlüğünü ilgilendirmiştir (Günay ve 

Parsa, 2012: 11). 

Göstergebilimin temel ilgi alanının merkezinden gösterge yer almaktadır. 

Göstergelerin ve onları çalışma biçimlerinin araştırılmasına ‘göstergebilim’ adı 

verilmektedir. Jonh Fiske’e göre göstergebilimin üç temel aşaması vardır: 

i. Göstergenin kendisi: Gösterge çeşitlerini ve bunların çeşitli anlam 

taşıma yollarını, göstergeleri kullanan insanların birbirleri ile 

ilişkilendirilme biçimlerinin araştırılmasını içermektedir. İletişimin ya 

da anlamın, insanların kullandıkları biçimlerle gerçekleşeceğidir. 

ii. İçinde göstergelerin düzenlendiği kodlar veya sistemler: Toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen kodların iletildiği ortamdır. 

iii. Kodlar ve göstergenin içinde işlendiği kültür: Göstergenin kültürü 

karşılayıp karşılamadığıdır. 

Göstergebilim böylelikle dikkatini metne yöneltir. Metin ise üzerinde 

çalıştığımız her şeydir. Dilbilim yaklaşımları ve anlambilim yaklaşımları farkı 

‘metin’ üzerinde ortaya çıkmaktadır. Dilbilim metni atlar ve iletişimin süreç 

olduğunu kabul eder, anlambilim ise metni atlayamaz ve iletişimin  ‘metni 

okumaktan’ geçtiğini savunmaktadır (Fiske, 1996: 62). 

Gösterge, temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her türlü olgu, 

biçim, nesne, vb. olarak tanımlanmıştır. Dolayısı ile sözcükler, işaretler, simgeler 

birer gösterge olarak tanımlanmıştır. 

 Örnek verecek olursak toplumda ortak konuşulan dil, sözcüklerin ilişkisinden 

oluşmaktadır. Söylenen bir sözcük aynı zamanda söylediğinin dışında bir şeyler 

belirtir ve yeni anlamlarla dolar. Bu sözcük yeni yorumlamalara, içerisinde 

bulunulan kültüre sıkı sıkıya bağlanır. Bu durum ise ‘anlamlandırma süreci’ olarak 

bilinir ve anlambilim de dilbilim gibi karşılıklı ilişkiler bütünü olmuştur (Rıfat, 2009: 

11). 
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Göstergeyi anlamadan göstergebilim anlaşılmaz. Gösterge, insanların 

yaşamlarını kolaylaştırmak için yarattıkları ve kullandıkları her şeyin;  ses, görüntü, 

yazı vb. araçlar ile anlamlandırılmasıdır. Alfabeler, jest ve mimikler, trafik işaretleri, 

flamalar, resimlerdeki kullanılan renkler, giysiler, sayılar vb. yapılar aktarım 

sürecinde göstergedir.  Sonuçta göstergebilim, anlamlı bir bütün oluşturan her şeyi 

incelemiştir. Bu incelemede, öznel bir gösterge türü olarak göstergeler araştırılır, 

göstergelerin anlamını araştırılır, göstergelerin kullanımı üzerine odaklanılır ve 

göstergelerin etkileri üzerinde odaklanır (Dervişcemaloğlu, t.y: 1). 

İnsan göstergelerle, biçimlerle, simgeler ve imgelerle çepeçevre sarılmıştır. 

Göstergeler iletişim kurmak için oluşturulmuştur. İnsanlar düşüncelerini, görüşlerini, 

hislerini göstergeler yoluyla aktarır. İnsan zihninde oluşan düşünceleri paylaşmanın 

ve geliştirmenin tek yolu göstergeleri kullanabilmekten geçer. Yani göstergeler yolu 

ile düşünmekte ve konuşmaktayız. İnsanların beklentileri, amaçları, hedefleri 

değişkendir ve iletişim kurmak için sadece bir şeyler ifade etmeye gerek yoktur. 

Herkes kişisel isteklerini aynı türden gösterge ile anlatması zor da olabilir. Bu 

nedenle insanlar farklı türden göstergeler kullanırlar. İnsanların bu göstergelerin 

anlamlandırmaları ve yorumlanmaları eğitimle, deneyimle ve toplumsal olmalarıyla 

ilgilidir. Bu göstergeleri Baylon Fabre şu şekilde özetlemiştir: 

i. Sesli-sözel (fr.vocal-verbal): Sesbilimsel sözcüklerdir. 

ii. Sesli-sözel değil (fr. Vocal-non verbal): Titreşimsel anlatımdır. 

iii. Sesli değil-sözel (fr. Non vocal-verbal): Yazılı ifadelerdir. 

iv. Sesli değil-sözel değil (fr.non vocal-non verbal): Jest ve mimiklerin, 

görüntüsel göstergenin, simgelerin kullanımıdır (Aktaran: Parsa ve 

Günay, 2012: 12-13).  

İnsanın yalın olarak ya da diğer insanlarla iletişim ve anlamlandırma sürecinin, 

üretici bir etkinlik içinde yaşandığı bir gerçektir. Anlatılanların diğer bir kişinin 

zihninde oluşturulması, biçimsel ve anlamsal açıdan bir evren yaratmadır. 

Anlatılardaki anlamlar, kişisel tecrübelerden geçerek, karşılaştırılarak, başka yapılara 

dönüştürülerek oluşturulur. Kısaca göstergebilim daha geniş anlamda, insanın 

içerisinde yaşadığı dünyayı, kişileri anlamasını sağlayacak bir model geliştirmiştir. 
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Toplum içerisindeki bir davranışımız, kullandığımız parfüm, giydiğimiz elbisenin 

özelliği, bıyık bırakma, her türlü toplumsal olgu kendi başına bir göstergedir. 

Göstergeden kaçılmaz ve onları anlamak ve doğru yerde kullanmayı öğrenmek 

gerekmektedir (Rıfat, 2009: 20). 

2.3. Göstergebilim, Anlam ve Dilbilim İlişkisi 

Anlamsal modeller birbirine benzeyen bir yapıyı paylaşmaktadır. Bu 

modellerinin her biri de üç öğe ile ilgilenmektedir. Bunlardan ilki gösterge, ikincisi 

göstergenin gönderme yaptığı şey ve üçüncüsü ise göstergenin kullanıcılarıdır. Bir 

gösterge, kendisinden hariç bir şeye gönderme yapan, duyularımızla kavradığımız 

fiziksel bir şeydir. Göstergeyi kullananın onu bir gösterge olarak kullanması bu 

anlamda önemlidir. ‘El sallamak’ eylemi gösterge tarafından ‘hoşçakal’ 

göndermesini yapar ve diğer göstergenin kullanıcıları tarafından ‘kod açımı’ 

yapılarak iletişim sağlanmış olmaktadır (Fiske, 1996: 63). 

Sürekli ve her aşamada gösterge üreten kişiler, yaratılan anlamları kavramaya, 

yakalamaya çalışır. Bir kişi anlam yaratır diğer bir kişi ise doğal olarak o anlamı 

yakalamaya çalışır. Anlam yakalama kişiden kişiye değişmektedir. Son derece farklı 

olan anlamlar doğru bir şekilde algılanacağı gibi, gizlenip, yalan söyleyerek de 

sunulabilir. Anlam yakalama esnasında kişinin o an ki duyguları, jest ve mimikleri, 

aktarım ortamı önemlidir (Rıfat, 2009: 19-20) 

Seçil Büker, sözcükler ve anlam konusunda şu sözleri ifade etmiştir: 

‘Anlamın anlamı konusunda uzlaşıma varmak güç. Sözcüklerin tek 
anlamlı olmadıklarını biliyoruz. Sözcükler değişik anlamlara açık. 
‘Anlam’ sözcüğünün neden tek ve değişmeyen anlamı olsun? ‘Anlam’ 
sözcüğü de bağlamdan bağlama, ortamdan ortama değişik anlamlara 
bürünüyor. Tıpkı sözcükler gibi’ (Büker, 2010: 19). 

Aktarım evreninde sadece insanlar görev almamaktadır sadece metinler 

(filmler, televizyon programları, reklam filmleri…) diller gibidir ve dilbilim kuralları 

onlara (metinlere) uygulanabilmektedir. Dillerin görevi; bilgiyi, duyguları, 

düşünceleri ve benzeri şeyleri insanların öğrenmiş olduğu kurallara uygun olarak 
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iletmemizi sağlamaktadır. Dilbilgisi yazmak ve konuşmak için de olduğu gibi, farklı 

türde metinler için de dilbilgisi vardır (Berger, 1993: 18). 

Hem bir toplumsal kurum olan, hem de bir değerler dizgesi olan dil; her türlü 

önceden tasarlamanın dışında kalmıştır. Birey onu tek başına yaratamaz ve 

değiştiremez. Özü bakımından, toplumsal bir sözleşmedir dil, bildirişim 

sağlayabilmek için tümüyle uymak gerekmektedir. Ayrıca bu toplumsal ürün, 

kuralları olan bir oyun gibi özerktir; çünkü kullanabilmek için öğrenmek 

gerekmektedir. Dil hem görecedir hem de toplumun bağlı olduğu değerlerin bir 

öğesidir. Dil açısından bakıldığında gösterge kavramı madeni paraya benzemektedir. 

Para sayesinde herhangi bir ürün değiştirilebilir ve aynı zamanda diğer paraların 

arasında bir değeri vardır (Vardar ve Rıfat, 1979: 4). 

İnsan düşüncelerini başka insanlara iletmek için sözcüklere ihtiyaç duymuştur. 

Nesnelerin göstergeleri olan düşünceler ile sözcükler arasında ayrım vardır. 

Nesneleri simgeleyen düşünceler doğal yollarla oluşmuştur yani nesneleri 

simgeleyen düşünceler, zihin tarafından oluşturulmuştur. Dolayısıyla sözcüklerin 

hepsi, ortak kabulün ürünlerdir. Sözcüklerin iletişime faydası olması için konuşanın 

kafasında temsil etiği şeyi ile karşısındaki kişide oluşturması gerekir. Ama bu her 

zaman gerçekleşmez (Ergat, 2008: 16-17). 

Çağdaş dilbilim anlam meselesinin dilden ayrı olarak ele alınamayacağını 

vurgulamıştır. Çünkü anlam ancak dil aracılığı ile ortaya çıkmıştır. Öyleyse dil 

içerisindeki ilişkilere bakmak gerekmektedir. Dil dışı nesnelerde anlamı aramak boş 

bir çabadır. Çünkü anlam nesnenin bir özelliği ya da niteliği olmamıştır. Nesnelerin 

dildeki anlamları ile göstergeler arasındaki ilişkisi, farklı anlamdadır (Büker, 2010: 

20). 

Dil ve anlam ilişkisine bağlı olarak Peirce ile Odgen ve Richards, göstergelerin 

nasıl anlam yarattıkları konusunda birbirine çok benzer modeller ortaya 

koymuşlardır. Gösterge, kullanıcı ve dışsal gerçeklik arasındaki ilişki anlamı ortaya 

çıkarmıştır.  
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Şekil-1: Peirce’ın Anlam Öğeleri 

                                              Gösterge 

 

 

 

         Yorumlayıcı          Nesne 

Kaynak: Fiske: 1996: 64 

Peirce, deneysel sonuçları kapsayan göstergeler kuramı tasarlamıştır ve bu 

kuramı mantıkla özdeşleştirmiştir. Peirce’in mantıkla özdeşleştirdiği ‘semiotic’ 

kuramı, bilimsel incelemeler için genel bir kuramdır. Kuramcı, tasarladığı bu 

göstergebilimi üç kısıma ayırmıştır: 

i. Salt (katışıksız) dilbilgisi. 

ii. Gerçek anlamıyla mantık. 

iii. Salt (katışıksız) sözbilim (retorik). 

Peirce göre gösterge; herhangi bir şey her hangi bir bakımdan, herhangi bir 

sıfatla tutulmuştur ve herhangi birine yönelik olmuştur. Bir başka deyişle bir kişinin 

zihninde nesneye uygun eşdeğerli gösterge ya da belki, daha da gelişmiş bir gösterge 

yaratmaktadır. Yarattığı bu göstergeyi yorumlayan olarak tanımlanmıştır. Bu 

gösterge bir şeyin yerini tutar o da nesnedir. Söz konusu olan gösterge bir nesnenin 

yerini her açıdan değil de, bir çeşit düşünce iletme bakımından kapsamıştır ( Özgür, 

t.y: 10-11). 

Peirce’a göre iki tanım vardır: 

 Gösterge, oluşturduğu ya da değiştirdiği bir düşünceyle bir şeyin yerine 
geçer, gösterge bir yönüyle ya da bir özelliğiyle, herhangi biri için 
herhangi bir şeyin yerini tutan bir şeydir (Aktaran: Büker, 2010: 35). 

Peirce’ın üç terimi şekildeki gibi modelleştirilebilmektedir. Peirce’ın modelini 

daha da açacak olursak, iki uçlu oklar her bir terimin yalnızca diğerleriyle ilişkili 



33 
 

olarak anlaşılabileceğini vurgulamaktadır. Bir gösterge nesneye -kendisinden hariç 

başka bir şey- göndermede bulunur ve birisi tarafından anlaşılmaktadır. Kullanıcının-

yorumlayıcı- zihninde bir etkiye sahiptir.  Yorumlayıcının, göstergenin kullanıcısı 

olmadığını anlamamız gerekmektedir. Yorumlayıcı, Peirce’ın başka bir yerde 

belirttiği gibi, uygun anlamlandırıcı etki olmaktadır, hem gösterge hem de 

kullanıcının gönderme yaptığı şey ile –nesne ile- kişisel tecrübesi tarafından 

oluşturulan zihinsel bir kavram olmuştur. Peirce’a göre herhangi bir sözcük 

yorumlayanın bu sözcüğe ilişkin deneyimlerinde gizli bir şekilde uyumaktadır. Bu 

sözcük kesin bir anlama sahip değildir ve yüklenen anlam kullanıcıya göre 

değişmektedir.   Örneğin otobüs sözcüğünün ya da göstergenin yorumlanışı her insan 

tarafından farklı olmaktdır. Benim aklıma gelen otobüs sözcüğü okul taşıtı özelliği 

şeklinde yorumlanırken, başkaları tarafından bu sözcük şehirler arası seyahatlarde 

kullanılan taşıt ya da şehir içerisinde kullanılan taşıt anlamlarına da gelebilir. 

Sınırları toplumsal uzlaşımlar ve kullanıcılar arasındaki toplumsal ve psikolojik 

farklılıklar belirlemektedir (Fiske, 1996: 64-65). 

Peirce, Saussure'ün çağdaşıdır ve çalışmaları aynı Saussure gibi, 1914’deki 

ölümünden yirmi yıl sonra, 1931 ve 1935 yılları arasında toplanmış ve basılmıştır. 

Peirce gelmiş geçmiş en özgün Amerikalı düşünürdür, Roman Jakobson'un dediği 

gibi öylesine özgündür ki, çalışma hayatının büyükçe bir bölümü boyunca bir 

üniversitede iş edinmeyi becerememiştir. Ünü başlangıçta daha içine girilebilir 

çalışmalarından, pragmatizm üstüne yazılmış kitaplarından kaynaklanmaktadır. 

Göstergebilim üstüne olan çalışmaları (ya da onun deyişiyle ‘semiotik’) ne yazık ki 

ihmal edilmiştir. Fakat son yıllarda Roman Jakobson, Peirce’ın göstergebilimine ilgi 

çekebilmek için -gecikerek de olsa- oldukça yoğun çaba harcamıştır (Wollen, 2004: 

109). 

Peirce göstergebilim, mantık ve dil felsefesini, üçlü ayrımlarla şekillendirerek 

bir yapı üzerine oturtmuştur. Peirce’e göre mantık biçimsel gösterge öğretisi iken 

gösterge, nesnesi ile uyum halinde olan temsil yetisidir. Gösterge her şeyden önce bir 

temsil biçimidir ve nesneyle uyumu olan bir benzerliği ifade etmiştir. Bu aşamada 

bazı sorunlar tespit edilmiştir. Gösterge ve nesne uyumunun nasıl sağlanacağı ve 
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nasıl ölçülebileceği ve temsil edilen şey ile göstergenin sağlamasının nasıl yapılacağı 

başlıca sorun olmuştur. Bu soru ve sorunlara yanıt vermek için Peirce’ün gösterge 

kavramına yaptığı öteki tanımlamalara ve aşamalara da bakmak gerekmektedir 

(Özmakas, 2009: 5). 

Peirce göstergeleri belirtisel, görüntüsel ve simge olmak üzere üç gruba 

ayırmıştır. Bunlar da bir üçgen üzerinde modelleştirilebilmektedir. Göstergelerin 

türlü tiplendirmeleri önerilmiştir ama değişik yaklaşım gerektirdiğinden ötekilerden 

ayrılan üç temel gösterge sınıfları bunlardır. Tüm göstergeler bir gösterenle 

gösterilen; bir biçim ve ilgili bir anlam ya da anlamlardan oluşur ama gösterenle 

gösterilen arasındaki bağıntılar bu üç tip göstergenin her biri için değişiktir (Culler, 

1985: 101). 

Şekil-2: Peirce’ın Gösterge Türleri Kategorisi 

                                           Görüntüsel Gösterge 

Belirtisel Gösterge Simge 

Kaynak: Fiske, 1996: 72.  

Nesnesi ile benzerlik taşıyan bir görüntüsel gösterge vardır. Görsel 

göstergelerde açık olan bu benzeyiş, fotoğraflar, haritalar, bazı kurum logoları ile 

örneklendirilebilir. Ayrıca görüntüsel gösterge sesli şekilde de olabilir. Buna en iyi 

örnek doğal sesler ya da doğal seslerin taklit edilmesidir. Sözcüklerdeki yansımalar, 

vızıldama, hışırdama vb. örnekler görüntüsel göstergelerin sözcüklerdeki 

karşılıklarıdır (Fiske, 1996: 71). 

Görüntüsel gösterge (icon-imge) sahip olduğu niteliklerden dolayı nesnesine 

gönderme yapar ve ‘benzerlik’ ifadesi sıkça kullanılır. Buradaki benzerlik kavramı 
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görüntüsel benzerliktir ve fiziksel bir benzerlik olarak düşünülmelidir (Özmakas, 

2009: 39). Görüntüsel göstergenin belirttiği nesne olmayabilir ama yine de 

kendisinin üzerinde bir anlam zaten vardır. Görüntüsel gösterge akılda canlandırılır 

ve ilgili imge bir görüntüsel göstergedir. İmge, örnekseme yolu ile nesneyi, belirtilen 

biçimlerle ifade eder ve nesneyi güzel ve etkili biçimde belirterek gerçeği, gösterge 

olarak yeniden oluşturmaktadır. 

 Dolayısı ile görüntüsel gösterge için durum ne ise imge için de durum da o 

olmaktadır. Bir ‘nesne’ vardır, bu nesneye benzer bir ‘kavram’ vardır. Bu 

benzerlikler birebir olamayabilir. İmgesel şekilde görsel olarak karşımıza çıkan 

göstergeler, bazı değerlendirmeler ve yorumlamalar ile nitelendirilebilir. İmge ve 

imgelerden canlandırılan görüntüsel gösterge her zaman belirli bir bütünü 

göstermiştir (Günay ve Parsa, 2012: 16/19-20).  

Şekil-3: Fotoğraf ve Yansıma

 

  Kaynak: Google, 2016: 1 

Bir belirtisel (index) göstergeyi açıklamak da aynı şekilde basittir. Belirtisel 

gösterge nesnesi ile birebir bağlantısı olan göstergedir. Duman ateşin bir belirtisel 

göstergesi, hapşırma bir alerjik rahatsızlığın ya da soğuk algınlığının göstergesidir 

(Fiske, 1996: 71).  Önecelikle belirti insan üretimi değildir, insan dışında olan bir 
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üretimdir. İnsanoğlu bu gösterge çeşitini sadece yorumlar ve olayları algılamada bir 

tür akıl yürütme işlevi görmektedir. İnsan dışı olduğunu kanıtlamak için ‘gün batımı’ 

örneği de verilebilir. Güneşin ufukta kaybolması bir nedendir ve sonuç ise akşam 

olmasıdır. Akşam sonucu ortadan kalktığında, batan güneş bir gösterge olma 

özelliğini kaybeder. Aynı örnek duman ve ateş ilişkisi üzerinede kurulabilir (Günay 

ve Parsa, 2012: 15). 

    Şekil- 4: Gün Batımı 

 

     Kaynak: Google, 2016: 2 

Simgesel (symbol) gösterge, nesnesi ile arasında uzlaşma, anlaşma ya da kural 

sonucu olan bir gösterge çeşitidir (Fiske, 1996: 72). Görüntüsel gösterge herhangi bir 

şeyi simgeleştirir. Çok sık kullanılan görüntüsel göstergenin öğrenilmesi zordur ve 

zaman alır. Sembolün ya da simgenin temsil ettiği şey yorumlayanda gizlidir. 

Sembol/Simge genel düşüncelerin ortaklığından nesneye gönderme yapar. 

Uzlaşmaya dayalı olan simgesel gösterge yorumlayana göre farklılık göstermektedir. 

Bir başkası için batmakta olan güneş ‘yalnızlığı’ bir başkasına göre ise ‘romantizmi’ 

simgeleştirebilir. Simgeleştirme toplumsal ve bireysel uzlaşmaya dayanır ve gösterge 

ile nesnesi arasındaki ilişki öğrenilmek zorundadır. Gösterilen her zaman soyuttur ve 

simgeleştirme bir tür yorumlama işidir (Günay ve Parsa, 2012: 16). 
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Ogden ve Richards modeli, Peirce’ın modeline göre farklılık göstermektedir. 

Onların modeline göre, gönderge ile gönderme (düşünce) doğrudan bağlantılı, simge 

ile gönderge arasındaki bağlantı dolaylıdır. Onlara göre simgeler düşünceleri 

yönlendirmiştir, düşünceler ise algıları düzenlemiştir. Bu yüzden onların modeline 

göre simge, merkez konumda kalmıştır. Ferdinand Saussure için de aynı durum 

geçerlidir (Fiske, 1996: 66). 

Şekil-5: Ogden ve Richards’ın Anlam Öğeleri 

   Gönderge 

Nedensel ilişkilere gönderme yapar                       Atfedilmiş bir ilişkiye karşılık gelir 

    

    Simgeler                                                                                     

                        

Gönderme                                                             Simge 

  Kaynak: Fiske, 1996: 66 

Kısaca Peirce, belirtisel gösterge (ındex), görüntüsel gösterge (icon) ve sembol 

(symbol) üzerine yoğunlaşmıştır. Peirce’a göre simge gerçek göstergedir. Çünkü 

simge anlıksal bir çağrışım sonucu ortaya çıkmıştır. Yorumcudan ayrı düşünülemez. 

Oysa anlıksal çağrışımı gerektirmeyen ikonik ve belirtisel göstergeler bozulmuştur. 

Çünkü onların nesneleri ile bağlantıları yorumcudan bağımsız şekilde hareket 

etmiştir. Bu üç tür göstergeden anlaşılan, nesne ile bağıntının temel olmasıdır. İkonik 

göstergelerde benzerlik ilişkisinden, belirtisel göstergelerde fiziksel bağdan, simgesel 

göstergelerde alışkanlıktan ötürü nesne ile bağlantı kurulur ve yorumlayan oluşur 

(Büker, 2010: 36-37). 
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Tablo-4: Peirce’a Göre Göstergenin Üç Görünümü 

Göstergeler Görüntüsel / İcon Belirtisel / Index Simgesel / Sembol 

…aracılığıyla 
gösterme 

Benzeyiş Nedensel 
Bağlantılar 

Uzlaşımlar 

Örnekler Resimler, yontular Duman / Ateş Sözcükler, sayılar 

Süreç Görebilme Sonuç çıkarma Öğrenme 
gerekliliği 

  Kaynak: Berger, 1993: 12. 

Emile Durkheim'ın (1858-1917) sosyolojik çalışmalarından etkilenen Saussure, 

göstergelerin toplumsal bir bakış açısından incelenmesi gerektiği ve dilin, bireysel 

istemi dışarda tutan toplumsal bir kurum olduğu gerçeği üstünde durmuştur. 

Dilbilimsel sistem bireysel konuşma ediminden, bireysel mesajdan önce var 

olmuştur. Bu yüzden mantıksal olarak, işe önce sistem çalışmasından başlamak 

gerekmiştir. Saussure ilk ilke olarak göstergenin rastlantısal (arbitrary) doğasını 

vurgulamıştır. Gösterenin (ses-imgesi; örneğin o-k-s ya da b-ö-f) gösterilen (örneğin 

‘öküz’ kavramı, İng.: Ox) ile hiçbir doğal ilişkisi yoktu. Saussure'ün deyişiyle 

gösterge nedensizdir (unmotivated). Saussure, göstergenin rastlantısal doğasının 

göstergebilim için ne gibi nihai sonuçlar doğuracağından pek emin olamamıştır 

Göstergebilim üstüne çalışan Avrupalı yazarlar arasında Roland Barthes da benzer 

denebilecek sonuçlara varır fakat ‘belirtisel’ sınıflamasını kullanmamaktadır; 

fotoğraf basımını ‘görüntüsel göstergesel’ olarak görür. Fotoğraftaki görüntüsel 

göstergenin nasıl ‘nesnenin doğallıkla bir tür orada-olması’ anlamına geldiğini hep 

anlatmıştır. Nesne ve gösterge arasında hiçbir insan müdahalesi, dönüşüm, kod 

yoktur, onun için buradan da fotoğrafın ‘kodu’ olmayan bir mesaj olduğu paradoksu 

ortaya çıkmıştır. Christian Metz ise, fotoğraftan sinemaya geçmiştir. (Wollen, 2004: 

106/111). 

Saussure, diğerlerinden çok farklı ve önemli görüş ileri sürmüştür. Kavramlar 

bağıntılardan dolayı anlamlıdır ve temel ilişki karşıtlığına dayanır ve anlam 

karşıtlıklardan doğmuştur. Bu nedenle ‘fakir’ bulunmadıkça ‘zengin’ hiçbir şey 
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anlatmaz, anlamlı olmaz. Hjelmslev’e göre ise anlam karşıtlıklarla oluşur. Örnek 

olarak, gri renk Hjelmslev’e göre siyah ve beyazın karşıtlığından oluşmuştur, 

Saussure’e göre ise siyah ve beyaz renk ile gri doğmuştur. Kavramlar ayrımlıdır ve 

olumlu içerikleri ile değil dizgenin diğer öğeleriyle olan bağlantıları aracılığıyla, 

olumsuz biçimleriyle tanımlanmaktadır. Anlamı belirleyen ‘içerik’ değil bir dizge 

içerisindeki bağıntılardır. Bu kavramların özelliği diğerlerinin olmadığında var 

olmaktır. Bunlar hem dilde hem de metinlerde görülebilmektedir ve hiçbir şey tek 

başına anlam taşımamaktadır. Saussure’e göre gösterge, metinlerdeki anlamlarda 

gizlidir ve ‘bir kavram ile bir işitim imgesi’ ilişkisinden oluşmaktadır (Berger, 1993: 

15). 

Sauusure’e göre, göstergenin nedensizliği ilkesini sorgulamaz, ama 
çoğunlukla bir gerçeği bulgulamak, onu hakettiği yere yerleştirmekten 
daha kolaydır. Gerçekten de, hepsi ilk bakışta eşit ölçüde belirgin olmasa 
da, sayılamayacak kadar çoktur. Ancak birçok sapmadan sonra onları ve 
onların yanı sıra bu ilkenin temel önemini bulgularız. Dilsel gösterge 
nedensizdir: Gösterenle gösterilenin belli bir birleşimi olan nedensiz bir 
varlık. Bu, dil ile dilsel yöntemin ana olgularından biri. ‘Hiç 
kimse’.(Aktaran Culler, 1985: 20). 

Tablo-5: Saussure’ün Önerdiği Bir Gösterge Çizimi 

İşitim İmgesi 

Gösteren 

Kavram 

Gösterilen 

Kaynak: Berger, 1993: 15. 

Bir gösterge, herhangi bir kavram ve herhangi bir işitim imgesinin 

birleşiminden oluşmuştur. Kavramlar ve işitim imgeleri birbirinden ayrılamazlar. 

Gösteren ve gösterilen arasında mantıksal bir bağ olmadığı gibi, ikisi arasındaki ilişki 

yapaydır, nedensizdir. Bu durum ise metinlerdeki anlamı bulmayı zorlaştırmıştır. 

Simge ile gösterge arasındaki farka da değinen Saussure, bir simgenin nedensiz 
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olmayan bir göstereni vardır ifadesini sıkça kullanmıştır. Adaletin simgesi olan 

terazinin yerini araba alamaz. 

Tablo-6: Saussure’ün Gösterge ve Adalet Simgesi Çizimi 

    

Gösteren 

 

Gösterilen         
   

 

Kaynak: Berger, 1993: 16 

Saussure’ün göstereni ile Peirce’ın göstergesi ve Saussure’ün gösterileni ile 

Peirce’ın yorumlayıcısı arasındaki benzerlikler görülmektedir. Saussure, Peirce’ın 

dışsal anlam ilişkisi yani ‘nesne’ ile az ilgilenmiştir ve bu konu üzerinde durduğunda 

onu anlamlandırma olarak nitelendirmiştir. 

  Şekil-6: Saussure’ün Anlam Öğeleri 

          Gösterge 

 

Gösteren          +       Gösterilen         Anlamlandırma   Dışsal Gerçeklik, Anlam 

(Gösterenin      (Zihinsel Kavram) 

 Fiziksel 

 Varlığı) 

  Kaynak: Fiske, 1996: 67. 

Saussure’ün gösterge çözümlemesi ‘anlamlandırmayı’, yani gösterilenin 

gerçeklikle ilişkisini ya da Peirce’ın gösterge nesne ilişkisini ikinci plana itmiştir. O 

öncelikle gösteren ve gösterilen ile bir göstergenin diğer göstergelerle ilişkisi 

üzerinde durmuştur (Fiske, 1996: 67/75). 

A-d-a-l-e-t 

Adalet Kavramı                                     

 

Adalet Kavramı 
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Gösterge, bir gösterenle bir gösterilenden kurulmuştur. Gösteren anlatım 

evrenini oluştururken, gösterilen içerik evrenini oluşturur. Hjelmslev bu iki evrene 

biçim ve töz olmak üzere iki ayırım getirmiştir. Biçim, bilimsel tutarlılıkların olduğu, 

yalın ve tutarlı olgulardır. Töz ise, dilsel olguların çeşitli halleridir. Her iki kavramda 

dilbilim ile açıklanabilmektedir (Barthes, 1979: 31). 

Tablo-7: F. De Saussure ve L. Hjelmslev’in Görüşlerinin Karşılaştırılması 

 

F. de Saussure 

 

 

Gösteren 

Gösterge 

 Gösterilen 

 

L. Hjelmslev 

Biçim 

       Anlatım 

Töz 

  Gösterge 

Biçim 

       İçerik 

Töz 

  Kaynak: Günay ve Parsa, 2012: 24. 

Bir göstergenin yazı ya da ses olarak gösterilmesi anlatımın biçimini 

oluştururken, tek tek ses birimleri ya da sesbilgisinin olduğu ses yığınları anlatımın 

tözünü oluşturmuştur. Saussure’nin göstereni anlatım biçimine, gösterileni ise 

içeriğin biçimine örnek verilebilir. Toplumsal olarak kabul edilen gösterilenin somut 

biçimi içeriğin biçimini oluşturur, dil dışı gerçekler ise içeriğin tözünü oluşturmuştur. 

İçeriğin tözünde nesnel gerçekler vardır ve tanımlanması diğer dilbilim dallarına 

bağlıdır (Günay ve Parsa, 2012: 24-25).  
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Sözlü dildeki bir dilsel gösterge öbür göstergelerle kurduğu bağıntıdan ötürü 

anlam kazanmıştır. Bir dizge olan sözlü dilde, göstergelerin tözü değil, diğer 

göstergelerle kurduğu bağıntı önemli olmuştur. Hiçbir öğe tek başına önem 

taşımamaktadır. Bundan dolayı anlatım düzleminde de içerik düzleminde de tözler 

değil, biçimler önemlidir (Büker, 2010: 34). 

İnsanlar hiçbir şey söylemedikleri zaman bile konuşmaktadır. Saç şeklimiz, 

gözlüklerimiz ve bize, ilişkin pek çok şey, bildirmekte ya da konuşmaktadır. 

Konuşmalar sürekli gelişse de bir dizgeyi belirtirmiştir. Bu bölümde, anlatımın nasıl 

yaratıldığı ve metinlerde, özelliklede anlatılarda (ya da öykülerde) nasıl iletildiği ile 

ilgilenilmiştir. Göstergeler, gösterilenlerin ve gösterenlerin bir bileşimi olarak 

kavranmıştır. Hiçbir şey tek başına anlam ifade etmemektedir, bu nedenle göstergeler 

arasındaki ilişkiler çok önemli hale gelmiştir. Göstergebilim ile sözcükler, dil ve 

anlam üzerine birer benzetme yapılabilmektedir, yapısalcılık bunu gerektirmektedir 

(Berger, 1993: 19). 

Saussure bütün bu gelişmeleri şu sözlerle özetler: 

Demek ki bütün bu örneklerde, önceden belirlenmiş kavramlar yerine 
dizgeden doğan değerlerle karşı karşıyayız. Bunların kavramlara 
denkliğinden söz edildiğinde, kavramların yalnızca ayrımsal oldukları, 
içerikleriyle salt bir kendilik gibi tanımlanmayıp dizgenin öbür öğeleriyle 
kurdukları bağıntılar açısından görece bir biçimde tanımlandıkları 
anlatılmak istenir. Bu öğelerin en şaşmaz özelliği başka öğeler ne değilse 
o olmaktır (Aktaran: Culler, 1985: 27). 

2.4. Göstergebilim, Anlamlandırma ve Sinema İlişkisi 

Dilbilim, göstergebilim için bir örnek görevi yüklenmiştir ve Saussure'ün öne 

sürdüğü gibi, göstergelerin uzlaşımsal niteliğine ve anlamın ayırt edici niteliğine 

dikkati çekmiştir. Her durumda, çözümleyici ‘dil ile söz’ü ayırt eder ve eylemlerle 

nesnelerin ardını görmeye onların anlamlı olmasını sağlayan kurallar ve bağıntılar 

dizgesine erişmeye çalışır. Çoğu durumda da, çözümleyici dizimsel ve dizisel 

bağıntıları belirleyebilmektedir. Diziler ve dizimler üst düzey birimleri oluşturmak 

için birleştirilebilen öğeler arasındaki bağıntılar ile birbirlerinin yerine geçebilen ve 
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dolayısıyla anlam üretmek için birbirlerine karşıt olan öğeler arasındaki bağıntılardır 

(Culler, 1985: 108). 

Göstergebilimin, sinemadaki anlamlarının etkili olmasında iki temel neden 

vardır. İlk olarak, bir metinin okunabilmesine ve metinden anlam çıkarmaya bağlıdır. 

Sinemada anlam kodu metin okumadır ve metin okuma sağlanamaz ise filmin 

bulanıklığı kaçınılmaz olmaktadır. İkinci olarak, sinemasal kodların göstergebilimle 

olan ilişkisini incelemekten geçer (Wollen, 2004: 17). 

Sinemada gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki özdeştir. Dilbilimde ise bu 

özdeşlik yoktur. Sinemasal anlatım bu özdeşlik farkından dolayı dilsel anlatıma göre 

daha güçlüdür. Bir kitabın görüntüsü, bir kitaba, kavramsal olarak ‘kitap’ 

sözcüğünden çok daha yakındır. Bir görüntü, gösterdiğiyle bazı doğrudan ilişkiler 

taşır ama bir sözcük bunu nadiren yapmaktadır (Monaco, 2001: 154). 

Sinema, gösterge sistemidir. Görüntüler bazı çekim sistemi içinde 

gerçekleştirilmiş, seslendirilmiş ve müziklendirilmiştir. Sinemanın işlevi ise hiç 

kuşkusuz toplumsal- kültüreldir. Dilbilimsel açıdan filmsel göstergenin gerçekle 

ilişkisi hem vardır hem yoktur. Sinemanın bir ışık ve renk hüzmesinden oluşması 

gerçekliğe aykırıdır, görüntülerin gerçekle ilişkisini sağlayan devinimliği gerçeklikle 

özdeştir (Adanır, 1994: 50-51). 

 Saussure, göstergelerin kodlar içinde düzenlendiğini iki yolla belirtmiştir. 

Bunlardan ilki dizi (paradigma), ikincisi ise dizim (sentagma) dir. Bir paradigma, 

içlerinden bir tanesinin kullanılmak üzere seçildiği bir göstergeler dizgesidir. 

Örneğin karayolu işaretlerini şekilleri –kare, dikdörtgen, daire- bir paradigmayı 

oluşturmuştur. Şekillerin içerilerinde yer alan simgeler de birer paradigmadır. 

Sentagma ise seçilen göstergelerin birleştirildiği iletidir. Yukarıdaki örneğe devam 

edersek, karayolu işareti, seçilen şekil ile simgenin birleşimidir ve bize özgüdür, 

anlamlıdır. Dil açısından bakarsak, harfler paradigmaları, harflerin bir araya gelmesi 

ve anlam yaratması ise sentagmayı oluşturmaktadır (Fiske, 1996: 82). 
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Tablo-8: Paradigma ve Sentagma Örneği 

T-Shirt Çeşitleri Kot Çeşitleri Ayakkabı Çeşitleri Göstergeler 

Dizgesi 

 Sıfır Yaka 

 Siyah Renk 

 V Yaka 

 Beyaz Renk, 

 Kırmızı Renk 

 Dar paçalı 

 Gri Renk 

 Geniş Paçalı 

 Mavi Renk 

 Kısa 

 Düşük Bel 

 Spor Ayakkabı 

 Beyaz Renk 

 Klasik Ayakkabı 

 Bot 

 Siyah Renk 

 Bez Ayakkabı 

 

Paradigma 

(Dizi) 

Sıfır Yaka, Kırmızı Renk T- Shirt, 

Mavi Renk Kot,  Beyaz Bez Ayakkabıyı Seçtim. 

 

Sentagma 

(Dizim) V Yaka Beyaz T- Shirt, Dar Paçalı Gri Kot, 

Klasik Siyah Renk Ayakkabıyı Seçtim. 

  Kaynak: Fiske, 1996: 82 

Dizim bir zincirdir, bu zincir birbiri ardına dizilmiş olaylardır. Olayların sırası 

metne bir anlatım boyutu kazandırır ve akılda kalmasını sağlar. Bir metnin dizisel 

çözümlemesi ise, metinde saklanmış olan anlamın aranmasını içermektedir (Berger, 

1993: 20/26). 

Dizimsel bağıntılar birleşim olasılıklarını tanımlar, bir dizide birleşebilecek 

öğeler arasındaki bağıntıları oluşturmuştur. Dizisel bağıntılar birbirinin yerine 

geçebilen öğeler arasındaki karşıtlıklardır. Bu bağıntılar dil çözümlemesinde türlü 

düzeylerde geçerlidir. Biçimsel ya da sözcük yapısı düzeyinde hem dizimsel hem de 

dizisel ilişkilerle karşılaşırız. Bir ad, bir bakıma, örneklerle oluşturabileceği 

birleşimlerle tanımlanabilmiştir. Birleşim olasılıkları dizimsel ilişkileri tasarımlar, 

dizisel ilişkilerse belli bir biçimbirimle belli bir çevrede onun yerine geçebilecek 

öteki biçimbirimlerin karşıtlığındadır (Culler, 1985: 50-52). 
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Her dizi için dizimsel unsurlar bir defa belirlenir ve dizimleri yöneten kuralları 

bilmek, yönetmek gerekir. Kıyafetler, yemekler, yol güzergahları, çekim açıları, 

uzam, dekor vb. unsurlar bir düzen içerisindedir ve birbirlerini izler.  Göstergelerin 

birleşimi özgürdür, ama bunların yararlandıkları her şey denetimli bir özgürlüktür 

(Barthes, 1979: 64-65). 

Bir metnin incelenmesinde öğeler arası var olan ilişkilere ve anlatımın gelişme 

biçimine bakılmıştır. Dizi ve dizimsel seçimler meydana gelirken, kendilerince belli 

bir süre içerisinde gerçekleşmektedir. Bu süreç ‘eşzamanlı ve ardzamanlı’ süreç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayrımda Saussure’den gelmektedir. Ona göre 

eşzamanlılık çözümseli ardzamanlılık ise tarihseli belirtir. Bir metnin eşzamanlı 

çözümlenmesi metinde saklıdır, çiftler halinde düzenlenmiş, karşıtlıklar aranmış, 

dizisel yapılarda saklanmışlardır. Ardzamanlı çözümleme ise anlatıyı biçimlendiren 

olaylar zincirini oluşturmuştur ve dizimsel yapıda saklanmıştır. Kısaca seçimler 

eşzamanlı olarak yapılır, baktığın anda gerçekleşir ve ardzamalı olarak 

tamamlanmaktadır. Örnek verecek olursak, filmik zamanda seçilen bir şapka, film 

bitene kadar aynı kalmaktadır (Berger, 1993: 19). 

Saussure dizimsel, dizisel, eşzamanlı ve ardzamanlı olguların birbirleriyle 

anlıksal etkinliklerinin ve etkilerinin karşılığını ispat etmiştir. Dil’de, sözcükler ve 

kişiler arası iletişimin etki düzeyinin uzun soluklu olması ancak anlamlandıma ile 

mümkün kılınmıştır. Saussure’den hariç burada devreye girecek olan birkaç isim 

vardır: R. Jakobson ve L. Hjelmslev, Barthes gibi. Bu isimler anlamlandırma 

basamaklarına farklı gelişimler sunmuşlardır. Jakobson, gösterge kapsam 

genişlemesinin sınırlarını eğretilemeler ve düzdeğişmeceler ile Hjelmslev 

göndergenin işlevselliği ile ve Barthes ise metnin iki anlam düzeyi ile 

genişletmişlerdir. Jakobson’a göre eğretileme ve düzdeğişmece anlam iletmenin iki 

önemli biçimidir. Eğretileme/Metaphor iki şey arasındaki ilişki, benzerliğin 

kullanılmasıyla bildirilmektedir. ‘Sevgilim kırmızı bir güldür’ gibi bir örnek 

verilebilir. Çok yaygın eğretileme/metaphor biçimlerinden biri benzetmedir ve 

benzetmede ‘gibi’ ya da ‘kadar’ kullanılmaktadır ve bir kıyaslama bildirmektedir. 

Yukarıdaki örnekte kişi sevgilisinin kırmızı bir güle benzediğini ifade etmiştir 
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(Ulutak ve Tunç, 1993: 29). Eğretileme, benzerlik ve farklılığı eşzamanlı olarak 

kullanır. Bu kullanım eğretilemenin paradigmasal çalıştığının ifadesidir. Anlamı 

yakalamak için kullanılan aracın ve saf anlamın hem yeterli benzerliğe hem de 

farklılığa sahip olması gerekmektedir. Bunlar bir paradigma için ayırt edici 

özelliklerdir (Fiske, 1996: 124). Düzdeğişmece/metonymy ise, çağrışıma dayalıdır. 

Bu çağrışım insanların aklında, doğru bağlantılar yapmayı kolaylaştıran kodların 

varlıklarını belirtmiştir. Düzdeğişmecede/metonymy ’de bir parça bütünün yerine 

geçmiştir, parça-bütün ilişkisi mevcuttur ve düzdeğişmece/metonymy sözcüğü 

‘yerine adlandırma’ anlamına gelmektedir. Sinemada bir parça olayın 

karmaşıklığını, akıllarda olan soruları, doruk noktayı, filmden haz almayı 

gerçekleştirir, giderir. Düzdeğişmece/metonymy bir söz biçimi olduğu gibi bir 

nesneyi çağrıştırır ve onu kavramlaştırır (Ulutak ve Tunç, 1993: 29). Sinemada 

düzdeğişmece/metonymy ve eğretileme/metaphor için kullanılan iyi örneklere 

bakacak olursak, ‘patik’ sahnesiyle ‘yavrusundan koparılan annenin bebeğine 

özlemi’ arasında parça-bütün ilişkisini kuran ve ‘beşiğin sallanması’ sahnesiyle 

‘zamanın salınımı ve hoşgörüsüzlüğün devamı’ arasında bir benzerlik kuran D. W. 

Griffith’in Intolerance (1916) filmini örnek verebiliriz. 

Düzdeğişmeceler/metonymy’ler sentagmatik şekilde hareket ederler, çünkü parça 

seçimi sizin seçiminizden oluşmaktadır, gerçekçi etki ancak bu şekilde sağlanır.  

Eğretileme/metaphor, bir gerçeklik düzleminden diğerine geçerken yer değiştirir, 

öyküye, şiire, sinemaya bu şekilde işlenir, düzdeğişmece/metonymy de aynı 

düzlemdeki anlamları birbirleriyle ilişkilendirerek işlemektedir. Eğretileme ve 

düzdeğişmece birbirinden farklıdır ama ayrı tutulamazlar (Fiske, 1996: 127). 

Jakobson’a göre, dilbilimden göstergebilime geçişin ilk adımı; eğretilemenin 

yoğun olduğu ifadelerden düzdeğişmecenin egemen olduğu ifadelere sıçramakla 

gerçekleşir (Aktaran: Barthes, 1979: 55). 

Eklemli olan dildeki anlamların aynı zamanda anlamın dil dışı ifadelerde de 

bulunması gerekmektedir. Zihinsel anlamlandırma burada devreye girmektedir. 

Dizim birimleriyle, karşıtlık dizgeleri olan dizi birimleri, gösterenlerle gösterilenlere 

ilişkin genel bir değiştirim sınamasıyla tanımlanabilmiştir. Yazarın ya da 
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okuyucunun metinlerle olan uzlaşım süreci, göstergebilimsel anlamdır. Metindeki 

göstergeler ve uzlaşımlar, kullanıcının kültürel ve kişisel deneyimi ile etkileşim 

halindedir (Fiske, 1996: 115). 

Metnin uzlaşımsal anlamı, mevcut olan anlamla iç içe geçmiştir ya da sapma 

göstermiştir. İç içe geçme ya da sapma durumu iki anlamlama dizgesi ortaya 

çıkarmıştır. Bunlardan ilki düzanlam ve ikincisi ise yananlam’dır (Barthes, 1979: 

87). 

 Göstergebilimciler, yazılı ve sözlü dil anlayışını yeniden oluşturmuş ve 

sinemanın bir dil sistemi olduğunu ifade etmişlerdir. Herhangi bir iletişim sistemi 

dildir. Örnek verecek olursak Türkçe, Fransızca, Çince vb. bir dil ve dil sistemidir 

ama sinema net bir dil sitemi değildir. Christian Metz sinemasal anlamı şu sözlerle 

aktarır: Bir filmi, onun sistemine dair bir bilgimiz olduğu için anlamayız, aksine filmi 

anladığımız için onun sisteminin bilgisini elde ederiz (Monaco, 2001: 154). 

Her imge ilk olarak düzanlamsal okunmaktadır. Düzanlamsal okuma, basit bir 

okuma, betimlemedir. Düzanlamsal okuma sürecinde nesnel öğeler betimlenirken 

sıralanır. Kısaca düz anlam var olan nesnelerin, anlamların listesini çıkarma ve bu 

listedeki öğelerin nesnel biçimde betimleme işlemi olarak tanımlanmıştır (Günay ve 

Parsa, 2012: 29). Düzanlam düzeyi, göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki 

ilişkiyi ve göstergenin dışsal gerçeklikteki göndergesiyle ilişkisini betimlemiştir. 

Düzanlam bir kavramın aklımıza ilk geldiği anlamdır. ‘Sokak’ sözcüğü binalar 

arasında yer alan şehir yolunu ilk aklımıza getirir, ya da ‘dünya’ dediğimizde 

aklımıza ilk coğrafi grafikler gelmektedir (Fiske, 1996: 116).  
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  Şekil-7: Sokak Fotoğrafı 

 

  Kaynak: Google, 2016: 3 

Peirce’a göre, fotoğraf, özellikle bir anı yakalayan fotoğraf, çok 
aydınlatıcıdır, çünkü bunun bir ölçüde temsil ettiği şeyin tıpkısı olduğunu 
biliriz. Bu benzerlik fotoğrafların doğa ile birebir eşleşme yaratmaya 
fiziksel olarak zorlandığı koşullarda üretilmiş olmalarından kaynaklanır. 
Bu açıdan bakıldığında, fotoğraflar göstergelerin ikinci sınıfına, fiziksel 
bağlantı ile oluşan sınıfa aittirler (Aktaran: Wollen, 2004: 111). 

İkinci düzeydeki bir okuma biçimi yananlamsal okuma düzeyidir. Yananlamsal 

okuma, farklılıktır. Bu aşama özel ve öznel bir süreçtir. Göstergenin yananlamı 

bağlama süreçleri değişmektedir. Aynı imgenin yananlamsal okunması farklıdır. 

Göstergelerin anlamının ne olduğu, hangi kanaldan gerçekleştiği alıcı tarafından 

tanınmasına bağlıdır. Bir gönderge, simgesel kullanımlar içeriyorsa ve içerisinde 

zaten düzanlam var ise, kişisel yorumlama ile ikinci bir anlam düzeyi kazanmış 

demektir (Günay ve Parsa, 2012: 29). 

 Göstergenin etkileşimi, kullanıcıların hayati tecrübeleri ve kültürel değerleri 

ile birleştiğinde yananlam algılanmış olmaktadır. Bu düzeyde, yorum 

yorumlayıcıdan etkilendiği kadar nesne ya da göstergeden de etkilenmiştir. 

Yananlamdaki en önemli etmeni, anlamın ilk düzeydeki anlamından yani gösterende 

aramak gerekir. Yukarıdaki ‘sokak’ örneğini yananlamsal düzeyde açıklayacak 
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olursak bu fotoğrafın siyah-beyaz çekilmesi gösterenin ruh halini, fotoğraftaki 

kişinin kafa boşluğunun az bırakılması sıkışmışlığı, sokağın kirli oluşu ve asıl net 

alanın bu kirlerin üzerinde oluşu, sokak esnaflarının kepenkleri kapatması sokağın 

gününü bitirdiğini anlatmaktadır. Bu fotoğrafın üzerinde farklı kişiler farklı yorumlar 

yapabilir çünkü ‘kod’ açımı herkes de farklıdır. Bu ise yananlamın öznel oluşunun ve 

yorumlanışının ispatıdır. Yananlamda yorumlanış her zaman üstdil / jargon ile 

yapılmaktadır çünkü her mesleğin ve kişiliğin kendine has bir üstdili / jargonu 

vardır. Kısaca ‘sokak’ sözcüğündeki bütün farklılık ve uzlaşım, gösterende ve onu 

yorumlayanda ve anlayanda yatmaktadır (Fiske, 1996: 116-117). 

Kodlar, bir toplum ve kültür içerisinde öğrendiğimiz karmaşık çağrışım 

kalıplarıdır. Gizli yapılardır ve göstergeleri ve simgeleri yorumlamamızı sağlarlar. 

Kodlar kişinin toplumsal sınıfına, coğrafi konumuna, soy ağacına özeldir ve kodların 

açımını bu unsurlar etkilemektedir. Kişi yetiştiği çevresine göre anlamlandırma yapar 

(Berger, 1993: 30-31). 

Kodlar kurallar ya da uzlaşımlar aracılığı ile birleştirilirler, iletişimsel işlevi 

yerine getirirler. Kodların öncesi paradigmasal boyuttadır, sonrası ise sentagmasal 

boyuta yer almaktadır. Çünkü birleştirim işlevi özneldir. Kodların hepsi anlam 

taşımaktadır ve kültürden kültüre değişmektedir. Örneğin trafik işaretleri, hem 

davranışsal koddur hem de göstergedir, trafik işaretlerini bilmeyen toplumlar için ise 

hiçbir anlam ifade etmeyen yapılar olmaktadır. İş görüşmesine kravat ile rozet ile 

giden bir kişinin göstergesi, işveren tarafından olumlu şekilde kod açımını 

gerçekleştirebilir ya da bağlı olduğu kültürde kravat ya da rozetin göstergesine 

yönelik bir kodu bulunmayan işveren için ise o şekilde giyinmek bir anlam 

taşımayacaktır (Fiske, 1996: 106-107). 

Metnin yazarının, kodlayıcının yananlam gösterileni varsa, birden fazla 

düzanlam göstergesi ile kodu çözmek için bir araya gelebilir. Yananlam dizgesindeki 

birimler düzanlam dizgesindeki birimlerle aynı değildir, ayrı boyuttadır. Düzanlamlı 

büyük söylem parçaları, yananlam dizgesinin bir tek birimini oluşturabilmektedir. 

‘Sokak’ örneğinde kepenkler, sokak lambası, yerdeki çöpler, taşlar vb. şeyler 

yananlam dizgesinin birer parçalarıdır.  Düzanlamlı bir göndermeyi ya da göstergeyi 
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yananlam tüketemez. Her zaman geriye, düzanlamdan bir şeyler kalmaktadır yoksa 

söylem olanaksızlaşır. Sonuç olarak düzanlam olmadan yananlam oluşamaz 

(Barthes, 1979: 89-90). 

Çağdaş Batı düşüncesi, kendinden önce gelen düşünce sistemleri gibi, olayı her 

şeyden önce tek yönden ele almıştır. Göstergeler insanlar arasında anlam iletişimini 

kurmak için kullanılmaktadır. Göstergebilim insan zihninde bir mesaj inşa eder, bu 

mesaj, bir başka insana anlatmak istediği bir anlam yumağı, bir düşünce ya da 

düşünce sürecidir. Her iki insan öğrenmiş oldukları ortak kod ya da dilbilgisine 

sahiptir. Bu kod aracılığı ile birincisi, (kaynak) mesajı sözel bir ifade biçimine, bir 

cümleye dönüştürür, bu dönüşüm ses bilgisi ile fiziksellik kazanır, iletilir ve bir kanal 

ile ikinci (alıcı) tarafından alınır, kod çözülür ve özgün mesaj elde edilir. Dilbilim, 

göstergebilim ilişkisi bu kadar nettir. Asıl soru şudur: Peki ya anlambilim? (Wollen, 

2004: 142). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MİTOLOJİ ve SİNEMA 

 

3.1. Mit (Myth), Mitos (Mythos) ve Mitoloji (Mythologi) 

Mitler/Söylenceler, ulusların, toplumların, bireylerin manevi değerlerini 

anlatan öykülerdir. Bu öyküler, toplumların inançları doğrultusunda bir görüş öne 

sürdükleri için korunan ve değer verilen insani değerler, kültür simgeleştirilmek 

zorundadır. Bu ise mitler ile mümkün olmaktadır. Mitlerin çıkış noktası doğal 

olaylar, ölüm, kahramanlık öyküleridir. Mitler insanları yaşadıkları evrenin bir 

tamamlayıcısı olarak görmektedir ve hayatın içerisindeki olağanüstü her şey için bir 

rahatlama duygusu vermektedir. Her ülkenin miti farklıdır ama farklı kültür 

mitlerinin ve insanlarının ilişkileri, hissettikleri aynıdır. Mitlerin, insanların 

dünyadaki yerleri sabittir (Rosenberg, 2003: 18). 

Dünyanın her yerinde, geçmiş bütün çağlarda her koşulda mitler türemiştir. Bu 

mitler insan vücudunun ve insan zekâsının eylemleri ile ortaya çıkan her ne var ise 

hepsinin çıkış noktası olmuştur. Dinler, felsefeler, sanatlar, ilkel ve tarihsel insanın 

sosyal şekillerini, bilim ve teknolojideki sosyal keşifler mitlerden çıkmıştır. Çünkü 

mitolojinin simgeleri; talep edilmez, kalıcı bir şekilde bastırılmazlar (Campbell, 

2013: 13). 

Gelenek geçmişe aittir. Geçmişin gizemini ve sırlarını bünyesinde taşımaktadır. 

Bu nedenle felsefeden ve modern bilimden ayrılmıştır. Sosyal grupların her biri 

kendilerine has değişik kültür yapılarına sahiptir. Bu kültür, toplumun geleneklerini 

oluştururken, insanoğlunun kendisi ve milleti için yaptıklarını, hareket tarzını, evrene 

bakış açısını belirlemektedir. Mitler ve gelenekler nesilden nesile aktarılarak 

korunabilmişlerdir (Şimşek, 2006: 53-54). 

En eski zamanlarda olan kutsal bir öyküyü mitler anlatır. Başka bir ifade ile mit 

evrenin, gerçeklik olgusunu doğaüstü varlıkların başarıları sayesinde bütün olarak ya 

da bir parçasını yaşamın içerisinde sunarak anlatır. Bir ulusun doğuşu evren miti iken 
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bu ulusun doğuşundaki bir kahramanın ya da bir ağacın ya da bir hayvanın öyküsü 

bir parça mitidir. Mitlerde her zaman yaratılış öyküsü anlatılır.  Mitlerin öyküleri 

gerçekten olup bitmiştir, kahramanları ise doğaüstü varlıklarıdır. Mit kahramanları 

başlangıçta yaptıkları şeylerle tanınmışlardır. Mitler tek tek evrendeki her bir 

unsurun yaratıcı etkinliğini ortaya koyar ve ‘doğaüstü’ olma özelliğini anlatır   

(Eliade, 2001: 16). 

İnsanlar her zaman mitler yaratmışlardır. Arkeologların ortaya çıkardığı 

Naendertal gömütlerinde silahlar, aletler, kurban edilmiş hayvanların kemikleri 

bulunmuştur. Bunlar gelecekteki dünyanın kendi yaşamlarına benzediğine 

inandıklarını gelecek nesillere aktarmışlardır. Naendertal gömütleri, ölümlü 

olduklarının bilincine vardıklarında, bu gerçeğe birtakım karşıt öyküler türeterek 

karşılık verdikleri görülmüştür. İnsanlar fikirler üretme yetenekleri ile diğer 

canlılardan ayrılmışlardır. İnsanlar hayatları boyunca anlam aramışlardır, anlam 

bulamayınca kolayca umutsuzluğa kapılmış ve yaşamın anlam duygusunun 

değerlerini anlatacak hikâyeler uydurmuştur. Bu güçlü değerler mitlerdir. Naendertal 

gömütleri mitlerle ilgili beş önemli noktaya işaret etmiştir. Bunlardan ilki, mitlerin 

çoğu zaman yok olma, ölüm korkusuna dayanmasıdır. İkinci olarak, hayvan 

kemikleri gömütlerinin yanında kurban kesildiğinin göstermesidir. Üçüncü nokta, 

Naendertal mitinin mezar başında anımsanmasıdır. En güçlü mitler aşırılıkları konu 

etmiştir ve bizi evrenin ötesine geçmeye zorlamışlardır. Dördüncü olarak, mit boş 

verilecek bir öykü değildir. Mitler bizlere nasıl davranmamız gerektiğini 

öğretmişlerdir. Naendertal gömütlerindeki ölülerin cenin pozisyonunda yatması, 

onların yeniden doğacak anlamını taşımasından kaynaklanır ve ona göre davranılır 

(Armstrong, 2014: 7-9). 

Mitler, ilkel insan topluluklarının yeryüzünü, insanın dünyaya gelişini, doğayı, 

iyiliği, kötülüğü ve gizemini çözemedikleri yaşamla ilgili her şeyi anlamlı bir şekilde 

açıklama gereksiniminden ortaya çıkmış öykülerdir. İnsanlık tarihi için önemli 

bilgiler içermektedirler. Aynı zamanda ilk dini inanışların da temelini 

oluşturmuşlardır. Toplumun kültürel özelliklerini ve dini inanışlarını, ritüellerini 

açıklarlar. İnsanın ilk çağlardan itibaren sordukları varoluş sorularının cevabıdır. 



53 
 

Mitlerin temelini insanların bilmediği ve korktuğu her şeye karşı geliştirdiği olumlu 

tavır düşüncesi oluşturur. İnsanlar evreni, doğumu, yaşamı ve doğayı kişileştirerek 

varoluş sorularını öykü ve destanlarla açıklamışlardır (Kantar, 2013: 3). 

Mitlerin ana fikri olumsuzluklardan kendini koruması, olumlu olana 

yaklaşmasıdır. Mitler inanç ve bağlılık sistemlerinin zarar görmemesi için kendi 

dünyasında korunması gerekmektedir. Mitler sadece doğaüstü varlıkların etkinliğini 

ortaya koyar ve bu varlıkların kutsallığını, olağanüstü olama özelliğini paylaşır 

(Çınar, 2006: 1). 

Tüm dünya mitleri insanları tarihleri boyunca birbirine bağlamıştır. Mitlerin 

temasının işlenişleri farklı olsa da çeşitli kültürlerin sadece temaları, konusu ortak 

olmuştur. İlk anne ve baba motifi genellikle tüm ülke mitlerinde gökyüzü ve yeryüzü 

tanrılarıdır, kurt başka bir ülke mitinde koruyucu tanrı olarak sunulmuştur bir başka 

mitte ise bu hayvan kartal olmuştur. Mitlerin konusunda tanrı ve kahraman olmazsa 

olmazlardandır. Tanrı ez bir kez dünyayı yok etmiştir ve yeniden doğuşu 

gerçekleştirmiştir. Bu yeniden doğuş içerisinde kahraman olağanüstü biçimde 

doğmuş, özel silahlarla canavarları öldürmüş, yer altına inmiş, çetin yolculuklara 

çıkmış tanrı çocuklarıdır. Mitlerin ayrılmaz parçaları olan tanrı-kahraman ilişkisi bir 

inanç sisteminden doğmuştur. Hayatı yaratan, evrenin yönelimini sağlayan ve ilahi 

gücün yöneticisi inançtır   (Rosenberg, 2003: 18). 

Mitler insanlığın, tabiatın, hayvanların neslini anlatmakla kalmamış, aynı 

zamanda insanlığın bugün içerisinde bulunduğu duruma nasıl geldiğine ışık 

tutmuştur. (Eliade, 2001: 21). 

Düşünce tarzı anlam paradigmasında mittir, toplumsal hayatta edinilen değerler 

paradiğmasında ise mit, yaşamın ve meydana gelen olayların genelleştirilmiş halidir. 

Sentagmada mit, dünya ve çevre hakkındaki tasavvurların dil veya gösteri 

aracılığıyla yapısal elemanlarda – kaya üzerine yapılmış resimlerde, takvimlerde – 

gerçekleşmesidir. Kısaca mit olayları tasvir eden metindir. Mitolojik zamanda 

hayatın bütün gerçekleri benzeri şekilde, yani mitolojik şuur ile algılanmaktadır 

(Bayat, 2007: 11). 
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Efsane niteliği taşıyan, inançsal bağlantılar içeren, olağanüstü olayların, 

varlıkların gerçekleştiği öyküler ve simgesel anlatılar mitostur. Mitoslar 

insanoğlunun zaman kavrayışından farklı bir boyutta meydana gelmiştir. Mitoslar 

kısa öykülerdir ve birleşerek mitleri oluşturur. Mitoslar belirli bir düşünceyi aktardığı 

için simgesel anlamların üretilmesini sağlamıştır ve böylece bağlı olduğu kültürün 

inançları doğrultusunda benimsenmiştir. (Tecimer, 2006: 13). 

Öykü, söz anlamına gelen mitoslar; ilkel insanların ve günümüz toplumunun 

evreninin, tabiat olaylarının gizemini kişileştirerek yorumlar ve bütün bunları bir 

daha rahat anlamak, anlatmak için doğmuşlardır. Mitoslar kahramanların kimlik ve 

aidiyet kavramlarının belirlenmesini sağlayan ölçüttür. Bu sayede eposlara malzeme 

olmuş ve destanları oluşturmuştur. Mitoslarda destan kahramanları-tanrı-tanrısal 

kuvvetler olmak üzere üçlü bir ilişki vardır. Bu ilişki gerçek hayattaki insanlara dair 

bir köprü oluşturur. Mitoslar ilk çağda tabiatın etkilerini yansıtmıştır, sonra dinlerin 

başlangıcı olmuşlardır. İlerleyen zamanlarda metafizik ve psikolojik davranışların 

yansımalarını taşıyan mitoslar bugün de kimi sanatların kültür ve ilham kaynağı 

olmuştur (Necatiğil, 2003: 6). 

Mythos, epos ve logos söz kavramını anlatmak için oluşmuşlardır. İnsanlar 

duyduklarını çeşitli yalanlarla söylediklerinden dolayı mitoslar güvenilmezlerdir 

hatta Heredot mitoslara güvenilmez söylenti demiştir, Platon ise gülünç bir masal 

olarak yorumlamıştır. İnsana tanrının bir hediyesi olan epos, duyulan sözün, mitosun 

ahenkli ifade edilişidir. Epos ne kadar etkili ise mitos da etkili olmaktadır. Epos’a 

hakim olan ozan, süslü ve dengeli biçimde mitosu okur, günümüze dek yaşamasını 

sağlar. Yasal bazı düzenlemelerin olduğu, gerçeklerin insan sözleri ile ifade edildiği, 

insanda düşünce olarak bulunan, doğada ise kanun halinde olan logos her şeyde 

vardır ve tanrısaldır. Logos-Logia doğada insanda bulunan her şeyin gizemini ortaya 

çıkardığı için araştırmalara yardımcı kaynak olmuştur. Mitos eposlarla uyumlu 

haldedir fakat logosların gerçekçi yapıları olduğundan mitoslarla uyumlu halde 

işlememektedir. Logos ve mitos zıt birbirlerine karşı zıtlıklar oluşturmuştur (Erhat, 

1996: 2-3). 



55 
 

Mitos, insan olanın ve toplumsal yaşamanın doğal bir sonucudur. İnsanın var 

olduğu her zaman ve her yerde mitoslarda var olduğuna göre, insan mitos üreten bir 

varlık olarak nitelendirilmiştir. Şu ana kadar aktardığımız mitos tanımlarına göre, 

mitosta sosyolojik, psikolojik, tarihsel, kültürel ve dinsel boyutlar bulmak 

mümkündür. Tüm bu boyutların varlığı, mitosun tek bir öznel bakış açısından 

kavranamayacağını kanıtlamıştır. Mitsel anlatılar ise mitosu üreten toplumun öz 

değerlerine sıkıca bağlıdır. Bu bakımdan mitosların ayırt edici dünya görüşü 

toplumsaladır. Aktarılan öykülerle, topluluğun üyelerinin kendi yaşamlarında 

karşılaştıkları gerilimleri tanımalarına ve çözüm getirmelerine neden olmuştur 

(Tecimer, 2006: 14). 

Doğal bir zincirleme halinde ilerleyen kavramlar birleşerek belli bir sistemi 

oluşturmuştur. İlkel, söze dayalı ilk efsaneler kuşaklar arasına mitoloji bilimi 

sayesinde aktarılmaktadır. Mitoloji toplumda kutsal sayılan güçlerle bir düzen 

oluşturduğu için ideolojiye dönüşmüşlerdir ve sosyo-kültürel açıdan insanın iyi ve 

kötü olarak sınıflandırılan unsurlar çerçevesinde en az zarar görmesini, dahası 

evrenin düzeninde kendine özgü bir yer edinmesini denediği için de siyaset bilimi 

özelliği göstermektedir. İlkel insanların eğitim sistemi, felsefi kanıtı olan mitoloji, 

olayları değil olayların nasıl ortaya çıktıklarını açıklar ve bunu yaparken semboller 

kullanır. Dil ve düşünce ile aktarılan aklın almayacağı gerçekleri anlamak için bütün 

imkanlarını seferber eden mitoloji, varlığın mutlak gücünün öyküsüdür. Mitoloji 

dinamik bir yapıya sahiptir ve diyalektik bir yaşantı içerisindedir. Bu diyalektik 

bilim, dilde, ritüelde, deyimde, tek kelime ile metinde kodlaşmıştır. Yöntem ve 

metodolojiler bu kodları açmak içindir. Mitolojinin sosyo-kültürel temelinde, insan 

neslinin bin yıllar boyunca yapmış olduğu deneyimlerinin, mücadelelerinin somut 

şekli dilde simgeye çevrilmesi, kavram soyutlaştıkça gizemlilik boyutunun artması, 

evren ve evreni oluşturan her şeyin sınıflandırması, anlamlandırmaya tabi tutulması 

vardır (Bayat, 2007: 12). 

Mitoloji, kendi dünyamızla birlikte var olan ve onu destekleyen başka bir 

düzlemden söz etmiştir. Tanrılar dünyası da adı verilen gözle görülmez, ama daha 

güçlü olan bu dünya, mitolojinin temelini oluşturmuştur. Yeryüzündeki her canlı 



56 
 

aslının birer kopyasıdır. Sadece insanoğlu göğe yükselerek gizli gücün açığa 

çıkmasını gerçekleştirir. İnsanoğlu göksel yaşamda erini aldıkça aslına döner ve 

kopya olmaktan çıkar. Mitoloji günümüzdeki anlamıyla teolojiye değil, insan yaşamı 

ile ilgilenmiştir. Tanrıların yeryüzündeki yansımaları olan insanoğlunun, doğadan 

ayrılamaz biçimde tözlerinin oluşu, tüm dikkati kahramanlara yoğunlaştırmıştır ama 

tanrılar kesinlikle ihmal edilmemiştir. Sıkıntılar, sorunlar, liderlik, güç vb. kavramlar 

tanrı tarafından insanoğluna aktarılmıştır. Dolayısı ile mitoloji insanın içinde 

yaşadığı sorunlu dünya ya da durum ile baş edebilmesine yardım etmek için 

kurgulanmıştır. Mitoloji insanlara dünyada ki yerlerini ve doğru yönü bulmaları için 

yardım etmiştir. Günümüzde mitolojiye yabancılaşma beklenmedik ölçüdedir. 

Modern öncesi dünyada mitoloji olmazsa olmazdı. Mitoloji insanların yaşamlarında 

anlam çıkartmakta kalmadı, insan aklının onlar olmaksızın ulaşamayacağı alanları 

açığa çıkarmıştır. Psikolojinin de ilk biçimiydi.  Yeraltı dünyasına inen, labirentlerle 

yollarını bulan, canavarlarla çarpışan tanrıların ya da kahramanların başlarından 

geçen öyküleri ruhun gizemli işleyişine ışık tutup, insanlara içlerinde kopan 

fırtınalarla nasıl baş edeceklerini göstermiştir. Mitolojinin etkisinin farkında olan 

bazı kişiler, yazarlar, araştırmacılar, akademisyenler mitolojiye yorum getirmiştir 

(Armstrong, 2014: 10-13). 

Mitoloji mitoslar bütünüdür. İster kahraman, ister ilahi güçlerden ya da 

tanrılardan söz etsin, mitilojinin tamamı, bazı kozmolojik ilkelerin ya da birtakım 

özel erdemlerin üzerine yapılanmıştır. Mitolojide önemli olan temsil edilen ilkedir, 

neyi simgelediğini daha iyi anlatabilmel için ilkeyi çevreleyen ve süsleyen öyküler 

değildir. Bu öyküler çeşit çeşit olsa da bir ülkeden diğerine, bir ozandan diğerine 

farklı olsalar da bunun bir önemi yoktur. Mitoloji dünyanın başlangıcını, 

insanoğlunun nasıl ortaya çıktığını, her varlığın kaderini ve ölümünü, ibadeti, 

büyüyle bağlantılı tüm olguları, ritusları/ayinleri, inisiyasyonları/aktarımları yansıtır. 

Kutsal olanın önemini vurgulamıştır (Tecimer, 2006: 23-24). 

Mitler ilk hikayeleri ya da ilk örnekleri içermişlerdir. İlk örneklerin yapısıyla, 

günümüz anlatı yapısı arasında bir bağlantı oluşmuştur. Kahraman miti klasik ve 

çağdaş anlatıda yerini almıştır. Her kültürde kahraman miti kutsalı arayış ve 
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ölümsüzlüğe ulaşmak olarak anlatılmış, yazılmış ve sahnelendirilmiştir (Arslantepe, 

2008: 240). 

3.2. Ritus/Ayin ve İnisiyasyon/Aktarım 

Kutsalla ilgli, simgesel ve önceden oluşturulmuş anlamlar taşıyan, geleneksel 

eylem ve uygulamalara, geleneklere ritus denir. Ritüel/Ayin ritusların birleşiminden 

oluşmaktadır. Bu anlamda ritus, ritüeli oluşturan öğelerden her biri olarak 

düşünülebilmektedir. Bir törende tapım esnasında akış, simgelerin kendi içerisinde 

tutarlılık göstermesiyle tamamlanır. Ritüel, uzun yılların birikimi olarak gelenek 

tarafından belirlenmiş törensel davranışlar, rituslar dizgesi anlamını taşımaktadır. 

Rituslar dar anlamıyla kutsal’la ilgili davranış modellerini içermektedir. Kutsal’a 

yöneliş bakımından mitos ile ritus arasında öz-biçim diyalektiği vardır. Kutsal’la 

ilgili, tapımla ilgili öz sacra, sacra’nın anlatılma biçimi ise casta’dır. Sagra 

anlatılması gereken, değiştirilmemesi gereken öz’dür fakat casta aşamasında kutsal 

ile ilgili öz yani sacra değiştirilebilmektedir. Bu durum ise sacra’nın anlamını 

yitirmesine ve hurafelerin oluşmasına neden olmaktadır. Ritus, dinsel ya da din dışı 

törenlerin önceden belirlenmiş düzeni olarak, toplumsallığın kanıtıdır. Kutsal Mekan 

ve Kutsal Zaman’da gerçekleştirilen rituslar, doğa-kültür ilişkisinin güçlülüğünü 

kurmuş ve insanoğlunun yaşama bağlılığını artırmıştır.  Dünyayı açıklama çabası 

bağlamında ritus da mitos gibi özünde simgeseldir. Bir simge, geleneksel olarak 

yüklendiği anlamın taşıyıcısıdır, hiçbir spesifik mesajın taşımadığı bir anlamı içerir 

ve bunu aktarır. Ritusların geleneklerinin ve göreneklerinin belirli bir değişmezlikle 

olması gerekmektedir fakat zamana direnen ritus değişime tabi olmakla birlikte, bu 

değişim ağır ve algılanmaz bir nitelikte olduğu görülmüştür. Ritus’un bir anda 

önemli değişikliği, kutsalın değerini ve varlık nedenini yitirme tehlikesine yol 

açacaktır. Ritus’un yinelenmesinin/tekrarlanmasının belirli bir yararı olacağı da kesin 

değildir. Örneğin yağmur damlalarının ekine zarar vermemesi, düşmanlar tarafından 

ekine nazar değmemesi için, ağaç dallarına asılan boynuzların yararlı olacağı kesin 

değildir (Tecimer, 2006). 

Rituslar mitoslara göre biçimlenmişlerdir.  Mitologlar tarafından bu durum 

çeşitlendirilmiş ve bazı tartışmaların önüne geçilmiştir. Öykünmeci rituslar ,kurban 
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ve yaşam krizi ritusları olmak üzere üç çeşit sııflandırma yapan mitologlar farklı 

kültürler arasında benzer ritusların saptanmasını sağlamışlardır. Mitosun tümünü ya 

da sadece bir yönünü yineleyen rituslar öykünmeci rituslar olarak gruplandırılmıştır. 

Öykünmeci rituslar, tanrıların yaratıcı eylemlerinin yinelenmesi, başlangıca dönüş 

olarak değerlendirmiştir. Yeni yıl ritusları bu konuda en iyi verilecek örnektir. Dinin 

en basit ve en ilkel biçimi olarak değerlendirilen, kutsalı etkilemek ve kişinin kutsal 

ile arasıda yakınlaşma sağlamak amacıyla yapılan ritus çeşiti kurban rituslarıdır. 

Kurban ritusunun asıl niteliği, kurban edilenin tümüyle ya da kısmi olarak imha 

edilmesidir, kurbanın hayvan olması şart değildir, bitki, ekmek, süt vb. nesneler de 

olabilir. Kurban rituslarında yarar, katılan kişilere ya da sunulan bir nesneye 

yöneliktir. İnsanın bir aşamadan diğer bir aşamaya geçtiği ritus çeşiti ise yaşam krizi 

rituslarıdır. Doğum, ergenlik, evlenme, hamilelik vb. rituslar örnek verilebilir. 

İnisiyasyon, bireye bir bilim, bir sanat ya da bir mesleğe ait bilgileri aktarmadır. 

Aktarma işlemi da rituslarla gerçekleşir. Gizemlerin ve gizli bilgilerin aktarımıdır. 

Bunun için bireyin buna hazır olması gerekmektedir. İkinci Doğum olarak bilinen bu 

inisiyasyon, bireyi bir üst aşamaya geçirir ve toplumda onu farklı biri yapar. Burada 

amaç, birtakım simgesel eylemler ve fiziksel edimler aracılığı ile bireye yeni bir 

yaşama ‘doğmak’ üzere ‘öldüğü’ duyugusunu aşılamaktır. Bektaşilerde nasip 

verilmesine karar verilince babalardan biri adaya artık öldüğünü, kendisini pirine ve 

mürşidine terk ederse yeniden hayat bulacağını söyler ve buyurun er meydanına! 

derdi. Bundan sonra baba, ‘Allah, Muhammet, Ali’ diyerek üç defa adayın sırtına 

vurur, onu kaldırarak şöyle seslenirdi: ‘Kalk! Ölmüştün, dirildin, yeniden dünyaya 

geldin.’ 

  İlk Aşama ve Temel Aşama olmak üzere inisiyasyonun iki adet aşaması vardır. 

Katılacak olan kişilerin herkesin gözü önünde günah çıkarmayı da içeren bir takım 

arınma rituslarından geçmeleri, arınmaları ilk aşamayı; adayın bir takım sınavlara 

tabi tutulması, sınavın yapılacağı yerin gizli bir mekan olması ikinci aşamayı 

oluşturmuştur. Örnek verecek olursak, dans etmek, kurban ritusu, topluca yapılan 

rituslar ilk aşamaya, hayali canavarlar ile dövüşmek ikinci aşamaya örnek 

verilebilinir (Tecimer, 2006). 
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İnisiyasyon ritusu her zaman için toplumsal statüde bir değişime işaret eder. 

Kadın, ezoterik, büyüsel ve erginleşme inisiyasyonlarından ve rituslarından 

oluşmuştur. Ne var ki tüm bu rituslar arasında en önemlisi erginlenme rituslarıdır. 

Erginliğe geçiş, erginlenme ritusları biçiminde kurumsallaşmıştır. Burada erginlik, 

bir fiziksel çağdan çok, toplumun gençlere artık çocuk gözüyle bakmaktan 

vazgeçmesini belirten bir durumdur. Genç, artık erginlere özgü birtakım 

sorumlulukları üstlenmelidir. Bunu belli bir yaşa denk düşmesi, biyolojik değil, 

toplumsal etmenlere bağlıdır. Erginlik ritusları her toplumda vardır. Bazı toplumlarda 

sadece erkekler için, bazı toplumlarda sadece kadınlar için, bazı toplumlarda ise her 

ikisi için de yapılmıştır. Çocuğa ad verilirken, aile eğitimine son verilirken ve 

evlenirken olmak üzere aşamalarda yapılmaktadır. Aile eğitimine son veren 

inisiyasyonlarda özellikle süre uzun tutulmuştur. Çocuk, annesinden koparılır ve bu 

çok acı olur; çocuk annesinde uzak olduğu sürede geçtiği çeşitli aşamalar sonucu 

semboller verilir. Bu  semboller, kulağa küpe takma, dudağa halka takma vb. 

işlemler yapılmaktadır. Erginlenme inisiyasyonlarının aşamaları vardır. Bunlardan 

ilki ‘uzaklaştırma ritus’udur. Çocuk anneden acı bir şekilde koparılır ve farklı 

yerlerdeki klübelerde tutulurlar. Arınma gerçekleşir, eski giysileri yakılır, ismi 

değiştirilir. Amaç, yeniden doğumun gerçekleşmesini sağlamaktır. Diğer aşama ise 

‘soyutlama ritusu’dur. Bu ritusda imtihanlar gerçekleşir ve bilgeler tarafından çocuk 

kollanır. Son aşama ise, ‘bütünleme ritusu’dur. Bu aşamada kişi, yüksek bir statüyle 

evine geri döner. Kişi evine dönerken çevresini tanımaz haldedir; annesini, babasını, 

yitirdiklerini tanımaz ve bunları yeniden öğrenir. Dönüş diğer kişiler için bir bayram 

havasında gerçekleşmektedir. 

Kadın inisiyasyonu, genellikle ilk aybaşı sırasında gerçekleşir. Kız ailesinden 

alınır, başka bir yere kapatılır. Soyutlama süreci başlar; cinsellik eğitimi verilir, 

imtihanlar yapılır (bedeninde yara açılır, dövmeler yapılır, dudak delinir) bazı 

yiyecek sınırlamaları getirlir. 

Ezoterik inisiyasyonlar, dinsel tarikatlara, gizli örgütlere ya da kapalı kardeşlik 

birliklerine giriş için yapılan inisiyasyondur. 



60 
 

Büyüsel inisiyasyon ise, doğal insansal durumdan ayrılarak doğaüstü güçlere 

sahip olunan bir duruma yükselttiği var sayılan inisiyasyonlardır.  Kişinin, insani 

koşullara pek uygun olmayan koşullardan sıyrılarak doğaüstü güçler edinmeye 

başlaması durumudur. Örnek olarak şamanlık ritusları verilebilmeltedir. Bir şaman 

kor-ateş üzerinde yürümeli, gelecekten haber vermelidir. 

Ritusu ve inisiyasyonu bulunmayan bir dünya, salt, kaba maddeye dönüşmüş, 

yalnızca ağırlık ve boyuttan ibaret, işlenmemiş, kültürsüz bir dünyadır; oysa ritus 

içeren bir dünya, nesnelere tarih katar, onları anlamlandırır ve bireyler arasında birlik 

olmasını sağlar, kaosa düzen getirir (Tecimer, 2006). 

3.3. Mitoloji, Göstergebilim ve Sinema İlişkisi 

Göstergelerin ikinci düzeyde işleyişine ilişkin olarak Barthes’in ortaya 

koyduğu üç yoldan ikincisi mit aracılığı ile olandır. Mit, bir kültürün, gerçekliğin ya 

da doğanın bazı görünümlerini açıklaması ya da anlamasını sağlayan öyküdür. 

Yaşam ve ölüm, insanlar ve tanrılar, iyi ve kötü hakkında olan mitler ilkel mitlerdir. 

Bizim sofistike mitlerimiz ise, erllik, dişilik, aile başarı vb. hakkında olmuştur. 

Mitlerin ana işlevi tarihi doğallaştırmaktır. Bu işlev mitleri toplumsal sınıfın ürünleri 

ve bazı tarihsel dönemlerin gerçekleri olmuştur. Mitlerin anlamları tarihle beraber 

taşınır ve mitsel anlamların mitoloji olması, incelenebilmesi, işlenebilmesi için doğal 

olduğunu vurgulamaları gerekmektedir. Mitler, anlatılan usnsurların hayatlarının her 

bir boyutunu boyutlarını gizemleştirmiş ya da gizlemiştir. Mitolog, mitlerin sırrını 

çözmüş ve bu sırrın sosyo-politik durumunu açıklamıştır. Sosyo-politik duruma 

örnek verecek olursak ‘aile’ kavramını mitsel olarak sergileyebiliriz. Kadınların 

çocuklara bakması, onları yetiştirmesi erkeklerden doğal olarak daha iyidir. Erkeğin 

ise çalışması, para kazanması, evine ekmek götürmesi doğal olarak kadınlardan daha 

iyidir. İşte burada toplumsal roller mitlerle sağlanmıştır. Bu kadın ve erkek miti 

aileyi yapılanırmıştır. Mitler bu rolleri ve rollerden doğan anlamları doğanın bir 

parçası gibi sunmuş ve tarihsel kökenleri gizlemiştir. Evrenselleşen bu anlamlar 

değişmez değildir ama adildir. Bir kültürdeki mit ise evrensel değildir. 
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Şekil-8: Barthes’in iki Anlamlandırma Düzeyi 

Birinci Düzey      İkinci Düzey 

 

Gerçeklik Göstergeler                   Kültür 

           

Yananlam 

        Biçim  

Düzanlam          Gösterge         

        İçerik 

               Mit 

Kaynak: Fiske, 1996: 120. 

Mitler baskın ve karşıt mit olmak üzere ikiye ayrılırlar. Baskın mit kendi öz 

değerlerimizi, toplumumuzu, aitlik ve kimlik kavramımızı yansıtırken, karşıt mit ise 

bu değerlerin hiçe sayıldığı aşamadır. Bilim karşıt miti el üstünde tutar ve başat mitle 

çatışır. Dolayısı ile başat ve karşıt mitlerin çatışmaları sıkı bir ilişki içerisinde 

olmuştur. Yananlam ve mit, göstergelerin ikinci düzeyinde bulunur. Gösterge ve 

kullanıcı/kültür arasındaki üçlü etkileşimin en verimli olduğu düzey, ikinci düzey 

olmuştur (Fiske, 1996). 

Sinema, tarihsel olarak dramanın devamıdır. Kendine özgü klasik temellere 

sahip olan drama, özünde yazınsal bir tür olduğu için, mitoslardaki tematik ve 

örneksel yapı, dramanın ekrana yansımış biçimi olan filmlerde de kendini 

göstermiştir. Sinema yalnızca modern mitoloji olmakla kalmamış, kendi kökenini de 

mitolojide bulmuştur. Kabile ateşinin etrafında anlatıcıdan ritüelleri algılayan 

insanların o an ki duyguları ile sinema salonundaki insanların duyguları aynıdır. 

Günümüzde sinema salonu, anlatıcıyı dinleme geleneğinin yerini almıştır. Sinema 

projeksiyonu karanlıkta yerini alır ve imgeleri yansıtır, kabile ateşinin etrafındaki 
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topluluk da alevleri izlerken kendilerine sunulan salt gerçeklere maruz kalır. Sinema, 

zamanla mitolojik öykülerin öğrenildiği modern çağ tapınağı haline gelmiştir. İlkel 

zamanlarda Şaman ya da bilgenin görevi olan inisiyasyon zamanla yerini 

yönetmenlere bırakmıştır. Film yönetmenleri bir mitos yaratıcısı ve anlatıcısı 

olmuştur. Sinemanın tıpkı mitoslar gibi insanı etkileyici, değiştirici ve dönüştürücü 

etkisi vardır. Bazı filmleri, karanlık salonda, perdenin karşısına geçip dikkatle 

izleyen kişi, filmin sonunda kendini büyümüş ve arınmış hisseder. Önemli olan 

insanın düşleridir, insan mitosların, sinemanın, edebiyatın, dramanın sunduğu düşler 

sayesinde kendini geliştirmiştir. Bu anlamda sinema gerçek bir felsefi işlevi yerine 

getirmiştir. Bir film izlediğimizi sanırız, bu görünüşte doğrudur. Daha dikkatli 

gözlemle, filmin de bize baktığını ve böylece bizi değiştirdiğini fark ederiz. İmgeler 

siz onlara bakarken sizi çoktan değiştirmişlerdir. Sinema ve mitolojini asıl büyüsü, 

imgelerin ve duyguların etkisi altında rağmen insanın yine de kendisine neler 

olduğunu çözümleyebilmesi ve anlamlandırmasıdır (Tecimer, 2006: 11-12). 

3.4. Monomitos 

Monomitos kavramı üzerine en geniş araştırmayı Joseph Campell yapmıştır. 

Campell, mitoslar, efsaneler ve masallar vasıtası ile okuyucularında manevi özlemler 

uyandırmayı başaran bir mitolojist’tir. Campell’ın üzerinde ısrarla durduğu husus, 

mitosların sadece zamansal olarak değil, mekân, yani coğrafya bakımından da 

evrensel olmalıdır. Campell, insanın kendini tanıma ve değiştirme arzusunun, yani 

inisiyasyon serüvenlerinin zorlu mücadeleler olduğunu, bu hassas sürecin, eski 

öykülerle yaşamımızın duygusal olguları arasındaki gerçek bağlantıyı oluşturduğunu 

ileri sürmüştür. Yerel düzeyde farklı anlamlar kazanan arketipler, evrensel düzeyde 

aynı kültür içeriklerini yansıtmıştır. Örneğin, bir bakireden doğduğu varsayılan -

müslümanlara göre gerçek kabul edilen- ölen ve dirilen tanrı motifi evrensel bir 

arketiptir; ama yerel düzeyde farklı kimlikler edinmiştir. Hristiyanlar için İsa, 

Grekler için Adonis, Anadolu’da Attis, Mezopotamya’da Tammuz, Toltekler için 

Quetzalcoatl, Mısırlılar için Osiris olmuştur. Arketipler sayısız farklı görüntülere 

bürünmüş ve bin ayrı yüze sahip olmuştur. Yine de evrensel anlamda sözü edilen hep 

aynı arketiptir. 
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Kahramanın mitolojik macerasının standart yolu: ayrılma-erginlenme-dönüş 

şeklinde biçimlenmiştir. Bir kahraman olağan dünyadan çıkar, masalsı güçlerle 

savaşır ve kesin bir zaferle geri döner (Campbell, 2013: 42). 

Kahramanın yolculuğu geliştirilebilir. Bu yapı ve detaylara bazı sürprizler 

eklenmiştir. Sahneler arası geçişler, eklenebilmekte, karıştırılabilmekte ve 

çıkarılabilmektedir. Kahramanın yolculuğu evrensel hayat tecrübelerinden 

oluşmuştur. Farklı toplumların mitlerine göre serüvenler farklı şekillenmiştir. 

Kullanılan sembol ve simgeler de farklılaşmıştır (Arslantepe, 2008: 246). 

Campell, araştırmalarından çıkardığı tespite göre ‘yolculuk, mitolojik 

kahraman arayışı, her zaman aynı arketipsel modeli izler’ şeklinde bir açıklamada 

bulunmuştur. Olay ve yer bakımından sonsuz çeşitlilik göstermesine karşın, dünya 

üzerindeki tüm mitoslar/rituslar hep aynı kalıbı izlemiştir. Bu duruma ‘monomitos’ 

adı verilmiştir (Tecimer, 2006). Campbell mitin yapısını ortaya koyarak erkek 

kahraman arketipini ve arketipik olan erkek kahramanın yolculuğunun psikolojik 

gücünü ortaya çıkarmıştır (Indick, 2011: 171). 

Tablo-9: Joseph Campell’ın Monomitos Aşamaları 

Yola Çıkış/Ayrılma İnisiyasyon/Erginlenme Dönüş 

Serüvene Çağrı 

Çağrının Reddi 

Doğaüstü Yardım 

İlk Eşiği Aşma 

Balinanın Karnı 

Sınavlar Yolu 

Tanrıçayla Karşılaşma 

Baştan Çıkaran Kadın 

Babaya Ödenen Diyet 

Tanrıçalaştırma 

Son Ödül 

 

Dönüşün Reddi 

Büyülü Kaçış 

Dışarıdan Gelen Kurtuluş 

Dönüş Eşiğinin Aşılması 

İki Dünyanın Efendisi 

Yaşama Özgürlüğü 

Kaynak: Tecimer, 2006: 109-110 
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Monomitos modeline göre, kahraman bir arayışa çıkmıştır ve kişiliğini 

değiştirecek bir dizi belirgin aşamalardan geçmiştir. En önce yola çıkış, farklı 

anlamda ise olağan gerçeklikten kopuş aşaması gelmiştir. Alice, beyaz tavşanın 

peşinden gitmiştir, Alaattin, çarşıda sultanın kızına rastlamıştır, Köroğlu ve 

muhteşem atı intikam almıştır. İkinci olarak, inisiyasyon aşaması gelir. Bu aşamada 

kahraman olağanüstü bir evrene girmiştir ve burada sayısız tehlikeleri savuşturmak, 

birçok sınavı başarı ile vermek zorunda kalmıştır.  Perseus, Medusa ile kavga 

etmiştir, Oydipus Sfenks’ in sorularını cevaplamıştır, Kırmızı Başlıklı Kız, kurdun 

pençelerine düşmüştür. Son olarak ise dönüş aşaması gelir. Kahraman sonunda 

değişmiş olarak başladığı yere gelir ama her şey eskisinden daha iyi olmuştur. 

Keloğlan padişahın kızı ile evlenir, İason Altın Post ile evine döner, Kutsal Kâse 

bulur, ülkeye tekrar uyum ve barış gelmiştir. İşte tüm bunlar monomitos ’tur. 

Birçok ülkede, birçok halk tarafından, yaşadıkları süreler anlatılmış olan tek bir 

arketipsel ya da mitsel kahramanlar vardır. Bu efsanevi kahraman çoğu zaman yeni 

bir şeyin, yeni bir çağın, yeni bir dinin, yeni bir kentin, yeni bir yaşam biçiminin 

kurucusudur. Yeni bir şey kurabilmek için kahraman eskisini terk etmeli ve düşünce 

tohumunu, yeni bir şeyi doğurma gücüne sahip olan düşünce filizini aramaya 

çıkmalıdır. Tüm din kurucuları benzer arayışlara çıkmışlardır. Zaten kahraman 

olmak, her çeşit değişimi, dönüşümü göze almak anlamına gelmektedir. Mitosların 

genel olarak anlattıkları da kahramanların geçirdikleri bedensel ya da zihinsel 

dönüşüm süreçleridir. Campell’ın kahraman tanımı, ‘kendinden daha büyük bir amaç 

içi yaşamını feda eden kişi’ şeklinde ifade edilmiştir. Kahramanın ayrılışı, 

inisiyasyonu ve dönüşümü aslında bireyin yaşadığı deneyimler, bu deneyimlerden 

öğrendikleri ve bunlara göre kendini değiştirmesi demektir (Tecimer, 2006). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK DÜNYASINI ANLATAN TARKAN FİLMLERİNİN 

MİTOLOJİK, GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ ve TÜRK İMGELERİNİN 

TESPİTİ 

 

I. Sorun 

Bu araştırmada; Türk televizyon kanallarında yayınlanan Tarkan filmlerinde 

‘Türk İmgelerinin’ ortaya çıkartılması ve bu imgelerin taşıdıkları anlamlar bir 

sorun olarak ele alınmıştır. 

Araştırmanın alt sorunlarını da şu şekilde sıralamak mümkündür. 

- Tarkan filmlerinde kullanılan imgeler nelerdir? 

- İncelenen filmlerde kullanılan imgelerin hangileri daha fazla kullanılmıştır? 

- Hangi filmlerde imge kullanımı daha fazladır? 

 

II. Amaç 

 

Tarkan filmlerinde kullanılan Türk imgelerinin hangileri olduğunu ve ne 

anlamlara geldiğini, Türk mitolojisinden yola çıkarak ayrıntılı biçimde ortaya 

koymak çalışmanın amacını oluşturmuştur. 

 

III. Önem 

 

Bu araştırmanın verileri:  

1. 1960-1980 dönemi arasındaki, Türk sinemasının durumunu ortaya koyma 

açısından, 

2. Türk sineması yönetmenlerinin kişisel biçemlerini ve ustalıklarını ne derece 

etkin kullanımlarının olduğunu göstermesi bakımından, 

3. Türk sinemasında göstergebilimsel ve mitolojik çalışmaların, Türk 

filmlerindeki konumunu ortaya çıkarması bakımından, 
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4. 1969-1973 yılları arasında çekilmiş Tarkan filmlerinde kullanılan Türk 

imgelerinin tespiti açısından önemlidir. 

 

IV. Varsayımlar 

 

Bu araştırmada aşağıda belirtilen noktalar birer varsayım olarak kabul 

edilecektir: 

1. 1969-1973 yılları arasında çekilmiş olan Tarkan filmlerine arşiv ya da diğer 

sosyal medya araçlarıyla ulaşılabileceği varsayılmaktadır. 

2. 1969-1973 yılları arasında çekilmiş Tarkan filmlerinde mitolojik ve 

göstergebilimsel imgeler kullanıldığı varsayılmaktadır. 

 

V. Sınırlılıklar 

  

1. Bu araştırma; 1969-1973 yılları arası çekilen Türk filmlerinin 

göstergebilimsel ve mitolojik analizleri ile sınırlıdır. 

2. Bu araştırma için seçilen filmler şunlardır: Tunç Başaran’ın 1969 yılında 

yönetmenliğini yaptığı ‘Tarkan Mars’ın Kılıcı’, Mehmet Arslan’ın 1970, 

1971, 1972 ve 1973 yıllarında yaptığı sırası ile ‘Tarkan Gümüş Eyer’, 

Tarkan Viking Kanı’, ‘Tarkan Altın Madalyon’ ve ‘Tarkan Güçlü 

Kahraman’. 

 

VI. Yöntem 

Araştırmanın amacına uygun veriler elde etmek ve araştırmayı kuramsal 

çerçeveye yerleştirmek için literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 

uygulama bölümünde Türk sinemasında Türk imgelerinin kullanıldığını göstermek 

amacıyla beş adet Tarkan filmi, temel göstergebilimsel ve mitolojik kavramlar 

söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Göstergebilimsel düzeyde Jacques 

Derrida’nın yapısökücü kuramı, mitolojik düzeyde ise Joseph Campbell’ın monomit 

aşamaları temel alınmıştır. 
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 Dilin en yalın hali ile incelenmesi söylem analizi olarak bilinmektedir. Dilsel 

unsurların basit şekilde taranması olmayan bu analiz, ifadelerin farklı anlamların 

aktarıldığı süreçtir (Aktaran: Çelik ve Ekşi, 2001: 105). 

 Söylem yaklaşımının öncüsü Jacques Derrida’dır. Derrida dilde, önce ve 

sadece bir metnin olduğunu ve ondan başka bir şey olmadığını ifade etmiştir. 

Derrida’ya göre söylem kodların açıldığı bir anlam bilimidir. Derrida’ya göre saf bir 

anlam yoktur, hiçbir anlam yüzde yüz gerçeklik taşımaz ve anlam sürekli ertelenir 

(Elbirlik ve Karabulut, 2015: 35-36). 

Joseph Campbell’in monomit aşamasında arketipik kahramanın yolculuğunun 

başlangıcı ve dönüşü anlatılmıştır. Mit ve psikanaliz beraber düşünülmüştür. 

Kahramanın bir serüvene atılması ve bu serüvende farklı figürler ve karakterlerle 

karşı karşıya gelmesi vurgulanmıştır. Campbell’e göre kahraman, dışsal bir yolculuk 

içerisindedir. Fakat içerisinde bulunduğu mit ve kahramanın benlik arayışı bu 

yolculuğun içsel bir yolculuk olduğunu göstermiştir (Indick, 2011: 171). 

VII. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni; Türk Sineması, örneklemi ise Tunç Başaran’ın 1969 

yılında yönetmenliğini yaptığı ‘Tarkan Mars’ın Kılıcı’, Mehmet Arslan’ın 1970, 

1971, 1972 ve 1973 yıllarında yaptığı sırası ile ‘Tarkan Gümüş Eyer’, Tarkan Viking 

Kanı’, ‘Tarkan Altın Madalyon’ ve ‘Tarkan Güçlü Kahraman’ filmleri olmuştur. 

VIII. Verilerin Toplanması 

Araştırmanın kuramsal çerçevenin desteklenmesi için literatür taraması 

yapılmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde ise içerik ve söylem analizi 

yapılmıştır, yargısal verilerden yararlanılmıştır. 

Veri, bir sonuca ulaşmak için gerekli olan ilk bilgi, anlamlandırmada ve 

sonuçlandırmada kullanılan nicelikler ya da işlenmemiş kanıtlar şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Veri, duyu organları ile elde edilir, olgusal ve yargısal olmak 

üzere iki çeşittir. Olgusal veriler, kişisel yorumlardan uzak olan verilerdir, herkes 
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tarafından anlaşılabildiği gözlemlenmiştir. Yargısal veriler ise, olgusal nitelikte 

olmayan, öznel olan, kişisel yorumu gerektiren verilerdir (Karasar, 2014: 132-133). 

IX. Verilerin Çözümü ve Yorumu 

Araştırmanın uygulama bölümünden elde edilen verilerin sonuçlarının anlamlı 

olup almadıkları değerlendirilmiştir ve verilerden elde edilen bilgiler nitel süreç 

dahilinde söylem analizi ile yorumlanmıştır. Nitel değişken, nicel değişken ve veri bu 

araştırmanın temel dayanaklarını oluşturmaktadır, tanımları ise şu şekildedir: 

Veri: Bir denek ya da nesnesin değerine verilen isim veridir. 

Nicel Değişken: Nesnenin ya da deneğin özelliği miktar olarak ortaya 

konulabiliyorsa bu tür değişkenlere nicel değişken denilmektedir. Örneğin: Bir 

akvaryumdaki balık sayısı, uzunluk ve ağırlık ölçüsü vb. 

Nitel Değişken: Nesnenin ya da deneğin sahip oldukları herhangi bir özellikleri 

sınıfsal ayrımlara yol açıyorsa bu tür değişkenlere nitel değişken denilmektedir. 

Örneğin: Kişinin cinsiyeti, uyruğu, yaşı vb (Şimşek, 2006: 138). 

Araştırmalara görüş türünden verilere ve değişkenlere iki sebeple 

başvurulmaktadır. Bunlardan ilki belli bir konuda var olan olgusallığın bilinip 

bilinmediği vurgulamak yani bir konu hakkında yanlış görüşler var ise onları tespit 

etmek,  düzeltmek ve önlemler alınmasını sağlamaktır. İkinci neden ise, çoğunluk 

görüşlerine uyumun varsayıldığıdır. Bu durum ise araştırmacıya kendi 

oluşturacakları görüşlerden üstün bir görüşün olduğunu göstermektir. Bu durum hızlı 

ir şekilde karar vermeyi doğurmuştur (Karasar, 2014: 133). 
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4.1. Tunç Başaran 

Ekim 1938’de dünyaya gelen Tunç Başaran’ın babası marangoz, annesi ise 

yazardır. Yazar İslam Çupi Tunç Başaran’a John Ford lakabını seyrettikleri filmleri 

tartıştıkları için takmıştır. Amerika’ya gitmek için 17 yaşında evden kaçmıştır ama 

Adapazarı’nda yakalanmıştır. Üniversitede öğrenciyken senaryo yazar ve Memduh 

Ün’ e sunar. Senaryosunu beğenen Memduh Ün onu 4 sene asistanı yapar. Diğer usta 

yönetmenlerle de çalışan Başaran, askerden sonra Adnan Menderes’in filmini 

yapmak ister. Gerçek film yapımcılarının furyalardan çekilmesinden sonra 1 yıl 

kadar film yapmaz, reklam sektörüne geçer (Sanal, 2016). 

 İlk filmi olan ‘Hayat Kavgası’’nı 1964 yılında çekmiştir. 1983’e kadar birçok 

ünlü isimlerle çalışan Tunç Başaran ‘Ömer Hayyam’ filminden sonra film 

çalışmalarına ara vermiştir. 1987 yılında ‘Biri ve Diğerleri’ isimli filmle tekrar 

setlere döner. Düşsel bir aşkın konusu olan filmin senaryosunu yazar ve Aytaç 

Arman ve Meral Oğuz oyunculuk yapar. (Onaran, 1995: 152-153). 

‘Biri ve Diğerleri’’ni çektikten iki yıl sonra yurtiçinde ve yurtdışında kendisine 

birçok ödül kazandıran ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’’ı 1989 da çekmiştir. Feride 

Çiçekoğlu’nun kendi romanından uyarladığı senaryodan hareket eden Başaran, Nur 

Sürer ve çocuk oyuncu Ozan Bilen’in başarılı performansından da destek alarak bir 

kadınlar hapishanesinin dar ve kısıtlı çevresi içindeki dört yaşındaki bir çocuğun naif 

gözüyle, kapalı bir dünyadan yola çıkıp dışarıdaki dünyanın, siyasal dönemin 

tezatlarını ve çatışmalarını yansıtmıştır (Scognamillo, 2014: 385). 

‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ filmi hatasız olmamıştır. Filmde kullanılan aşırı 

iyimserlik motifleri, tekrarlanan fon müziği vb. kullanımlar izleyicinin sabrını 

zorlamıştır (Onaran, 1995: 154). 

Aynı insancıl boyuta ve aynı duygu dozuna bu filmi izleyen ve Rutkay Aziz ile 

Emin Siva’ın oynadığı ‘Piano Piano Bacaksız’’da (1990) da rastlamak mümkündür. 

Kemal Demirel’in ‘Evimizin İnsanları’ adı romanından uyarlanan film 1940’lı 

yılların, İkinci Dünya Savaşı’nın bazen nostaljik bazen de buruk atmosferi içinde 

aynı çatının altında bulunmak zorunda kalan, zaman zaman didişen ya da uzlaşan, 
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dertlerini ve yoksulluklarını paylaşan bir grup insana ve bir bakıma ruhlarını temsil 

eden eski bir seyyaha bir yeni yetmenin bakışı ve izlenimleriyle sevgi ve anlayışa 

eğilmiştir. Tunç Başaran’ın bir sonraki filmi ‘Uzun İnce Bir Yol’ (1991) ise çağdaş 

bir ‘Deli Dumrul’ ya da mitolojik uyarlama amacı gütmüştür. Yurtdışından 

Türkiye’ye dönüş yapan anne baba ve bir çocuktan oluşan bir ailenin yol boyunca 

yaşayıp tanık olduklarını izleyen Tunç Başaran, bir yol filmi yaklaşımı içinde 

simgeleri peş peşe sıralayarak, beyazlara bürünmüş ölümle ailenin bir tür 

kovalamacasını yansıtıyor ama önceki çalışmaların sıcaklığını ve duygu dozunu 

görece olarak yakalamayı başaramamıştır. 1996’da Antakya’da çektiği ‘Sende 

Gitme’ bir aşk hikayesidir ve ‘Kaçıklık Diploması’ (1998) filminden sonra, 2000 

yılında çektiği Abuzer Kadayıf, Başaran’ın son filmi olmuştur  (Scognamillo, 2014: 

385-386). 

4.2. Tarkan Mars’ın Kılıcı, Filmin Künyesi ve Konusu 

Yönetmen: Tunç Başaran 

Yardımcı Yönetmen: Temel Gürsu 

Yapımcı: Ertem Eğilmez 

Eser ve Senaryo: Sezgin Burak 

Müzik: Dmitri Şostakoviç 

Kamera: Necati İlktaç 

Özellik: Renkli 

Tür: Tarihi, Fantastik, Epik, Aksiyon 

Yapım Yılı: 1969 

Süre: 80 dakika 
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Avrupa Hun İmparatoru Attila, Karadeniz’in kuzeyini ve Avrupa kıtasını yavaş 

yavaş kendi topraklarına katmaktadır. Avrupa ülkelerinden sonra tüm cihana hakim 

olmak isteyen Başbuğ Attila, ‘Mars’ın Kılıcına’ sahip olmak ister. Bu kılıca sahip 

olanın aynı zamanda tüm dünyaya sahip olacağı bilinir. Kılıç bir kayaya saplanmıştır. 

Mars’ın gücü yüzyıllardır bir kayaya saplanmış olan kılıcı kayadan çıkaracak olan 

kişiyi beklemektedir. Hun Türklerinin korkusundan dehşete düşen Avrupa kralları bir 

ümidin peşine düşer. Vandal Kralı Genseriko ve Roma İmparatoru Valentiniaus, Hun 

İmparatoru Attila’nın Avrupa’da ve dünyada ilerleyişini durdurmak için Mars’ın 

kılıcına sahip olmak isterler. 

 Attila, yardımcıları ile at üzerinde askerlerinin çalışmalarını izler. Attila 

yardımcılarına, Mars’ın kılıcına hangi yetenekli askerinin gönderilmesi gerektiğini 

sorar. O anda at üzerinde ok talimi yapan askerler inanılmaz bir şey görürler. 

Attila’nın yakınında ok çalışmalarını yapan askerlerin hedefe gönderdiği bir oku, 

ortadan ikiye bölen başka bir ok hedefe saplanır. Bu okun sahibi Hun askeri 

Tarkan’dır. Attila Mars’ın kılıcını alacağından artık emindir. Bu arada Roma 

İmparatoru Valentiniaus, güçlü askeri Herkül’ü, Vandal Kralı Genseriko ise 

Örümceği, kılıcı aramaya göderir.  Genseriko’nun kızı babasından nefret eder ve 

kılıca ondan önce ulaşmak ister. Tarkan ormanda kaybolan ve Roma askerleri 

tarafından kovalanan Biğeyi kurtarır ve kılıcı aramak için yola çıkar. Biğe ise bu 

borcu Tarkan’ın yanında kalarak ödemek ister. Tarkan bir han’a gelir. Han 

çalışanlarından Jach, dostu Pier ile karşılaşır ve kendisinin burada esir olduğunu 

söyler. Pier ise han sahibinden (Hugo) on altın karşılığında dostu Jach’ı esirlikten 

kurtarır. Ama han sahibi ihanet eder ve Pier’e tokat atar. Tarkan ise olanlara daha 

fazla seyirci kalamaz ve han sahibini döver ve adaleti sağlar. Tarkan Hugo’nun 

hanında rahip Moro’yu aradığını söyler. O anda Herkül de Hugo’nun hanındadır. 

Kavgayı kaybeden ve rahip Moro’yu aradığını duyan Hugo, handan çıkar ve birkaç 

Vandal askeri toplayarak han’a döner ve Tarkan’a kafa tutar. Tarkan handa 

sıkışmıştır ve yardımına Herkül yetişir. Vandal askerleri ile kavga başlar. Herkül ve 

Tarkan handan uzaklaşırlar ama çok geçmeden Herkül’ün tuzağına düşer. Tarkan 

yakalanır ve Roma’ya götürülür. Bu arada Genseriko’nun kızı ile Kuzmo rahip 

Moro’yu bulur ve öldürürler. 
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 Genseriko’nun kızı Moro’dan Marsın kılıcının haritasını alır. O anda 

Genseriko, kızının ihanetinin cezasını Kuzmoyu kör ederek verir. Genseriko’nun kızı 

ise haritayı ateşe atar ve kılıcın yerini söylemez. 

Tarkan Romalıların elindedir ve Roma İmparatoru Valentiniaus bir dövüş 

hazırlatır. Tarkan’ın ölmesini ister ve böylece kılıca sahip olacağını sanar. Tarkan 

gladyatör arenasında ölmez ve arenadan kaçar. Romalıların eline düşen Bige ve 

Kulkeyi de kurtardıktan sonra dinlenmek için başka bir han’a gider. İzini bulan 

Romalıları başından salan Tarkan oradan uzaklaşır ama bu seferde Vandallara esir 

düşer. Zindana atılan Tarkan gücünün ve sadık dostu kurdun yardımıyla zindandan 

kurtulur. Kendisini zindana atan Genseriko’nun kızı yakalamış olduğu Herkül ile 

ayin yapar. Gneseriko’nun kızının karşısına çıkan Tarkan Kuzmo ile dövüşür. 

Kuzmo’nun kafasını koparan Tarkan Mars’ın kılıcını Genseriko’nun kızı ile aramak 

ister. Kurdun sesi ile uyarılan Tarkan kılıcın yerini öğrenir ve Cehennem 

Kayalıklarına gider. Kılıca doğru yol alan Tarkan bataklığa saplanır ve kurdu çağırır. 

Peşinde olan Vandal askerlerine yerini de bildiren Tarkan, kurdun yardımı ile 

bataklıktan çıkar ve ona yetişen Vandal askerleri Tarkan’ı yaralar. Hun kalesine 

sığınan Tarkan kalede iyileşir. Ertesi gün Hun Türkleri esirleri ile Hun kalesine gelen 

Vandallar Tarkan’a gözdağı verirler. Tarkan Azuka’ya ateşli bir ok gönderir ve 

Vandallar zayıf düşer. Mücadeleyi kazanan Hunlar Tarkan’ı Cehennem 

Kayalıklarına gönderir. Mars’ın Kılıcını koruyan bekçi yüzyıllardır yanan ateşin 

söndüğünü, kum saatinden son kum tanesinin düştüğünü, Avrupa tarihinin 

değişeceğini söyler. Bu cümleleri söyledikten sonra Örümcek gelir ve bekçiyi 

öldürür. Tarkan o anda gelir ve Örümceği öldürür, kayalıklar arasındaki Mars’ın 

Kılıcını çıkarır. Yerle bir olan dağdan çıkan Tarkan, Mars’ın Kılıcı ile Genseriko’yu 

da öldürür ve kılıcı Attila’ya sunar. 
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4.3. Tarkan Mars’ın Kılıcı Filminin Göstergebilimsel ve Mitolojik Açıdan 

Analizi 

Göstergebilimsel çözümlemede, Türk destan tiplerine ve motiflerine Jacques 

Derrida’nın ‘yapısökücü’ kuramı temel alınmıştır. Derrida’ya göre göstergelerden 

bağımsız anlam yoktur. Her işaretin bir nedeni ve bir sonucu vardır. Bir ismin yerine 

başka bir isim, bütünün yerine de bir parça konulabilir. Anlam bir simgeden başka 

bir şey, bir paradigmadan da daha öte bir şey olacaktır (Derrida, 2007: 5-6). 

 Mitolojik çözümlemede Joseph Campbell’in, Monomitos ayrıntılarının temel 

karakteristik değerlerini belirleyen ölçütler sırası ile verilecektir. Bu ölçütler ise 

şöyledir: Yola çıkış, İnisiyasyon ve dönüş başlıkları altında alt başlıklardan 

oluşacaktır. 

Campbell, Bin Yüzlü Kahraman (The Hero With a Tousand Faces) isimli 

kitabında Monomyth kavramını, kahramanın yolculuğu ile açıklamıştır (Arslantepe, 

2008: 242). Bu kitap, miti temel bir yapı içerisinde parçalara ayırmış, klasik mit 

anlatısının psikolojik analizini yapmıştır. Erkek kahraman tehlikeye atılır, farklı 

figürlerle ve karakterlerle karşılaşır, mitsel bir yolculuğa çıkar (Indick, 2011: 171). 

4.3.1. Yola Çıkış 

Mitsel olan dünyadan ayrılışın ilk aşaması sıradan dünyadan ayrılış/yola 

çıkıştır. Bu mitsel ve sıradan olan dünyanın başlangıç ve bitiş yeri aile yuvasıdır ya 

da vatandır. Erkek kahraman yolculuğunun ilk evresinde tehlikeye girmiştir ve daha 

sonraki evrelerinde ise yuvasına dönmüştür. Kahramanın tehlikelerin içerisine 

atılması ve o tehlikelerden geri dönmesi kendisinin aidiyet ve kimlik bilincini 

geliştirmiştir. Bu zaman arasında gecen her şey evrensel birer simgedir (Indick, 

2011: 172-173). 

4.3.2. Serüvene Çağrı 

Başroldeki karakterin izleyiciye tanıtılmasından sonra öykünün sürmesi için 

etkin bir olaya gerek vardır. Öykünün merkezindeki kişiyi serüvene sürükleyecek ani 

bir değişim, onu olağan yaşamından koparıp yolculuğa çıkaracak bir çağrı çok 
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gecikmeden gelecektir. Göze alınması gereken bir meydan okuma ya da ardına 

düşülecek zorlu bir arayış sunan serüvene çağrı, kahramanın gündelik dünyasındaki 

düzenini bozarak öykünün akışını başlatmıştır. Serüvene çağrı kimi zaman ‘kışkırtan 

olay’ olarak da adlandırılmıştır. Serüvene çağrı haberciyle, fırtınayla, mektupla,  

kötü adamın gelişiyle, bir ölümle, bir kaçırılmayla, ölen bir adamın son sözüyle, 

tesadüfler ile çok çeşitli biçimlere bürünmüştür. Çağrı gerçekleşirse artık kahraman 

gündelik dünyanın konforu içerisinde umursamaz olarak kalamaz (Tecimer, 2006: 

138).  

Serüvene çağrı, yaşamın yüzeyinde beklenmedik su kaynaklarının yarattığı 

dalgalanmalar olarak ifade edilmiştir. Bu dalgalanmalar ruhun kendisi kadar derindir 

(Campbell, 2013: 65). 

Erkek kahraman genellikle kendi içsel hallerinin açığa çıkması için çağrıya 

ihtiyaç duyarlar. Bu çağrı kahramanı durağan halinden çıkmasına ve tarihe 

geçmesine vesile olur. Çağrı kötü güçlerle, yanlışlıklarla, istemeden olabilir (Indick, 

2011: 174).  

Tarkan çizgi romanı 1967 yılında ‘Sezgin Burak’ tarafından filme 

dönüştürülmüştür. Serinin ilk filmi olan Tarkan Mars’ın Kılıcı Türk mitolojisi 

özellikleri taşımaktadır. 

Filmde serüvene çağrı, Avrupa Hun İmparatoru Attila’nın Karadeniz’in 

kuzeyinden sonra Avrupa’ya hâkim olma düşüncesini yardımcılarına açıklamasıyla 

başlamaktadır. Filmin jenerik görüntüleri akarken Türk motifleri ve imgeleri teker 

teker sunulmuştur. Film başladığında görülen ilk imge, Hun askerlerinin ok talimi 

esnasında hedef tahtasının üzerindeki imge kurt imgesidir. Filmin genel çekim 

planlarında Türk çadırı yapısı ve atın önemi sıkça vurgulanmıştır. Türk çadırı 

üzerinde üçgen kırmızı kurt bayrağı dikkat çekmektedir. 
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Şekil-9: Kurt İmgesi 

 

Kaynak:  Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

   

Şekil-10: Türk Çadırları 

 

  Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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 Şekil-11: Kurt Başlı Bayrak 

 

 Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

Türklerin hayatlarının ve savaş güçlerinin simgesi olarak kurt simgesi 

destanlarda belirtilmiştir. Tanrının erkek kurt şeklinde yeryüzünde dolaştığı ve Türk 

Hakan’ın kızı ile evlendiği Uygur destanında yerini almıştır.  Göktürk Destanlarında 

yeniden doğuşlar kurt ile başlamıştır. Oğuz ordusuna yol gösteren, Oğuz ile konuşan 

kurt Börte Çine sembolü olmuştur (Yardımcı, 1999: 108). 

Kurt, Türk mitolojisinin en önemli sembolüdür. Kurt ile ilgili efsaneler çok 

sonraki zamanlarda Moğollar arasında da görülmüştür. Kurt, eski çağlarda bir 

totemdi fakat Göktürkler zamanında ise sembol oldu. Göktürk bayraklarının 

üzerindeki kurt resmi bu durum için güzel bir örnektir. Göktürklerin yıkılmasından 

sonra bölgeye hakim olan Çin imparatorları Türk kavimlerine kağanlık ünvanını, kurt 

başlıklı bayrak ve davul ile vermişlerdir. Hakim olan bu inanış Türklerin Anadolu’ya 

gelişi ile de devam etmiştir (Öğel, 2010: 40). 

Başbuğu Attila’nın Avrupa’ya hakim olması kendi zekasından başka 

askerlerinin/Alplerinin de üstün yeteneklerine bağlıdır. Mitolojik bir efsane olan 

Mars’ın Kılıcını alma görevini askerlerinden hangisine vereceğini düşündüğü esnada, 

ok talimi yapan askerlerinden hariç başka bir asker okunun, diğer bir oku hedef 

tahtasında ortadan parçaladığını görür. Mitolojik açıdan yaşanılan bu durum çağrının 

kabulü anlamına gelmektedir. Çağrıyı kabul eden filmin başkahramanı Tarkan’dır. 
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Tarkan tipi Alp tipi özelliği gösterir ve atı, kurdu hem yardımcı başkişileridir hem de 

Türk imgeleridir. 

Türkler; adalete, ahlaka, medeni cesarete, sabra, alicenaplığa, şefkate, sevgi ve 

saygıya, çalışmaya, ilme, iradeye, temizliğe edep’e, doğruluğa, affa tevazuya ve 

namuskarlığa büyük önem veren bir millet olmuşlardır. Bu meziyetler İslam dininin 

ahlak ve meziyetleri içerisinde yer almaktadır. Bu sebepledir ki Türkler İslamiyet’i 

çok çabuk benimsemişlerdir. Bu sebeple de İslam dininin yüzyıllar boyunca 

bayraktarlığını yapmış ve yayılmasında önemli roller oynamışlardır (Şimşek, 2006: 

59). 

 Türk destan yapısında at, kurttan daha da önemlidir. Ata, tarih yapan hayvan 

denilmiştir. Bizans yazarları, Attila hunlarının yaşamlarının at sırtında geçtiğini 

belirtmişlerdir. Attila, atının sırtında müzakereleri yürütmüştür. Hunlar kendi 

aralarındaki toplantıları da at üzerinde düzenlemişlerdir. Pazarda alış-veriş at 

üzerinde gerçekleştirilmiştir (Avcıoğlu, 1978: 333-334). 

Türklerin tarih öncesi çağlardan beri ulusal sembolü olan Bozkurt, kutsaldır.   

Bozkurt’un sembol olması ve kutsal sayılması Türklerin soyunun kurttan geldiğine 

olan inanışlarından kaynaklanmaktadır (Karakurt, 2011: 188). 

 Tarkan filmlerine baktığımızda ise kurt, attan daha da ön plana çıkmıştır. 

Bunun sebebi ise, Tarkan’ın çocukken kurt sütü ile beslenmesi, gerçek ailesinin 

yerini kurdun ailesi almasıdır. Tarkan yetişkin bir birey olana kadar kurtlar 

tarafından büyütülmüştür.  
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  Şekil-12: Alp Tipi, At ve Kurt 

 

   Kaynak: Ataman Nahit (Yapımcı), Şendil Sadık (Senarist), Aslan Mehmet (Yönetmen). 
(1972). Tarkan Altın Madalyon (Film). Türkiye: Arzu Film. 

Kahraman, cesur, gözüpek anlamlarına gelen alp kavramı Türk destanlarında 

bir tipe bürünmüştür. Türk destanlarında bir kişi eğer cesursa ve soyu asilse bu isim 

verilmiştir. Garipnameye göre alp kişide dokuz unsur gereklidir. Kılıç, süngü, yay, 

arkadaş, gayret, sağlam yürek, kas gücü ve özel bir giysi alp kişide olmazsa 

olmazlardandır. Alp kişi kendisine verilen bu üstün yeteneklerin rastlantısal 

olmadığını, manevi bir gücün ya da tanrısal bir gücün bu yetenekleri kendisine 

bahşettiğine inanmıştır. Tanrının insanoğluna diğer bir vergisi ise at olmuştur. 

(Yardımcı, 1999). At, Türk destan tiplerinde üstün yetenekleri olan, ‘su’ ruhundan 

türemiş bir hayvandır. Ayrıca, atların denizden çıkan, dağdan inen ya da gökten, 

rüzgârdan gelen kutsal aygırlar olduğu düşünülmüş, Türklerin ise bu düşünceyi 

inanca dönüştürmüştür. At sıradan bir at değildir. Kutsal bir varlık olduğuna inanılan 

at; alp kişiyi tehlikelerden korur, ona yol gösterir, gücü sayesinde ölümlerden 

kurtarır. Atından uzak kalan alp, cesaretini, aklını yitirir ve normal insan haline 

döner. ‘Türk çadırda doğar, at üzerinde ölür’ yargısı Türklerin yaşan felsefesini 

oluşturmuştur. Batı Asya bölgesine çok eskiden gelmiş, İranlı ve diğer yerli 

topluluklarla karışmış olan Türk topluluklarının yalnız dillerinde değil, fiziki 

tiplerinde de farklılıklar gözlenmiştir. Böylece Asya Doğu ve Batısında fizik 

bakımından iki Türk tipi ortaya çıkmıştır. Batıda Avrupalı Türk tipi, Doğuda ise 

Mongoloid Türk tipi görülmüştür. Çin ve Bizans kaynakları ilkin Mongoloid Türk 

tiplerini yazmışlardır. Batılı ve Sovyet araştırmacılar bu görüşü desteklemişlerdir 
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ama bizim Tarihçilerimiz bu görüşü şiddetle reddetmişlerdir. Çünkü bir gerçek varsa, 

o da Doğuya gidildikçe antropolojik bakımdan hafif bir çekik gözlülüğün 

başladığıdır. Gerçek ve halis Türk tipinin çekik gözlü olduğu kuramları politik 

fikirler olarak kalmıştır. Kırgız ve Dokuz Oğuzların çok hafif çekik gözlü olduğu ve 

Oğuz, Karluk, Kıpçakların da düz yüzlü oldukları gerçeğe yakın bir fikir olmuştur 

(Avcıoğlu, 1978: 304-305). 

Türk kahraman, Türk, Azeri ve Altay efsanelerinde Bamsı Beyrek olarak 

bahsedilmiştir. ‘Bey Böyrek’, ‘Bay Bura’, ‘Bey Birye’, ‘Beğ Beğreg’, ‘Bey Beyrek’ 

gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur (Karakurt, 

2011: 153). 

4.3.3. Çağrının Reddi 

Yüzeye çıkan korkular ve güvensizlik uygusu yüzünden kahramanın 

yolculuğu, serüveni reddetmesidir. Çağrının reddinde kahraman, bilinçdışının 

uyarılarına sırt çevirmiştir, değişimden kaçınmıştır ve gündelik dünyanın 

tembelliğini seçmiştir. Serüvene çağrı ‘tez’, çağrının reddi ‘antitez’’dir. Eyleme 

geçmenin, değişmeyi kabullenmenin ve serüvene çıkmanın bedeli, gündelik yaşamın 

normalliğini yitirmektir. Kahraman bunu göze alamaz (Tecimer, 2006: 143). 

Gerçek yaşamda, mitlerde ve halk masallarında sıklıkla, yanıt verilmeyen çağrı 

gibi farklı durumlarla karşılaşılır. Çağrılara yanıt verilmemesi, başka ilgilere 

yönelmenin gerektirdiği bir durum olmaktadır. Çağrının reddi macerayı olumsuzluğa 

sürükler. Kahraman bu durumu aşamaz ise hem eylem gücünü kaybeder hem de 

kurtarılacak hale gelir (Campbell, 2013: 73). Kahraman, çağrının reddi aşamasında 

genellikle gönülsüzdür. Kahramanın gönülsüzlüğü genellikle hikayeye heyecan 

getirmektedir. Bazı öykülerde kahraman çok güçlü ise çağrı reddedilmemektedir 

(Arslantepe, 2008: 243). 

Hiçbir şey yapmamak her zaman daha kolaydır. Gündelik hayatın zahmetine 

girişmemek insanoğlunun tabiatında vardır. Mitsel öykülerde, filmlerde 

kahramanlığın içselliğine sahip olan kahraman için, gönülsüzlüklerini yenmesi 

beklenir. Yenemiyorsa tehlike artırılır (Indick, 2011: 176).  
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Filmde kahramanın gündelik dünyanın işlerine yoğunlaşmamıştır, yitireceği ya 

da keyif yapacağı hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla filmde çağrının reddi ile ilgili veri 

bulunmamaktadır. 

4.3.4. Doğaüstü Yardım 

Kahramanın aşacağı engellere karşı, ona yardım edebilecek sihirli ve koruyucu 

güçlerle karşılaştığı aşamadır (Arslantepe, 2008: 243). 

Filmde kahramana yardım eden bazı yardımcılar, Biğe, Kulke ve diğer silah 

arkadaşları hariç bulunmamaktadır. Bunların dışarıda tutulmasının sebebi, zaten bir 

silahlı mücadelenin kesin bir tarafında yer alıyor olmalarıdır. Tarkan film serilerini 

genel olarak incelediğimizde kurt, Tarkan’ın has doğaüstü yardımcısı olarak yerini 

almaktadır. Ancak Tarkan Güçlü Kahraman (1973) filminde kurttan hariç olarak 

aşırı sıcak suyu olan bir mağara havuzu doğaüstü yardımcı olarak görülmüştür. 

Türkler, toprak ve suyu birlikte tutmuşlardır. Bütün dünya kültürlerinde, toprak 

ile su, ayrı ayrı unsurlar olarak görülmüşlerdir. Türkler ise toprağı, susuz 

düşünmemişlerdir. Bu gerçekçi bir görüştür. Ancak toprak ve su kesin olarak 

birbirinden de ayrılmışlardır. Yer ruhları yer ve suları içerisinde toplanmışlardır. 

Türklerin yer ve yer suları aynı zamanda Türklere yardım etmiştir. Yurdun yerleri ve 

suları aynı zamanda vatan demektir. Vatandan koruyucu yer ruhları çıkar. (Öğel, 

1995: 321-322). 

Kahraman vahşiliğe girişmeden önce ona bazı güç silahları verilmiştir (Indick, 

2011: 177). 
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 Şekil-13: Aşırı Sıcak Havuz 

 

  Kaynak:  Ataman Nahit (Yapımcı), Aslan Mehmet (Senarist), Aslan Mehmet (Yönetmen). 
(1973). Tarkan Güçlü Kahraman (Film). Türkiye: Arzu Film. 

  Şekil-14: Tarkan ve Onu Kurtaran Kurt 

 

  Kaynak:  Eğilmez Ertem (Yapımcı),  Aslan Mehmet, Burak Sezgin (Senarist),  Aslan 
Mehmet (Yönetmen). (1970). Tarkan Gümüş Eyer (Film). Türkiye: Arzu Film. 

4.3.5. İlk Eşiği Aşma 

Kahramanın büyülü evrene geçiş aşamasıdır. Serüven eşiğinin mutlaka gözle 

görülür bir engel olması zorunlu olmamaktadır. Düşünsel durumlar, psikolojik 

olgular, ulaşılan bir bilinç durumu ya da serüven eşiği işlevini üstlenebilmektedir. Bu 

aşamaya kadar gelmiş bir kahramanın eşiğin önünden evine dönmesi çok zordur. 

Yolculuktan kaçmak artık imkânsız hale gelmiştir (Tecimer, 2006: 154). 



82 
 

Serüven yolunu kapatan eşik muhafızı, kahramanın yolculuğunu durdurmaya 

çalışan bir karakterdir (Indick, 2011: 178). 

Kahraman eşiği sadık dostları, hayvanları ve akıl hocasıyla aşabilir. Hayvan 

türü, insan türü gibi gök kubbenin altında tanrı ile donatılmış biçimde yaşamaktadır. 

Yollarını kaybeden kahraman ve kutsal olan hayvan tanrı sayesinde yollarını bulur ve 

kavuşurlar (Avcıoğlu, 1978: 350). 

Kahraman, kaderinin ona rehber olacak olan kişileştirmelerle birlikte ‘eşik 

muhafızına’ rastlayıncaya kadar ilerler. Eşik muhafızları beraberinde bilinmeyen 

tehlikeleri getirmiştir. Kahramanın eşik muhafızlarını aşması için var olan bütün 

güçleri ile düşmanlarına karşı savaşması gerekir. Dost ve düşmanların belirginleştiği 

aşamadır (Campbell, 2013: 94). 

 Tarkan Güçlü Kahraman (1973) filminde kahramanın asıl eşik bekçisi Wang 

Yu tarafından gözleri kör edilen Ulu Gökçe, kahramanın akıl hocasıdır. Ağır 

yaralanan Tarkan’ı hekimliği ile iyileştirmiş ve onu eşiği aşması için eğitmiştir. 

Akıl hocası Türk destanlarında görülen bilge tipidir. Türk destanlarında bilge 

tipi çok önemli olmuştur. Demirci ustası bilge tipinin en yaygın görülen örnekleri 

arasındadır. Bilge kişilerde ilahi bir sezgi gücü bulunmaktadır ve bu kişilere 

kağanların önemli kararlarında başvurmaları bilgeliğin önemine işarettir (Yardımcı, 

1999: 102-103). 

Filmde kahramanın karşısına çıkan ve onu amacından saptırmaya çalışan 

herkes eşik bekçisi olarak değerlendirilebilir. Ancak krallar asıl eşik bekçileridir. Bu 

krallar kahramanın çevresine karşı zorbalıkla hüküm etmek istemektedir. Serinin bu 

filminde ilk başta ortaya çıkmayan zorba krallar filmin sonlarına doğru hak ettikleri 

cezayı bulurlar. Valentiniaus ölmez ama onun has yardımcılarının ölmesi onunda 

cezalandırıldığı anlamına gelmektedir ya da gerçekten bir detay atlanmıştır. 

Genseriko ise sahip olmak istediği kılıç ile Tarkan tarafından öldürülmüştür. 

Lucius/Herkül, Horasius, Kosta, Örümcek, Kuzmo ve Hugo kahramanın krallara 

karşı gelene kadar karşılaştığı eşik bekçileridir. Eşik muhafızlarının teker teker 

öldürülmesi ile eşik aşılır. Kahraman bu krallar ile ilk kez karşılaşır ve eşiği aşar. 
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Serinin diğer filmlerinde; Tarkan Gümüş Eğerde Kostok, Tarkan Viking Kanı’nda 

Toro, Tarkan Altın Madalyonda Vandal Kralı, Tarkan Güçlü Kahramanda Wang 

Yu,ile ikinci sefer karşılaşarak eşik aşılmıştır. 

4.3.6. Balinanın Karnı 

Balinanın karnı, yeniden doğum için bir simgedir. Kahraman eşikleri geçerken 

yorulmuş, tükenmiştir. Kahramanın tekrar güçlenmesi ve eskisinden daha iyi olması 

için yeniden doğması gerekmektedir. Yeniden doğum aynı zamandan bir 

kayboluştur. Kahraman gizli dünyalarda kaybolur, ölmüş gibi görünür ve kahramanın 

yerini en sadık dostları hariç kimse bilmez (Campbell, 2013: 107). 

Kahramanın, artık en derinlerdeki mağaraya/balinanın karnına ulaşmak için 

son hazırlıkları yaptığı aşamadır. Bu aşama, yolculuğun yüreği, ateşten gömleğin 

giyileceği aşamadır. Balinanın karnı ana rahmini sembolize etmektedir. Kahraman 

burada düşünür, planlar yapar, iyileşir. Kişi ana rahminde nasıl korunuyorsa ve 

gündelik sorunlardan uzaksa; balinanın karnı aşamasında da aynı olaylar 

gerçekleşmektedir. Kahraman bu aşamada ana rahmi gibi karanlık, dar, şifa bulduğu 

yerdedir. Kahramanın en son ve en çetin sınavı başarmadan önce kendini son kez 

dinleyeceği, tüm güçlerini toplayacağı aşamadır (Tecimer, 2006: 165-168). 

Kahraman kendisini dönüştürecek olan yolculuğuna tamamen girmiştir. Bir 

şekilde balinanın içine girerler ve başka biri olarak çıkarlar. Bütün kahramanların 

dönüşümleri aynı yolu takip etmiştir. Kahramanın bir yol gösterici ile çıktığı bu 

kutsal yol, kendisinin yol gösterici olarak dönmesi ile sonuçlanır (Indick, 2011: 179). 

Filmde kahramanın her yakalanışında zindana götürülmesi bu aşamayı 

oluşturmuştur. Ana rahmine benzetilen ortam zindandır. Serinin devam filmlerinde 

balinanın karnı aşaması mağara ya da kuyu olmuştur. Kahraman düşmanlar 

tarafından esir edilir, cezalandırılması ya da işkence görmesi için zindana, kuyuya ya 

da mağaraya atılır. Bu aşamada yönetmenlerin bizlere sunduğu dünya eziyet dünyası 

değil lütuf dünyasıdır. Aynı zamanda kahramanın ailesinden koparılması ve başka 

kişiler ya da insan dışı varlıklar tarafından kahramanın büyütülmesi, yetiştirilmesi de 

bu aşamayı gerçekleştirmiştir. Kahraman balinanın karnından dostları, akıl hocası ve 



84 
 

kendi çabası ile çıkmaktadır. Bu filmde ve serinin devam filmlerinde bu aşama hep 

aktarılmıştır. 

  Şekil-15: Balinanın Karnı/Mağaraya Doğru 

 

  Kaynak: Ataman Nahit (Yapımcı), Aslan Mehmet (Senarist), Aslan Mehmet (Yönetmen). 
(1973). Tarkan Güçlü Kahraman (Film). Türkiye: Arzu Film. 

   Şekil-16: Balinanın Karnı/Mağaraya Doğru 

 

   Kaynak:  Eğilmez Ertem (Yapımcı), Aslan Mehmet, Burak Sezgin (Senarist), Aslan 
Mehmet (Yönetmen). (1970). Tarkan Gümüş Eyer (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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   Şekil-17: Balinanın Karnı/Mağaraya Doğru 

 

   Kaynak:  Eğilmez Ertem (Yapımcı), Aslan Mehmet, Burak Sezgin (Senarist), Aslan 
Mehmet (Yönetmen). (1970). Tarkan Gümüş Eyer (Film). Türkiye: Arzu Film. 

   Şekil-18: Balinanın Karnı/Mağaraya Doğru 

 

  Kaynak:  Ertem Eğilmez (Yapımcı), Aslan Mehmet, Burak Sezgin (Senarist), Aslan 
Mehmet (Yönetmen). (1970). Tarkan Gümüş Eğer (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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  Şekil-19: Balinanın Karnı/Mağaraya Doğru 

 

   Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

   Şekil-20: Balinanın Karnı/Mağaraya Doğru 

 
  Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

4.4. İnisiyasyon 

Kahraman, kahramanlığın alanına tamamen girmiştir. Dünyanın neredeyse 

bütün kültürlerinde görülen ergenlik ritüeli bir ‘giriş’ aşamasıdır. Kahraman artık 

sınanacak, denenecek ve gerçek değerini kanıtlayacaktır (Indick, 2011: 179-180). 
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4.4.1. Sınavlar Yolu 

Ateşten gömleği giyen, cehenneme inen ve yeniden dirilen kahramanın asıl 

kötü/kötülerin ya da gölgenin karşısına çıkana kadarki geçmiş olduğu aşamadır. 

Filmde Tarkan’ın düşmanlarıyla savaştığı her an sınavlar yoludur. Kendi 

cehennemine inene kadar önce Otmar’ın hanına gelen Roma askerleri ile daha sonra 

Hugo’nun hanına gelen Vandal askerleri ile sınavları vardır. Film ilerledikçe 

kahramanın cehennemi artar ve sınavlar ağırlaşır.  Artık savaşacağı askerler asıl eşik 

muhafızlarının/bekçilerinin has askerleri olacaktır. Tarkan Roma Gladyatörleri, 

Horasius, Kuzmo ve zindan zebanileri ile savaşır, sınavını geçer. Bu yol burada 

bitmez ve sınavlar yolunun doruk noktası olan Hun kalesi önüne gelen Azuk ile 

mücadele başlar. Azuk sinsi bir eşik muhafızıdır ve kendisine masum Hun 

Türklerinden bir siper yapmıştır. Tarkan’ın onu uzaktan öldürmesi gerekir çünkü 

sayıca fazlalardır.  

Türklerin iyi okçu olduğunun ispatı olarak Tarkan’ın Azuk’u, yanan bir ok ile 

uzak bir mesafeden öldürmesi; filmin daha ilk başlarında çağrının kabulünü içeren 

sembol ile – ortadan ikiye ayrılan ok ile - çarpıştırılmaktadır. Filmde kahraman 

sınavları teker teker aşar. 

Ok ve yay kahramanın üstün yeteneklerinin sergilemek için araçtır, kişiliğini 

değerlendiren milli motiftir. Bu motif Türk destan geleneğinde hukuki ve siyasi bir 

sembol anlamı taşımıştır. Oğuz destanında görülen Uluğ Türk’ün rüyası bu motife 

örnek olmuştur (Yardımcı, 1999: 110). 

4.4.2. Tanrıçayla Karşılaşma 

Tanrıça aşkın gücünü simgeler. Aşk, kahramanı yaşamın gücüyle birleştiren 

büyük amaçtır. Tanrıça ya gerçek bir kişi ya da dişil bir simgedir. Kahraman 

başarabileceklerinin neler olduğunu onun sayesinde anlar, üstlendiği görev 

belirginleşir. Ancak her tanrıça iyi değildir. Dünyanın Kraliçe Tanrısıyla yapılan 

evlilik bütün engeller aşıldığında gerçekleşir (Campbell, 2013: 125). 

Tanrıça ile karşılaşma, kahramana en zayıf anlarında duygusal güç sağlayan 

ruhsal bir karşılaşmadır. Tanrıça arketipi hem anneyi hem de eşi temsil etmiştir. 
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Kahramana bakan ilahi güç olan anne tipi ilahi bir figür olurken, kutsal evlilik ile 

evlendiği kadın tinsel güç olmuştur. Mitsel öykülerde anne ve eşler genellikle 

öldürülür ve kahramana arınması için zaman verilir. Bu zaman motivasyon ve zafer 

için gereklidir (Indick, 2011: 180-181). 

Filmde Tanrıçayla karşılaşma ile ilgili veri bulunmamaktadır. Tarkan’ın eşi hiç 

olmamıştır. Annesi öldürülmüş ama ilahi güç olarak karşılaşılmamıştır. Ancak 

Tarkan Gümüş Eyer’de ve Tarkan Altın Madalyon’da Gosha karakteri hem büyücü 

hem de tanrıçadır. Kendine has bir şekilde ritüeli vardır. Tuzağına düşürdüğü erkeği 

yarı çıplak şekilde dans ederek öldürür, kadınların ise kanını emer. Tanrıçaya görev 

tanrı tarafından verilmez. Ona tapanlar ya da onun üstünlüğünü kabul edenler 

tarafından ona karşı ricada bulunulur. Gosha karakteri bu iki filmde, Tarkan’ı 

amacından saptırmak için vardır. Tanrıça asla bir erkekle yatmaz, onları güzelliği ile 

öldürür. Yunan mitolojisinin ağır bastığı aşamadır. 

Şekil-21: Gosha 

 

  Kaynak: Ataman Nahit (Yapımcı), Şendil Sadık (Senarist), Aslan Mehmet (Yönetmen). 
(1972). Tarkan Altın Madalyon (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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  Şekil-22: Gosha 

 

 Kaynak:  Ertem Eğilmez (Yapımcı), Aslan Mehmet, Burak Sezgin (Senarist), Aslan 
Mehmet (Yönetmen). (1970). Tarkan Gümüş Eğer (Film). Türkiye: Arzu Film. 

 Şekil-23: Gosha 

 

 Kaynak: Ataman Nahit (Yapımcı), Şendil Sadık (Senarist), Aslan Mehmet (Yönetmen). 
(1972). Tarkan Altın Madalyon (Film). Türkiye: Arzu Film. 

4.4.3. Baştan Çıkaran Kadın 

İdealine kavuşmadan önce kahraman ayartmalara karşı koymak zorundadır. 

Kahraman, yolculuğunu mahvetmeye kalkışan varlık/varlıklarla karşılaşır. Baştan 

çıkarıcı figürü, çoğu zaman karşıt kötü güçler tarafında durdurmak için 

gönderilmiştir. Kahraman, ayartılmaya, kolayı seçmeye ve teslim olmaya sürüklenir. 

Campell, kahramanın her seferinde kesinlikle baştan çıkacağını söylemez; yalnızca 

baştan çıkaran arketipine dikkat çeker. Baştan çıkarıcının varlığı kahramanı altüst 

eder. Bu durum çoğu kez kahramanın baştan çıkarıcı figürün ardına takılıp karanlık 
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ve tehlikeli bir yoldan aşağılara, derinlere sürüklenmesiyle anlatılmıştır (Tecimer, 

2006: 173). 

Kahraman açısından cinsel ve romantik olan bu aşama, bazen huy değiştirici 

motife bürünüp tehlikeli olabilmektedir. Baştan çıkarıcı kadınlar efendilerine ihanet 

eden döneklerdir. Kahramanında bu dönekliğe katılması olasıdır. Kahramanın bir 

inanç sıçramasını gerçekleştirebilmesi için baştan çıkarıcı kadına güvenmesi ve 

beraberce kötülüklere karşı koyması gerekmektedir. Kahramanlar için aşk ilişkisi 

rolünü oynayan baştan çıkarıcı kadınlar aynı zamanda kötülük elçileri de 

olabilmektedir (Indick, 2011: 181). 

Türk ve Altay mitolojisinde kötülük tanrıçaları Kara Kızlar olarak 

bilinmektedir. Bu kızlar şamanı ya da kahramanı amacından saptırmak için vardır. 

Saçları kara yılana benzer ya da yılan motifleri kullanmaktadırlar. Ayrıca Kiştey 

olarak ayartıcı tanrı motifi de vardır. Kişteylerin bu kızlardan biri olduğuna 

inanılmıştır (Karakurt, 2011: 438/458). 

Filmde baştan çıkarıcı figürlere sık rastlanılmaktadır. Aneta baştan çıkarıcı ilk 

kadındır. Ama Tarkan’ı Mars’ın Kılıcına ulaşma amacından saptırmaz. Aneta’nın 

duyguları tamamen eşinden sıkılmış bir kadının duygularını taşır. Aneta Tarkan’ın 

odasını hazırlarken aynı zamanda kendi yerini de hazırlar ve kendini Tarkan’a teslim 

eder. Aneta’nın amacı Tarkan’ın arkasına sığınıp handan uzaklaşmaktır. Bu olmaz, 

Aneta Hugo tarafından öldürülür. Diğer bir baştan çıkarıcı kadın ise Eudoxia’dır. 

Eudoxia’nın da Roma İmparatoruna karşı duyguları zayıflar, Romadan gitmek ister. 

Tarkan ile karşılaşınca bu amacını gerçekleştirmek için kendini Tarkan’a teslim eder. 

Tarkan’ın kaçışına da yardım eden Eudoxia ölümden kaçamaz. Başka bir baştan 

çıkarıcı kadın ise Genseriko’nun kızıdır. Genseriko’nun Mars’ın Kılıcına hakim 

olmasını istemeyen kızı dişiliğini kullanır ve kendini Tarkan’a teslim eder. 

Genserko’nun kızının amacı Tarkan’ı yolundan saptırmak değil, beraber cihana 

hükmetmetir. Genserko’nun kızının bu amacı gerçekleşmez ve Genseriko/Babası 

tarafından öldürülür. Filmde asıl baştan çıkaran kadın handaki kızdır. Handaki kız 

bir fahişedir. Roma askerlerini eğlendiren bu kızın düşüncesi hiçbir erkeğin ona hayır 

diyememesidir. Tarkan ise bu kıza hayır der. Handaki kız bu duruma sinirlenir ve 
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ona dişiliğini de kullanarak tuzak hazırlar. Çıplak olarak Tarkan’ın karşısına çıkan bu 

kız kollarını yukarıya kaldırır ve elinde pelerinini tutar. Pelerininin arkasında ise 

Roma askerleri ve Horasius vardır. Tuzağa düşen Tarkan dövüşmeye başlar ve 

oradan uzaklaşır. Handaki kızın amacı kendi sinirini yatıştırmak ve Tarkan’ı 

amacından saptırmaktır, ama başarılı olamaz. Bu kadınların fiziki görünümleri 

çekicidir. Kimisi esmerdir, kimisi ise sarışındır. Bu fiziki görünümlerinin ve 

isimlerinin en azından bu filmde mitolojik ve göstergebilimsel bir anlamları yoktur. 

Tek ortak noktaları baştan çıkaran kadını sembolize etmeleridir. 

  Şekil-24: Aneta 

 

  Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

  Şekil-25: Eudoxia 

 

  Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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  Şekil-26: Genseriko’nun Kızı 

 

  Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

  Şekil-27: Handaki Kız 

 

  Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

4.4.4. Babaya Ödenen Diyet 

Kahramanın yolculuğun zirvesinde, babasının yolundan gitmesi, onun 

ülküsünü benimsemesi ve babasıyla da uzlaşarak ilahlaşma yoluna gitmesidir 

(Arslantepe, 2008: 244). 

Birçok kişi için en büyük korkulardan, en dramatik gerilimlerden biri ailenin 

kararlarına karşı gelmektir. Kahramanın ataerkil yetkiyi temsil eden baba benzeri bir 

karakterle karşılaştığı bu aşama, temelde, kahramanın doğrudan babasıyla ya da baba 
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imgesiyle bütünleşmesini işler. Hristiyan mezhebinde baba-tanrı ilişkisi vardır, bu 

mezhepte tanrı, baba imgesinde görülür ve bu şekilde sembolleştirilir. İslamda bu 

yoktur. Her varlığın rolleri farklıdır. İslamiyet’ten önceki yazılmış olan Türk 

destanlarında dahi baba-tanrı rol değişim ilişkisi olmamıştır. 

 Baba imgesi, hem iyicil, hem de kötücül özellikleri kendinde toplamıştır. İyicil 

yönü kahraman için bir rehber işlevi görür, kötücül yönü ise kahramanın giderek 

artan gücünü frenleme yaptırır. Kendini tanıyan kahraman, kendi ruhunda babasının 

yetki imgesine uyum sağlamak zorundadır. Babasının kötü imgesi, kahramanın kendi 

ruhunun ayna vazifesi görmesinde eşdeğerdir. Egosu çok artan kahramanın bunu 

kendinde görmesi ile vicdani sorumluluğu artan kahramanın bunu kendinde görmesi 

eşdeğerdir. Baba yargı mekanizmasıdır ve filmlerde baba motifi anılarak babaya 

ödenen diyet sağlanmış olur (Tecimer, 2006: 174-176). 

Yolculuğun zirvesinde kahraman babasıyla uzlaşır. Çünkü babası da bir 

zamanlar oğlunun gittiği yoldan gitmiştir. Bu uzlaşma babadan bir af dilenme anı, 

kahramanın babası ile bir araya gelerek onu yaşattığı ve kaderiyle babası ile bir hale 

geldiği noktadır. Baba birincil yol göstericidir, ikincil yol gösterici ise akıl hocasıdır 

(Indick, 2011: 182). 

Filmde babaya ödenen diyet gizli ve açık olarak iki şekilde belirtilmiştir.  

Serinin bir sonraki filmi olan aslında ilk filmi olması gereken 1970 yapımı Tarkan 

Gümüş Eyer’ de Tan, Gosha’nın büyüsünün etkisi altındadır ve Gosha’dan hariç 

kimseyi tanımamaktadır. Tarkan ile Tan Altar’ın oğullarıdır, ikisi kardeştir ama 

birbirlerini görmeden büyümüşlerdir. Tan, Tarkan’dan yaşça bayağı büyüktür ve 

Altar’ı yok etmek isteyen Gosha ve Kostok Tan’a büyü yapar, onu kaçırırlar. Filmin 

sonlarında Tarkan ve Tan birbirleri ile savaşmak zorunda kalır. Tarkan Tan’ı tam 

öldürecekken babasının onlara çocukken vermiş olduğu kurt imgesi kolyeyi görür. 

Tarkan o anda Tan’ın kayıp olan ağabeyi olduğunu anlar ve onu öldürmez. Tarkan 

kardeşine kendini tanıtsa da büyünün etkisinde olan Tan bunu göremez. Tarkan Tan’ı 

bayıltır ve film devam eder. Burada gizli bir şekilde düzdeğişmeceli/metonymy bir 

anlam vardır. Bu anlam parça-bütün ilişkisine dayalıdır. Kurt imgeli kolye babaya 

ödenen diyetin gizli ve anlama dayalı, sembolleştirilmiş biçimidir. Filmde babaya 
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ödenen diyetin açık şekilde gösterimi ise söze dayalı olmasıdır.  Altar’ın oğlu Tarkan 

şeklinde söylemler babaya ödenen diyetin açık şekilde gösterimidir.  Ayrıca, Tarkan 

Viking Kanı filminde de babaya ödenen diyet, Yonca Hatun’un kurt imgeli yüzüğü 

ile açık şekilde vurgulanmıştır. 

  Şekil-28: Kurt İmgeli Kolye ve Tan 

 

  Kaynak:  Eğilmez Ertem (Yapımcı),  Aslan Mehmet, Burak Sezgin (Senarist),  Aslan 
Mehmet (Yönetmen). (1970). Tarkan Gümüş Eyer (Film). Türkiye: Arzu Film. 

 Şekil-29: Kurt İmgeli Kolye 

 

   Kaynak:  Eğilmez Ertem (Yapımcı),  Aslan Mehmet, Burak Sezgin (Senarist),  Aslan 
Mehmet (Yönetmen). (1970). Tarkan Gümüş Eyer (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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   Şekil-30: Kurt İmgeli Yüzük 

 

   Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film.  

4.4.5. Tanrılaştırma/Apotheosis 

Simgesel ölüm ve tinsel yeniden doğma anlamına gelmektedir (Arslantepe, 

2008: 244). 

Kahraman bu aşamada en büyük meydan okumayla karşılaşmıştır. Bu an 

kahramanın kendi gölgesi ile karşılaştığı en büyük sınavla gerçekleşmiştir. 

Kahraman sınanırken ya gerçek olarak ya da mecazi olarak ölür ya da yaralanır fakat 

ilahi güçler vasıtası ile ya da doğaüstü yardımlar ile yeniden doğar. Kahraman 

babasını öldüren her ne ise onunla karşılaşır. Bu onun en büyük korkusu olmuştur. 

Babasının başarısız olduğu yerde kahraman başarılı olur ve yaşamaya devam eder 

(Indick, 2011: 182). 

Ölüp yeniden doğan kahraman tanrılaşır, tanrı-benzeri bir duruma ulaşır, 

bilgisizliğin son korkularını da üzerinden atar. Kahraman artık ‘anlamış, 

bilinçlenmiştir’, tinsel kavrayışı gerçekleştirmiştir. Yolculuğa neden çıktığının ve 

nereye ulaştığının farkındadır (Tecimer, 2006: 176). 

Filmde Tanrılaştırma/Apotheosis ile ilgili veri bulunmamaktadır. 
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4.4.6. Son Ödül 

Kahraman, ölümü aşmış, en büyük korkusunun üstesinden gelmiş, ya ejderhayı 

öldürmüş ya da romantik öyküde, yüreğindeki krize cesaretle karşı koymuştur ve 

şimdi ardına düştüğü ödülü alacaktır. Ödül birçok biçimde karşımıza çıkmaktadır. 

Büyülü bir kılıç, bir iksir, bir bilgi ya da sezgi, sevgiliye kavuşma şeklinde 

olabilmektedir. Ödül hem fiziksel olabilir kılıca sahip olmak gibi hem de düşünsel 

olabilir iç huzura erişmek gibi (Tecimer, 2006: 178). 

Kahraman fiziksel ve ruhsal yolculuk yaşamıştır ve her iki boyutta da 

ödüllendirilmiştir (Arslantepe, 2008: 244). 

Kahraman neden doğduğunun ve dünyaya neden geldiğinin ispatını yapmıştır. 

Kendisi ve yaptıkları aracılığı ile ebedi mit içerisinde ödüllendirilir. Bir anlığına 

kahraman kendisini bir insan olarak değil, bir insanın simgesi olarak görmüştür. 

Kendisi dışındaki insanların baktığı gibi kendisine bakar. Ödül yalnızca büyülü bir 

iksir değil, ilahi inanışın simgesidir (Indick, 2011: 183). 

Filmde Mars’ın Kılıcı’nın bekçileri olmuştur. Kılıcın kayadan çıkma 

zamanının geldiğini gösteren, asırlardır süren yanan bir ateşin sönüşü ve bir kum 

saatinin son tanesinin düşüşü, Türk ve Yunan mitolojisinin karışımı bir anlam 

vurgulanmıştır. Kılıç bir insana göre büyüktür ve bir Tanrı kılıcı olduğu mitolojik 

olarak vurgulanmıştır. Son bekçi Örümcek tarafından öldürülür. Tarkan Örümcek ile 

dövüşür ve Örümceği öldürür. Tarkan Mars’ın Kılıcı’nı saplandığı kayadan alır ve 

Cehennem Kayalıklarından çıkar o esnada öykünün bitişi anlamına gelen dağ yıkılır. 

Tarkan’ı dışarıda bekleyen Genseriko kılıcı almak ister. Tarkan bu sefer Genseriko 

ile kavga eder ve Genserikoyu öldürür. Mars’ın Kılıcına sahip olan Tarkan kılıcı 

Başbuğu Attila’ya götürür. Başbuğu Attila o esnada Toy’u kurar ve haber gelmesini 

bekler. Makamında tedirgin bir şekilde kalkar ve Toy’a savaş hazırlıklarına 

başlanılmasını emreder. Çünkü Tarkan’dan haber yoktur. O anda Mars’ın Kılıcı 

gökten düşerek Attila’nın makamının önüne saplanır. O esnadaki plan, dolunay ve 

kurt imgesini anlatan Ergenekon Destan’ının sembolü olan Türk bayrağıdır. Kılıçla 

beraber bayrağın alan derinliği oluşturması filmin destan niteliği kazandırdığının 

ispatıdır. Zafer Türk ulusunundur. Son ödül bu şekilde geçilmiş olur.  
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Savaşa çıkan kağanların konaklaması için yapılan kurma eve Hakan Çadırı 

anlamına gelen Otağ, Türk, Altay ve Moğol kültüründe yaygındır. Otak veya Otu da 

denir. Türk mitolojisine göre yeryüzü büyük bir otağa benzetilmiştir (Karakurt, 2011: 

594-595).  

Kılıç teslim otağa edildikten sonra kutlama yapılmaz. Tarkan’ın en büyük 

kutlaması kendi iç huzurunda olmuştur. Tarkan atının üzerinde yanında can dostu 

kurt ile beraber olanları seyreder. Kılıcın etkisi Başbuğu Attila tarafından 

kullanılmaz film orada biter.  Filmin bu yanı eksik bırakılmıştır. Tarkan’ın amacı 

gerçekleştirilmiş ama Başbuğu Attila’nın amacı yarım bırakılmıştır. 

  Şekil-31: Mars’ın Kılıcı 

 

  Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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  Şekil-32: Mars’ın Kılıcı ve Türk Bayrağı, Türk ve Yunan Mitolojik İfade Biçimi 

 

  Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

4.5. Dönüş 

Ruhsal arınma dönüş aşamasıdır. Ruhsal olarak arınma yaşayan kahraman, 

dönüşe isteksiz olabilmektedir. Kahraman artık arınmadan önceki kişi değildir 

(Indick, 2011: 184). 

4.5.1. Dönüşün Reddi 

Kahraman kimi zaman, elde ettiği ödülle özel dünyada kalmayı isteyebilir. 

Belki de değişen kahraman kendi eski dünyasını kabullenmeyecektir, dönerse 

kendini eğreti hissedecektir. Ya da beraberinde getirdiği ödülün, gündelik dünyaya 

ait olmadığını düşünecektir (Tecimer, 2006: 184). 

Kahramanın macerası bazı erkek yada bazı kadın, bazı hayvan kişileşmelerin 

yardımı ile sonlandığında, kahramanın gündelik dünya yaşantısını değiştiren 

maceradan geri dönmesi gerekmektedir. Kahramanın nihai ödülü insanlar dünyasına 

getirmesi gerekmektedir (Campbell, 2013: 222). 

Filmde dönüşün reddi ile ilgili bir veri bulunmamaktadır. 
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4.5.2. Büyülü Kaçış 

Kahramanın artık, eskisi gibi olmadığı aşamadır. Düşman bu aşamada, 

iksiri/ödülü çalmayı/almayı başaran kahramana son kez saldırır. Düşman yenilmiş ve 

aldatılmıştır. Kahraman ödülü almış ama kötü güçler tamamen yok olmamıştır. 

Kendini emniyete almak isteyen kahraman, ödülü gündelik dünyaya götürmelidir 

(Tecimer, 2006: 185). 

Zafere ulaşan kahraman eğer tanrı ya da tanrıçanın güvenini kazanırsa ve 

macerasını tamamladığı toplumun yeniden yapılanması için kutsal görevle gündelik 

dünyasına gönderilirse, macerasının son aşamasında doğaüstü yardımlarla kahraman 

desteklenir. Doğaüstü güçler tarafından gündelik yaşama tekrar dönme eğer 

uygunsuz bulunursa bu durum genellikle gülünç bir takip olur. Bu durum büyülü 

engellenme ve kurtulma ile açıklanır (Campbell, 2013: 225). 

Yarı ilahi olan kahraman büyülü uçuşu gerçekleştirir. Heyecanlı ve gerilimli 

olan bu sahneler bir takiple tamamlanır. Kahraman bu aşamada dönüşe geçerken 

öleceğinin farkındadır, gönüllü olarak kendisini feda eder. Çünkü kendi kimliğinin 

ilahi kuvvetini taşır (Indick, 2011: 185). 

Filmde büyülü kaçış, Tarkan’ın Cehennem Kayalıklarından aldığı Mars’ın 

Kılıcıyla Genseriko ile kavga etmesi ile başlar. Tarkan son anda yenilecekken, 

çaresiz kaldığı anda kılıcı bir ayna gibi kullanarak güneş ışınlarını Genseriko’nun 

gözüne yansıtmıştır ve onu öldürmüştür. Filmde bu aşamada tanrı tarafından verilen 

her hangi bir güç yoktur, kahramanın kurnazlığı, içerisinde bulunduğu durumdan 

sıyrılmasına neden olmuştur. Büyülü kaçış aşaması bu şekilde geçilmiştir.  Bazı 

klasik anlatılarda büyülü kaçış ile kahramanın kurtuluşu gerçekleşir ve film devam 

eder. Bu filmde ise film bitmiştir. 

4.5.3. Dışarıdan Gelen Kurtuluş 

Kahramanın gücü iyice tükenmiş, kaderinin en zor, en karanlık anına varmıştır. 

Doğaüstü yardımın önceden sağlamış olduğu armağan son bir güç sağlar ya da 

beklenmedik bir destek aniden kahramana can katar. Kurtuluş, çoğunlukla eşiğe 
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ulaşmak için son gayreti simgeler. Kurtuluş bir anlamda, son anda ulaşan doğaüstü 

bir yardımdır. Yani deus ex machina’dır (Tecimer, 2006: 186). 

Sinemada deus ex machine durumu, ‘beklenmedik bir ihtimalin gerçekleşmesi’ 

şeklinde izleyicinin karşısına çıkar. Bir hikayede, filmde sürpriz bir anda olayların 

çözülmesi devamında bazı olayların, karakterlerin ortaya çıkmasıdır. Deus ex 

machina’nın Türkçesi; Makineleşmiş Tanrı’dır. Deus ex machina etkisi denge 

unsurları ile tasarlanmıştır ya da son ana kadar izleyiciye gösterilmiş ancak fark 

ettirilmemiş bir durumdur. Fark edildiğinde ise hayranlık, şaşırma ve etkilenme 

durumları yaşanır (Denizel, 2014: 191-192). 

Kahramanı, o savaş dünyasında insan ya da hayvanlar tarafından çekip alındığı 

andır (Campbell, 2013: 234). 

Filmde Tarkan’ın her kavgasında kurt yer alır. Kurt’un deus ex machine 

durumu, Tarkan’ın Azuko’nun elinden kurtulmasıyla sonlanır, bataklığa düşüşü ile 

başlar. Tarkan çaresizdir, gücü artık tükenmiştir. O anda can dostu kurta seslenir ve 

kurt yardımına gelir. Tarkan kurta bir ağaç dalı uzatmasını söyler, kurt ağaç dalını 

uzatır ve Tarkan’ı bataklıktan kurtarır. Dışarıdan gelen kurtuluş böylece gerçekleşir. 

Dışarıdan gelen kurtuluşlar bazen Tanrı tarafından ya da büyücü hekimler 

tarafından da sağlanmıştır. Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe büyücü hekim 

Kam’dır.   Doğaüstü güçlerle iletişime geçebilen, çeşitli hastalıkları ritüelleri ile 

iyileştirebilen, dualarıyla ruhlarla irtibat kurabilen kişidir (Karakurt, 2011: 430). 

Filmde aşırı sıcak havuz sahnesi ile Tarkan’ın hastalığından kurtulduğu 

görülmektedir. Tarkan’a bu yolu gösteren kişi mitolojide Kam’dır. 
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   Şekil-33: Deus ex Machine/Kurt 

 

   Kaynak: Eğilmez Ertem (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Başaran Tunç (Yönetmen). 
(1969). Tarkan Mars’ın Kılıcı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

4.5.4. Dönüş Eşiğinin Aşılması 

Kahraman, yolculuk sırasında elde ettiği ödülle geri gelip, ödülü 

çevresindekilerle paylaşmak istediğinde, ötekilerin ona hiç aldırmadığını, kendisine 

pek kulak vermediklerini görebilir. Yapılan yolculuk adeta boşa gitmiş gibidir. Bu, 

dönüş eşiğini aşarken kahramanın göze alması gereken bir risk vardır. Bu risk ise 

kendini onlara tekrar ispatlamasıdır. Kısaca kahraman, gündelik yaşamından ayrı 

kaldığı sürede, gündelik dünyada kaçırdığı pek çok şey olabilir, bu durum ise 

kahraman için bir sorundur (Tecimer, 2006: 188-189). 

Tanrısal ve insani dünyalar birbirinden farklıdır. Kahraman bilinmeyen bir 

maceraya atılmıştır. Kahraman, atıldığı bu macera esnasında tanrılarla ile ilgili 

bağlarını koparabilir, tehlikeye düşebilir, esir olabilir ve dönüşü o diğer bölgeden bir 

dönüş olarak anlatılır (Campbell, 2013: 245). 

Geri dönüş eşiğinde doğaüstü güçler arkada kalmalıdır. Kahraman gündelik 

dünyasına geri döndüğünde, macera dünyasındaki konumunu geride bırakır ve tam 

da bıraktığı haliyle gündelik dünyasına sadece bir ölümlü olarak girer. Kahraman bu 

aşamada gerçek ölüm ihtimalini oluşturur ve babasıyla tam anlamda bir olmasını 
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sağlar. Kahraman bu aşamada maddi bütün olanaklarından vazgeçmiştir (Indick, 

2011: 186). 

Filmde dönüş eşiğinin aşılması ile ilgili bir veri bulunmamaktadır. 

4.5.5. İki Dünya Efendisi/Diriliş 

Kahramanın ölüm ülkesinden kurtuluşu, yaşadığı dünyada hayatında geçirdiği 

arınma aşamasıdır. Görevi tamamlayan kahraman eskisi gibi değildir. Özel dünya 

kahramanı tümüyle yeni bir kişiliğe dönüştürmüştür (Tecimer, 2006: 189). 

Mitler ani geçişlerin gizemlerini tek bir imgede açıklamamıştır. Yaptıkları 

zaman da, an aktarılacak, değerlendirilecek ve düşünülecek değerli bir simgedir. 

İsa’nın Yücelişi böyle bir an olmuştur (Campbell, 2013: 258). 

Kahramanın hem sıradan dünyanın hem de macera dünyasının hakimi 

olduğunu ifade ettiği aşamadır. Kahraman bu aşamada artık bir rehberdir 

(Arslantepe, 2008: 245). 

Sıradan dünyasına dönen kahramanın önemli eylemleri, şöhreti, zekası, 

tecrübesi ve kutsalla karşılaşması onu o dünyaya korku ve ilham kaynağı veren biri 

haline getirmiştir. Artık başka genç bir kahramana esin kaynağı olmalıdır (Indick, 

2011: 186). 

Filmde Tarkan gündelik dünyanın efendisidir. Filmde iki dünyanın efendisi ile 

ilgili veri bulunmamaktadır. Bu aşama Türk mitolojisi hariç diğer mitolojilerde 

mevcuttur. 

4.5.6. Yaşama Özgürlüğü/İksirle Dönüş 

İksirle dönüş/Yaşama özgürlüğü aşaması, filmin izleyicilerinin duygularına 

hitap edebileceği son fırsattır. Herkes hak ettiğine kavuşmalı, iyilerin ödüllerinin ve 

kötülerin cezalarının net olarak verildiği aşamadır. Öyküde karanlıkta kalmış olan 

konular aydınlığa çıkartılmalı, izleyici Katharsis’e ulaşmalı ve akılda sorular 

kalmamalıdır. 
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 İksirle dönüş/Yaşama özgürlüğü kahramanın yolculuğunun son ödülüdür. 

Kahraman dirilmiş, arınmış ve gündelik dünyaya kabul edilmeyi hak etmiştir. 

Kahraman artık zaferinin tadını çıkarabilir ve iksiri/ödülü herkesle paylaşabilir, 

başından geçenleri aktarabilir. Bu aşamadan sonra İnisiyasyon başlar (Tecimer, 

2006: 193-194). 

Yolculuğu tamamlayan kahraman artık gerçek anlamda bir kahraman olmuştur. 

Çünkü her iki dünyada da başarı elde etmiştir. Serüven dünyasında canavarlarla, 

düşmanlarla savaşmış ve yenmiştir. Artık başka kahramanlarca anınacaktır ve başka 

hikayelerde yerine gelecek olan genç kahramanın akıl hocası rolünü üstlenecektir 

(Arslantepe, 2008: 245). 

Eylem dünyasındaki insan, ebediyetlik duygusunu yitirir. Çünkü yaptıklarının 

sonuçları için kaygılıdır. Macera esnasında bütün yaşadıklarını tanrılara armağan 

eden kahraman, sonsuz olabilmek için bir adım atmış olur. Mitin amacı, bireysel 

bilinçliliğin herkes tarafından algılanmasını sağlamak ve kimi zaman aldırışsız olan 

düşünceleri yok etmektir. Bu durum ise şu an ki zamanın geçici görüntüleriyle her 

yerde yaşayıp ölen ver öldükten sonra yaşam arasında gerçek bir ilişki kurulması 

şeklinde özgürlüğe kavuşmak olarak adlandırılmıştır (Campbell, 2013: 267). 

Yolculuğun son aşamasında kahraman, kahramandan yol göstericiye ve daha 

sonra yol göstericiden efsaneye doğru ilerleyerek gelişimini tamamlamıştır. 

Kahramanca, cesurca ve zirvesel ölüm, yolculuk adına en uygun sondur. Bu 

aşamada, kahramanın öyküsü her çağda ve dünyanın her yerinde esin kaynağı olmuş, 

tinsel bakımdan babası ile bir olabilmiş, geri dönüşü yaşayabilmiş ve izleyicinin 

aklında belirgin yansımalar yaratmıştır (Indick, 2011: 187-188). Filmde Tarkan’ın 

Mars’ın Kılıcını kazanması/alması iksirdir ve bu aşama atlatılmıştır. 
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4.1.2. Mehmet Aslan 

1931 yılında doğan Mehmet Aslan üniversite yıllarına kadar İzmir’de kalmıştır. 

Yıldız Teknik üniversitesi elektrik bölümünde okumuştur. Maddi sıkıntıları 

yüzünden üniversiteyi bitiremez ve geçimini sağlamak için Duru film şirketinde 

elektrik teknisyeni olarak işe başlar. 

1950 yılında ‘Yüzbaşı Tahsin’ isimli filmde asistanlık yapar, aynı zamanda 

Orhon M. Arıburnu Mehmet Aslana küçük bir rol vererek onu dönemin film starları 

ile birlikte çalıştırır. ‘Yüzbaşı Tahsin’ filmi o dönemde çok ses getirir ve Mehmet 

Aslan aldığı rol ile aynı zamanda asistanlığı ile birçok yapımcı ve yönetmenin 

dikkatini çeker. 31 filmde oyunculuk, 26 filmde asistanlık yapmıştır. 1965’ e kadar 

bu şekilde çalışma hayatına devam etmiştir. 

1965 yılında ‘Ateş Gibi Kadın’ isimli ilk senaryosunu yazar. Mehmet Aslan bu 

senaryo ile yönetmen yardımcılığı görevini sonlandırır, ‘Bir Gönül Oyunu’ filmi ile 

yönetmen koltuğuna oturur.  Sinemada ‘tür’ olarak her şeyi çekmiştir. Çektiği 

filmlerin kurgusunu da yapan Mehmet Aslan, seyircinin sevgisini kazanmıştır. 

1969 yılında ‘Mete Han Amazon Kızlar’, ‘Gültekin Amazon Kızlara Karşı’ 

isimli tarihi macera filmlerini, ‘İmzam Kanla Yazılır’ ‘Kan Su Gibi Akacak’ isimli 

avantür polisiye filmlerini, 1970 yılında ‘Zagor’, ‘Killing’, ‘Tarkan’, isimli fantastik 

filmleri, ‘Ustura Kemal- İstanbul Kabadayısı’, ‘Tanrım Beni Baştan Yarat’ isimli 

müzikal filmleri çekmiştir. İddialı sanat filmleri yapamayan Mehmet Aslan, 1986 

yılında ‘Muhteşem İkili’ adlı karate filmi ile son filmini yapar. Maddi yetersizliklerin 

peşini bırakmadığı usta yönetmen 1987 yılında veremden vefat eder (Sanal, 2016). 
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4.1.3. Tarkan Viking Kanı, Filmin Künyesi ve Konusu 

Yönetmen: Mehmet Arslan 

Görüntü Yönetmeni: Cahit Engin 

Sanat Yönetmeni: Basri Büyükcan 

Yapımcı: Ertem Eğilmez, Teoman Tümer, Nahit Ataman 

Eser: Sezgin Burak 

Senaryo: Sadık Şendil 

Müzik: John Barry 

Kamera: Erdoğan Engin 

Özellik: Renkli 

Tür: Tarihi, Fantastik, Aksiyon, Epik 

Yapım Yılı: 1971 

Süre: 86 dakika 

Avrupa Hunlarının Başbuğu Attila, Karadeniz’in kuzeyinden gelerek Avrupa 

ülkelerinin fetheder. Avrupa’da o dönemde Orta Çağ’ın belirsizliğini yaşarken, 

İskandinav yarımadası o devrin en barbar topluluğu olan Vikinglerle yaşar.  

Vikingler gemileri ile ünlüdür ve merhametsizlerdir. Avrupa üzerinde ise Başbuğu 

Attila aldığı bölgelere küçük Hun kuvvetleri koyar, batıya ilerler. Vikingler 

karşısında zayıf kalan bu kuvvetler birer birer düşer. Kurnaz olan Vikingler aynı 

zamanda Çinliler ile ittifak kurar. 

Böyle bir dönemde Attila’nın kızı Yonca Hatun bir Hun kalesine sığınır. Yonca 

Hatun yalnız olmadığını, koskoca bir ordu ile geldiğini Komutan Aybars’a söyler. 

Aybars ise ordu göremez o anda görünen büyük ordu Tarkan ve kurtlarından 
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ibarettir. Tarkan hun kalesinin az sayıda askeri olduğunu görür ve hoşnutsuzluğunu 

dile getirir. Komutan Aybars ise küçük ayaklanmaları bastırmak için bazı birliklerini 

gönderdiğini ve kimsenin bir hun kalesine saldıracak cesaretinin olmadığını Tarkan’a 

söyler. Ama o isyanları hazırlayan, Yonca Hatunu kaçırmak isteyen, Viking 

Kumandanı Toro savunmasını zayıflattığı kaleye saldırır, Yonca Hatun’u esir alır, 

Tarkan’ı yaralar ve Tarkan’ın kurdunu öldürür. Toro, dört sandık altın karşılığında 

Yonca Hatun’u Lotus’a teslim etmek ister ama bir engelle karşılaşır. Bu engel Kral 

Gero’dur. Gero, Toro’ya bir Hun kızının kaçırmanın ve Türklerle uğraşmanın delilik 

olduğunu söyler, sözünün dinlenmediğine kızar. Krallıkta gözü olan Toro bu duruma 

kızar, Geroyu dev ahtapota öldürtür ve krallığını ilan eder. Toro esir ettiği Hun 

kadınlarına Yonca Hatun’un kim olduğunu öğreninceye kadar işkence eder. 

İşkencelere daha fazla dayanamayan Yonca Hatun, Attila’nın kızı olduğunu Toro ve 

Lotus’a söyler. Lotus Toro’yu dişiliğini kullanarak alt eder ve Yonca Hatun’u Viking 

kalesinden kaçırır.  

Gero’nun kızı Ursula ganimet savaşından döner ama babasını göremez. 

Babasının tahtında oturan Toro, Gero’nun kafatasını Ursula’nın önüne atar. Ursula 

Toro’nun artık düşmanıdır. 

 Lotus ve askerleri Yonca Hatun ile beraber bir han’a girer ve Yonca Hatun’u 

yukarıdaki bir odaya bağlar. Tarkan ise iyileşmiştir ve Toro’nun peşine düşmüştür. 

Dinlenmek için Lotus’un bulunduğu hana gelir. Tarkan ve Lotus karşılaşır. O esnada 

onları takip eden Viking askerleri ile bir kavga başlar. Tarkan bütün Viking 

askerlerini döver ve handa bir odaya yerleşir. Gece olunca Lotus, Tarkan’ın odasına 

şarap getirir. Dişiliğini kullanan Lotus, Tarkan ile yatar. Lotus Tarkan’a neden 

Vikinglerle kavga ettiğini sorar. Kurdunun katilleri olduğunu ve Attila’nın kızını 

kaçırdıklarını söyleyen Tarkan, Lotus tarafından zehirlenir. Lotus handan kaçarken 

Vikingler tarafından yakalanır.  

Toro, Ursulayı dev ahtapota yem etmek için astırır. Ursula’ya karşı aşk 

besleyen Orso, Ursula’yı tuzaktan kurtarır, Helga ve kızlarına verir. Bunu duyan 

Toro, bütün askerlerini Ursula’nın peşine salar. Tarkan ise zehrin etkisi geçtikten 

sonra bulduğu bir kayık ile Viking gemisinin peşinden gider. 
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 O kayık ile denizi aşması zor olan Tarkan, Viking gemisi tarafından bulunur 

ve kürekçi yapılır. Kurt ise yüzerek Viking gemisine çıkar. Vikingler güvertede 

uyuyakalır, bu fırsattan yararlanan kurt, Tarkan’ı bulur ve kelepçelerin anahtarını 

getirir. Viking gemisinde kavga başlar ve kısa sürede Tarkan gemiyi ele geçirir. 

Gemidekilerle gitmek istemez çünkü gemideki esirler Vikinglerden kaçmaktadır, 

Tarkan ise Vikinglerin üzerine gitmektedir. Gemiden atlayan Tarkan ve kurt yüzerek 

kıyıya ulaşırlar, kıyıda Orso ile kavga ederler. Orso’yu tam öldürecekken Ursula 

durmasını söyler. Ursula’nın Tarkan ile yolları kesişir. Toro ise Tarka’ın haberini alır 

ve çözüm arar. Ursula Tarkan’a ilgi duyar ve onunla yatar. Artık Toro’ya karşı 

birlikte hareket edeceklerdir. 

 O sırada Toro’nun krallığında eğlence vardır. O eğlence barbarca bir 

eğlencedir. Viking erkekleri, kadınlarla hunharca sevişir ve o kadınların arasında hun 

kızları da vardır. Kızları hem öldürürler hem de sevişmeye devam ederler. Tarkan ve 

Ursula o esnada Viking kalesine gelir ve kavga başlar. Tarkan ve Ursula yakalanır. 

Tuzak kurulur ve dev ahtapot çağırılır. Önce Ursula dev ahtapota yem edilir. Bunu 

gören Orso önce kılıcını suya atar, daha sonra kendisi suya atlar ve Ursula’yı 

kurtarır, ama kendi ölür. Orso, aşkı için ölmüştür. Tarkan ise Lotus’un elinde ayin 

için kullanılır. Ayin sonrası Tarkan’ı öldürmek isteyen Lotus, kurt tarafından 

öldürülür ve Tarkan kurtulur. Çok geçmeden Toro tarafından kurt ve Tarkan 

yakalanır. Kurt Toro’yu görünce onca adamın tutmasına rağmen yine saldırır. 

Kurt’un babasını öldürenin Toro olduğunu anlayan Tarkan onu öldürmek ister ama 

başaramaz ve dev ahtapota yem edilir. Kurt ise başka bir hücrede tutulur. Kurt 

tutulduğu hücreden kaçar ve ahtapotun üzerine atlar. Tuzağın yakınlarında bekleyen 

Yonca ve Ursula, Tarkan’ı kurtarır. Ursula uzaktan gelen Viking oku ile yaralanır, 

Tarkan ise bıçağıyla kurdu yakalayan ahtapotu öldürmeye çalışır. Uzun mücadeleden 

sonra Orso’nun suya attığı kılıcı bulan Tarkan dev ahtapotu öldürür ve Viking 

kalesine doğru akın eder. Tüm Viking askerlerini öldüren Tarkan, Toro’yu da öldürür 

ve Yonca ile beraber gemi ile kaleden ayrılır. 
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4.1.4. Tarkan Viking Kanı Filminin Göstergebilimsel ve Mitolojik Açıdan 

Analizi 

Göstergebilimsel çözümlemede, Türk destan tiplerine ve motiflerine Jacques 

Derrida’nın ‘yapısökücü’ kuramı temel alınmıştır. Derrida’ya göre göstergelerden 

bağımsız anlam yoktur. Her işaretin bir nedeni ve bir sonucu vardır. Bir ismin yerine 

başka bir isim, bütünün yerine de bir parça konulabilir. Anlam bir simgeden başka 

bir şey, bir paradigmadan da daha öte bir şey olacaktır (Derrida, 2007: 5-6). 

Mitolojik çözümlemede Joseph Campbell’in, Monomitos ayrıntılarının temel 

karakteristik değerlerini belirleyen ölçütler sırası ile verilecektir. Bu ölçütler ise 

şöyledir: Yola çıkış, İnisiyasyon ve dönüş başlıkları altında alt başlıklardan 

oluşacaktır. 

4.1.5. Yola Çıkış 

4.1.5.1. Serüvene Çağrı 

Serüveni başlatacak olan etki, çeşitli biçimlerle belirlenebilmektedir. Bir hata 

yapmak, bir başka kişiden emir almak, hastalıklar, gündelik dünyada meydana gelen 

değişiklikler, bir eksilme, tehdit vb. gibi faktörler buna örnek gösterilebilmektedir. 

Bir eylemi yapmaya mecbur kalmak, emir almak, Tarkan Viking Kanı filminde 

kahramanın serüvene çağrı aşamasını oluşturmuştur. Öykünün ilerlemesi için 

serüvene çağrı şarttır. Filmin serüvene çağrı aşaması, Başbuğu Attila’nın sefere 

gitmesinden dolayı, ardında kalan sevdiklerinin korunma aşamasından itibaren 

başlar. Başbuğu Attila’nın kızı Yonca Hatun’un korunması görevi Tarkan’a verilir. 

Tarkan bu görevi kabul eder ve serüvene çağrı aşaması gerçekleşir. Yönetmen 

bizlere bu görevi kabul aşamasını göstermez. Bizler filmi izlerken Yonca Hatun’un 

kale komutanı Aybars ile diyaloğu esnasında ‘arkamda koca bir ordu ile geldim’ 

demesi ve ardından gösterilen planda Tarkan, atı ve kurtları ile serüvene çağrı 

aşamasının gerçekleştiğini görmekteyiz. Türklerde ve Moğollarda asker, devlet 

görelisi, demirci, demir ustası anlamlarına gelen Tarkan’ın toplumdaki yeri farklıdır. 

Toplum tarafından el üzerinde tutulan Tarkanlar, Türk mitolojisinde yüksek unvanın 

sahibidirler. (Karakurt, 2011: 717). 
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Filmde Yonca Hatun’un hun kalesine gelişi anında çalınan ‘kös’ ve gösterilen 

Alp tipleri, atlar ve kurtlar birer Türk imgesidir. 

 

   Şekil-34: Kös ve Alp Tipi 

 
   Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

   Şekil-35: Alp Tipi, Kurt ve At 

 
   Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

4.1.5.2. Çağrının Reddi 

Filmde çağrının reddedilişine yönelik bir veri bulunmamaktadır. 

4.1.5.3. Doğaüstü Yardım 

Filmde kahramana yardım eden bazı yardımcılar, Ursula, Orso ve diğer silah 

arkadaşları hariç bulunmamaktadır. Bunların dışarıda tutulmasının sebebi, zaten bir 

silahlı mücadelenin kesin bir tarafında yer alıyor olmalarıdır. Tarkan film serilerini 
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genel olarak incelediğimizde kurt, Tarkan’ın has doğaüstü yardımcısı olarak yerini 

almaktadır. Filmde kurt, yaralanan Tarkan’a şifalı ot getirir ve böylece doğaüstü 

yardım gerçekleşmiş olur. 

Kurt imgesi, Türkler ’de tuğlar ile bayrakların üzerinde yerini almıştır, 

sembolleşmiştir. Orta Asya, Altaylar ile Sibirya’da yayılan Türk Halk edebiyatında 

ise kurt, hala kalın bir mitoloji tülüne bürünmüş görünmektedir. Oralarda insan, 

bazen kurt kılığına bürünmüş bir yiğit, bazen dev oğlu olur, bazen de gökte, 

Büyükayı burcu ile görülür. İnsanlara yardım eden kurt çoğu zaman erkektir (Öğel, 

1995: 115). 

Şekil-36: Doğaüstü Yardım, Şifalı Ot 

 
Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan Mehmet 

(Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

4.1.5.4. İlk Eşiği Aşma 

Filmde, kahramanın maceraya çağrı ile birlikte yola koyulduğu ve bir süre 

ilerledikten sonra varacağı keskin hatlarla belirlenmiş bir ‘ilk eşik’ yoktur. Tarkan 

Yonca Hatun’u bir hun kalesine getirdikten sonra, bu kaleye saldıran Vikingler ile ilk 

eşiği aşamadığı görülmektedir. Filmde kahramanın karşısına çıkan ve onu amacından 

saptırmaya çalışan herkes eşik bekçisi olarak değerlendirilebilir. Ancak krallar asıl 

eşik bekçileridir. Toro, ilk eşik muhafızıdır ve Tarkan ile karşılaşır. Toro kurdu 

öldürür, Tarkan’ı yaralar. Tarkan, Toro ile ilk karşılaşmasında ilk eşiği aşamaz. 

Filmin sonlarına doğru Tarkan’ın Toro ile eşiği aşması için önce, insan dışı bir varlık 

olan dev ahtapotu/ikinci eşik muhafızını aşması gerekir. Tarkan dev ahtapot eşik 
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muhafızı aşılır ve Toro ile ikinci sefer karşılaşır. İkinci sefer karşılaşma sonunda 

Tarkan Toro’yu öldürerek eşiği aşar. 

4.1.5.5. Balinanın Karnı 

Kahraman, ilk eşiği aşamamıştır ama özel dünyaya girişini başarmıştır. 

Kahraman sınavlar karşısında kayıplara uğrar, ölen dostlarını anımsar, yaralarını 

iyileştirir, planlar kurar, eğer var ise akıl hocasının tecrübelerini uygular. Önemli 

olan kahramanın, en son ve en çetin sınavını başarmadan önce, kendini son kez 

dinleyeceği, tüm güçlerini toparlayacağı, bir süreye gerek duymasıdır. Bu süre 

balinanın karnı/mağaraya doğru safhasıdır (Tecimer, 2006: 166). 

Filmde hun kalesine saldıran Toro tarafından yaralanan Tarkan, iyileşmek için 

bir mağaraya sığınır. Kurt bu mağaraya şifalı ot getirir ve Tarkan’ın iyileşmesini 

bekler. Tarkan mağarada intikamının hırsını artırır, iyileşir ve plan kurar. Böylece bu 

aşama gerçekleşmiş olur. 

4.1.6. İnisiyasyon 

4.1.6.1. Sınavlar Yolu/Ateşten Gömlek 

Filmde sınavlar yolu/ateşten gömlek Tarkan’ın, Lotus ile handa karşılaşması, 

Vikinglerin gemisine düşmesi, Vikinglerle ve Çinlilerle karşılaşması, son olarak dev 

ahtapot ve Toro ile karşılaşması ile gerçekleşmiştir. Tarkan kötü güçlerle 

karşılaşmıştır. Tarkan’ın yenilgisi, mutlak zaferin başlangıcı olmuştur. Filmin en 

hareketli aşaması olan sınavlar yolu, düşmanlar için tehlikenin somutlaştığı aşama 

olmuştur. 

4.1.6.2. Tanrıçayla Karşılaşma 

Filmde tanrıçayla karşılaşmaya yönelik bir veri bulunmamaktadır. 

4.1.6.3. Baştan Çıkaran Kadın 

Kahramanın bütünsel dönüşümü isteyip ya da istemediği aşama olan baştan 

çıkarıcı kadın figürü filmde iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi Lotus 

karakteri, ikincisi ise Ursula karakteridir. Lotus Çinlidir, Ursula ise Viking’dir. 

Lotus, Tarkan’ı baştan çıkararak onu kahramanlık yolculuğundan ve amacından 

alıkoymak için elinden geleni yapar. Ursula ise, Tarkan’a destek olarak onun 

kahramanlık yolculuğuna ve amacına yardım etmek için vardır. 

Lotus Tarkan’ı iki kez öldürme girişiminde bulunmuştur. İlk olarak Lotus, 

Yonca Hatun’u kaçırır ve bir hana gelir. Tarkan da bir sal bulmak için o hana gelir ve 
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Viking gemisini görünce düşmanlığı artar. Lotus’u götürmek isteyen Vikinglere karşı 

koyan Tarkan, kavgayı kazanır, sınavı geçer. Ama Lotus’a amacından bahseder. 

Lotus ise Tarkan’ı bu amacından saptırmak için onunla yatar ve onu zehirler. İkinci 

olarak Lotus, Toro’nun kalesinde Tarkan’ı ayin yaparak öldürmek ister. Burada 

onunla yatmaz ama dişiliğini kullanarak onu öldürmek ister. 

Ursula ile Tarkan’ın amacı ortaktır. Ursula babası Gero’nun intikamını, Tarkan 

ise kurdun babasının intikamını ve hun Türklerine olan zulmünün intikamını 

Toro’dan almak isterler. Tarkan’dan etkilenen Ursula onunla yatar. 

Şekil-37: Lotus 

 
Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan Mehmet 

(Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

   Şekil-38: Ursula 

 
   Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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4.1.6.4. Babaya Ödenen Diyet 

Filmde babaya ödenen diyete yönelik bir veri bulunmamaktadır. 

4.1.6.5. Tanrılaştırma/Apotheosis 

Filmde Tanrılaştırmaya yönelik bir veri bulunmamaktadır. 

4.1.6.6. Son Ödül 

Kahraman, yolculuğunun odak noktasında, yaşamı değiştirecek bir ödül elde 

eder. Aradığına kavuşmuş, istediğine ulaşmıştır. Ödül aslında arayış amacının 

gerçekleşme aşamasıdır. Halkına özgürlük getirmesinden, efsanevi canavarları 

yenmesinden dolayı halkına rehber olan kahraman, sadece iksirle ya da kılıçla ödülü 

sağlamaz. Aynı zamanda ödül bir aşk hediyesi de olabilir (Indick, 2011: 189). 

Filmde son ödül, Tarkan’ın önce dev ahtapotu sonra Toro’yu öldürerek 

intikamını alması ile sonlanmıştır. 

4.1.7. Dönüş 

4.1.7.1. Dönüşün Reddi  

Filmde dönüşün reddine yönelik bir veri bulunmamaktadır. 

4.1.7.2. Büyülü Kaçış 

Filmde büyülü kaçışa yönelik bir veri bulunmamaktadır. 

4.1.7.3. Dışarıdan Gelen Kurtuluş 

İnsan ya da insan dışı varlıkların son anda gelip kahramanı kurtardığı bir 

aşamadır. Ödüle ulaşmak kahramanı yormuştur, tüm gücünü almıştır, artık yardıma 

gerek duyar. Bu destek, kimi zaman kahramanın egosunu şişirmek biçiminde de 

olabilmektedir. Kahraman kendini toparlayacak ve kurtulmayı başaracaktır, bunun 

içindir ki son anda bir yardım şarttır (Tecimer, 2006: 186). 

Filmde dışarıdan gelen kurtuluş her seferinde Tarkan’ın dostu kurt ile 

sağlanmıştır. Kurt bu filmde beş yerde dışarıdan gelen kurtuluşu gerçekleştirmiştir. 

İlk kurtuluş, Toro’nun Tarkan’ı ilk eşikte yaralamasıyla, ikinci kurtuluş, Lotus’un 

handa hain emeline yönelik, üçüncü kurtuluş, Viking gemisinde kurdun Viking 

mızrağını çalmasıyla, dördüncü kurtuluş Lotus’un ayin ile Tarkan’ı öldüreceği anda 

gerçekleşmiştir. Dördüncü kurtuluşta ek olarak, Orso’nun Ursula’yı dev ahtapotun 
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kollarından kurtaracağında denize kendi kılıcını atması dışarıdan gelen kurtuluşa 

işarettir. Filmin sonlarında Tarkan’ın dev ahtapota yem olacağı anda Orso’nun 

kılıcını deniz tabanında gören Tarkan’ın son bir hamle ile kılıçla dev ahtapotu 

öldürmesi ile de bu aşama gerçekleşmiş olmaktadır. 

Orso bir insan devidir. Kuzey-Türk destanlarında anormal büyüklükteki insan 

devidir. Güney kültürlerinde olduğu gibi, Türk destanlarında devler bazen, 40 arşın 

boylu diye tanınırlardı. Ancak çoğu zaman, uzun boylu bir yiğit ve alp gibi 

gösterilmişleridir (Öğel, 1995: 562). 

     Şekil-39: Kurdun Getirdiği Kurtuluş 

 
   Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

  Şekil-40: Kurdun Getirdiği Kurtuluş 

 
  Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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Şekil-41: Kurdun Getirdiği Kurtuluş 

 

  Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

 

  Şekil-42: Kurdun Getirdiği Kurtuluş 

 
  Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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Şekil-43: Orso’nun Kılıcının Getirdiği Kurtuluş 

 
  Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 

4.1.7.4. Dönüş Eşiğinin Aşılması 

Filmde dönüş eşiğinin aşımına yönelik bir veri bulunmamaktadır. 

4.1.7.5. İki Dünya Efendisi 

Filmde iki dünya efendisine yönelik bir veri bulunmamaktadır. 

 

4.1.7.6. Yaşama Özgürlüğü/İksirle Dönüş 

Filmin izleyicilerinin duygularına hitap edebileceği son fırsattır. Herkes hak 

ettiğine kavuşmalı, iyilerin ödülleri ve kötülerin cezaları net olarak verilmelidir. 

Öyküde karanlıkta kalan konular aydınlanmalı, kimsenin aklında yanıtlanmamış soru 

kalmamalıdır. İksirle Dönüş, yolculuğu tamamlar ve gündelik dünyanın dengesini 

düzeltir, düzeni yerine getirir. Kimi zaman film, bittikten sonra üzerinde düşünülecek 

sorular ve belirsizlikler bırakabilir. Bunlar ise öykünün izleyicinin üzerindeki etkisini 

sürdürmesini sağlar. Çoğu klasik anlatıda İksirle Dönüş, yolculuğun çemberini 

kapatır. Kişi katharsis’e ulaşır ve doyumu yaşar. Kahraman yeni yaşama güçlenmiş 

olarak başlar (Tecimer, 2006). 

Filmde yaşama özgürlüğü, Tarkan’ın Toro’yu ve dev ahtapotu yenmesiyle ve 

ardından Viking kalesinden ayrılmasıyla gerçekleşmiştir. Viking kalesi Ursula’ya 

bırakılır ve yeni kralın o olduğu izlenimi yaratılır. 
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  Şekil-44: İksirle Dönüş/Yaşama Özgürlüğü 

 
  Kaynak: Eğilmez Ertem, Ataman Nahit (Yapımcı), Burak Sezgin (Senarist), Aslan 

Mehmet (Yönetmen). (1971). Tarkan Viking Kanı (Film). Türkiye: Arzu Film. 
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SONUÇ 

19. Yüzyıl sonlarında doğan sinema, ilk günlerinden beri insanları büyülemiş 

ve 21.Yüzyıla damgasını vuran bir sanat ve iletişim aracı olmayı başarmıştır. 

Her türlü düşünsel ya da sanatsal üretimin, gündelik dünya yaşam pratiğinin 

kökeninde zihniyet olgusu vardır. Zihniyet olgusu kişinin içerisinde yaşadığı dünyayı 

anlamlı hale getirmek, içselliği yansıtmak, bazı kalıpları ve kavramları 

anlamlandırmak için Allah tarafından insanoğluna verilen en büyük armağandır. 

Bütün düşünceler, duygular, çalışmalar, ürünler ortaya çıkmadan önce zihniyette 

şekil alır. Türk sinemasını etkileyen kötü zihniyetler olsa da, bunların Türk 

sinemasına nasıl bir iyilik ettiklerini görmezden gelmek imkânsızdır. 

1960-1980 dönemi Türk Sinemasında zor da olsa bir şeyler üretilmiştir. 

Günümüz sinemasında ise Türk mitolojisini, tarihini ön plana çıkaracak konulardan 

kaçılmıştır ya da eksik anlatılmıştır. Geçmiş yıllarda gelişen teknolojiye uyum 

sağlamakta zorlanan yapımcılar ve yönetmenlerin korkularını, bu yılarda yeni 

yönetmenler ve yapımcılar ürettikleri dizilerle üstlenmiştir. Dolayısı ile nitelikli eser 

verme konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. O dönemde üretimi kolay ve zahmetsiz 

olan arabesk, seks filmlerin varlığını şimdilerde ağır küfürler içeren komediler 

almıştır. Görülen o ki eksik bırakılan dekor parçalarından yönetmenliğe kadar, 

kamera kullanımından set işçiliğine kadar mutsuzluk hakimdir.  

Yapılan bu çalışmada bu anlam katmanlarının, 1960-1980 dönemi Türk 

sinemasında nasıl durduğu araştırılmıştır. Anlamsal ifadelerin filmsel örnekleri 

sunulmuştur. Aynı zamanda filmlerin göstergebilimsel ve mitolojik analizleri 

yapılarak, dönem yönetmenlerinin ne anlatmak istedikleri ya da 

anlamlandırabildiklerimiz, planlar resmedilerek verilmiştir. Hiçbir kalıba sığmayan 

yenilikçi ve deneysel olan, avant-garde sineması dediğimiz Tarkan film serisi 

incelenmiştir. Türk sinemasının o yıllarda bulunduğu durum, Türk destan yapısı, 

Türk sinemasının kadın konumu, Türk sinemasının içerisinde bulunduğu mali 

koşullar kısaca Türk Film Endüstrisinin yapısı gözler önüne serilmiştir. O 

dönemlerde kısıtlı imkanların ve bir çırpınışın hakimliğinin mitsel, anlambilimsel 

yolculukları vurgulanmıştır. 
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 1960-1980 Türk sineması döneminde, o dönemin yaşam koşulları ve film 

endüstrisinin bulunduğu konum içler acısıdır. Tarkan filmleri yapılırken sadece 

aksiyon hedef alınmıştır. Bu nedenle bu çalışma, sadece aksiyon getirisinin ve ticari 

kaygıların dışına çıkılması, anlamlandırmanın Türk imgeleriyle desteklendirilmesi 

için  başka yönetmenlere ve araştırmacılara önerilmektedir. 

Bu araştırma bizlere, Türk mitolojisini öne çıkaran planların az sunulduğunu, 

Türk mitolojisinde önemli olan çoğu motiflerin ve imgelerin kullanılmadığını, 

Tarkan filmlerinin mitolojik ve göstergebilimsel analizlerinde kimi planların temel 

karakteristik ölçülerle bağdaşmadığını göstermiştir. 

Tarkan filmlerinde tabiat olayları yoktur. Film aynı zamanda başlar ve biter, 

zamansal geçişler eksik kalmıştır. Bütün filmlerde eksik imge kullanımları gözükse 

de kurt imgesinin yoğun kullanımı bir şeyler yapılabilindiğinin göstergesi olmuştur. 

Bu eksiklikler o dönemin koşullarında hızlı para kazanma hırsı, yetersiz ucuz 

oyunculuk, yetersiz sermaye, gerekli izinlerin verilmemesi vb. gibi birçok etkenlerle 

normal hale gelmiştir. Bütün bunlar yapılırken günümüz sinemasına ışık tutması için 

bu çalışmada yetersiz olan noktalar önemle vurgulanmıştır. Bu noktalar özellikle, o 

yıllarda sinema endüstrisinin her bakımdan zayıf olduğu üretim koşullarında 

aranmıştır. Yetersiz dekor, ışık, ses, oyuncu, eksik bırakılan öykü, 

anlamlandırılamayan planlar, sabit bir akımın öncüsü bile olamayan sahneler, 

değişken yönetmenlerin varlığı hemen hemen hepsi bu çalışmada irdelenmiştir. Bu 

nedenle Türk dünyasını anlatan imgelerin sayıca fazla olması, anlaşılamayan 

sinemasal planların olmaması, Türk imgelerinin toplum üzerindeki etkisinin sinema 

aracı ile anlatılması için bu konuda başka araştırmalarında yapılması önerilmektedir. 

Sonuç olarak, Türk sinemasında Türk dünyasını anlatan filmlerde geleneksel 

imgeler kullanılmıştır fakat azdır. Bu imgelerin çeşitliliğinin çoğaltılması, 

çekiciliğinin artırılması, kullanım oranlarının yaygınlaştırılması, geleneksel Türk 

imgelerinin unutulmaması Türk toplumu için yararlı olacağı öngörülmektedir. 

Unutulmamalıdır ki! İnsanları bir arada tutan en önemli etken gelenek ve 

göreneklerdir. Bu çalışma; Türk bağlarının, kültürünün zayıfladığı şu dönemde 

geleneklere daha fazla önem verilmesi gerektiğini ve bu geleneklerin sinema ile daha 
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etkin, hızlı bir şekilde olabileceğini saptamıştır. Bu saptama ile Türk toplumunun 

geleneklerinin değerini bilmesi ve bu değerlere sahip çıkması öngörülmektedir. 

   Türk sineması 1960’lardan günümüze gelene kadar, akım yaratacak bir 

sinema endüstrisine ve kendine has biçim ve öz söylemine sahip olamamıştır. 1960-

1980 döneminde yönetmenler o günün şartlarına ve teknolojisine göre, Türk 

sinemasının bir yere gelebilmesi için çırpınmışlardır. Bu çırpınışları birçok 

yönetmenin isimleri ve nitelikli eserleri ile günümüze kadar gelmiştir. Son yıllarda 

Türk sineması büyük bir gelişim içindedir ve art arda pek çok yönetmen ilk 

ürünlerini vermeye başlamıştır. Türk sinemasının son yıllarda gösterdiği bu atılımın 

kalıcı olup olmayacağını, dünya sinemasıyla boy ölçüşecek oranda güçlü filmler 

üretilip üretilmeyeceğini ise zaman gösterecektir. 
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