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GİRİŞ 

 

Sinemanın analizi, belki de diğer bütün sanatlarınkinden daha zordur. Doğuşundan 

günümüze sinema, diğer sanatlardan etkilenirken, onlardan alabildiğince de yararlanmıştır. Çok 

yönlü bir sanat olması niteliğiyle sinemanın, değil kendisini, herhangi bir öğesini,  örneğin bir 

kurguyu, kurgu temel birimi çekimi, çekimde rol oynayan unsurları incelerken bile Robert 

Bresson’un “sinema uçsuz bucaksızdır, henüz hiçbir şey yapılmamıştır” sözleri kulakları çınlatır.  

 

Sinemada “değişmez” diye nitelenen temel bir ilke, herhangi bir yönetmenin kendine özgü 

sanat anlayışı doğrultusunda bambaşka bir şekilde kullanılabiliyor, altüst edilebiliyor, hatta 

yadsınabiliyor, yeter ki yönetmenin bir nedeni olsun. Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre, 

yönetmenden yönetmene veya kuramcıya göre büyük üslup değişiklikleri göstermesine karşın 

sinemanın bazı temel özelliklerinden söz edilebilir. Kuramının temelini çatışma üzerine tesis 

eden Sergey M. Eisenstein, “Kurgu 1938” isimli makalesinde “İki kurgu planının birleştirilmesi, 

ikisinin toplamından ziyade, tamamen yeni bir yapıta benzeyeceği, dün olduğu gibi, bugün de 

geçerliliğini koruyacaktır” diye yazıyor. Eisenstein’in ileri sürdüğü bu tez geçerliliğini korurken, 

iki çekimle verilecek etki kombinasyonlarının sınırsızlığı, beyazperde aracılığıyla gerçek hayatta 

geçen bir anını bile asla geri getiremeyeceğimiz zaman ve mekana, dinamizm kazandıran sınırsız 

bir dünyaya sunmaktadır.  

 

Film izlerken karşımızda iki boyutlu görüntüler vardır. Bu görüntülere, bir müzik eşlik eder, 

ses efektleri de gerçeğin bir benzeridir. Aksiyon aniden bir yerden başka bir yere, gündüzden 

geceye, gerçekten hayale, şimdiki zamandan geçmişe, geçmişten geleceğe sıçrar. Aksiyonu bazen 

bir gözlemci gibi uzaktan izler, bazen yavaşça ilişir olanları anlamaya çalışır, bazen de olayların 

tam ortasında buluruz kendimizi. Kimi kez, sessizce karakterlerin iç dünyalarına girer, 

düşüncelerini paylaşır, onlar adına üzülür, onlar adına heyecanlanırız, böylece kendimizi 

ayrıcalıklı hisseder hoşlanırız bu durumdan. Her an beklenmedik bir yerde ve bir zamanda 

olabilmenin hazzıyla izleriz olanları. Gerçek yaşamda bir yüzünü gördüğümüz ayın, öteki yüzü 

de sunulur önümüze.  
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Oysa gerçek yaşamda, içinde yaşadığımız an ve mekandan aniden ayrılarak, ne başka bir 

zamana ne de başka bir mekana atlayabiliriz. Bu dünya içinde her şey birbiriyle bağlantılı akıp 

gitmektedir. Ayın gördüğümüz yüzüyle yetiniriz. Sinema ve sinema kurgusu, sinema 

kuramcılarının savunduğu gibi eğer dansı, dramı, müziği, edebiyatı, resmi, fotoğrafı, 

göstergebilimi kapsıyorsa, o zaman bu sanatların hangi niteliğinde kendini gösteriyor? 

Birbirinden bu kadar farklı sanatı birbiriyle birleştiren ortak yönler nelerdir? Zaman ve mekan 

olgusu sinema ve onun ilkelerini, dilini, yöntemini kullanan film sanatında hangi yönlerde nasıl 

bir etkiyle beliriyor?  

 

Görüldüğü gibi sinemayı düşünmeye ve çeşitli yönleriyle analiz etmeye başladığımızda,  

onun özellikle kuramsal ve sanatsal boyutuyla uçsuz bucaksız, kişiden kişiye değişen göreli bir 

durumla karşılaşıyoruz. Sinema genel olarak, film üstüne saptanmış görüntülerin ya da çizilmiş 

desenlerin ışıkla bir perdeye art arda düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline 

dayanan sanat dalı olarak tanımlanabilir. Bu genel tanımıyla bile sinema ve film sanatı ile ilgi 

araştırmalar, derinlemesine inceleme gerektiren [hareket, göz, görüntü, izleyiciyi, parça-çekim 

ardı sıralık (dizim), ışık, çerçeve, mekan, zaman, süre, ses, anlatı (biçim-içerik), vb.] bileşenleri 

barındırmaktadır her biri ayrı birer inceleme konusudur.  

 

Temelde, filmin bütününde zaman ve mekanın etkileri; özelde ise filmin yapıtaşlarının 

zaman-mekanın yaratılmasında ne gibi roller oynadığı ve “Eğreti Gelin” filminde zaman-

mekanın nasıl yaratıldığı bu araştırmanın temel problemini teşkil etmektedir.  

 

Zaman ve mekan hayatın vazgeçilmezlerindendir ve kişilerin günlük konuşmalarında çok 

sık kullandığı iki sözcüktür. Gerçek yaşamda zaman yalnızca ileri doğru kronolojik bir anlamda 

ilerlerken, bunun değiştirilmesi, uzatılması ya da kısaltılması mümkün değildir. Ancak, gerçek 

yaşam beyazperdeye aktarıldığında, gerçek yaşamdaki zaman-mekan arasındaki bütüncül ilişki 

kaybolurken, film sanatına özgü olanaklarla bambaşka çehreye bürünerek, yönetmenin özgürce 

işleyebildiği, film için hayati önemli iki unsur haline gelmektedir. Öncelikle ister sinematografik 

isterse yazılı anlatıma dayalı olsun, bir filmin ya da öykünün var olabilmesi için zorunlu 

unsurların başında zaman ve mekan gelmektedir. Filmin bu unsurlardan herhangi birine sahip 

olmaması düşünülemez. Profesyonel bir sinema filminde, filme çekilen olayı zaman-mekan 
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sürekliliği içersinde tutarlı bir biçimde vermesi, ses tarafından desteklenmesi, kesintisiz, düzgün, 

mantıklı bir görsel izlence akışı sunması, aranan en önemli özelliklerdir. Zaman-mekan 

sürekliliği içersinde filmin kesintisiz yönü, onun başarısında ya da başarısızlığında önemli rol 

oynar. Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Atıf Yılmaz’ın “Eğreti Gelin” filminde, 

kuşku yok ki, filmde zaman-mekan kullanımına ilişkin burada kısaca özetlenen hususların pek 

çoğu, az ya da çok kullanmıştır. “Eğreti Gelin” bir dönem filmidir ve dönem filmleri çekmenin 

de kendine göre, özellikle zaman-mekan kurgusu açısından birtakım güçlükleri vardır. Öncelikle 

bu tip filmler, öykü zamanı açısından, geçtiği zaman-mekana ait gerçekleri tutarlı bir şekilde 

yansıtmalıdır. Öykü zamanı ve mekanına ait olmayan herhangi bir obje, karakterlerin 

diyaloglarındaki bir sözcüğün veya kostümün çerçevede görülmesi, filmin inanılırlığını, 

yansıtmak istediği filmsel öykü gerçeğini, yönetmenin, oyuncunun, yapımcının vb. kariyerini 

olumsuz etkiler. “Eğreti Gelin” filmi de şüphesiz tüm filmler gibi, bir öykü ve zaman-mekan 

örgüsüne sahiptir ve bu unsurlar, filmin anlatmak istediği öykü içeriğine göre yönetmenin kendi 

özgün sinema anlayışı doğrultusunda işlenmiştir.  

 

“Sinemada Görsel Zaman ve Mekan Kurgusu” başlıklı bu araştırmada, filmin 

oluşturulmasında zaman-mekanın etkileri ile zaman-mekanın yaratılmasında filmin temel 

yapıtaşlarının işlevleri ve bunların nelere bağlı olduğu, literatür kaynak taraması yapılarak 

ulaşılacak bilgiler çerçevesinde “Eğreti Gelin” filmi, zaman-mekan kurgusu açısından 

çözümlenecek ve sonuçlar yorumlanmaya çalışılacaktır. Araştırma, sinemanın sanatının gelişim 

sürecinde filmde görsel zaman-mekan kurgusu ve “Eğreti Gelin” filmi örneğiyle sınırlıdır.  

 

Sinemanın çok yönlü bir sanat olması ve diğer sanatlarla kolayca etkileşmesi, ilgili 

konularına, geniş açılı perspektiften bakmayı gerektirmektedir. Bu gerçekten hareketle, 

araştırmanın birinci bölümünde, zaman-mekan yaratımı açısından sinema sanatı ve diğer sanatlar 

incelenerek, benzer ve farklı yönler ortaya konulacaktır. İkinci bölümde sinemada görsel zaman-

mekan kurgusu, literatür tarama yöntemiyle kuramsal yaklaşımlar ışığında, derinlemesine 

incelenecektir. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise, bu bölüme kadar literatür tarama yöntemiyle 

elde edilecek bilgiler çerçevesinde Atıf Yılmaz’ın “Eğreti Gelin” filmi zaman-mekan kurgusu 

açısından çözümlenecektir.  
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Film çözümleme çalışmasına başlarken, yöntem olarak önce filmle ilgili literatür taraması 

yapılacak, ardından film, bu tez çalışmasında daha önceki bölümlerde zaman ve mekana ilişkin 

ortaya konulacak görüş ve yaklaşımlar ışığında, yeterli sayıda izlenerek, kuramsal temele dayalı 

olarak zaman-mekan kurgusu açısından çözümlenerek sonuçlar yorumlanmaya çalışılacaktır. 

Sinemada görsel zaman-mekan kurgusu, zaman-mekanı belirlemede filmsel araçların etkileri ile 

“Eğreti Gelin” filminde zaman-mekan kullanımını ortaya koymak, bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Çözümlemede ayrıca, filmin öykü mekanı ve öykü dönemi açısından, siyasi, 

kültürel ve ekonomik koşullar ile filmdeki karakterlerin giyim, konuşma, vb çeşitli özelliklerinin, 

filmde hangi ölçü ve yöntemlerle anlatımını bulduğunun ortaya konulması ve sonuçlarının 

yorumlanması amaçlanmaktadır.  

 

İnceleme için “Eğreti Gelin” filminin seçilmesi rastlantısal değildir. Öncelikle “Eğreti 

Gelin” bir dönem filmdir ve kesin bir tarih ve mekan adı içermemesi yönünden ilginçtir. Film, 

toplumda gündeme gelişine kadar kimsenin hakkında pek bir şey bilmediği bir konuyu, belirli bir 

tarih ve mekan adı kullanmadan ele alması ve Türk sinemasında kadın sorunlarına eğilen 

filmleriyle tanınan usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın hayata gözlerini yummadan önce yönettiği son 

filmi olma ayrıcalığını taşıması bakımından önemlidir. Bu araştırmada elde edilecek verilerin, 

sinemada görsel zaman-mekan kurgusu, zaman-mekan yaratımı ve kullanımı ile tüm bunların 

“Eğreti Gelin” filmindeki uygulanışı hakkında bilgiler vermesi bakımından önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

 



BÖLÜM I 

SANATTA VE SİNEMA SANATINDA 

ZAMAN- MEKAN 

 

1. Zaman ve Mekan Kavramı 

Zaman ve mekan kişilerin günlük konuşmalarında sık sık kullandıkları iki sözcüktür. En 

basitinden bir insanın nerede ve ne zaman doğduğunda ya da yaşı ve memleketi sorulduğunda 

işin içine hemen zaman ve mekan kavramları girer. Düşüncede ilk rol oynayan biyolojik zaman 

kavramıdır. Çocukluktan yaşlılığa ve ölüme doğru yaşam akışı bu zaman kavramını 

doğurmaktadır (Esen 2000:4).  

 

İnsanoğlu her çağda zaman kavramıyla ilgilenmiştir. Zaman hayatın 

vazgeçilmezlerindendir. Doğadaki her canlı doğar, yaşar ve ölür. Zamanı algılamanın en basit ve 

evrensel örneği budur. İnsan ömrü açısından bakarsak, güneşin doğup batmasıyla bir günün 

geçmesi, ayların ve yılların geçmesi, hep zamanı hissedişimizin örneklerindendir. Zaman 

takvimsel olarak geçerken yaşadığımız anın öncesi ve sonrasıyla ilgili düşünmemize neden olur. 

Geçmişi hafızamızda tutarken, geleceği de bilmeye, tahmin etmeye çalışırız. Yaşanılan 

deneyimlerle gelecek yönlendirilmeye çalışır. İnsanoğlu tarihin ilk günlerinden beri zamanı 

yönlendirmeye ve kontrol etmeye çalışmıştır. Bu hem geçmişi, hem de geleceği içerme çabasıdır 

(Kılıç 2003:72). 

 

Birçok düşünür ve bilim adamı zaman ve mekanın toplumsal ve kültürel bir veri olduğunu 

savunmuşlardır. Onlara göre homojen zaman ve mekan, insan aklının doğal verileri değildir. 

Yapılan araştırmalar ne zamanın ne de mekanın ilkel toplumlarda, bizde olduğu gibi 

algılanmadığını ortaya koymuştur (Tolan’dan aktaran: Esen 2000:4). Zaman, maddenin, 

toplumların ve tüm varlıkların varolma koşullarından olan mekan ve hareketle bağlantılıdır. 

Albert Einstein, varlığı oluşturan bu üç öğeden biri olmadan diğerlerinin de olamayacağını 

savunurken, her öğenin birbiriyle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur (Batur 1998:39).  

 

Zaman, iki hareket arasındaki süredir. Hareket ve maddenin nesnel hali zamanla belirir. 

Zamanın olmadığı yerde, nesnellikte yoktur! Bu nedenle zaman cismin kesinlikle belirleyici 
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faktörüdür. Hareketin hızı zamanın da hızıdır. Görelilik ve kuantum varsayımlarına göre zaman 

ile uzay birbirleriyle doğrudan ilişkili ve bağlantılıdır. Zaten zaman ile uzay birlikte anlamlıdır. 

Biri olmadan diğerinin olması mümkün değildir. Bunu şöyle özetleyelim: Elektrik yükünün 

çevresindeki elektrik alanı, o elektrik yükünün bir bağlantısıdır. Tıpkı bunun gibi geometri ile 

kinamatik’ten oluşan eğri ya da düz uzay-zaman metrik alanı da özdeğin (maddenin) bir 

bağlantısıdır. Elektrik yükü olmadıkça, elektrik alanı nasıl olmaz ise; maddesiz bir ''metrik alan'', 

eş anlamıyla  ''uzay-zaman'' da var olamaz. Uzayla zaman, düşünsel tasarımlar değil, maddesel 

nesnenin içinde bulunan nesnel zaman-uzay madde somutluğundan oluşmuş bir bütündür. 

Böylece uzayın boyutları kadar zaman boyutunun kendisi de uzay boyutlarının bir devamı 

niteliğinde bir nesnel uzam boyutu olarak var olmaktadır (Bal 2002). 

  

''Zaman Makinesi '' romanında H.G. Wells, zamanın dördüncü boyut olduğunu ve nasıl 

balonlarla iki boyutlu yer düzleminden kurtulup bir üçüncüsünde gezebiliyorsak, zaman 

makinesiyle de dördüncü boyut olan zamanda dolaşılabileceğini söyleyerek zamanın ve 

yolculuğun esaslarını anlatır (Bal 2002). Welles kitabında, kendisi zaman içinde geriye, 

dinazorlara ya da ileriye, geleceğin gizemliliklerine taşıyan bir araç icat eder. Kitapta bunun gibi 

pek çok düş vardır. Welles’in zaman yolculuğu şu olağan açıklamayı yapar: “Herhangi bir gerçek 

cisim dört yönde bir uzantıya sahiptir. Uzunluk, genişlik, kalınlık ve süre… Gerçekten de dört 

boyut vardır: İlk üçü, mekanın düzlemi olarak adlandırılır, dördüncüsü ise zamandır. Buna karşın, 

ilk boyut ile sonuncu arasında hayali bir ayrım yapma eğilimi vardır. Çünkü bilincimiz, zaman 

doğrultusunda, aralıklarla da olsa yaşamımızın başından sonuna kadar bir yönde hareket eder” 

(Demir 1994:19).  

 

Welles, 20. Yüzyılın başında, o dönemde revaçta olan dördüncü boyut üzerine söylenen 

naif kavramların ilgisini çektiğini yazmıştır. Ancak o zaman ile mekanın insanın varoluşu 

üzerindeki etkileri bakımından aralarındaki ayrımın farkına varacak kadar zekiydi. Bilincimiz 

sürekli olarak şiddetle zamanla ilgilidir. Çünkü zaman, varlığımızın kaçınılmaz koşuludur. 

Yaşamımızdaki dakikalar, bütün eylemlerimizin ölçüsü ve değerlendirme aracıdır; her dakika 

geçtiği biçimiyle tekrarlanamaz, kalplerimizin ritmi günlerimizin ve yıllarımızın ritmidir (Demir 

1994:20). Welles’in öyküsündeki zaman yolcusu, arkadaşlarına bir dizi resim gösterir. Bunlar bir 

adamın 8 yaşındaki, 15 yaşındaki, 17, 23 vs, yaşlarındaki portreleridir. Tüm bu parçalar, 
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görüldüğü gibi, sanki sabit ve değiştirilemez bir şey olan, onun 4 boyutlu varlığının 3 boyutlu 

ifadeleridir. Zaman ve mekan faktörleri iç içedir. Eğer çocuğu 8 yaşında mutlu bir yuvada veya 

23 yaşında gelinlikle kilisede gördüğümüzde, mekan o kişi hakkındaki bilincimizi ve onun 

kendisiyle ilgili bilincini etkiler (Demir 1994:20).  

 

Zaman, uzun yıllar boyunca birçok filozof tarafından insan düşüncesinin bir tasarımı 

şeklinde ele alındı. Bu filozoflardan Bergson, insanın zamanda yaşamadığını aksine zamanın 

insanın içinde yaşadığını ileri sürer. Varolan her şeyin sürekli bir değişimi yansıttığını vurgulayan 

Bergson, geçmiş zamanın kaybolmadan insan anlağında devam ettiğini vurgular. Çünkü zaman 

ve değişim içseldir ve her ikisi de insan düşüncesinden dünden bugüne taşınır. Descartes’a göre 

zaman, devinimin ölçüsüdür. “Tüm şeylerin sürelerini aynı ölçüde kavrayabilmek için, genellikle 

en büyük ve en düzenli devimlerin süreleri ile karşılaştırırız ki, bunlar yılları ve günleri yaratan 

devimlerdir; ve bu yıl ve günlere zaman deriz” diyen Descartes, süre kavramının bir düşünce kipi 

olduğunu, zamanın da değişik sürelerin ortak ölçüsünden başka bir şey olmadığını ileri sürer. 

Zamanı içselleştiren diğer bir filozof ise Hobbes’tur. Hobbes’a göre zaman dışımızdaki şeylerden 

çok, anın düşüncelerinde vardır ve devimdeki öncenin ve sonranın imgesidir. Zamanın sınırlarını 

da tartışan Hobbes, bu sınırları yine imgelere dayandırır: “Zamanı bir başlangıç ve sonla, ya da 

herhangi bir saptanış sınırı olmaksızın, eş deyişle sonsuza dek genişliyor olarak imgeleyebiliriz.” 

Zaman, Locke’a göre de düşüncelerle anlam kazanır. “Anlarımızda birbirini izleyen düşünceler 

zincirini gözlemlememiz, bizde zaman düşüncesini oluşturur. Bu yolla biz ardışıklık ve süre 

düşüncelerini elde ederiz. Düzenli ek uzunluktaki dönemlerle oluşan belli fenomenleri gözleyerek 

dakikalar, saatler, günler ve yıllar gibi sürelere ilişkin düşüncelere ulaşırız.” Locke’da zaman 

düşüncesinin birbirine eklenebilmesi, yenilenmesi sonsuz zaman düşüncesini ortaya çıkartır ve 

ayrıca zamanı duyulur dünyanın sınırları içinde başlatır ve bitirir (Batur 1998:39-40).  

 

Marksist düşünürlerden Vladimir İ. Lenin, “Yapıtlar” adlı eserinin 14. cildinde, zamanı 

insan düşüncesinin bir tasarımı olarak değerlendiren filozof ve düşüncelere karşı çıkar. Lenin, 

zamanın “insan bilincinin bir ürünü olduğu yolundaki idealist görüş doğru olsaydı, bilimin 

kanıtladığı şu olay nasıl açıklanabilirdi; dünya insandan önce, zaman ve uzay içinde var olmuştur 

ve milyonlarca yıldan beri vardır. İnsan dünyanın oluşumundan çok sonra ortaya çıkmıştır. Bu 

durumda zaman ve uzayın insan bilincinin ürünü olduğu nasıl savlanabilir” der. Marksist görüş, 
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zamanı idealist kimliğinden sıyırmasının ardından onun çağdaş toplumda bir değer olarak 

algılandığını ileri sürer. Bu görüşe göre, üretimdeki emeğin niceliği, emek zamanıyla ölçülür ve 

bu bağlamda da kapitalist toplumda zaman en önemli değerler arasındadır (Batur 1998:40).  

 

Toplumsal gelişmenin bir bölümünde ortaya çıkan işbölümü ve Taylorist sistem topluma 

daha çok üretim anlayışını yerleştirirken, doğal olarak günlük yaşam ritüellerini de belirlemeye 

başladı. İşbölümünün gelişmesi sonucunda işlikteki süreci bütünsel olarak kavrayamayan insan, 

günlük yaşamdaki bütünlüğü de giderek kaybetti. “İşlikte de işliğin dışında da tıpkı kumar gibi, 

oyunun varlık nedeni ve başlatıcısı olan düzenleyici ideasına bağlı kalındıkça insanın gündelik 

yaşamdaki deneyimleri de mekanca ve zamanca insandan uzaklaşmaya başladı. Kişinin 

arzularının yerine gelmesi, kendine değil (…) bilinmeyen uzun-gelecek zamanları kapsayan 

belirsizleştirilmiş bir zamana bağlanmaya başladı.” Üretim sürecinde işbölümü, günlük yaşamda 

değerleri reel olarak etkileyen ve zamandan ayrılmayan hızı da değiştirdi. Çünkü zaman hızla 

birlikte vardır ve biri değiştikçe diğeri de değişmek zorundadır. Zaman ve hız oranlarının 

toplumda değişmeye başlaması, insanın nesnelerle olan ilişkisini de farklı bir boyuta getirdi. 

Günlük yaşamda artan hız oranı, beraberinde insanın nesneyle olan ilişkisinin süresini de kısalttı. 

Bu değişim aynı zamanda değerlerdeki anlam kaybını da ortaya çıkardı. Aslında bu çift yönlü bir 

değişimdi. Çünkü “nesneler süreklilik ya da süreksizlik ile ilgili duygularımızı etkilemekte, 

durumların yapısı üzerinde etken olmaktadırlar. Bunlarla ilişkimizin süresi kısaldığında yaşam 

hızımız da artmaktadır” (Batur 1998:40).  

 

Yüzyıl önceki bilimsel düşünceye göre, zaman mekandan ayrıydı ve her ikisi de farklı 

sıralama oluşturuyordu. Öklidyen yapıda mekan katıydı, zaman ise sınırsız bir akış içindeydi. 

Günümüz biliminde zaman ve mekan birleşerek içinde bir evren yaratacakları çerçeve bir form 

ortaya koyarlar. Bu evrende mekan içinde nasıl hareket ediliyorsa, zaman içinde de öyle hareket 

edilir. Mekanda bir ölçüde zamanın akıcı niteliğine sahiptir (Demir 1994:12). 

 

Zamanın gelip-geçici olması, değişme ve süreklilik içermesi, başka bir deyişle dönüşü 

olmayan bir olgu olması, zamanı üzerinde durulması gereken önemli bir konu haline getiriyor. 

Zaman en değerli şeydir, çünkü geri getirilemez. Bu nedenle yapılan her şeyin daha az zamanda 

olması tercih edilir. Otobüste 5 saat yolculuk yerine uçakla 1 saat gibi. Bu anlamda teknoloji, 



 9 

zamanı en etkin kullanma açısından sürekli değişmektedir. Bilgisayar teknolojisinin getirdiği 

olanaklarla birlikte, insanoğlu, hayatı ışık hızıyla yaşamaktadır. Bu da insanlığın bir yaşam 

boyutu içinde olduğunu göstermektedir. (…) Yeniden başa dönüp, “zaman nedir?” diye soralım. 

Zamanı yaşıyoruz ancak tanımını yapmak pek de kolay değildir. Zamanı yaşıyoruz, ölçüyoruz, 

ancak kesin bir şekilde tanımlayamıyoruz. Felsefeciler oluş, değişme, süreklilik, derken, fizikçiler 

hal değişmeleri, hareket diyorlar, dinler de bambaşka tanımlar getiriyorlar. Sanatçılar ise 

kendilerini en iyi ifade etme araçlarından biri olarak zamanı kullanıyorlar. Yaşadıklarımızdan 

yola çıkarak zamanı nasıl algıladığımızı belirtmek belki de daha kolaydır (Kılıç 2003:72-74). 

 

Bütün insanlar için iki tür zaman söz konusudur. Bu sanatçılar için de aynıdır: Biri saat 

zamanı (nesnel zaman), diğeri hissedilen (öznel-psikolojik) zaman’dır. İki tane farklı bir dakika 

düşünün; bir dakika dişçi koltuğunda, bir dakika sevdiğiniz dostunuzla birlikte. Saat zamanı iki 

olayda da aynı ama hissediş olarak iki mekandaki bir dakika çok farklıdır. Dişçi koltuğundaki bir 

dakika saatler gibi hissedilirken, dostunuzun yanındaki bir dakika saniye gibidir. Yani bir 

uzundur, diğeri kısadır. Saatle ölçülen zamana saat zamanı ya da nesnel zaman, hissedilen 

zamana da psikolojik zaman ya da öznel zaman denir. Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi aynı 

bir dakikayı iki farklı şekilde algılamakla ilgili örnekleri günlük hayatımızda çeşitli şekillerde 

yaşarız. Yani ölçülebilen saat zamanıyla (nesnel zaman), hissedilen zamanı (psikolojik-öznel 

zaman) farklı şekillerde yaşarız. Tiyatro, dans ve bale sanatlarında olduğu gibi film sanatında da 

zaman, hem saat zamanı, hem de psikolojik zaman olarak hissedilir (Kılıç 2003:74-75). 

 

Nesnel zaman en basit tanımıyla saat zamanıdır ve fizik bilimiyle ilgilidir. Dünyamızın 

uzay içindeki hareketi, güneşin hareketi, bir günün başlayarak sona ermesi, bu düzenli hareketler 

sonucunda saat zamanı ortaya çıkar. Fizik bilimi açısından bakıldığında zaman nesnelerde 

meydana gelen hareket ve değişim’dir. Zaman diye bir olgudan söz edilebilmesi için bir olayın ve 

değişimin olması gerekir. Olay ve değişim yoksa zaman kavramından söz edilmez. Olay ve 

değişime bağlı olarak saat zamanının belirlenmesinde süreklilik şarttır. Bir olay ya da nesneden 

meydana gelecek değişikliğin süreklilik izlemesi gerekir. Süreklilik, zamanı anlaşılabilir ve 

kavranabilir, hatta ölçülebilir kılar (Kılıç 2003:75). 
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Zaman konusuyla ilgilenen düşünürlerden Heidegger (1997:26-41), saat zamanına ilişkin 

“Ölçme ne kadarı ve ne zamanı, ne zamandan ne zamana kadarı ifade eder. Zamanı saat gösterir. 

Saat, içinde aynı zamansal ardışıklığın sürekli tekrarlandığı, dışarıdan gelen bir etkiyle 

değişmediği varsayılan fiziksel bir sistemdir. Bu tekrarlanma döngüseldir. Her döngünün süresi 

aynıdır. Saat, kendini sürekli tekrarlayan, bu tekrarlarda hep aynı kaldığında güvenilebilecek bir 

süre sağlar. Bu sürenin uzunluğu seçime bağlıdır. Saat zamanı, bir olay süresinin uzunluğunun 

saatteki değişmeyen ardışıkla karşılaştırılabilmesi ve dolayısıyla sayısal olarak saptanabilmesi 

sayesinde ölçer” der (aktaran: Kılıç 2003:75).  

 

Fizik bilimi açısından bakıldığında zamanın mekanla (uzay) ilişkisi vardır, zaman 

mekandan ayrı düşünülemez. Doğadaki her varlığı hareket halinde olarak düşünürsek, süreklilik 

izleyen bir değişimi kabul ederiz. Bu süreklilik izleyen değişim sonucunda zaman ortaya çıkar, 

zaman nerede oluşur sorusu ise bize uzayı verir. Sözün özü şudur: Doğadaki her nesne, hem bir 

uzayın içindedir, hem de zamanın içindedir, bu nedenle zaman ve uzay birbirinden ayrılamaz. 

Nesnel zamanın (saat zamanı) ölçülebilmesi, bir ölçüm cetveli üzerinde düşünülmesini gerektirir. 

Zamanı bir çizgi üzerinde akıyor olarak düşünürsek ki, bu çizgi birbiri ardınca gelen donuk 

noktalardan yani an’lardan oluşur. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Bilimin sağladığı bilgiler 

ışığında zamanın an’lara bölünüp bölünemeyeceği de tartışma konusudur. Zaman hem küçük 

parçalara bölünebilen an‘lar olarak hem de, küçük parçalara bölünemeyen an’ların bütünlüğün 

olarak görülmektedir (Kılıç 2003:75-76). 

 

Zaman kavramının kaynağı toplumdur. İnsanlar doğadaki gözlemlerine dayanarak zamanı, 

an, dakika, saat, gün, hafta, ay, mevsim, yıl, vb. bölümlere ayırmış ve yaşamlarını buna göre 

düzenlemişlerdir (Esen 2000:4). 

 

İnsanlar mekanı ruhbilimsel olarak duyu organları aracılığıyla algılarlar. Böylece görsel, 

işitsel, dokunsal, kokusal, ısısal, vb mekanlar ortaya çıkar. Mekanı algılama kişiden kişiye 

değişebildiği gibi, toplumdan topluma da değişiklikler göstermektedir. “Batılıların işitsel mekana 

(gürültüye), Doğuluların ise görsel mekana daha duyarlı oldukları gözlemlenmiştir” (Güvenç’den 

aktaran: Esen 2000:4). 
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Mekanı algılamada olduğu gibi zaman doğrudan doğruya algılanamamaktadır. Zaman 

ancak mekanda meydana gelen hareket ve değişimlerle algılanabilmektedir. Güneşin doğup 

batması, havanın soğuması, mevsimlerin değişmesi, saatin akrep ve yelkovanında görülen 

hareket, ezan sesi ya da kilise çanı insanda bir zaman duygusu düşüncesi yaratır. Mekan 

kavramında olduğu gibi, zaman kavramı ve buna bağlı olarak süre de kişiden kişiye, toplumdan 

topluma değişiklik gösterir. Yaşamsal önemi olan bir sınavdaki öğrencinin zaman algısıyla, 

doğumevi kapısında eşinin doğum yapmasını bekleyen bir adamın zaman algısı oldukça farklıdır. 

Az gelişmiş toplumlarda ya da kırsal kesimde zaman yavaş bir akış içinde algılanırken, sanayi 

toplumunun insanına zaman yetmemektedir (Zıllıoğlu’ndan aktaran: Esen 2000:4).  

 

Kültürel açıdan farklılaşan zaman ve mekan algılarının ve kavramlarının yanı sıra, zamanın 

ve mekanın kullanım biçimleri de bir toplumdan diğerine, hatta bir toplum içersinde toplumsal 

kategoriler arasında bile değişebilmektedir. Zaman ve mekanın nesnel bir gerçeklik, diğer bir 

deyişle, insan bilincinden ve iradesinden bağımsız olduğu antik çağdan Einstein’a gelinceye 

kadar bir çok düşünür tarafından yadsınmıştır. Einstein zaman ve mekanın sanıldığı gibi mutlak 

olmadığını, tam tersine göreli olduğunu kanıtlamıştır. O, zaman ve mekanın nesnel olarak 

varolduğunu savunur. Einstein’e göre evren dört boyutlu zaman ve mekan sürekliliğidir 

(Hançerlioğlu’ndan aktaran: Esen 2000:4).  

 

Einstein için mutlak yani, kendi içinde olan madde ve olaylarla ilgisi olmayan bir mekan ve 

zaman yoktur. Öyleyse zamandaşlık ya da eşzamanlılık da olası değildir. O, zaman ve mekanın 

hem birbirleriyle hem de madde ve onun hareketiyle sıkı bir şekilde bağımlı olduğunu, biri 

olmadan diğerlerinin de varolamayacaklarını kanıtlamıştır. Einstein için “Zaman ve mekan 

birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, salt boyutlar değildir. Mekan ve zaman yoktur, tek bir 

mekan-zaman uzayı ve sürekliliği vardır” (Güvenç’den aktaran: Esen 2000:4). 

 

Zaman ve mekan böylece klasik felsefenin önsel ve düşünsel tasarımlarından kurtulup 

gerçek anlamlarına kavuşmuşlardır. Artık bilinmektedir ki, zaman ve mekan, nesnel ve maddi 

gerçekliklerdir. İnsan bilincinin içinde değil, insan bilincinin dışında da vardırlar. İnsan dünyada 

varolmadan önce de varolmuşlardır (Esen 2000:4). 
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1.1. Görsel zaman-mekan-hız  

Virilio'ya göre, yeni küresel enformasyon teknolojisinde öne çıkarılan şey, artık mekan 

değil, zamandır. Daha doğrusu, "hızlandırılmış zaman"dır. Hızlandırılmış zamanın doğrudan 

çıktısıysa "hızlandırılmış gerçeklik" olgusunda karşılığını bulmaktadır. Buna bağlı olarak, 

dünyasal zamanı ve mekanı kavrayışın temelinde, "etkin bir varoluş"tan ziyade, bir "tele-varoluş" 

eğilimi yatmaktadır. "Tele-varoluş" perspektifinden bakıldığında, modern dönemlere özgü 

"geçmiş, şimdi ve gelecek" şeklinde belirlenmiş olan üçlü süre sınıflaması, dünyasal hakikati 

tanımlamaya yetmemektedir. Çünkü modern sonrası bu yeni dönemde, hem yoğunlaştırılmış, 

hem de hızlandırılmış bir gerçeklik sunumunun etkisi, hız duyumuyla birlikte, dünyasal zaman ve 

mekanın doğallığını parçalamış, gerçekliği salt bir zaman dışılık ve mekan dışılık düzlemine 

indirgemiştir. Bu açıklamalardan hareketle denilebilir ki, hız temelinde yapılandırılmış olan 

görüntü, "sıkıştırılmış vizyon"dur; yüzeysel gerçeklikleri tüm çarpıklıkları içinde açığa vurur. 

Yine bu düşünceden hareketle diyebiliriz ki, görüntü, geniş ve hızlı yayılımı yüzünden kendi 

duygusal verimini yitirmiştir. Bize yalnızca ondan arta kalan şey, "tamamıyla yapay, yeniden 

kurulmuş bir evrendeki görselleştirilmiş olaylardır" (Gauthier’den aktaran: Köse 2005:236-237).  

 

Gauthier, gerçek dünyadaki hız duyumunun zamansal ve uzamsal duyumu birleştirici ya da 

birbirinden ayırıcı etkilerini, ekrandan yansıyan ve ekran aracılığıyla yeniden üretilmiş dünya 

imgelerinin algılanışı üzerinde geçersiz kılacak sanal bir mekanizmaya vurgu yapar. Her şeyden 

önce, ekranda görüntüsüz bir zaman, boşluğun simgesidir. Buna karşılık, Gauthier'ye göre, 

"medyatik görüntü israfı" ise, "bizim için lüks ve olayları kendi yüzeysel çarpıklıkları içinde 

kısaltılmış (zamansal düzlemde sıkıştırılmış) bir vizyona uyarlamak haline gelmiştir. Bu 

yüzdendir ki, görüntü, görüntüden başka bir şeyi çağrıştırmaz" (Gauthier’den aktaran: Köse 

2005:236). 

 
Virilio, "hakikatin hızlanması" olarak adlandırdığı olguda, dünyasal gerçekliğe ilişkin "adı 

konulamayan bir teknik bulaşma tarafından aktarılan kalıtsal bozuklukların" (Virilio 2003:41) bir 

yansımasını görüyorsa, Gauthier de "görüntüyü her şeyden önce süreye ve anlıksal gerçeğin 

kalıcılığına yapılmış bir müdahale" olarak görmektedir. Başka bir deyişle Gauthier, görüntünün 

gerçekliğin zamansal kontrolünü hakim bir ikna unsuru olarak değil, "ivedi bir gönderi olarak 

görselleştirilmiş zamana taşıdığından" söz etmektedir. (Gauthier’den aktaran: Köse 2005:234). 
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Gauthier'nin sözünü ettiği görselleştirme süreci, dolaysız biçimde bir hız çevrimine 

kazınmıştır. Gauthier'nin bu görsel sürecin hızlılığından kastettiği şey, aslında zamanın araç 

(medium) yoluyla denetimi, mesajı yapılandıran şeyin bizzat zamanın kendisi olduğudur (Köse 

2005:234). 

 

1.2. Görsel anlam, filmsel görselleştirme ve görsel zaman-mekan 

İçinde bulunulan uzayın doğru tanımlanmasının yanı sıra, görülen şeylerin ne olduğu, yani 

anlamlandırılması da hayati bir önem taşımaktadır. (…) Görmek, ilişkilendirmek, anlamak 

demektir. Beyin bir çağrışımlar silsilesiyle çalışır. Görülen şeyler, önceden bilinen, "görüntüye 

dönüştürülmüş" bir şeylere benzetilerek tanımlanmaya çalışılır (Güngör 2005b). Sinemanın en 

küçük anlamlı birimi görüntüdür (Büker 1985a:31). Görüntü ayın zamanda sinema sanıtının 

temel bileşenlerinden belki de en önemlisidir.  

 

Görüntü, görsel verilerin zihinde işlenip anlamlandırılmasıyla oluşan bir üründür. Bir şeyin 

görüntüsü, onu gören kişinin kafasında, ona denk düşen bütünün bir parçası haline getirildiğinde, 

başka bir deyişle sınıflandırılabildiğinde bir anlam taşır ve kalıcı olur. Yani tanımlayabildiğimiz, 

benzetebildiğimiz, bildiğimiz şeyi görürüz; aksi takdirde o bir lekedir, gürültüdür; uçar gider; 

sonuçlandırılmamış, ürüne dönüştürülmemiş bir atık gibi beynin çöplüğüne dökülür. Yeni ve 

yabancı bir ortama girildiğinde bu durum iyice belirginleşmektedir (Güngör 2005b).  

 

Görselleştirme, yapımı bütün olarak değil en küçük parçaları halinde, çekimler olarak ya da 

ayrım (sekans) içinde çekimler olarak zihinde görebilme yeteneğidir (Kılıç 2003:51). 

 

Basitten karmaşığa, somuttan soyuta, düz anlatımdan dolaylı anlatıma, görüntüyle ekranda 

bir dünya yaratma diğer sanatlarda olduğu gibi kişiseldir. Bu kişi tiyatro, elektronik görüntü 

(video) ya da film sanatlarındaki adıyla yönetmendir. Yönetmen perdede görüntü oluştururken, 

görüntü boyutunu yaratırken, konuyu gendi görselleştirme sürecinden geçirir (Kılıç 2003:51). 

 

Görselleştirme sanatçının (görselleştirme sürecine katılanlarla birlikte-yönetmenin) 

üslubudur. Sanatçının kazanmış olduğu sosyo-kültürel yaşantılardan beslenir. Bir tek nesne 

etrafında gelişen aynı senaryodan, farklı yönetmelerin farklı kamera açıları, farklı kamera 
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konumlandırması, farklı çekim ölçeği ve daha birçok farklı öğeyle görselleştirme biçimleri vardır. 

Çünkü yaşantıları, dolayısıyla görselleştirme biçimleri farklıdır (Kılıç 2003:51). 

 

Görselleştirme zihinsel bir süreçtir. Kamera ya da bir başka görüntü kaynağı ile bu zihinsel 

süreç eyleme dönüşür. Görüntüleme diye adlandırılan bu aşamada sanatçı fiziksel anlamda 

görüntüler elde eder. Görselleştirmeden görüntülemeye geçiş, görselleştirme kağıdında sanatçının 

tahayyül ettiklerini görmesiyle olur. Böylece zihinsel süreç, perdeye ya da ekrana uyarlanmadan 

önce; insan, nesne ve kamara ilişkileri kağıt üzerinde ortaya çıkar. Ekranla (perde) ilgili 

görüntüler fiziksel anlamda belirmeye başlar. Bu da film sanatından gelen bir anlayışla; çekim, 

sahne ve ayrım sistemi içinde gerçekleşir. (…) Görüntüleme, çekimleri, sahneleri ve ayrımları 

birbiri ardına ekleyerek yapımı ortaya çıkartmaktır. Görüntülemeyle birlikte fiziksel olarak 

görüntünün oluşması sonucunda ekranda veya perdede hareket ortaya çıkmaya başlar. Söz 

konusu hareket, kameranın önündeki nesnelerin hareketi, kameranın hareki ve çekimlerin birbiri 

ardına eklenmesiyle oluşan harekettir. Ekranda fiziksel olarak hareketin ortaya çıkması nedeniyle 

görüntüleme, bir anlamda görüntü boyutunda hareketin yaratılmasıdır. Böylece ekranda adım 

adım süreklilik (tema ve zaman açısından) oluşur. Sanatçı (yönetmen) bu süreç içinde biçim ve 

anlatım açısından çekimlerin diğer çekimlerle olan karşılıklı ilişkilerini ve bu parçaların bütüne 

olan etkileriyle uğraşır (Kılıç 2003:57-58).  

 

Üç boyutlu dünyayı kafamızda biçimlendiren iki temel unsur olduğu söylenebilir:  

Alabildiğine uzanan, sınırsız bir boşluk olarak tasarladığımız uzay ve bunun içinde belli bir yer 

kaplayan nesneler topluluğu. Nesneler dünyasının üç boyutlu düzeni, onu sürekli dönüştüren ve 

yeniden şekillendiren zaman faktörüyle dördüncü bir boyut kazanır.  O halde mekânın 

algılanması ve değerlendirilmesinde bir diğer önemli etken olarak zamanı da katmak gerekir 

(Güngör 2005a). Üç boyutlu evrende nesne ve uzay diyalektik bir ilişki içindedir. Bir bütünün 

birbirini tamamlayan parçalarıdırlar. (…) Boşluk ve doluluk, varlık ve yokluk gibi kavram çiftleri 

bu ilişkiden doğar. Doğaldır ki evrenin bu şekilde kavranışı sanatsal yaratılara da olduğu gibi 

yansır: Görsel sanatların temsili evreninde de “boş” ve “dolu” alanlar vardır. Bunlar heykel ya da 

tiyatro sahnesinde olduğu gibi gerçek veya resim, fotoğraf ya da sinemada olduğu gibi saymaca 

olabilir. Sonuçta, izleyicinin sanat eseriyle dış dünyayla kurduğu ilişkiye benzer bir ilişki 

kurmasına, algılama düzeneğimizin temel bir gereksinimini karşılamaya yararlar (Güngör 2005a).  
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Görüntü sanatlarında nesneler bunları temsil eden şekiller olarak karşılık bulur; şekilleri var 

eden ve sınırlarını belirleyen ise içlerindeki ya da çevrelerindeki uzaydır. Anlaşılacağı gibi şekil 

ve uzay sıkı sıkıya birbirine bağlı ve yukarıda belirtildiği gibi aynı bütünün parçalarıdırlar. 

Dolayısıyla, sanatçılar yaratmak istedikleri anlamı sadece şekilleri değil uzayı da tasarlayarak 

oluştururlar. İster iki isterse üç boyutlu sanatlarda olsun, şekil ve biçimler pozitif alan ya da figür, 

bunlar arasındaki boş alanlar yani uzay da negatif alan olarak adlandırılır (Güngör 2005a). 

 

Görsel sanatlarda uzay kavramı nesneler içindeki ya da arasındaki boşlukları çağrıştırdığı 

kadar, özellikle iki boyutlu görsel sanatlarda perspektif gibi yöntemlerle yaratılan üç boyutluluk 

yanılsaması ile de ilişkilendirilir. Leonardo'ya göre gerçek sanat iki boyutlu bir yüzeyde üç 

boyutlu bir uzay hissi yaratabilmekti. Yarattığı his bir yana, sanatın uzayının, kuralları tamamen 

sanatçısı tarafından belirlenmiş, yapıntı ve sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. İşte bu sanata özgü 

sınırlanmış uzay parçasına "uzam" ya da "mekân" diyeceğiz. Mekân, tüm figürleriyle sanatsal 

evrenin içinde yaşam bulduğu alandır. Referansları dış dünyadan gelmesine karşılık içinde yer 

alan tüm öğeler sanatçının iç dünyasının yansımalarıdır. Işık, renkler, hacimler, nesneler arası 

ilişkiler, büyüklük ve oranlar, yerçekimi v.b her şey bu yeni evrenin yaratıcısının koyduğu 

kurallara göre şekillenir (Güngör 2005a). 

 

Tiyatral etkinlik, dramatik bir metni “görselleştirmenin” sadece olası yollarından biridir. 

Sinema da dramatik metni görselleştirmek için başvurulabilecek bir başka yöntemdir; dolayısıyla 

sinema, drama karşısındaki konumu açısından tiyatroyla eşit koşullara sahiptir. Tiyatronun 

dramayla daha iç içe geçmiş görünmesinin nedeni, dramanın ortaya çıktığı tarihlerde, onu 

görselleştirmenin tek yolunun tiyatral araç ve yöntemler oluşudur (Ünal 2003).  

 

Zaman ve mekanın drama sanatına özgü grupları, filmde tüm karakter ve işlevini 

değiştirirler. Mekan, durgunluğunu ve sakin hareketsizliğini yitirip hareket kazanır, hem de 

gözümüzün önünde olup bitiyormuşçasına hareket kazanır. Kendi tarihine, şemasına ve gelişim 

olayına sahip olan akıcı, sınırsız ve bitmemiş öğe halini alır. Tek türlü fiziksel mekân, burada çok 

çeşitli birleşik tarihsel zaman karakteristiklerini de kazanır. Bu ortamda tek tek sahneler artık 

aynı türden değildir; mekanın ayrı ayrı bölümleri eş bir değer taşımaz. Bu ortamda bazıları 
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gelişimde ve belirli bir öncelik taşıyan, diğerleriyse birikmiş mekansal deneyimleri belirleyen 

özellikle nitelenmiş durumlar vardır. Örneğin yakın çekimin (colose-up) kullanılması yalnızca 

mekansal bir ölçüte sahip değildir, aynı zamanda filmin dünyasal gelişimi sırasında erişilebilecek 

ya atlanabilecek evreyi temsil eder. İyi bir filmde bu yakın çekimler rasgele ve iş olsun diye 

dağıtılmaz. Sahnenin iç gelişiminden bağımsız olarak, herhangi bir yer ya da zamanda kesilmez; 

yalnız güçlü enerjilerinden yararlanılacağı yerlerde kesilir. Bu nedenle bir yakın çekim, hiçbir 

zaman çerçevesinden kesilip çıkarılmış bir resim değildir, resmin yalnızca bir bölümüdür. Bu 

bakımdan barok resimde, resme hareketli bir nitelik kazandıran repossoir figürlere benzer ve 

filmin uzaysal yapısına bu çeşitten bir hareketlilik sağlar. Ancak bir filmde zaman ve uzay 

(mekan), sanki aralarında değişiklikler olabilen birbiriyle ilişkili etkenler gibi olduğu için, 

dünyasal ilintiler neredeyse gerçek bir uzaysal niteliğe ulaşır. Bu arada uzay da güncelleşir ve 

dünyasal karakterler kazanır; bir başka deyişle bunlardaki birbirini izleyen anlara belirli bir 

serbestlik öğesi girer. Bir filmin dünyasal ortamında, yönümüzü seçmek konusunda tam 

anlamıyla özgürce, bir zaman evresinden diğerine geçerek -tıpkı bir odadan diğerine geçer gibi- 

olayların gelişimindeki sahneleri birbirinden ayırıp gruplayarak; genel anlamda bir tür uzaysal 

dizi ilkesini uygulayarak hareket edebiliriz. Kısaca söylemek gerekirse, burada zaman, bir yandan 

kesintisiz sürekliliğini, öbür yandan geri dönülmez yönünü yitirmiş durumdadır; yakın çekimlerle 

hareketsizleştirilebilir ve geleceğe ait görüntülerle ileriye atlanabilir. Aynı anda, birlikte oluşan 

görüntüler (double-exposure)1 yoluyla birbiri ardından gösterilebilir; önce olan biri sonra, sonra 

olan biriyse olmadan önce gösterilebilir. Sinemadaki bu zaman kavramı tamamen özeldir ve bir 

bakıma düzensiz olan niteliği aynı ortamın ampirik ve dramatik kavramlarıyla karşılaştırılabilir. 

Ampirik gerçeğe ait zaman tekdüze bir biçimde ilerleyici, kesintisiz bir şekilde süreklidir ve 

bundaki sıra asla tersine çevrilemez; bunda olaylar tıpkı bir fabrikanın “üretim şeridinde” olduğu 

gibi birbirini izler. Dramatik zamanın ampirik zamanla eş olmayacağı gerçektir –sahnede doğru 

zamanı gösteren bir saatin yol açtığı sıkıntı, bu uyumsuzluktan kaynaklanır– zamanın önceden 

yazılan birliği, sıradan zamanın uzaklaştırılması olarak kabul edilebilir. Bir dramadaki dünyasal 

ilişkiler, bir filmdeki zaman sıralanmasına oranla kronolojik zamanla daha sıkı bir ilinti içindedir. 

Böylece dramada ya da dramanın en azından bir ve aynı perdesinde ampirik gerçeğin dünyasal 

sürekliliği korunmuş durumdadır. Gerçek yaşamda olduğu gibi burada da olaylar, herhangi bir 

kesintiye ya da atlamaya izin vermeyen yasalar uyarınca birbirini izler. Hiçbir yineleme ya da iç-

                                                 
1 İki imajın üst üste geldiği sinema tekniği. 
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içe girme oluşmaz, mutlak anlamda değişmez olan bir zaman ölçüsüne bağlı olarak herhangi bir 

hızlanma, yavaşlama ya da duraksama gibi durumlara çeşitli bölümler (sahne ya da perde) 

sırasında hiç rastlanmaz. Diğer yandan filmde yalnız art arda gelen olayların hızı değil, aynı 

zamanda zaman değerleri ve ölçüsünün bizzat kendisi de çoğu zaman fotoğraftan fotoğrafa; 

hareketin hızlı veya yavaş olmasına, az ya da çok sayıda yakın çekim kullanılmasına bağlı olarak 

değişebilir (Hauser 1995:413-414). 

 

Filmde herhangi bir anı keserek araya geçmişe ait bir başka anı sokabilmenin teknik 

olanağı, gerginliği arttırma fırsatını verir. Böylece film, bir klavye başına oturarak istediği kadar 

anahtarı yukarı-aşağı, sağa-sola çevirebilen bir kimsenin yarattığı olay izlenimini verir. Çoğu 

zaman bir filmin kahramanını henüz mesleğinin ilk yıllarında olan genç bir adam olarak görürüz; 

daha sonra geçmişe giderek kahramanın çocukluğunu yaşarız. Bir süre sonra da onu erişkin bir 

adam olarak görürüz. Hatta zaman zaman kahramanı öldükten sonra, bir akrabasının ya da 

arkadaşının zihninde canlanmış olarak, yani yaşar durumda görebiliriz (Hauser 1995:414-415). 

 

Filmsel zamanın süreksizliği nedeniyle konunun ileri ya da geriye dönük gelişimi, herhangi 

bir kronolojik bağ olmaksızın, yinelenen dönüşler ve hareketlerle tam bir özgürlük içersindedir. 

Bu özellik sinema deneyiminin sonsuz sınırlara ulaşmasını sağlayan temel bir niteliğidir. Bununla 

birlikte filmde paralel görüntülerin eş zamanlılığı tanımlanmadığı sürece, zamanın gerçek 

anlamda uzay içinde erimesine rastlayamayız. Seyirciyi boşlukta bırakan etken, bu birbirinden 

farklı ve uzaysal nitelikte ayrı ayrı olan olayların eş zamanlılığıdır. Bu da zamana iki-boyutluluk 

kazandıran cisimlerin eşzamanlı olarak yakın ve uzakta olmaları, yani zaman içersinde birbirine 

yakın, uzay içersinde birbirlerinden uzakta bulunmalarıdır (Hauser 1995:415).  

 

İki eş zamanlı olay dizisinin anlatımı, sinemasal biçimlerde özgün bir kullanım malzemesi 

olarak, sinema tarihinin oldukça erken bir aşamasında keşfolunmuştur. İlk önce bu eşzamanlılık 

basitçe film şeridine geçirilmiş ve seyirciye aynı zamanı gösteren iki saat ya da benzeri olan 

doğrudan göstericiler aracılığıyla sunulmuştur. Çift konuyu aralıkları olarak işlemek ve böylece 

bir konunun tek evrelerini değişik montajlara uygulamanın sanatsal tekniği, birden bire gelişmiş 

değildir. Ancak daha sonra bu tekniğin örnekleri sık sık, her fırsatta karşımıza çıkmaya 

başlamıştır. İster iki rakip parti, ister iki yarışmacı, ister iki çift arasında yer alalım, filmin 
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yapısına çaprazlaşan ve birbirini kesen iki çizgi egemendir. Burada zıt eylemlerin eş zamanlılığı 

ve gelişimine ait karakterlerin iki yanlılığı söz konusudur. Klasik Griffith filmlerinden bilindiği 

gibi, bir tren ya da araba üzerinde gerçekleşen heyecanlı bir olayın bitiminde, entrikacı ya da “at 

sırtındaki kralın habercisi”, katil ya kurtarıcı, devamlı resim değiştirme tarzındaki devrimci bir 

teknikle amaca ulaşır. Bu çeşitten bitiş, benzer konuları işleyen hemen tüm filmlerde daha sonra 

da kullanılmıştır (Hauser 1995:415).  

 

Günümüz insanının gözünde eş zamanlılık gerçeği, yeni bir anlam kazanır. (…) 

Eşzamanlılık büyüsünün keşfiyle, aynı insan bir yandan çok farklı, birbiriyle ilintisiz birçok şeyin 

birden aynı anda karşısında kalır. Diğer yandan başka yerlerdeki başka insanlar aynı deneyimi 

yaşarlar, çünkü aynı şey aynı zamanda birbirinden tümüyle ayrı yerlerde oluşup gitmektedir. 

Modern teknikle günümüz insanının farkına vardığı bu evrensellik, belki de yeni zaman 

kavramının ve modern sanatın yaşamı tanıtmasındaki haşinliğin gerçek kaynağını 

oluşturmaktadır. Modern romanı eski romandan kesinlikle ayıran bu özellik sinematografik 

etkilerin hemen tümünden de sorumludur. Konunun ve sahnedeki gelişimin kesilmesi, düşünce ve 

davranışların birdenbire ortaya çıkması, zaman standartlarının göreceliği ve dayanıksızlığı bize 

Proust ve Joyce’un çalışmalarını anımsatır. Proust birbirinden 30 yıl arayla geçmiş iki olayı sanki 

aralarında iki saat varmışçasına önümüze getirdiğinde, bir çeşit büyüye başvurmuş olur. Proust, 

hiçbir zaman çağlardan ve tarihlerden söz etmez, onun romanındaki kahramanın yaşını hiçbir 

zaman tam olarak bilemeyiz. Proust’un romanlarındaki olayların kronolojik ilişkisi bile oldukça 

belirsizdir. Deneyimler ve olan-bitenler zaman içindeki yakınlıklarıyla birbirine bağlı değildirler. 

Bunları kronolojik sıraya dizme girişimi, Proust’un gözünde sadece bir saçmalıktır. Her insan 

dönenceli olarak yinelenen kendi kişisel deneyimlere sahiptir. Çocuk, genç ve büyük insan 

temelde her zaman aynı şeyi denerler; bir olayın anlamı çoğu kez aradan birçok yıl geçmeden 

önce onlar üzerinde bir etkiye sahip değildir. Ancak kişi, yaşamakta olduğu anın deneyiminden 

önceki yılların birikimini pek az fark eder. İnsan, yaşamının her anında aynı şekilde uyanık, 

duyarlı, cesaret ve atılganlığı bastırılmış bir çocuk, aynı zayıf insan ya da aynı yalnız kişi değil 

midir? İnsan yaşamının her yeni durumunda şu ya da bunu deneyebilen, zamanın akışına karşı 

deneylerinin tekrarlanan özellikleriyle korunan bir kişi değil midir? Tüm yaşam ve 

deneyimlerimiz sanki hepsi aynı anda olup bitmiş gibi değil midir? Bu eşzamanlılık gerçekte 
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zamanın bir yadsınması değil midir? Ve bu yadsıma fiziksel mekan ve zamanın bizi yoksun 

kıldığı içtenlikten kurtuluşun bir savaşımı değil midir? (Hauser 1995: 415-416-417). 

 

Joyce’a göre zaman, üzerinde insanın ileri-geri hareket ettiği, yönü olmayan bir yoldur. 

Ancak Joyce, uzaysallaşmayı Proust’tan daha ileriye götürmüş ve iç olayların yalnız 

uzunlamasına değil, enlemesine kesitlerde de bulunduğunu göstermiştir. İmgeler, fikirler, beyin 

dalgaları ve anılar yan yana dururlar ve birden bire gelen, mutlak bir kesintiye uğrarlar. Bunların 

kökeni pek göz önüne alınmaz; dikkat edilen yanları eşzamanlılıklarıdır. Zamanın 

uzaysallaştırılması Joyce’da oldukça ilerlemiştir, bir kimse Ulysses’i okumaya, hoşlandığı yerden 

başlayabilir. Okuyucunun kendisini içinde bulduğu ortam gerçekte tamamen uzaysaldır. Çünkü 

roman yalnız büyük bir kentin resmini çizmekle, aynı zamanda onun yapısını da benimser; 

meydanlardan ve sokaklardan oluşan, insanların içersinde yuvarlandığı, yürüdüğü ve istedikleri 

zaman istedikleri yerde durdukları ağı da tanımlar. Joyce romanını yazarken bölümleri birbiri 

ardına dizmemiş, aynı anda birkaç bölüm üzerinde birden çalışmıştır. Bu bakımdan sinemanın 

uyguladığı tekniğe benzer bir yöntem kullandığı söylenebilir (Hauser 1995:417). 

 

Bergson usulü zaman kavramına, filmlerde ve modern romanlarda olduğu gibi çağdaş 

sanatın tüm dallarında ve akımlarında rastlanabilir. Modern resmin çeşitli akımlarını; İtalyanların 

fütürizmiyle, Chagall’ın ekspresyonizmini, Picasso’nun kübizmi ile Giorgio de Chirico veya 

Salvador Dali’nin sürrealizmini birbirine bağlayan temel deneyim, her şeyden çok “ruhsal 

yapının eş değerli” olmasıdır. Bergson ruhsal olayların kontra puanlarını ve aralarındaki ilişkinin 

müziksel yapısını keşfetmiştir. Bir müzik parçasını gereğince dinlediğimiz zaman her yeni notayı 

öncekilerle kaynaştırarak işitiriz. Bunun gibi deneyimini geçirdiğimiz her şeyi, daha öncekilerle 

birlikte kendimize mal ederiz. Eğer kendimizi anlarsak, kendi ruhumuzu bir nota kağıdı gibi 

okuyabilirsek, karmaşa halinde gelen sesleri çözebilir ve onları çeşitli bölümlere ait polifoniler 

haline getirebiliriz. Tüm sanat, söz konusu karmaşa ile yapılan bir savaştan ibarettir; karmaşaya 

doğru her an daha çok yaklaşmakta ve onun pençesinden daha ilerideki ruhsal alanlarımızı 

kurtarmaktayız. Eğer sanat tarihinde bir ilerleme olmuşsa, bu, karmaşadan kurtarılan bölgelerin 

genişlediğine işarettir. Zamanı çözümlemesi nedeniyle film, bu çeşitten bir gelişimin tam çizgisi 

üzerinde yer almaktadır (Hauser 1995:417-418).  
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Hareketli fotoğraftan, bir sanat dalı olarak sinemanın gelişmesi iki önemli başarıdan 

kaynaklanır: Amerikalı Yönetmen D. W. Griffith tarafından bulunduğu ileri sürülen yakın çekim 

(close-up) ve Ruslar tarafından keşfolunarak kısa-kesme (short cutting) olarak adlandırılan 

birleştirme yöntemi. Bununla birlikte konunun devamlılığına sık sık ara vermek, Ruslar 

tarafından bulunmuş bir yöntem değildir; Amerikalılar bunu heyecan yaratmak amacıyla uzun 

zamandan beri kullanmaktaydılar. Ancak Rusların yönteminde yeni olan nokta, bilgi verici uzun 

sahnelerin araya sokulmasından vazgeçilerek, bunun yalnızca yakın çekimlerde uygulanmasıdır. 

(…) Bu montaj tekniğinin devrim yaratıcı niteliği kısa çekimler, ritim hızlanması, çekim 

noktalarının değişkenliği ve sinemada uygulanabilecek diğer yöntemlerden çok daha fazla; 

homojen bir eşyalar dünyasını değil, gerçeğin yeterince heterojen öğelerini yansıtması ve bunları 

yüz yüze getirmesine bağlıdır. Eisenstein, Potyomkin Zırhlısı filminde şu görüntü sırasını 

kullanmıştır: Çılgınca çalışan insanlar, kruvazörün makine dairesi; çeşitli çarkları çeviren eller, 

zahmetle gerilmiş yüzler, manometrede en yüksek basınç derecesi; tere bulanmış bir göğüs, akkor 

haline gelmiş bir kazan; bir kol, bir çark; bir çark, bir kol; makine, insan; makine, insan …. 

(Hauser 1995: 423-424). Eisenstein’in bu yöntemiyle gerçekleştirdiği anlatımda, biri maddesel, 

öteki ruhsal iki farklı gerçek bir araya getirilmekte; yalnız bir araya getirilmekle de kalmamakta, 

birinin diğerine geçtiği gösterilmektedir (Hauser 1995:424). James Cameron da, 1998’de 

gösterime giren Titanic filminde, Titanic’in okyanusa açılışında, Eisenstein’ın uyguladığı, bugün 

bile hala sinema izleyicisine estetik bir doyum veren, bir bakıma norm, bir örnek olarak iş gören 

ve model kabul edilen yukarıda sözü edilen yöntemini kullanır. Cameron’un filminde birinci sınıf 

mevkide yolculuk eden ve nişanlısının yaşantısından sıkılan bir kadın ile Titanic’e son anda binen 

bir göçmenin aşkı izleyenlerin mendillerini ıslatır. Titanic suyla dolarken, filmi yapanların 

kasaları da paraya boğulur ve tüm zamanların en yüksek gelirini elde eder. Sinema eleştirmeni 

Alin Taşçıyan’a göre Cameron, Titanic’in okyanusa açılışını tıpkı Eisenstein’ın Potemkin 

Zırhlısı’sının yol alışı gibi kurgular (Akın 2002:84). 

 

Abel Gance ise Tekerlek filminde uzayın çözümlenmesi ve zamanın bireşimiyle bambaşka 

bir şey yapıyordu. Gance’ın görüntülerinden çoğu duruk görüntülerdir. Lokomotifin bacası, 

ocağı, manivelalar önündeki makinist, hız göstergesi. Dönen tekerleklerin omuz çekimi 

lokomotifin hızlı gittiğini göstermez. Hem zaten bu tekerleklerin gerçekten bu lokomotifin 

tekerlekleri olduğunu bize kim kanıtlayabilir. Dönen tekerlekler… Gance’ın amacı artık gittikçe 
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hızlanan bir lokomotifi göstermek değil, kurgu yardımıyla zaman ve uzaydaki ilişkiler üzerinde 

oynayarak bu lokomotifin hızını, bu hızın artışını hatta bunların makinistin bilincindeki 

ruhbilimsel nedenini anlamak’tır (Bazin 1995:23). 

 

Görüntüyü gerçeksel, çevresel, yorumlayıcı, simgesel, öykündürücü, özleştirici, özetleyici, 

birleştirici ve kurgu olarak kullanmak mümkündür. Bir konuyu görüntüyle doğrudan doğruya, 

yalın ve düz bir yolla anlatmak, görüntünün gerçeksel kullanımıdır. Görüntüyle bir mekan 

oluşturulabilir. Örneğin İstanbul Boğaz Köprüsü çekiminin İstanbul’u belirlemesi görüntünün 

çevresel kullanımıdır. Yorumlayıcı kullanım ise görüntüyle düşüncelerin, hayallerin ve 

duyguların ifadesidir. Örneğin bir detay gösterilerek ardından gelişecek olaylar çağrıştırılır. 

Simgesel kullanım, farklı atmosfer ve olayların görüntüyle simgelenmesidir. Örneğin karamsar 

bir düşünceyi, yağmurlu ve kapalı bir hava görüntüsüyle vermek vb. Bir olay, konu ya da kişinin 

görüntüyle taklit edilmesi, örneğin olayın sandalda geçtiğini belirtmek için kameranın sağa-sola 

sallanması görüntünün öykündürücü kullanımıdır. Belirli olaylardaki ya da kişilerdeki tipik 

ayrıntılar görüntüyle özleştirici bir öğe olarak kullanılabilir. Napolyon’un şapkası gibi. Bu da 

görüntülerin özleştirici kullanımıdır. Görüntünün özetleyici kullanımı ise daha önceki olayları 

topluca hatırlatmaktır. Görüntüyle olaylar ve düşünceler arasında birleştirme yapılabilir. Örneğin 

bir silahtan kadının yüzüne, kadının yüzünden silahı elinde tutan kişinin yüzüne çevrinme 

yapmak. Kurgu ise çeşitli görüntüleri birbiri ardına ekleyerek benzerlikleri ve farklılıkları ortaya 

çıkarmaktır (Kılıç 2003:56-57). 

 

Filmde her görüntü bir doğal anlam taşımakla birlikte (içeriği açısından), tüm görüntülerin 

simge değeri taşımadıklarını da belirten Mitry, görüntülerin bu değerleri sekanslar halinde 

düzenleme ile ilişkiler yoluyla kazandıklarını ifade eder. Ona göre günümüz sinemasında yakın 

planlar tırnak içinde simgeler kullanılmadığından, görüntüler ancak bütün içindeki ilişkileriyle 

simgesel anlam kazanırlar. (…) Bir anlam birçok anlatım ile verilebilir. Eisentsein’in 

Potemkin’inde piyano üstündeki kırık mumlar, gemicilerin kırdığı tabak ve kelebek gözlük, üçü 

de egemen sınıfın düşüşünü anlatır. (…) Mitry, filmde zaman değişimini belirtmek için kopan 

takvim yapraklarını göstermek yerine, alt yazı ile “birkaç yıl sonra” demenin daha uygun 

olduğunu belirtir (Zıllıoğlu 1981:177). Mitry’e göre görüntüler arası ilişkiler, genel olarak 

söylenirse içermelere bağlıdır. Bir kül tablasının görüntüsü kül tablasınınkinden başka anlam 
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taşımaz. Fakat içerme ile “içi izmaritlerle” dolan kül tablası, geçen zamanı anlatmaya yarar. 

Başka bir bağlamda bu görüntü sıkıntı, bekleme ya da sinirlilik anlamını taşıyabilir. İki ayrı 

anlam aynı simge ile belirtilebilirler (Zıllıoğlu 1981:176). 

 

Sinema, görüntüleri tek tek parçalara ayırma ve bunları gösterim sırasında kaynaştırarak 

anlatıyı oluşturma yetisine sahiptir. Çekim, bu parçaların bir diğer tanımlamasıdır. Diğer bir 

deyişle kurgunun en küçük birimi ve filmsel anlatının yaratılması olanağı verir. Çekim 

kavramının bir diğer asal unsuru olan sanatsal uzayın sınırlandırılması, diğer bir değişle çerçeve 

içine sıkıştırılması, estetik duygunun karmaşık biçimde de olsa oluşmasını sağlar. Ancak bu 

estetik duygu filmi bir bütün olarak algılamakla ortaya çıkar (Karakaya 2005:135). 

 

2. Sanatta Zaman-Mekan 

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler 

yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her 

dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır (Etike 2005). 

 

Sinemada, sanata popüler bir başarı kazandırmak için Sovyetler, Almanlar ve Fransızların 

hesaplamaya çalıştıkları şey; seyircinin kavrama gücüdür (Rotha-Griffith 2001:5). Her sanat 

yapıtının belirli bir adrese yönlendirilmiş olması sanatlar arasında ortak bir yön olarak 

belirmektedir. Okuyucu, dinleyici veya izleyici, yani sanat yapıtını algılayan bir insanın varlığıdır 

ki, bu insan sanat yapıtları arasındaki ortak yönlerin bir başlangıcı, en geneli, belki de en 

önemlisidir (Sokolov 1995:12).  

 

Sanat, insan yaşantısının önemli bir parçasını öyle bir yöntemle soyutlar ki, bu gerçek 

yaşamdan farklı olur ve kendi içinde tam bir uyum gösterir. Araçları biçim ve yöntemler olan 

çeşitli sanat türleri sanatın bu amacını, bu araçlar yardımıyla gerçekleştirmeye çalışırlar. Her 

malzeme için bunlar farklı olabilir. Hatta aynı malzeme için uyum sağlamaya yardım edecek çok 

değişik soyutlama, önemsiz kısımları eleme ve vurgulama yöntemlerine izin verebilir (Esen 

2000:5). 
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Alman dram yazarı Lessing, şiir sanatının kendi malzemesini zamansal, görüntü 

sanatlarının ise kendi malzemesini mekansal olarak düzenlediğinden söz eder (Must ve 

Cohen’dan aktaran: Esen 2000:5).Sanatların sınıflandırılmasını ele alan Mitry, ilk çağlardan beri 

sanatların mekan ve zaman sanatları olarak sınıflandırıldığını, bunun öznelliğine karşı çıkan 

Charles Lalo, P. Nedoncelle, Soriau ve başkalarının değişik sınırlandırmalar oluşturmaya 

çalıştıklarını, ancak bunların da aynı öznelliği koruduklarını, bu nedenle kendisinin klasik 

sınıflandırmayı yeğlediğini belirtmiştir. Başka bir deyişle Mitry, sanatları zaman ve mekan 

sanatları olarak sınıflandırmıştır (Zıllıoğlu 1981:165). Sinema en genç sanat dalı olduğu için 

diğer sanat dallarından çok etkilenmiştir. Fakat bu durum, tek taraflı bir egemenlik ilişkisine 

dönüşmemiştir. Yedinci sanat olan sinema, müzik, dans, resim, tiyatro, edebiyat gibi sanatlardan 

parçalar taşımanın ötesine geçerek kendi estetik yapısını oluşturmuştur ve bu ilişkiyi bir 

etkileşime dönüştürmüştür (Tutumlu 2002:1).  

 

Yönetmen Semir Aslanyürek’e göre, her sanat kendisinden önce var olan sanatlardan öğeler 

içerir. Örneğin, tiyatroda da edebiyat, resim, heykel, müzik, mimari, dans vs. mevcuttur ve nasıl 

ki tiyatroya kendisinden önce var olan sanatların bir sentezi gözüyle bakmıyorsak, sinema da 

kendisinden önce var olan sanatların bir sentezi değildir. Sinema sinemadır. Kendi başına var 

olan ve diğer sanatlardan kategorik olarak ayrılan bağımsız bir sanattır. Buna rağmen sinemayı 

dünya sanat tarihinin genel perspektifinde ele almak gerekir (Arslanyurek 2000).  

 

Andre Bazin, fotoğraf ve film süreci içinde plastik sanatların görevini şöyle açıklamaktadır: 

“Görüntünün meydana getirilişi, hatta insanı merkez alan her çeşit faydacılıktan bile sıyrılmıştır. 

Artık söz konusu olan, insanın ölümü geride bırakması değil, daha genel ölçüde, gerçeği örnek 

olarak ve özerk bir zaman niteliği taşıyan ülkesel bir evrim yaratılışıdır.” Bazin’in özerk bir 

zaman niteliği taşıyan diye kavramlaştırdığı konu, sanatçıların temel kaygılarından birisidir. 

Resimde, heykelde, tiyatroda, dansta, müzikte, fotoğrafta ve filmde zaman kavramı düşünülür. 

Sanatçılar ürettikleri eserlerin kendine has bir zaman niteliği taşımasını arzular (Bazin’den 

aktaran: Kılıç 2003:72).  

 

Sinema özellikle görsel ve uzamsal gerçekliğe bağlıdır ve bunlar fizikçilerin gerçek 

dünyasıdır. Bu nedenle sinemanın merkez gerçekliği “İfade gerçekliği veya konu maddesi 
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gerçekliğine bağlı değil, hareketli resimlerin uzam gerçekliğine bağlıdır.” Bu gerçekçi kapsam ve 

teknik estetiğidir. Sinema tüm gerçek sanatların ilkidir. Çünkü nesnelerin uzayda yer aldıkları 

uzamlılıklarını kaydeder (http://bodabas.tripod.com/ogrencicalismalari/BasakAbacigilbazin.htm) 

(17.12.2005). 

 

Plastik sanatlarda, sahnede olduğu gibi mekan statiktir, değişmez, ayrıca amaçsız ve 

yönsüzdür. Tüm bölümlerinin homojen olması ve bölümlerinin hiçbirinin zamansal olarak bir 

diğerini gerektirmemesi nedeniyle, insan onun içinde oldukça özgür hareket eder (Esen 2000:5)  

 

2.1. Görsel sanatlarda mekan ve türleri 

Sanat eserindeki mekan (uzam) duygusunun büyük ölçüde görsel öğeler arasındaki 

ilişkiden doğduğu söylenebilir. (Güngör 2005a).  

 

Uzam, nesnelerin birbirleriyle ilişkilerine dayanarak zihnimizde yarattığımız soyut bir 

kavramdır. Çizgiler, şekiller, renkler ve tonların kullanılış şekilleri, izleyicinin kafasında uzamın 

nasıl oluşacağına doğrudan etki eder. Örneğin çizgilerin yatay, dikey veya diyagonal 

kullanılışları, tonlardaki ya da renklerdeki değişmeler uzamın yassı ya da derinlemesine 

algılanmasına sebep olur. Renklerin kontrast kullanımı uzamın daha büyük algılanmasına yol 

açar vb. gibi… Mekan (uzam), geniş ve karmaşık bir görsel bileşendir. Bilimin parçalayan ve 

kategorize eden yaklaşımıyla bakıldığında, diğer görsel öğelerde de olduğu gibi farklı 

sınıflandırmalar olmakla birlikte, görüntü sanatlarında, yaratıcısının onu oluşturuş biçimine bağlı 

olarak şu türlerini saptamak mümkündür: Açık-Kapalı, Yassı-Derin, Belirsiz-Belirli, Boş-Dolu… 

(Güngör 2005a). 

 

2.1.1. Açık ve kapalı mekan 

Çeşitli kaynaklarda bu kavramın açık-kapalı biçim2, açık-kapalı kompozisyon3, açık-kapalı 

uzay4 şeklinde de isimlendirildiği görülmektedir. Belirleyici olan, izleyicinin ilgisinin görüntü 

çerçevesinin sınırları içinde tutulup tutulmadığıdır (Güngör 2005a).  

                                                 
2 Bkz. James Monaco, “Bir Film Nasıl Okunur”, Çev. Ertan Yılmaz, Oğlak yay. İstanbul, 2001 
3 Bkz. Sabit Kalfagil, “Fotoğraf Sanatında Kompozisyon” Fotoğraf  Yay., İstanbul, 1981 
4 Bkz. Bruce Block, “The Visual Story”, Focal Press, Boston, 2001 
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Kapalı uzamda görüntü kendi içine kapalı ve bir anlamda “yeterli”dir. Anlatılmak istenen 

şeye dair tüm veriler çerçevenin içinde yer alırlar. Bu bakımdan seyircinin dikkati tamamen 

karenin içine yoğunlaşır ve ondan gösterilmeyen başka şeyleri hayal etmesi beklenmez. Rönesans 

döneminin birçok ikonografik resim örneği buna güzel örnektir. Bu resimlerde anlatılan öyküler, 

hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, bitmiş, tamamlanmış olarak sunulurlar. Her şey 

söylenmiştir; izleyicinin bir şey eklemesine gerek yoktur. Hollywood’un 1930-40’lı yıllardaki 

klasik anlatımı da bu tür bir çerçevelemeyi kendine temel almıştı; yani her şeyin karenin 

ortasında olup bitmesi ilkesini… (Güngör 2005a). 

 

Aslında bu durum, görsel olarak çok güçlü sınırlarla çerçevelenmiş görüntü sanatlarının 

doğasına uygun gibi görünür. Bir resim çerçevesi çok net bir şekilde çevresinden ayrılır; fotoğraf 

ve sinema kareleri de öyle… Ama sanat, statik ve kendi maddi sınırlarıyla sınırlanmış bir 

anlatımla yetinemezdi. Onun, sadece sanatçısının değil izleyicisinin de düş gücüne gereksinimi 

vardır. Açık uzamda çerçevenin sınırları zorlanır; izleyiciden, gösterilmeyenlerin hayal edilmesi 

beklenir. Kesilmiş, tamamlanmamış figürler, belirli bir yön göstererek gözümüzü çerçeve dışına 

doğru çeken çizgiler, oyuncuların bakışları veya hareket gibi görsel öğeler bilinçli olarak uzamın 

çerçevenin dışında da devam ettiğini seyirciye hissettirmeye yöneliktir (Güngör 2005a). 

 

Resim, fotoğraf gibi görüntü sanatlarından farklı olarak sinemanın kendine özgü 

yöntemlerle, uzamın izleyicilerin kafasında kurulmasında ve çerçevesinin sınırlarını esnetmekte 

ayrıcalıklı bir yeri olduğu söylenebilir. Örneğin kurgu yoluyla, aynı mekana ait farklı bakış 

açılarına sahip çekimler tümdengelimsel (genel çekimlerden yakın çekimlere doğru) ya da 

tümevarımsal (yakın çekimlerden genele varmak) yöntemler aracılığıyla, tıpkı bir yap-bozun 

parçaları gibi izleyicinin kafasında birleştirilir ve bütün resim oluşturulur. Sinemanın karanlık bir 

salonda ve izleyicinin görüş alanını dolduracak kadar geniş bir perdede izlenmesi de, 

çerçevesinin sınırlarını unutturmakta ona önemli bir teknik katkı sağlar. Güçlü kamera hareketleri 

ya da kameranın çok yakınından kareye girip çıkan nesnelerin hareketleri çerçevenin sınırlarını 

adeta yok eden etkiler yaparlar (Güngör 2005a). 
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2.1.2. Belirli-belirsiz mekan 

Sanatın her şeyden önce bir iletişim biçimi olduğu düşünülürse, görüntü sanatlarında bu 

iletişim zemininin en temel yapı taşlarından biri olan mekan duygusunun yaratılmasının ne kadar 

önemli olduğu ortaya çıkar. Sonuçta, görsel sanatlar görünen dış dünyanın verilerinden yola 

çıkmak, onlara yaslanmak durumundadırlar. Genel olarak görsel sanat eserlerinde tanımlanabilir 

bir mekanın asgari ipuçları bulunur. Sanat eserindeki bu tür kavranabilir, anlaşılabilir mekan 

olgusuna "belirli uzam" diyeceğiz (Güngör 2005a). 

 

Günümüzde çoğu sinema filminde olduğu gibi, perdedeki kişi ve olaylarla özdeşleşmenin, 

izleyiciyi koltuğuna kilitlemenin anahtarı olarak kullanıldığı örneklerde seyircisini kendi görsel 

evrenine sokmak hayati bir önem taşımakta, yaratılan mekan sarıp sarmalayan atmosferin temel 

taşı haline gelmektedir. Aslına bakılırsa, en basit bir filmde bile, seyircinin perdede geçen 

olayları kavrayabilmesi ve anlamlandırabilmesi için, her şeyi yerli yerine oturtması, farklı 

çekimler yoluyla kendisine sunulan parçaları doğru olarak birleştirerek olayların içinde geçtiği 

mekanı kafasında oluşturabilmesi gerekmektedir. Ne neye göre nerede ve hangi uzaklıktadır? Bu 

temel sorular yanıtlanmaksızın izleyicinin kafa karışıklığı sona ermeyecek ve dikkatini anlatımın 

başka alanlarına yöneltmesi güçleşecektir. İşte bu sorulara karşılık veren uzam belirli uzamdır. 

İletişimin devam edebilmesinin ilk koşullarından biridir. Sinema acemilerinin filmlerinde sık sık 

uzamın ( ve çoğunlukla zamanın da) doğru olarak kurulamaması sonucu seyircinin anlama 

güçlüğü çektiği ve sonunda filmden koptuğu görülür (Güngör 2005a). 

 

Mekanın kavranamaması anlama güçlüğünün yanı sıra endişe, korku, gerilim, sıkıntı 

yaratan bir öğe olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden sinemada bu etkiler yaratılmak 

istendiğinde, bilinçli olarak kullanılmaktadır. Görsel verilerin belli bir sınırın altında olması 

durumunda izleyici gördüklerini bir bütünlüğe kavuşturamaz, tanımlayamaz, belirsizliğin tehdit 

edici baskısı altında kalır. Çeşitli nedenlerle tanımlanamayan, uzamsal ilişkilerin kurulamadığı 

uzam biçimi “belirsiz uzam”dır (Güngör 2005a). 

 

Nesneler dünyasında her şey mekan kavramıyla yerli yerine oturduğu için, belirsiz uzam 

nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini de bozar ve belirsizleştirir. Görsel sanat eserlerinde bu amaçla 



 27 

da bilinçli olarak kullanıldığına tanık olunur. Her haliyle, belirsiz uzamın izleyende güçlü 

duygusal tepkiler yaratacağı açıktır (Güngör 2005a). 

 

Uzamı belirsiz hale getiren pek çok unsur olabilir, ancak özetlemek gerekirse görmeyi ve 

kavramayı engelleyen her türlü veri yoksunluğu ya da karmaşası uzamı belirsizleştirir. (…) 

Sinemada belirsiz uzamın çeşitli amaçlarla ancak sınırlı sürelerle kullanılabildiğini, belirsizliğin 

sürekliliği halinde iletişimin tümden kopma tehlikesi olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir. 

Örneğin, deneysel denebilecek bir anlatım tarzını benimseyen Irreversible (Geri Dönüş Yok) 

filminin başlangıç sekansında, oldukça hızlı ve düzensiz bir şekilde hareket eden kameranın, 

mekanın, görülen şeylerin ve ne olup bittiğinin anlaşılmasını oldukça güçleştiren görüntülerinin 

uzun süre kullanılması bir çok seyircinin daha filmin başında salonu terk etmesine yol açmıştır 

(Güngör 2005a). 

 

Resim, fotoğraf gibi özdeşleşmenin öne çıkmadığı görsel sanatlarda belirsiz uzam, daha 

çok izleyicinin düş gücüne hitap eden bir unsura dönüşür. Örneğin Brueghel, Bosch gibi 

gerçeküstücü ressamlar kolaylıkla tanımlanabilir nesneleri, tıpkı düşlerde olduğu gibi, farklı bir 

kurguyla bir araya getiriyorlar, mekanı plastik bir malzeme olarak kullanıyorlardı. Soyut resim 

örnekleri ise mekan ve nesne tanımlarından nerdeyse tamamen vazgeçerek her bireyin kendine 

has bir sonuca varmasına neden olabilecek bir bilinçaltı etkileme aracına dönüşmüşlerdir (Güngör 

2005a). 

 

2.1.3. Boş-dolu mekan 

Sanatın uzamı boş ve dolu alanlardan oluşur. Dolu ya da pozitif alanlar şekil ve 

biçimlerden, boş ya da negatif alanlar da bunlar arasındaki ya da içindeki boşluklardan meydana 

gelir.  İşte bu boşlukların geneli kapladığı uzama boş, dolu alanların çoğunlukta olduğu uzama ise 

dolu ya da yoğun uzam diyebiliriz (Güngör 2005a). 

 

Bu noktada, dolu ve boş kavramlarının bir tarafıyla,  algılama düzeneğimizin konu-fon 

ayrımıyla da ilgisi olduğunu belirtmek gerekir. Dikkatin yöneldiği şey konu ya da figür, onun 

dışında kalanlar ise fon ya da zemin olarak adlandırılır. Hemen her zaman ilgi nesnelere yani 

dolu alanlara yöneldiğinden konunun nesnelerden yani pozitif alanlardan, fonun ise negatif 
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alanlar ve bağlamı oluşturan ikincil önemdeki görsel öğelerden oluştuğunu belirtmek gerekir 

(Güngör 2005a). 

 

Uzamın tanımlanabilmesi için görsel referanslara yani nesnelere gereksinim vardır. Bir 

maviliğin gökyüzü olduğunun anlaşılabilmesi için, başka hiçbir veri yoksa, bulutlar, kuşlar gibi 

ipuçları gereklidir. Bomboş uzayı anlatmak için bile birkaç yıldız görmek gerekir. Mutlak bir 

boşluk mekan fikrini doğurmaz. Bu bakımdan pratikte boş uzam, onu tanımlayacak nesne 

ipuçlarının asgarisini taşıyan mekanlar için geçerli bir kavramdır Aynı şekilde, nesneler arası ya 

da içi hiçbir boşluğun, hiyerarşinin, derinliğin  algılanmadığı, görülmediği durumlarda da dolu 

uzamdan söz etmek olanaksızlaşır. Görülen artık sadece görüş alanımızı kaplayan nesne ya da 

nesneler gurubudur.  Ancak onları kafamızda bir uzay parçasının içine yerleştirecek ipuçlarını 

algıladığımızda mekan kavramı da oluşur (Güngör 2005a). 

 

Resim gibi ikiboyutlu görsel sanatlarda bazen pozitif ve negatif alanları ayırt etmek 

güçleşir. Bazı sanatçılar pozitif ve negatif alanları eşit oranda vurguladığı için negatif alan yok 

gibi görünür. Bazen de bu alanlar birbirine dönüşerek seyircinin kafasını karıştırabilir. Negatif ve 

pozitif alanların şekil, büyüklük, renk gibi nitelikleri birbirleri ve mekanın genel algısı üzerinde 

değişik etkiler yaparlar. Örneğin geometrik ya da bildik şekil ve biçimler dikkat çeker ve figür 

olarak öne çıkarken, tanımlanamayan, bir şeye benzetilemeyen şekiller fona dönüşebilirler. Yine 

sıcak renklerin daha büyük algılandığı ve öne çıktığı, soğuk renklerin ise tersine küçük ve uzak 

algılandığı bilinmektedir (Güngör 2005a). 

 

Geniş negatif alanlarla tanımlanan “boş uzam”ın, içindeki  pozitif alanları küçük ve yalnız 

hissettirmesi, iki alanın birbiri üzerindeki etkisine güzel bir örnektir: Bir kazazedenin doğa 

karşısındaki zayıflığını, çaresizliğini, izole olmuşluğunu, bomboş bir çöl ya da denizin uzak 

görüntüsü içinde onu küçücük göstererek aktarmak mümkündür. Ufuk çizgisi çerçevenin altına 

doğru kaydırılarak gökyüzünün alanı genişletildiğinde bu ezici boşluk daha etkili olacaktır. Aynı 

şekilde, çöl görüntüsünde kumların rengine yaklaşan sarımsı bir gökyüzü, ya da deniz 

görüntüsünde suyun rengine benzer mavilikte bir gökyüzü genişlik ve boşluk etkisini 

arttıracaktır. Bu örneklerde deniz ve çöl bir nesne değil bir fon, mekan olarak algılanmaktadır. 

Tehdit unsurunun boşluk, yalnızlık yerine çölde susuzluk, denizde sudan gelebilecek bir tehlike 
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olarak hissedilmesi istendiğinde ise, ön planda kumun ya da denizin dokusunun görülebileceği, 

ufuk çizgisinin yukarıya kaydırılarak bu defa gökyüzünün küçültüleceği bir çerçeveye 

başvurulacaktır. (…) Elbette boş uzamın yukarıdaki örneklerde olduğu gibi her zaman tehdit eden 

bir unsura dönüşmesi söz konusu değildir. Aksine, çoğu zaman, dinginlik,  huzur gibi duygulara 

eşlik eder (Güngör 2005a). 

 

Pozitif alanların yoğun bir şekilde kullanıldığı dolu uzamda, boş uzamın tersine, darlık, 

sıkışıklık, karmaşa gibi etkiler elde edilir. Nesne kalabalığı tedirgin edici, dikkatleri hep ayakta 

tutan bir unsurdur. Boş bir vadiyle bir cangılın ya da kalabalık bir şehrin görüntüsü arasında 

böyle bir fark vardır.  Az sayıda eşyayla döşenmiş bir ev ile üst üste eşya yığılmış bir evin 

insanlar üzerinde yarattığı etkiler de farklıdır (Güngör 2005a). 

 

Pozitif alan kalabalığı düzensiz olduğunda gerilim ve kargaşa, bir düzene uygun olarak bir 

araya geldiklerinde ise birliktelik, düzen ve güç duyguları hissedilir. Kullanılan negatif ve pozitif 

alanların miktarı, figür ve fonun ya da ön planla arka planın ilişkileri aracılığıyla derinliği 

yaratabilir. Figür ve fonun eşit kullanımı ise derinliksizliği, deseni (pattern) ya da durağan bir 

kompozisyonu yaratacaktır (Güngör 2005a). 

 

2.1.4. Yassı-derin mekan 

Sanata dair en çok tartışılan konulardan biri, sanatın gerçekle ilişkisi olmuştur. Sanata 

yüklenen işlev, gerçeğin ne olduğu hep ardı sıra gelen sorulardır ve görsel sanatların tarihi 

boyunca onun alacağı biçim konusunda belirleyici olmuştur (Güngör 2005a). 

 

Gözün gördüğü mü yansıtılmalıdır, aklın gördüğü mü? Bu aynı zamanda, iki boyutlu bir 

yüzey üzerinde icra edilen görsel sanatların, tek bir bakış açısından ve üçboyutluluk izlenimi 

yaratarak, dış dünyayı gözün gördüğüne en yakın bir biçimde taklit mi edeceği, yoksa bağımsızca 

yorumlayarak kendine özgü kurgusunu ve anlatım biçimini mi yaratacağı seçimiyle de ilgilidir. 

Derinlik elbette kurgusal bir anlatımda da kullanılabilir ama görülen odur ki, taklitle bağlar 

koparılmaya başlandığında, derinlik yaratma kaygısı da pek kalmamaktadır. Resim sanatında 

uzamın (mekan) temelde yüzeysel ve derin olmak üzere iki şekilde kullanılageldiği söylenebilir.  
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İlk ve ortaçağ ressamları erken Rönesans dönemine kadar yüzeysel mekanı kullanmışlardır 

(Güngör 2005a). 

 

Riegl, Geç Roma Dönemi Sanat Endüstrisi kitabında, “eskilerin sanatının her zaman sonsuz 

uzamın yansıtılmasından çok (çocuk resimlerinde olduğu gibi) tek tek objelerin yansıtılması 

temeline dayandığını” söyler. Ona göre “Mısır sanatı, bu tutumu en uç noktada sergiler; çünkü bu 

sanatta görme duyusuna son derece alt düzeyde bir rol verilir. Nesneler dokunma duyusuyla 

algılandıkları biçimde betimlenir, zira dokunma duyusu, nesnelerin sürekli biçimi konusunda, 

değişen bir bakış açısından bağımsız olarak bilgi verdiği için, görme duyusundan daha nesneldir. 

Mısırlıların üçüncü boyutu yansıtmaktan kaçınmış olmalarının nedeni de budur (…) Üç boyutlu 

uzam doğrultusunda gelişme ilk kez Yunanistan’da olmuş ve göze plastik biçimlenişin 

algılanışında belli bir pay tanınmıştır. Ancak nesnelerin, uzaktan göründükleri biçimleriyle, 

tümüyle görsel yansıtılmalarını geliştirebilmek için geç antik dönemin sanatını beklemek 

gerekmiştir” (Gombrich’den aktaran: Güngör 2005a). 

 

Rönesans sanatçıları resimde derinliğin ve gerçekçi görünüşün peşine düştüler.  Doğanın 

optik ve bilimsel bir anlayışla kavranışı, tek bir bakış açısından insan gözünün gördüğüne en 

yakın görüntünün yakalanması macerasına dönüştü.  1350’lerden 19 yy. ortalarına kadar bu 

anlayış hakimiyetini sürdürdü (Güngör 2005a). Perspektif konusundaki araştırmalar, perspektif 

kurallarının dünyanın “doğru” bir şekilde yansıtılması için yeterli olmadığını göstermiştir. “Her 

resim, olayın doğası gereği görsel tasarım gücümüze yönelik bir çağrıdır ve hiçbir resim izleyici 

yönünden gerçekleştirilecek bir tamamlama olmaksızın anlaşılamaz. Bununla temelde dile 

getirilmek istenen, bir resmin, betimlediği özgün nesnenin sadece sınırlı sayıda özelliklerini 

yansıtabileceği gerçeğidir” ( Gombrich’den aktaran: Güngör 2005a). 

 

Günümüzde doğanın bilgisi tek bir bakış açısına hapsolmayacak kadar genişlemiştir. 

Teknolojik araçlar ve değişen çevre mekan bilincini de değiştirdi. Buna ek olarak sanata 

yüklenen işlevin de büyük ölçüde değiştiği açıktır.  Yüzeysel mekan pozitif kontrole daha çok 

izin verir ve çalışma yüzeyinin düzlüğüne daha fazla uyar. Sanatçının soyutlamalarına ve anlama 

yönelmesine olanak tanır. Günümüz resim sanatında yüzeysel mekan anlayışının egemen olduğu 

rahatlıkla söylenebilir. (…) Dış dünyanın gözümüzün gördüğüne en yakın bir yansıması olarak 
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karşılanan fotoğraf ve sinema görüntüsünde ise üçboyutlu bir dünyanın iki boyutlu bir düzlemde 

sunumu söz konusudur. Fotoğrafik görüntünün tarihi, gerçeklik izlenimi arttırmanın bir yolu 

olarak, birçok yöntem aracılığıyla iki boyutlu yüzey üzerinde üç boyutluluk duygusu yaratma 

çabalarıyla doludur. Aslında bu teknik bir sorun olmanın ötesinde, anlatım düzleminin yatay mı 

yoksa dikey mi olacağı, üçüncü boyutun kullanılmasıyla yaratılacak gerçeklik izlenimiyle 

izleyicinin duygularına hitabeden bir özdeşleşme mekanizmasına mı yoksa bir soyutlamanın 

karşısında olduğunun bilincinde olan izleyicinin aklına mı yönelineceği, (sinemada) çerçevede 

bakılacak şeye kurgu yoluyla yönetmenin mi yoksa derinlemesine sahne düzeniyle seyircinin mi 

karar vereceği gibi tercihlerle ilgilidir (Güngör 2005a).  

 

2.2. Sinema sanatı ve diğer sanat dallarında zaman-mekan 

Kuramcı Yuriy Lotman, “Sanatsal Metnin Yapısı” isimli yapıtında sinemayı “anlatı” aracı 

olarak nitelendirmektedir. Arnold Hauser ise sinemayı “günümüzün bireysel uygarlığının 

başlangıcından bu yana kitle için sanat yapma yolunda ilk adım” olarak görür (Uysal 2005). 

 

Müziğin gerçekte bir zaman sanatı, mimarinin özde bir mekan sanatı olduğunu belirten 

Mitry, dans, dramatik sanat gibi gösteri sanatlarının da zaman ve mekanın birleşimini gerekli 

kıldığını dile getirir (Zıllıoğlu 1981:165). Wollen’e göre (1989:7-8), sinema sanatlar arasındaki 

farkları, benzerlikleri, sanatların birbirine dönüştürülebilme ya da birbirinden aktarma yapabilme 

olasılıklarını, yani farklı sanatlar arasındaki ilişki sorununu en can alıcı biçimde ortaya koyar.  

 

Felsefe ile sıkı sıkıya bağlı bir film kuramı oluşturan Eisenstein (Andrew 2000:49) filmin, 

ancak kendisi atraksiyonlar “yığınına” indirgendiği zaman bir sanat olarak var olabildiğini 

düşünmektedir (…). Kuramı, tarih, ekonomi, sanat tarihi, psikoloji, antropoloji ve sayısız diğer 

alanlarda yapılan çalışmaları kapsamakta, sezgi gücünün yanında bu bilim dalları yer almaktadır. 

(Andrew 2000:50-55) 

 

Öncelikle göz üzerinden konuşan sanat dallarına bakalım. Heykel, resim, fotoğraf, plastik 

sanatlar... Bir resim galerisinde, yüzlerinde gördükleri resme göre değişen anlamlarla yürüyenleri 

hayal edelim. Acaba gördükleri resimler onlara ne anlatmaktadır? Aynı resim farklı izleyicilere 

hangi ortak ya da değişik anlamları iletmektedir? Ressam o resmi yaparken neleri düşünmüş, 
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neleri bilinçaltı süreçler halinde yaşamış, bir fail olarak yaşadığı süreçleri ne ölçüde resmine 

aktarabilmiştir? Resme bakanlar hangi dünyanın içinden gelmekte, kendilerinde içkin hangi 

referanslarla resme bakmaktadırlar? Bu ve benzeri sorular göze hitap eden sanat ürünlerinin bize 

bir şeyler anlattığını fakat bu anlatımın belirsiz sınırlara sahip olduğunu gösterir (Sipahi 2001). 

 

“Sinemada Göstergeler ve Anlam” isimli çalışmasının giriş kısmında sinemanın henüz yeni 

bir sanat dalı olduğunu belirten Peter Wollen (1989:7-8), “Bu da estetiğe eşi görülmemiş bir 

görev yüklüyor, pek az şey yeni sanatın çıkışı kadar önemli, ciddi bir olaydır” demektedir. 

Wollen’e göre, sinema yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda farklı ifade kodları kipleri 

kullanarak farklı kanallarda, farklı duyum bölgelerine yayın yapan öteki sanatları birleştiren ve 

içeren bir sanattır.   

 

Bir yontucu ve bir mermer parçası, bir ressam ve bir çerçeveye gerilmiş tuval yanında 

birkaç tüp boya, bir müzisyen ve piyano, bir yazar ve birkaç çizgili kağıtla bir kalem. Ama ister 

gişe için yapılsın, isterse gerçek bir sanat yapıtı olsun, bir filmin gerçekleşmesi için çok miktarda 

para, neredeyse bütün sanat dallarından çok sayıda sanatçı ve onlardan daha çok sayıda teknik 

elemanın bir araya getirilmesi gerekmektedir. Yönetmen, bu değişik sanat ve tekniklerin tümünü 

öylesine harmanlar ve karıştırır ki, sonunda film denen (kendine özgü) bağdaşık bir (sanat) yapıt 

ortaya çıkar. (Dmytryk 1990:8). 

 

Sinema ve anlatım kavramı arasındaki ilişkiler üstünde durulduğunda, bir anlatım biçimi 

olarak sinematografik öykünün var olabilmesi için; zaman, mekan ve kişinin (kişilerin) varlığı 

zorunlu olmaktadır. Bu verilerden kaçabilen bir film, daha doğrusu öykülü bir film, hemen 

hemen yok gibidir. Kaçabilenleri ise öykülü film olarak kabul edebilmek mümkün değildir. Her 

şeyden önce ister sinematografik isterse yazılı anlatıma dayalı olsun, öykünün bu üç temel 

unsurlardan birine sahip olamaması düşünülemez. Bir başka deyişle ve indirgeyici bir bakış 

açısından, öykü bu üç eleman arasında kurulan kombinezonların ürünüdür (Adanır 1994:135). 

 

F.Vanoye’e göre “…Sinema zaman sanatıdır. Öncelikle şimdiki zamanın sanatıdır. Her 

film, değişmez biçimde üretim bağlamının şimdiki zamanında saptanmıştır, en azından teknik 

özellikleriyle (fotoğraf, ses ve ışık niteliğiyle, makyajıyla, sesiyle… vb) (Gündeş, 2003:19). 
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Mustenberg ise sinematik oluşumu, zihinsel bir oluşum olarak algıladığını göstermektedir. Nasıl 

ki müzik, kulağa resim göze hitap ediyorsa, Ona göre, sinema zihne seslenen bir sanattır (Andrew 

2000: 25). 

 

Bir kez sinemadaki her şey şimdiki zamanda, filmin izlendiği sırada olur ve nesnelerle 

insanlar somut görünümleriyle perdede belirir. Bu nitelikleriyle sinema, karanlık salonda tüm 

dikkatini perde üzerinde yoğunlaştırmış olan izleyiciyi kendi içine alan bir gerçekliğe sahiptir. 

Ama sinema, gerçeklik duygusu yaratmak için aktüel gerçeği değiştirir. Film izleme deneyimleri 

sonucu izleyicide oluşmuş kod ve alışkanlıklar kullanılarak, mekânlara değişik anlamlar 

yüklenebilir (www.turkcebilgi.com/Sinema%20sanatı) (23.01.2006).  

 

Sinema sanatçısı izleyicisini, izlediği filmin “mekanına ve zamanına sokmak zorundadır. 

Zaten ekran (perde) sanatının en önemli özelliklerinden birisi de, onun “büyülü” bir güce sahip 

olması, izleiycisine perdede geçen olayı ve zamanı o anda “yaşatmasıdır”. Bu da ancak zaman, 

mekan, dekor, kostüm, oyunculuk, diyalog, dramatik eylem, araç, gereç, vb. yönünden neredeyse 

kuşkuya yer vermeyen bir inandırıcılık sağlamakla mümkün olabilir. Çünkü sinema kendine özgü 

realitesi olan bir yaşam biçimidir ve zamanın üzerinde tahakküm kurma sanatıdır. (Aslanyürek 

1998:50) 

 

Nesnel zaman bazı sanatlarda doğrudan hissedilir. Bir tiyatro oyunu bale ya da dans 

gösterisinin başlaması ve bitişi arasındaki süre o eserin nesnel zamanını ortaya koyar. Aynı şey 

film için de geçerlidir. Bir filmin süresi o filmin nesnel (saat) zamanını gösterir. Öznel zaman ise, 

görsel ya da psikolojik olarak hissedilen zamandır. Saatin gösterdiği zamana aldırmaksızın 

kültürümüze, yaşadıklarımıza dayanarak birey olarak hissettiğimiz süredir. Olayın kısa ya da 

uzun olduğu konusunda yargıda bulunmaktır. Nesnel zaman ölçülebilir demiştik. Oysa öznel 

zamanın ölçülmesi mümkün değildir. Bu nedenle öznel zamanın nicelikten çok niteliktir (Kılıç 

2003:76-77). 

 

Görsel sanatlarda uzay ya da mekan kavramı, nesneler içindeki ya da arasındaki boşlukları 

çağrıştırdığı kadar, özellikle iki boyutlu görsel sanatlarda perspektif gibi yöntemlerle yaratılan üç 

boyutluluk yanılsaması ile de ilişkilendirilir. Leonardo'ya göre gerçek sanat iki boyutlu bir 
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yüzeyde üç boyutlu bir uzay hissi yaratabilmekti. Yarattığı his bir yana, sanatın uzayının kuralları 

tamamen sanatçısı tarafından belirlenmiş ve sınırlı olduğunu belirtmek gerekir.  

 

Dramatik bir metin sinema ve tiyatro ile görselleştirilebilir. Dramada düğümden sonraki 

aşama, çatışmanın en şiddetli halini aldığı Doruk Noktası’dır. Alımlayıcı 

(dinleyici/okuyucu/seyirci) açısından heyecansal içeriğin en üst aşamaya vardığı Doruk Noktası, 

aynı zamanda çatışmaların ana karakterin lehine veyahut aleyhine sonuçlandığı kısımdır. Çözüm 

aşamasında ise çelişkiler ortadan kaybolarak ya da yeniden tanımlanarak, olay örgüsü 

tamamlanır. Tüm bu süreç boyunca anlatıcı hiç işe karışmıyormuş ve aksiyon kendi kendine 

(hemen orada ve ‘tam karşımızda’) ilerliyormuş yanılsaması doğar. Anlatıcının görünmezliğini 

temin eden, yani alımlayıcı (dinleyici/okuyucu/seyirci) olay gelişiminin şimdideşlik ilişkisi içinde 

olduğu yanılsamasını yaratan diğer temel ilkeler de, kısaca “Üç Birlik Kanunu” (Zamanda, 

Mekanda ve Aksiyonda Birlik) başlığı altında toplanır. Bu da, Aristoteles’in drama teorisini 

geliştirdiği ‘Poetika’ eserine dayanır. Gerçi düşünür bunlardan yalnızca ‘eylemde birlik’ kuralını 

vurgulamış, fakat 17. Yüzyıl Fransa’sının klasik kuramcıları buna bağlı kimi ifadelerden yola 

çıkarak diğer öğeleri de (zaman ve mekan) bu birliğe tabi kılmıştır (Aristoteles’den aktaran: Ünal 

2003). 

 

Epik şiir çok geniş bir zaman dilimini ele alabilirken, dramatik anlatım biçimi karakterin 

(ya da karakterlerin) hayatındaki sınırlı bir zaman dilimini (karakterin yaşamının kırılmaya 

uğradığı ve büyük bir değişimin eşiğine geldiği anı) inceler. Zaten ‘kırılma noktaları’ geniş bir 

zamana yayılmaz; kısa süre içinde ve şiddetle ortaya çıkar. Dramatik gösterimde, karakterin sahip 

olduğu çelişkilerin nasıl oluştuğunu çocukluğundan ve  gençliğinden başlayarak uzun uzadıya 

değinmek mümkün değildir. Çünkü o zaman dramatik anlatım zayıflar ve epizodik anlatıma 

doğru kayar. Seyirci de, zaman makinesine binmişçesine bir kişinin çocukluğu ve gençliği 

üzerinde dolaşmanın mümkün olmadığını bildiği için, olaylarla şimdiki zamanda “bizzat” karşı 

karşıya olduğu yanılsamasından kopar ve bunları bir “anlatıcıdan” dinlediğini anlar. Yani 

olayları, geçmişte olup bitmişlik olarak izlemeye başlar. Bu sebeple dramatik anlatımın Serim 

bölümünde bu çelişkilerin kısaca tanıtılmasıyla yetinilir ve hemen sonrasında bunların çatışmaya 

dönüşüp, yoğun ve şiddetli olaylar silsilesi olarak patlak verişine yoğunlaşılır (Ünal 2003). 
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Olaylarla alımlayıcı (dinleyici/okuyucu/seyirci) arasındaki şimdideşlik ilişkisinin 

(yanılsamasının) dramanın başlıca niteliği olduğunu fark eden Fransız klasikçileri, Aristoteles’in 

metninden yola çıkarak zamanda birlik ilkesini tanımlamışlar ve aksiyonun birkaç saat içinde 

veyahut bir tam günü aşmayacak ölçüde düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öyle ki, 

dramatik metinde meydana gelen her şey, en fazlasından yirmi dört saat içinde olup bitmelidir. 

Diğer bir deyişle eylem, bir gün, bir ay veyahut bir yıl sonraya taşacak biçimde gevşetilmemeli, 

aksiyonun başlangıcıyla bitişi arasındaki süre bütünüyle seyircinin gözü önünde geçecek denli 

bütünlüklü olmalıdır. Elbette buna bağlı olarak diğer bir kurala, mekanda birlik kuralına 

varılmaktadır. Yine klasik kuramcılara göre dramatik aksiyon tek bir mekanda geçmeli, 

bütünüyle orada olup bitmelidir Hatta bu kural o denli sıkı tutulur ki, “Bu tek yerin bir kent, hatta 

bir ev olarak yorumlanması, her sahnenin kentin çeşitli yerlerinde, ya da evin başka başka 

köşelerinde geçirilmesi bile hatalı görülür. Oyunun geçtiği yer, kişinin durup baktığında görüş 

açısı içinde kalan alan olmalıdır” (Şener’den aktaran: Ünal 2003). Demek ki sıradan bir 

gözlemcinin reel zaman ve mekan ile kurduğu ilişki, dramatik mekanın inşasında esas olarak 

alınmıştır. Elbette günümüzde drama, geliştirdiği yeni teknik ve yöntemler sayesinde, seyircinin 

yanılsamasını bozmaksızın çok farklı mekan ve zamanları da kucaklayabilmektedir. Fakat yine 

de türün klasik örnekleri (özellikle Hollywood eğlencelik filmleri), mümkün olduğu kadarıyla bu 

kurala uygun biçimde organize edilirler (Ünal 2003).  

 

Sinema soyut bir sanattır. (…) sinemadaki uzam da özünde soyuttur, çünkü iki boyutludur. 

Oyuncu izleyiciye sırtını dönmüştür oysa işte yüzü gözükmektedir. Fısıldar, yüzü gülümser, 

odada bulunan herhangi birinden çok daha fazlasını izleyici görür (…) sinemada zaman 

değişkendir; belirli bir uzama bağlı değildir (…) geriye, yana sıçramalara izin verir. Burada yeni 

bir yazınsal türe ulaşılır: Sinemada destansı geniş zaman sine-roman’a yol açmaktadır. 

Oyuncunun bedeni, sinemada soyuttur. Bir nokta kadar küçüktür. İşte elleri iskambil kâğıdını 

karıştırmaktadır ve bütün perdeye yayılmıştır (…) Ayrıntılar, bezem donanımları soyuttur: Bir 

fakirin, yüzüne kapıyı kapatınız, duvardan çıkacaktır (…) sözcüğüyle, sözüyle her türlü 

oluşturucusuyla Yuriy Tynianov için sinema soyut bir sanattır (Tynianov’dan aktaran: Gündeş 

2003:102).  
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Sinemayı öteki grafik sanatlardan ayıran en temel özellik harekettir. Hareket aracılığıyla 

zaman içinde bir öykü anlatmak, dönüşümler ve gerilimler yaratmak olanaklıdır. Nesneler ve 

insanlar görüntüde gerçekteki biçimleriyle belirdiği için, sinema gerçeklik izlenimini en güçlü 

biçimde veren sanattır. Sesin kullanımı bu gerçeklik izlenimini daha da güçlendirmiştir 

(www.turkcebilgi.com/Sinema%20sanatı) (23.01.2006).  

 

Sinemayı öteki görüntü sanatlarından ayıran temel özellikse değişik zaman ve mekân 

parçalarını yansıtan görüntülerin bir filmde istenen uzunlukta ve sırayla art arda 

birleştirilebilmesidir. Bu öğe çok değişik anlamlar yaratma ve öyküleme olanakları sağladığı gibi, 

filmin mekânın her yerinde ve zaman içinde dolaşmasına da olanak verir 

(www.turkcebilgi.com/Sinema%20sanatı) (23.01.2006). 

 

Sinemada zaman üç boyutuyla; yani, geçmiş zaman, şimdiki zamanı ve gelecek zaman aynı 

anda izlenebilir. Tarkovski, sadece sinemaya özgü olan bu zaman olgusuna “zaman içinde 

zaman” adını vermiştir. Sinemada zamanı reel (astronomik), kurgusal (irreel) ve hayali (mevhum) 

zaman olarak üçe ayırmak artık geleneksel hale gelmiştir. Zamanı kelimenin dar anlamıyla ele 

alırsak bu doğrudur. Reel zaman filmde geçen sürenin gerçek zamanla uyum halinde olduğu 

zamandır. Örneğin bir repliğin filmde söylenme süresi, gerçek zamanla bire bir uyum halinde 

olur. Bir zaman diliminin kurgu yoluyla veya özel çekimlerle gerçek zamana göre uzatılması ya 

da kısaltılmasıdır. Hayali zaman ise nasıl ve ne zaman olduğu belirsiz zamandır. Bu zaman 

türüne daha çok bilim-kurgu filmlerinde rastlanabilir. Ayrıca, film kahramanlarından birinin 

düşünceleri ya da yapmak istediği tasarıları görselleştirildiğinde, filmdeki zaman yine hayali 

zamandır (Aslanyurek 1998:168).  

 

Sinema zamanı diğer sanat dallarından hiç birinin ele almadığı bir biçimde ele alır ve onu 

öyle tüketir. Sinema kendine özgü bir zaman biçimidir. (…) Sinemada zaman ve mekan 

birlikteliği, “zaman içinde zaman” olgusundan dolayı gerçek yaşamdakinden farklıdır ve onu 

meydana getiren sinema sanatçısının yarattığı dünya ve yaratım süreciyle doğrudan ilgilidir 

(Aslanyurek 1998:170).  
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2.2.1. Sinema ve yazında zaman-mekan 

Sinema ortaya çıktığı andan itibaren diğer sanat dallarından etkilenmiştir. Gerek dünya 

sinemasında gerekse Türk sinemasında birçok roman, öykü ve tiyatro yapıtı sinemaya 

uyarlanmıştır. Sinema-edebiyat ilişkisi sinema sanatının gelişmesiyle etkileşime dönüşmüştür 

(Tutumlu 2002:iii). 

 

Filmin görsel bir araç olma özelliği, onun yazınsal öğeler içerdiği gerçeğinin göz ardı 

edilmesine neden olmaz. Öykü, yazınsal öğeler içinde en yalın ve ilkel olanıdır ancak, yine de 

kısa öykü, roman, tiyatro oyunu ve film gibi pek çok karmaşık yapıların hepsinin ortak yanıdır 

(Demir 1994:48). 

 

En basit anlatım formu bile zamansal ilişkilerce belirlenir ve öykünün de diğer anlatı 

formlarının yapısı da bir anlamda zamansal ilişkilerce kurulur. Filmin yaptığı da budur: Zaman 

içinde geçen yaşamı anlatmak. Ancak bunu yaparken, bir yandan da zamanın tekdüze gelişimini, 

kesintisiz sürekliliğini yok sayar. Film yönetmeni zamanla özgürce oynar. (…) Geçmiş, şimdi ve 

gelecek zamanda geçen olayları filmde bir arada verebilir (Demir 1994:49).  

 

Edebiyatta zaman, dramadan daha farklı olarak, belirli bir yöne, bir gelişme eğilimine, 

nesnel bir amaca, izleyicinin zaman deneyiminden bağımsız, aynı zamanda düzenli bir ardışıklığa 

sahiptir (Esen 2000:5).  

 

Zaman örüntüsü iki bakımdan temeldir: “Birincisi; insan yaşamında meydana gelen her 

şeyi anlatmada, bir süreklilik ya da bir fon ortaya koyar. İkincisi; sabittir ve değiştirilemez.” (…) 

Pek çok aksiyon ya da ilişki değiştirilebilir, onarılabilir: Kararlarımızdan çok geç olmadan 

dönebiliriz; ancak zaman, bir düzeltme yapılabilmesine olanak vermez. Bir dakika öncesine 

dönmek için bile her zaman çok geçtir (Lawson’dan aktaran: Demir 1994:20). 

 

Zamanın bu iki yönü, film üzerinde eşi olmayan bir etkiye sahiptir. Herhangi bir anlatım 

formu, geniş ölçüde sunduğu zaman ilişkilerince belirlenir. (…) “Film, olayları bir zaman sırasına 

göre yerleştirir… Geçmişi, hatta geleceği, sanki şimdiki zamanda oluyormuş gibi işler.” Bu 

ifadeyi incelemek için bir an bir anlık geriye dönelim.  
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Şu an kullandığımız “Bir anlık geriye dönelim”, cümlesinde ne tür bir anlam vardır. Kitabın 

sayfası arasında mekan içinde geriye dönebiliriz. Sayfaların çevrilmesi birkaç saniye alır. Ancak 

cümleyi yazdığım zaman okuyucunun onu okuduğu zamandan çok farklıdır. Bir yıl ya da yıllar 

sonra el yazması bir kitabı karıştırabiliriz. Okuyucu bir cilt kitabı elinde tutar ve basılı sayfaları 

geriye çevirebilir ya da çevirmeyebilir. Okuyucu hatırladığında, bilinci sadece kitabı okuduğu 

zamanla ilgilenecektir. Halbuki, yazarın bilinci kitabı yazdığı dönemle meşgul olacaktır. Ancak 

üçüncü bir zaman alanı daha vardır. Kuramsal bir çalışma içinde, bu alan belirlenemeyebilir. 

Ancak bu yazma eyleminden önce de vardır. Eğer “filme bakıyorum ve kahraman şu kadın 

kahramanı kolları arasında tutuyor” diye yazarsak, seyirciyi her şeye inandırmaya zorlamış 

oluruz (…) Edebiyatta, öykünün anlatım zamanı ile ne zaman olduğu arasındaki fark çok 

önemlidir. Roman her zaman anılarla ya da geçmiş olayların tasarlanmasıyla ilgilidir 

(Lawson’dan aktaran:  Demir 1994:21). 

 

Filmin mekansal niteliklerinin ve göze hitap eden mekansal çekiciliğinin, zihne hitap eden 

zamansal çekiciliğine göre bir üstünlüğü varsa da, film sözel olmayan tüm sanatlara göre zaman 

akışını anlatmaya daha yatkındır. Filmin gelişimi ve Panofsky’nin “mekanın dinamizm 

kazanması” tanımı, filmde zamanın sezilmesi’ne olanak tanır. Ancak film, bir gösteri aracı olması 

nedeniyle bu açıdan yazılı anlatım formlarının gücüne tam olarak ulaşamaz. En büyük zorluk ise, 

zihinsel durumların anlatımında (anımsama, düş gibi) görülür. Bunların anlatımı filmde dil ile 

yapıldığı gibi tam anlamıyla başarılamaz. Çünkü mekan içinde bir varlıkları yoktur. Çünkü film 

görüntüsü, mekan içinde yapılan bir maddesizleştirmedir. Bu nedenle düş ve anıların, bireysel 

bilincin dışında bir varlığa sahip olmaması, onların mekansal terimlerle anlatılmasını güçleştirir. 

Film sadece mekan içindeki düzenlemeleri işler, düşünceyi değil. Düşünce mekansallaştırıldığı 

anda düşünce değildir. Film düşünceyi doğrudan gösteremez. Dış simgeleri düzenleyerek ya da 

diyaloglarla ifade ederek düşüncenin anlaşılmasına yol açar. Karakterlerin düşünmelerini, 

duygulanmalarını, konuşmalarını gösterebilir, ancak onların duygu ve düşüncelerini yansıtamaz 

(Demir 1994:14-15). 

 

 

 



 39 

2.2.1.1. Sinema ve romanda zaman-mekan 

 “İletişim Kavramı Açısından ‘Popüler Romanlar ve Estetik Romanlar’“ı inceleyen Şaban 

Sağlık, aynı başlıklı yazısında, zaman-mekan örüntüsü bakımından popüler roman ile estetik 

romanı karşılaştırır. “Popüler romanlarda olaylar, uzun zaman dilimleri içinde geçerler. 

Dolayısıyla, bu romanlarda bir hareketlilik (macera) göze çarpar. Macera ise, “zamanı” gerektirir. 

Bu yüzden, bu romanlara “zaman ağırlıklı romanlar” da denir. Maceraya (harekete) pek yer 

vermediği, yani bir durgunluk ve sükunet içerdiği; durgunluk ve sükunet de belirli bir "mekânı" 

gerektirdiği için, estetik romanlara “mekân ağırlıklı romanlar” denir (Sağlık 2004).  

 

Estetik romanlarda yarım da olsa yaşanacak öykülerin dünyası, âdeta yeniden yaratılır. 

Yani, estetik romanlarda "zaman" ve "mekân" gibi öykü unsurları değiştirilir ve belirsizleştirilir. 

Estetik romanlardaki öyküler, popüler romanlarda olduğu gibi, bilinen bir "zaman" ve "mekân"da 

yaşanmazlar. (…) Popüler romanlarda, olay (öykü) zamanları oldukça uzundur. Bu uzunluk 

bazen yılları alabilir. Estetik romanlarda ise, mevcut hikâye zamanı bir gün, bir kaç saat gibi çok 

kısadır. Gerçi, hem popüler romanlarda, hem de estetik romanlarda geriye dönüşler yer alır. Ancak, 

estetik romanlarda geriye dönüşler daha fazladır. (…) Popüler romanlarda, zaman genelde 

kronolojik bir sıra ile verilir. Estetik romanlarda ise, kronolojik sıra bozularak zamanla âdeta 

oynanır. Böylece estetik romanlarda zamanın neredeyse yok edildiğini veya belirsizleştirildiğini 

görmüş oluruz (Sağlık 2004). 

 

Popüler romanlarda, serüven genelde şu an (şimdi) ile sınırlıdır. Bunun nedeni de, 

romandaki hareketin bedensel olması ve bu hareketin eyleme dönüştürülerek sıcağı sıcağına 

sunulmasıdır. Oysa estetik romanlarda, serüven zihinseldir ve zamanla sınırlı değildir. Bu yüzden 

bu romanlarda, geçmiş şimdi-gelecek karışımı bir zaman mevcuttur (Sağlık 2004). 

 

Popüler romanlarda olaya çok önem verildiği için, bu romanlar mekân yönünden oldukça 

zengindir. Bu zenginliğin içine ülkeler ve şehirler bile girer. Estetik romanlarda ise, olay 

önemsenmediği için, pek fazla mekân adı geçmez. Fakat, estetik romanlarda yer alan mekânlar 

öylesine önemsenir ki, bu mekânlar tarihî, felsefî ve kültürel anlamlarıyla tıpkı bir roman kişisi 

gibi tanıtılır. Ahmet H. Tanpınar mekânı böyle işler. Onun mekânlarında tarih, felsefe, kültür ve 

estetik (peyzaj, dekor) iç içedir (Tanpınar’dan aktaran: Sağlık 2004). 
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1920’den 1940’lara kadar olan dönem polisiye edebiyatın “altın çağı”dır. Bu dönem 

boyunca, A.Christie, D.Sayers, Chesterton, Van Dine, J.D.Carr, Ellery Queen gibi ustaların ard 

arda sıralanan eserleri ile esrarın yanı sıra cinayeti de konu alan “klasik polisiye roman”, bir tür 

olarak şekillendi. Klasik dönem metinlerinin ortak özelliği olay, zaman, mekan birliğini gözeten 

kurgularındadır. Belli bir mekanda ve kısa bir zaman içinde, az sayıda karakter cinayet olayı 

etrafında bir araya gelirler. Cinayetin çözümü, genellikle profesyonel olmayan detektif tarafından 

“beyin fırtınası” ile çözülür. Poe ve Doyle’da olduğu gibi, aklın üstünlüğü öne çıkarılır. Olayların 

düzgün bir sıralama -zaman akışı- ile birbirini kovaladığı ve bakış açısının birinci ya da ikinci 

tekil şahsa göre düzenlendiği anlatı tarzı olarak adlandırılan klasik gerçekçi metin, neredeyse 

bütün polisiye yazımına egemen olmuştur (http://www.ayyas.com/murekkep-hokkasi/9272-

agatha-christie/) (21.02.2006). 

 

Jale Parla, “Don Kişot’tan Bugüne Roman” başlıklı kitabında Bergson’un “la durée” 

fikriyle modernist roman pratiği arasında çok sıkı bir bağ olduğunu vurgular ve şunları belirtir: 

“Bergson ekolüne göre, insan aklı (intellect) sürekli değişim içindeki bir dünyada etkinlik 

göstermeyi olanaklı kılar. Ama insanın bu yeteneği ancak kuru akılcılıktan sıyrılıp sezginin 

(intuition) öne çıkarılmasıyla, hatta sezgiye teslim olmakla ortaya çıkar. Bu fikir modernist 

romanda gerek kişileştirmede gerekse zaman kurgulanmasında önemli yeniliklere esin kaynağı 

olmuştur” (Parla 2000:264). 

  

Arnold Hauser’in “Sanatın Toplumsal Tarihi” adlı yapıtında belirttiğine göre, Bergson’un 

temel öğesi eşzamanlılık, doğal ilkesi ise dünyasal öğenin uzaysallaştırılması olan yeni zaman 

kavramı (1995:412), modern sanatın temelini oluşturan tüm doku şeritlerini birleştirmektedir. 

Yaşamımızda aynı anda birçok olayla yüz yüze geliriz. Romanlarda da aynı anda oluşan bu 

olaylar eşzamanlı olarak aktarılmaya başlanır ve zamanın bütünlüğü parçalanır. Dolayısıyla, 

kronolojik olmayan bir zaman dizgesi gözlemlenir. Buna, Proust ve Joyce’un yapıtları örnek 

olarak gösterilebilir (Tutumlu 2002:18). Modern romanı eski romandan kesinlikle ayıran bu 

özellik (eşzamanlılık), sinematografik etkilerin hemen tümünden de sorumludur” (Hauser’den 

aktaran: Tutumlu 2002:18) 
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Teknik film yöntemleriyle yeni zaman kavramının karakteristikleri arasındaki uyum o denli 

mükemmeldir ki, modern sanattaki zaman kategorilerinin sinemasal olgunun ruhundan doğduğu 

sanılabilir. Yine aynı şekilde sinemanın temel yaklaşım yönünden zaman kategorilerinin en iyi 

temsilcisi olduğu düşünülebilir. Çağdaş sanatın en verimli dalı olmasa bile film konusunda 

bunları düşünmek, doğaldır (Hauser 1995:411-412). 

 

Romanda zaman, filmde mekân önceliklidir. Genette (1980:215), Anlatı Söylemi adlı 

kitabında, romanda mekâna göre zamanın daha önemli olduğunu şöyle belirtir: “Size bir öyküyü 

nerede geçtiğini ve bu yerin öyküyü anlattığım yerden uzak ya da yakın olduğunu belirtmeksizin 

gayet güzel anlatabilirim; ancak öyküyü, anlatım edimime ilişkin bir zamana yerleştirmem hemen 

hemen olanaksızdır. Çünkü öyküyü mutlaka şimdiki, geçmiş ya da gelecek zamanlardan birinde 

anlatmalıyım. Anlatım kertesinin zamansal belirlenmesinin uzamsal belirlenmesinden açıkça 

daha önemli olmasının nedeni de bu olabilir” (aktaran: Tutumlu 2002:18-19). Brian Henderson 

(1986:4) ise, roman ve sinema arasındaki zaman kullanımı farklılığını “Filmde Zaman, Kip ve 

Çatı” başlıklı makalesinde şöyle vurgular: “Sinema, dildeki, önceden kurulu, bilinen bir zaman 

sistemine sahip değildir. Bir tümce zaman bildirmeksizin yazılamaz. Ama zaman bildirmeksizin 

bir çekim ve dolayısıyla belki de bir film yapılabilir” (aktaran: Tutumlu 2002:19). 

  

Sinema ve edebiyat yapıtlarındaki bir diğer ayrım da hangi zaman kipinde var olduklarıdır 

(Tutumlu 2002:19). Alain Robbe-Grillet’in “Yeni Roman” adlı kitabında belirttiği gibi “Sinema 

bir tek gramer kipi tanır: Şimdiki zaman.” İzlediğimiz her kare o an oluyormuş gibidir ve geçmiş 

de gelecek de izlenildiği anda vardır. Olaylar, kişiler perdede göründüklerinde var olurlar. 

Sinemasal anlatım, bizi film izlerken zamansal bir süreklilik olduğuna inandırmıştır. Romanda ise 

geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman iç içe geçerek kullanılabilir. Roman sanatında 

sinemanın etkileri artmaya başladığından beri eskiden pek kullanılmayan şimdiki zaman romanda 

daha fazla kullanılmaya başlanmıştır (Robbe-Grillet 1989:94). 

 

Geleneksel anlatı yapılarını kıran Yeni Roman akımı, değişik zaman kiplerini bir arada 

kullanarak, özellikle şimdiki zamana romanlarda daha fazla yer vererek, işlevsel betimlemeler 

yaparak ve karaktere kameranın objektifi işlevini vererek romanı, sinemasal anlatıma 

yaklaştırmıştır (Tutumlu 2002:4). 
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Sinemada izlediğimiz her şey o an oluyormuş gibidir, yani egemen olan şimdiki zamandır. 

Romanı sinemasal anlatıma yakınlaştırmaya çalışanlar, özellikle de Yeni Roman akımının 

temsilcileri, romanda şimdiki zamanı daha çok kullanırlar. (…) Fakat Yeni Roman akımından 

farklı olarak genellikle di’li geçmiş zamanın görüldüğü de belirtilmelidir (Tutumlu 2002:66). 

 

Cemal Aykın (1983:486), “Batı Toplumlarında Roman ve Sinema İlişkileri II” isimli 

makalesinde zaman kurgusu yönünden romanın kişilerini sinemanın görselliğine yaklaştırdığını 

belirtir ve “Roman, özellikle 1950’lerden beri yapısını şimdiki zamanda kurma yönünde bir 

gelişim göstermektedir. Bu, zaman içinde somutlama tekniği, geçmişin düşsel anısal biçimleniş 

ve derinliklerinden uzak, yüzeysel bir belirleniş gerçekliği vererek, roman kişilerini sinemanın 

görselliğine yaklaştırmaktadır” görüşünü dile getirmektedir ( aktaran: Tutumlu 2002:19).  

 

Roman ve film sanatları arasındaki ilişkide betimlemelerin önemli bir yeri vardır. 

Betimlemeler, romanları görselleştirmede etkin bir rol oynar ve bu noktada betimlemelerde 

kullanılan sıfatların niteliğine de dikkat edilmelidir. (…) Roman ve filmdeki betimlemelerin 

zaman açısından farklı yapıda olabileceklerini de belirtmemiz gerekir. Romandaki betimlemeler 

bir duraklama sayılabilir, yani anlatı zamanı o satırlarda durabilir. Fakat filmde duraklamayla 

karşılaşmayız, çünkü zaman sürekli akar (Tutumlu 2002:67). 

 

Film ve romandaki temel farklılıklardan biri anlatanla anlatılan arasındaki mesafenin 

boyutudur. “Benzeti”de (mimesis) mesafe en az, “saf anlatı”da (diegesis) mesafe daha fazladır. 

Roman ve filmde kimi bölümler benzetimsel kimi bölümler de saf anlatıya dayanan bir anlatımı 

içerirler. Fakat sinemanın “benzeti”ye, romanın da “saf anlatıya” daha yakın olduğunu 

belirtmemiz gerekir, çünkü “benzeti” göstermeye, “saf anlatı” ise anlatmaya dayanmaktadır 

(Tutumlu 2002: 67). Franz K. Stanzel’e (1997:17) göre, anlatmada okuyucu, olayları, anlatan 

kişinin bulunduğu mekân ve zaman açısından ve belli bir mesafeden öğrenir. Olaylar, 

okuyucunun zihninde geçmiş zamanda olup biter. Anlatıcının olaya uzaklığı okuyucunun olayla 

bütünleşmesine engel olur. Göstermede ise, olay ayrıntılarıyla okuyucunun gözünün önünde 

canlanıyormuş izlenimi verecek şekilde aktarılır. Mekân ve zamana ait bilgiler daha baskındır 

Mesafe kısalır ve böylece okuyucunun yapıtla özdeşleşmesi sağlanabilir. 
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Anlatının zaman düzeninin analizi ve öykü düzeniyle karşılaştırılması zamansal sıra (order) 

ile ilgilidir. Romanda üç zamandan söz edebiliriz: Anlatı zamanı, öykü zamanı ve okuma zamanı. 

Öykü zamanı ve anlatı zamanı kavramları Rus Biçimcilerinin geliştirdiği fabula ve konu 

(syuzhet) ayrımında temellendirilmiştir. Olayların kronolojik olarak kuruluşu fabula, okurun bu 

olayları öğrenme biçimi de syuzhet’yi oluşturur. Boris Tomaşevski (1995:230), “Tema Örgüsü” 

adlı yazısında fabula ve syuzhet kavramlarının farklılıklarını şöyle vurgular: Fabula, süredizimsel 

olarak ve neden-sonuç ilişkisi içinde sıralanan motifler bütünü biçiminde belirir; konu (syuzhet) 

ise, bu aynı motiflerin oluşturduğu bir bütün olarak ortaya çıkar, ama motiflerin yapıt içinde 

izledikleri sıraya göre gerçekleşir (aktaran: Tutumlu 2002:21-22). 

 

Öykü zamanı fabula’ya, anlatı zamanı ise syuzhet’ye kaynaklık eder (Todorov’dan aktaran: 

Tutumlu 2002:22). Bir öyküdeki olayların geçtiği zamana “anlatı zamanı”, bu zaman içinde 

geriye dönüşlerle ya da ileriye gidişlerle genişleyen, öyküdeki bütün olayları kapsayan zamana 

“öykü zamanı” denir. Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman’da bu zamansal ayrımla ilgili 

olarak şöyle bir örneğe yer verir: “Bir koltukta oturup beş dakika süreyle geçmişini anımsayan ve 

bu beş dakikanın sonunda ölen bir adamın öyküsünün anlatı zamanı beş dakikayı, ama anlatılan 

zamanı (öykü zamanı), bütün anımsadıklarını kapsar”  (Parla 2000:318). Okuma zamanı ise, 

kitabın uzunluğuna ve okurun okuma hızına bağlı olarak değişen bir zamandır. Bu kavram yerine 

Genette, ölçülebilir olan anlatı hızı ve ritmi kavramlarını getirir. Bu kavram “Süre”’dir 

(Genette’den aktaran: Tutumlu 2002:22). 

 

Romanda zaman kategorilerinden bir diğeri ise az önce de değindiğimiz, okuma zamanıdır.  

Bir metni okumak için gereken süre birçok dış etkene bağlı olduğu için bunun kesin olarak 

ölçülebilmesine olanak yoktur. Okuma süresi, okuyan kişinin okuma hızına, okuma hızı da o 

metnin içeriğine, kişinin anlama yetisine ve okuduğu ortama göre değişiklik gösterebilir 

(Tutumlu 2002:31). Genette, okuma zamanı yerine anlatının hızı kavramını ortaya atar fakat, 

anlatı hızı da bir yapıtın her zamansal parçasına uygulanabilecek ayrıntılı ritim incelemelerinde 

kullanılmaz. Bu nedenle Genette (1980:88-92), Proust’un “Kayıp Zamanın İzinde” adlı yapıtında 

temel zamansal ve mekânsal kırılmaları, dönüşümleri temel alarak romanı geniş anlatısal 

bölümlere ayırır ve anlatı hızını hesaplamaya çalışır. Bunu yaparken de yaklaşık zamansal 
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verileri kullanır. Örneğin, “Combray” bölümünde 140 sayfada yaklaşık on yılın, “Swann’ın Bir 

Aşkı” bölümünde 150 sayfada yaklaşık iki yılın anlatıldığını 11 bölümün verilerini hesaplar ve 

anlatının hızını bulmaya çalışır. Genette, her anlatıda eşit olmayan zaman dilimlerinin 

(anisochronies) bulunduğunu belirterek bunu “ritmin etkileri” olarak adlandırır (Tutumlu 

2002:31). 

 

Anlatı hızı hesaplamalarında filmin farklı yapısı süresel olanaklar sağladığı gibi sorunlar da 

ortaya çıkarır. “Görüntü, diyalog, dışses, müzik, ses etkileri ve yazılı malzeme tek bir süre için 

birbirini tamamlayıcı (ya da bazen gereğinden çok) katkıda bulunabilirler. Ya da bunlar, çok 

katlılık, eş zamanlılık, ya da aykırı zamanlılık yaratabilirler” (Henderson’dan aktaran: Tutumlu 

2002:35). Modern romanla sinemanın temelinde aynı zamansal algılayış bulunsa da doğal olarak 

iki sanatta zaman kullanımı açısından farklılıklar vardır. Romanla film arasındaki temel 

farklılıklardan biri öncelikli olarak romanın zamana, filmin ise mekâna dayalı olmasıdır (Tutumlu 

2002:18). 

 

Roman bir zaman sanatıdır. Roman, mekanı olmuş gibi kabul eder ve anlatımını zamanın 

karmaşık değerlerine bağlı olarak oluşturur. Psikolojik olarak bozulmuş zaman ve mekan 

illüzyonunu yaratan roman, ne zamanı, ne de mekanı bozar. O, mekan illüzyonunu zaman içinde 

bir noktadan diğerine gitmekle anlatır. Ancak roman psikolojik yasaların olanaklarına boyun 

eğmek eğilimindedir (Esen 2000:5). “Novels into film”de romanda kronolojik zamanın üç 

düzeyde varolduğuna dikkat çeken George Bluestone, bunları; okumanın kronolojik süresi, 

anlatım zamanının kronolojik süresi ve öyküdeki olayların kronolojik süresi olarak sıralar.  

Blueston’a göre, eğer romancı şimdiki ana kadar bir dizi olayı kaydetmeyi seçerse, tek bir olayı 

kağıda işlediğinde, şimdiki an kayıp gider.  

 

Anlatıcı, düşüncesini tazelemek ya da hatırlanan olayların diğer yönleri ile ilgilenmek için 

durabilir. Bir günlük ya da bir rapor, bir şey olduktan kısa bir süre sonra yazılabilir… Ancak 

olayın oluşumu ile olayın anlatımı arasında asla kapanmayacak bir ara vardır. 19. yüzyıl 

ortalarında Amerikalı bir gazeteci, bir efsane kahramanı olan Davy Crockett’in maceralarını 

anlatan bir dizi öykü yazmıştır. Bu efsane kahramanın bir Texas Kalesi olan Alomo’nun, 

Meksika birliklerine karşı müdafaası sırasında öldüğü kabul edilir. Öykü, Crockett’in kuşatılmış 
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bir kaledeki son anıları ile biter. Çevresindeki tüm insanların öldüğünü yazar. Daha sonra, 

kendisinin de ölecek şekilde yaralandığından söz eder, “Kan kaybediyorum… Ölüyorum… Bu… 

benim son sözlerimdir…” Bu, Bluestone tarafından söz edilen duruma çarpıcı bir örnektir: 

“Romancının çalışması için seçtiği olaylar dizisi, şimdiki ana kadar ve kronolojik zamanın üç 

düzeyi açık bir çatışma içine girene kadar asla tanımlanamaz.” Öykü anlatıcı, anlatımda önemli 

bir rol oynar çünkü o, bu üç düzey arasındaki ilişkiyi kurar. Okuyucu ile arasında bir bağ kurarak 

aralarındaki zaman boşluğuna bir köprü atar ve geçmişin ortak duygusunu paylaşabilirler. 

Geçmişin önemi ve aciliyeti, tarih gibi ya da duygusal bir yaşantı gibi, edebiyat çalışmasının 

formunu belirler (Bluestone’dan aktaran: Demir 1994:21-22). Roman, aksiyonun işlenişi 

açısından filmden ayrılır. Filmde aksiyonun işlenişi mekansal bir gelişime dayanırken, romanda 

bu zamansal bir nitelik kazanır. Romanda formu yaratan temel öğe filmden farklı olarak (filmde 

bu mekandır) zamandır. Roman mekanı olmuş gibi kabul ederek anlatımını zamanın karmaşık 

değerlerine bağlı olarak oluşturur. Olaylar kronolojik bir gelişim göstermezler. Yaşanan olgular, 

akla gelen düşünce ve duygular, anılar, geçmiş ve şimdiki an, eşzamanlı olarak var olurlar. 

Romanda görülen bu özellik, zaman ve mekan aralığının yaklaşmasına ve birleşmesine yol açar. 

Zaman ve mekanın sınırları romanda işlenen ilişkilerin içinde yok olur. Bu özellik filmin içinde 

geliştiği zaman ve mekanını karışımını andırır (Demir 1994:16). Ancak bu noktada, yeniden 

Bluestone’a dönecek olursak; Bluestone’a göre, roman mekanı zaman içinde bir noktadan 

diğerine giderek anlatır; film ise zamanı mekan içinde bir noktadan diğerine giderek anlatır. 

Filmde mekan statik niteliğini, bilinen durgunluğunu kaybederek hareket kazanır ve kendi 

gelişim çizgisine sahip olur. Homojen fiziksel zaman, filmde heterojen biçimde düzenlenmiş 

zamanın özelliklerini taşır (Bluestone’dan aktaran: Demir 1994:16). 

 

Sonuç olarak, her iki aracın form yaratan farklı ilkelerini ortaya koymak için, zaman ve 

mekanın sanatsal amaçlar için birbirinden ayrılamayacağının unutulmaması gerekir. Açıkçası 

filmde mekansal etkiler zaman kavramı olmaksızın imkansızdır. Tıpkı romanda zamana ilişkin 

etkilerin mekan kavramı olmaksızın gerçekleşemeyeceği gibi. Zaman romanda, mekan filmde 

önceliklidir (Demir 1994:16). 
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2.2.1.2. Sinema ve masalda zaman-mekan-kişi ilişkileri 

Genel olarak bütün dünya masallarında mekan (uzam) hiçbir zaman için kesin bir şekilde 

betimlenemez. Çünkü bu türden veriler dinleyicinin düş gücünü harekete geçirici bir niteliğe 

sahiptir.  

 

Anlatan daha “bir varmış, bir yokmuş...” derken dinleyiciyi yaşadığı fiziksel dünyayı “terk 

ederek”, düşsel bir evrene yerleştirmektedir. Daha sonra aktarılan “uzak bir ülke, çok zengin kral, 

prensler, prensesler, ormanlar, sihirli nesneler, büyüleyici olaylar, vb…” veriler her dinleyicinin 

kendi düş gücüyle kurduğu bir evrenin içinde devinip durmaktadır (Adanır 1994:136). 

 

Masallarda mekan, bilinçli olarak iyice betimlenmediği için dinleyici, yarım kalan verileri 

kendi düş gücüyle tamamlamaktadır. Ancak düş gücü belirli gönderenle (referent) işler. İçinde 

yaşanılan dünyadan alınmış olan gönderenler dinleyiciye dönüştürülmüş olarak (daha doğrusu 

deforme edilmiş) şekilde aktarılır. Aynı kültürel gönderenlere sahip anlatıcı ve dinleyiciler ortak 

gönderenlerden yola çıkarak, kendi masallarını üretirler. Bir başka ülkeye ait masalların 

anlaşılması ise, o masallardaki gönderenlerin bilinen gönderenlere dönüştürülmesi ve düş gücü 

aracılığıyla mümkün olmaktadır. Oysa güncel yazılı anlatım, içinde yaşanılan dünyayla ilgili 

gönderenleri zaman ve mekan ilişkileri düzeyinde iyi kuramadığı takdirde, masalın tersine 

başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü bir romanın entrikası genelinde bir 

masalınkinden çok daha karmaşıktır. Yazar belli taşları okuyucusuna yeterince açık bir şekilde 

aktaramadığı zaman, yapıtı da anlaşılamama ve dolayısıyla başarısız olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalacaktır (Adanır 1994:137). 

 

Oysa sinemada durum masalın tam tersi ve romandan daha somut olmak zorundadır. Çünkü 

sinema somut görüntüler aracılığıyla öyküler anlatır. Düşlenemeyen bir düşünce ya da duygunun 

somut bir görüntüsünü verebilmek imkansızdır. Sinema aynı zamanda işitsel ve görsel olan bir 

sanattır. Ne yalnızca biridir ne diğeri. O, ikisine de benzemeyen üçüncü bir şeydir. Görsel-

işitseldir (Adanır 1994:137). 
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Masalda Zaman-Mekan-Kişi ilişkilerini Türk Filmlerindeki zaman-mekan-kişi ilişkileriyle 

karşılaştıran Oğuz Adanır, “Sinemada Anlam ve Anlatım” isimli kitabında Türk sinemasının 

yapısının bugün görselden çok işitsel olduğunu belirtir. Buradan yola çıkıp Türk sinemasının 

siyah şerit üstüne geçirilmiş bir ses bandından oluştuğu anlamını çıkartmak herhalde yanılgıya 

düşmek olacaktır. Söylenmek istenen görsel verilerle işitsel veriler arasında kurulan 

kombinezonlardır. Çünkü bütün Kemal Sunal, Zeki Alasya-Metin Akpınar, Ertem Eğilmez 

filmleri, bütün Türk sineması “işitsel” olgu ve kurgulama sistemi üstüne kurulmuştur. Bu 

filmlerin hiçbirinde diyalogların şu ya da bu mekanda söylendiğinin büyük bir önemi yoktur. 

Daha doğrusu mekanlar diyalogların söylendiği ikinci sınıf elemanlardır. Diyaloglara uygun 

düşebilecek yaklaşık mekanlar kullanılır. Ancak estetik düzeyde bir mekan-diyalog karşılıklı 

ilişkisi ve etkileşimi söz konusu değildir. Burada boyun eğme görsel olan tarafındadır yoksa 

işitsel olan tarafında değil. Oysa gerçek yaşamda insan hiçbir zaman içinde yaşadığı mekanları 

yok sayarak konuşamaz (Adanır 1994:137). 

 

Mekan, Türk sinemasında zorunluluk olarak görülmesi gereken bir unsur olmanın dışında 

dramatik yapı sahip olması gereken yere bir türlü sahip olamamıştır. Sevgililer zorunlu olarak bir 

mekan’da görünecek ve konuşacaklardır. Bu sinema için önemli olan bir nokta sevgililerin neyi 

neden söyledikleridir. Oysa batı sinemasında biraz dikkat edilecek olursa star sisteminin varlığına 

karşın ünlü yıldızların oynadığı filmlerde kamera bu oyuncuların yüzlerine hiçbir zaman nedensiz 

bir şekilde yaklaşmaz. Yaklaşmasında mutlaka bir neden vardır, olmasa bile yaratılmıştır. 

Kameranın yaklaşma nedeni genelinde içinde bulunulan mekan, söylenen sözler ve kişiliğin 

davranışıyla yakından ilişkilidir (Adanır 1994:138). 

 

Masaldaki kişiliklere gelince; peri padişahının kızı, güzel prenses, yakışıklı prens, dev, 

cüce, kambur, kör, topal vb. daha çok fiziksel niteliklere sahip olan kişiliklerdir. Bu da masalın 

anlatım yapısından kaynaklanan bir zorunluluktur. Oysa sinemada böyle bir şey mümkün 

değildir. Her seyirciye uyabilecek bir güzel kadın, yakışıklı bir erkek, gerçek bir cüce, gerçek bir 

kambur ya da topal göstermek gerekmektedir. Bu kişilerin devindirileceği mekanların da birer 

kişilikleri vardır. Seyirci, filmdeki zengin kişilik ile sahip olduğu zenginlik arasında bir bağ 

kurabilmelidir. Kişilik, içinde yaşadığı dünyayla kaynaşmış olmalıdır. Ona ait olduğu belli 

olmalıdır. Yoksa o dekora yaptırılmış bir fotoğraf konumuna düşmemelidir. Bunun 
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geçekleşebilmesi için de bu kişiliklere psikolojik açıdan yaklaşmak ve onları içinde yaşadıkları 

dünyanın içinde algılamak gerekmektedir (Adanır 1994:139). 

 

Masal için zaman, kişilikler (eylemler) ve mekandan sonra gelen bir elemandır. Çünkü 

masallardaki zaman süreci bir gün ile elli yıl hatta birkaç yüzyıl arasında değişebilmektedir. Bir 

prens, bir büyü ile uyutulduktan yıllar sonra uyandırılmakta ve yaşama uyutulmuş olduğu andan 

başlayarak devam etmektedir. Masalda bir anda gece ile gündüz yer değiştirebilmektir. Bütün bu 

kolaylıklara sinema da sahiptir. Ancak masalda zaman, içinde yaşanılan (masalın anlatıldığı ana 

oranla) zaman sürecine oranla, zaman-ötesi olarak adlandırılabilecek bir niteliğe sahipken, 

sinemada zaman, ani değişikliklere uğradığı zaman bile dramatik yapıyla bir uyumluluk içinde 

bulunmak zorundadır (Adanır 1994:140). 

 

Bilim-kurgu filmlerinde zaman-ötesi bir zaman süreci işlenmektedir. Tarih öncesini konu 

alan filmlerde zamansal belirleyici yokluğu bir anlamda yine zaman-ötesi bir zaman kavramını 

gündeme getirmektedir. Günlük yaşamı konu alan filmlerde zaman-kişi arasındaki ilişkiler 

dolayısıyla (uyumak, kalkmak, yemek, seyahat, eğlenmek gibi davranışların mantıksal olarak 

belirli bir zamansallığa sahip olmaları nedeniyle) sinematografik anlatım çoğu kez bu düzene 

uymak zorundadır (Adanır 1994:140). 

 

Anlatım açısından kronolojik zaman akışı öykünün anlaşılabilmesi için çok önemlidir. 

Ancak yukarıda sözü edilen türdeki zamanın akışı, öykünün çizgisel akışıyla çakışmak 

zorundadır. Gece geçmesi gereken olaylar gündüz, yemekte geçmesi gerekenler, iş başında 

geçemez. Her eylem anlatım açısından zaman içinde (hem “film öykü süreçsel” hem de o an, 

içinde var olduğu yeniden canlandırılmış fiziksel mekana oranla) bir yere sahip olmak 

zorundadır. Avant-garde sinemada bile zamanın bütünüyle belirlenemediği durumlarda yine 

dramatik bir ilişki bulabilmek mümkündür. Kısaca, öykülü sinemada zaman-mekan zorunlu bir 

ilişki içindedir. Sinemada seyirci, perdedeki gönderenleri kendi kafasındakilerle çakıştıramadığı 

an film çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden somut görüntülerden oluşan sinemadaki 

zaman-mekan-kişilik ilişkileri doğal mantığın işleyiş biçimine kendini uydurmak zorundadır 

(Adanır 1994:140). 
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Oğuz Adanır, sinemada ve masalda zaman-mekan-kişilik ilişkileri bağlamındaki tespitlerini 

Türk Sinemasındaki melodramlarla karşılaştırırken, bunların birçoğunda bu uyumlanmanın söz 

konusu olmadığını vurgulamaktadır.  

 

Adanır’a göre, bir sahnede gündüz eve giren kişi, aynı zaman dilimi içinde yaşanırken 

evden gece çıkmakta ya da tam tersi olabilmektedir. Bir sahne öncesinde aynı mekanda bir başka 

giysiyle oturan kişi, bir plan değişikliğinde yeni bir giysiyle görülebilmektedir. Bu durum 

özellikle sinematografik zamansallık mantığının altüst olmasına neden olmakta ve anlatımda 

derin çatlaklar oluşturmaktadır.  

 

Yine tarihi filmlerimizden buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Tarihi 

kahramanlıkları konu alan filmlerde, konunun anlatıldığı dönemle ilgili zamansal uyumsuzluk 

daha çok göze çarpmaktadır. Örneğin, bazı tarihi filmde kahramanın kolunda, çağımızda icat 

edilmiş, son teknoloji bir saat beliriverir ya da atlar dörtnala giderken arka planda uzakta elektrik 

telleri görünür. Yabancı filmlerde de bu tür zamansal-mekansal hatalar olduğu, dikkatli ve 

çözümlemeci bir izleyici tarafından hemen fark edilir. “Karayip Korsanları” filmindeki, 

“Korsan”ı oynayan karakterin şapkasındaki “adidas” markası, “Truva” filminde, filmin 

kahramanı Brad Pitt’le aynı çerçeveye giren “uçak”, buna benzer filmsel zaman-mekan hatalarına 

örnek verilebilir (http://www.kameraarkasi.org/sinema/sinema/cekimhatalari.html) (18.02.2006). 

 

2.2.2. Sinema ve tiyatroda zaman-mekan  

Tiyatro sanatı, iyi seçilmiş bir atmosferde devinen insanların, belli bir süreç içinde, seçilmiş 

sözcüklerle kendilerini ifade ettikleri bir sanat dalıdır (Nutku 1999:86). Tiyatro oyununda rol alan 

oyuncular, gerçek zaman ve mekan içersinde bu oyunu sahnede oynarlar. Tiyatroda oyunun 

oynandığı gerçek bir mekan ve zaman vardır. Oyunda anlatılan konu, tarihten, geçmişten veya 

gelecek bir zamandan ve mekanlardan bahsedebilir. Tiyatro oyununda rol alan oyuncular, tiyatral 

anlatının atmosferinden sıyrılıp, isterlerse gerçek zaman ve mekan içersinde, kendilerini izleyen 

seyircilere müdahale edebilirler (http://bodabas.tripod.com/ogrencicalismalari/AndreBazin1.htm) 

(22.03.2006). 

 



 50 

Tiyatro ve sinema sanatında zaman-mekan kavramlarını irdelemeden önce, bazı yönleriyle 

sinemaya yakın bir sanat olması nedeniyle tiyatronun mekan (uzam)-zamanı nasıl kullandığı 

üzerinde durmaya, ardından her iki sanatı zaman-mekan boyutu açısından karşılaştırmaya 

çalışalım.  

 

2.2.2.1. Tiyatroda mekan  

Dram sanatı tekniği açısından mekan kavramı üzerinde önemle durulması gerekir. Sahne 

tasarımına ilişkin yapıtında Osman Şengezer, yaratılan mekanın bir bakıma başrolde olduğunu 

belirtir. Çünkü tiyatro izlemeye gelenlerin ilk karşılaştığı, perdenin açılmasıyla birlikte ortaya 

çıkan mekansal tasarımdır. Mekan, olayın geçeceği ortam hakkında bize fikir verir. Ortamın 

algılanmasından sonra yaratılan mekanda bir olayın cereyan edeceği ve bu mekanda insanların 

belli bir olayı yaşayacakları, aksiyonun gelişimine yerini bırakacaktır. Öyleyse, bütün olaylar 

yalnızca belli bir süre içinde değil, aynı zamanda belli bir mekanda geçmelidir. Bir bakıma 

mekanın önemi, oyunun konusu, dönemi, türü, bağlı olduğu akımı, kişilerin içinde bulunduğu 

durumu ve ortamı belirlemesi bakımından inandırıcılığı sağlaması gereken bir öğe oluşudur. 

Doğal olarak görselliğe ilk yöneliş yer kavramı ile olacaktır. Yer kavramını destekleyen dekor 

tasarımı, kostüm tasarımı, makyaj, müzik-efekt, ışık yoluyla anlamsal bütünlük yaratılmaya 

çalışılır (Nutku 1999:87).  

 

Geçmişten günümüze doğru yazarlar, genel olarak mekan tasarımında konunun ve dönemin 

özelliklerine uygun bir mekan tanıtımı ile oyuna giriş yaparlar. Klasik oyunlara bakıldığında 

oyunların bu anlamda klasik bir tanımlama ile tapınak ya da saray önü olduğunu görürüz. (…) 

Klasik komedyalarda, genel anlamda antik Yunan ve Latin komedyalarında tipik dekor sokaktır. 

Bunun en önemli göstergelerinden biri komedyaların dolantıya (entrika), rastlantılara, aksiyonun 

ivmeli gelişimine katkıda bulunması gereğidir. Oyunun önemli kişileri bu sokakta buluşur, ileriye 

yönelik planlar için burada karar alırlar. Birlikte dolaşır ya da birbirlerine bu mekanda rastlarlardı 

(Nutku 1999:88). 

 

Ortaçağ’da dekor anlayışından çok, dekorun oyuna uyarlanmasından söz edilebilir. 

Kiliselere, bazilikalara alınan oyunlar dinsel motifin getirdiği doğal dekorun içinde sunulurdu. 

(…) Mekan kavramının açık alanlardan kapalı binalara taşınması ve çerçeve sahnenin ortaya 
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çıkışıyla birlikte tasarımın önemi ortaya çıkmaya başladı. Belki de saray anlayışı ve bizim 

tiyatromuza da batılılaşma ile birlikte giren bu çerçeve sahne mantığı, dekorların bu yapıya 

uygun hale getirilmesine neden oldu. 19. yüzyılda doğalcılığın etkisiyle ortaya çıkan dekor 

anlayışı, tiyatroda gerçeğin ayrıntılarıyla bu mekana yansıtılması sonucunu getirdi. Simgeci 

tiyatro anlayışında ise, plastik bir dekor anlayışı aynı zamanda ışıklama düzeninde oluşturulan 

atmosferi destekleyici özellikleriyle dekorun bir parçası haline dönüştürüldü. Mekan kavramı 

gerçekçi anlayışta da gerçeğe benzeyen dekor özelliği taşırken aynı zamanda şiirselliğinde 

katılmasıyla anlamı pekiştiren bir özellik kazandı (Nutku 1999:89). 

 

Belki de dekor anlayışında değişik bir tutum da absürd ile geldi. Nerede ve nasıl bir 

ortamda geçtiğinin altının çizilmesinin şart olmadığı bir anlayış bu tiyatroya egemendi. Mekan 

tasarımı’ndaki bu belirsiz ortam, iletişimsizliğin bir göstergesi olarak ele alındı. Yeri yurdu 

belirsiz alan yaratılmasının kökeninde iki dünya savaşını yaşamış insanlığın kopuk ve iletişimden 

yoksun dünyasını bu anlayış daha iyi vurguluyordu. Yazarların yaklaşımında doğal olarak 

farklılıklar göze çarpmakla birlikte, örneğin, Pinter’in oyunlarında bu mekan sığınılacak bir ana 

rahmi gibi kapalı, korugan bir yapı taşırken, örneğin “Doğum Günü Partisi”  ya da “Issız 

Topraklar” da olduğu gibi, Beckett’in “Godot’yu Beklerken” çıplak bir doğa, ikinci perdede bir 

iki yaprak da açsa kuru bir kütükten oluşan insanlığın yalnızlığını, tek başınalığını vurgular 

nitelikteydi. (…) Genellikle dış mekanın tehlikelerine değinen bu anlayış, dekordaki belirsizlikle 

de yaratılan bu atmosferi destekler nitelikteydi. Bunaltı, sıkıntı, kopukluk, daraltılmış mekanın 

sınırlayıcı özellikleriyle verilmekteydi (Nutku 1999:90). 

 

Çerçeve sahne ve çevreli sahne farklılıklarına karşın, her ikisini de estetik kurallar içinde 

ele alan günümüz tiyatrosu, simultane sahnenin olanaklarını da kullanmaktadır. Bugün sahnenin 

yalınlığı içinde “aksiyon tasarımı” olarak adlandırılan oyuncunun devinimini öne alan ve bunu 

vurgulamak için mekan tasarımını tamamen sahnenin olanaklarına bırakan ve mümkün olan en 

sade anlatıma ulaşmaya çalışan bir tiyatro anlayışı egemen oldu. Öte yandan, kimi müzikallerde 

de, görkemli, kimi prodüksiyonlarda da alabildiğine teknik bir çevre düzeni ve mekana ait 

çeşitliliğe de gidildiğini görüyoruz. Bir başka yanıyla da, herhangi bir kafe, bar ya da hangar, 

oyunun geçtiği yerin alanı olarak kullanılabiliyor. Günümüz tiyatrosunda gelişen teknolojinin 

sahnelemede kimi kez devrim yarattığına tanık oluyoruz. Örneğin lazerle yapılan dekor bugünün 
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teknik harikasını oluştururken, bazen de bu tekniğin oyuncuların havada uçması gibi, göz 

boyayıcı tekniklerle de verildiğini görüyoruz: Fantom of the Opera… Bazen de teknik görkemin 

altında ezilen içeriği öne çıkarmak için zaman kullanımındaki iç içeliği vermek adına -örneğin 

geçmiş, şu an, gelecek-çok farklı alanların birbirine müdahaleli bir sarmallık içinde işlendiğini 

görüyoruz. Her ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, yazarın dekor açıklaması bir bakıma amatör 

tiyatroculara atmosfere ilişkin verileri sunma amacıyla konulmaktadır. Esas olan, tasarım 

sanatçısının bu verilerden yola çıkarak verebileceği imgesel, yaratıcı gücünün önemidir. Burada 

yazara düşen önemli görev tasarımı besleyebilecek imgesel, kısacası görsel zenginlikten kendi 

payına düşebilecek bilgiyi ve donanımı edinme çabasıdır (Nutku 1999:90-91). 

 

Tiyatral konuda anlatı (öykü) mekanı oluşturulurken, ses unsurundan yararlanılır. Örneğin, 

sahnelenen oyunun konusu, aslında bir deniz kıyısındaki parkta geçtiği varsayılırsa, tiyatro 

yönetmeni dalga, vapur ve gemi kornası sesleri vererek, izleyicilerin zihninde mekanın 

atmosferini tasavvur etmesine yardımcı olabilir.  

 

Sahne bir kenarı salona açılan kutudur. Bu kutunun çevresinde o kutuyu destekleyen 

araçlar, koridorlar, odalar vardır. Oyuncu sahneden ayrıldığında soyunma odasına gider. İzleyici 

bunu bilir. (…) Sinema karanlık salonda düşlere açılan bir penceredir. Bu pencerenin yanında 

soyunma odaları yoktur. Oyuncu pencereden çıktığında var olmayı sürdürür. Ama biz onu 

göremeyiz (Büker 1989:24). 

 

2.2.2.2. Tiyatroda zaman 

Tiyatroda yaşanan her şey geniş zamanlıdır. Tıpkı yazar kavramının da geniş zamanlı bir 

anlam taşıması gibi… Yazar, “yazdı-yazmış” fiilleriyle tanımlanamaz. Buradan yazarın herhangi 

bir gün, herhangi bir zamanda ve herhangi bir koşulda yazabilen adam olduğu sonucuna varırız.  

 

Oyunda yer alan zaman kavramı ise genel anlamda “oynanabilirlik” ilkesine uygun bir 

oyunun oynandığı zaman yaşamsallık kazandığını görürüz. Yazarın parantez içi açıklamalarında 

yer alan “güler”, “ağlar”, “oturur”, “hüzünlü” ve benzeri açıklamalar, o rolü canlandıracak 

oyuncunun rolü gereği yerine getirmeye başladığı andan itibaren geçerlidir. Kısacası, rolünü 

oynayan oyuncu sahneye çıkıp sanatını icra etmeye başladığı anda, yazarın açıklamasını getirdiği 
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söz ve aksiyon hayata geçer. Geniş zamanlı fiili eyleme dönüşmüş olur. Bu nedenle, tiyatroda 

zaman kavramı “şu an” dediğimiz süreçle eşdeğerdir (Nutku 1999:91). 

 

Genel anlamda “şu an”ı merkeze aldıktan sonra tiyatroda yazarın zamanı kullanışını 

tartışabiliriz. Zaman birkaç anlamda tartışılabilir. Öncelikle bir yazarı onun içinde yaşadığı 

zamanla değerlendiririz. Örneğin Shakespeare 16. yüzyıl sonu, 17. yüzyıl başı İngiltere’si, Anton 

Çekhov 19. yüzyıl sonu, 20.yüzyıl başı Rusyası, Lorca 20. yüzyıl İspanya’sının yazarlarıdır. Bu 

bağlamda, yazarları yaşadıkları yüzyıl, yaşadıkları toplum, içinde bulundukları çevre, etkilenme 

alanları, dahil oldukları akım ve özgün biçemleri belirler (Nutku 1999:91). 

 

Tiyatroda “zaman”ın tartışılmasındaki ikinci nokta, yazarın incelenmesinden sonra onun 

oyununa konu olarak ele aldığı dönemi, zamanı incelemek olmalıdır. Yazarın öncelikle kendi 

toplumundan ve çevresinden ve de yaşadığı yüzyıldan ilham aldığını kabul edersek işimiz 

kolaydır; ama yazarın bununla yetinmeyip geçmişte cereyan etmiş bir konuyu da kendisine 

malzeme olarak seçtiğine tanık olunmaktadır. Öyleyse ikinci aşamada ele alınacak nokta, yazarın 

yaşadığı dönemle örtüşen oyunlarını merkeze almak olacaktır. Örneğin, Lorca, yaşadığı 20. 

yüzyılın başlarındaki İspanya’nın sorunlarını ve o dönemin kadınlarını acı ve hüzünlerini konu 

edinmiştir. Çekhov, yaşadığı yüzyılın Rusya toplumundaki değişim sürecinin getirdiği sancıları 

ve omurgasız aydınları işlemiştir. Güncel ve aktüel davranan yazarların çoğu bu yolu seçmekle 

birlikte yaşadığı dönemi konu edinerek bugüne kalabilmiş, klasikleşmiş, kalıcı yapıtlar veren 

yazarlar kendilerine konu aldıkları dönemden çok, işledikleri konu içindeki evrensel değerler ve 

insanı tanımadaki ustalıkları ile bugüne uzanabilmişlerdir (Nutku 1999: 92). 

 

Genel anlamda zaman kavramı dışarıdan bakıldığında bir yazarın yaşadığı dönem, iki 

yazarın oyununa konu aldığı dönem ki bu süreç bazen yazarın yaşadığı dönemle örtüşebilir, 

bazen yazar dönemin öncesine ya da soyut bir sürece uzanabilir. Özel olarak tiyatroda zaman 

kavramına bakıldığında ise tiyatronun başlangıçta yer-zaman ve aksiyon birliğine yaslanan üç 

birlik kural’ının gerektirdiği bir zamansal disiplin içinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca, bu kuralın 

yanı sıra gün ışığının ilk aydınlatma aracını oluşturduğu tiyatroda zamanın günün doğuşundan, 

batımına kadar 24 saatlik bir sürece sığdırılması gerektiğini biliyoruz. Sonuçta tiyatro göreneksel 

ve klasik yapısında “zamanı, başı-ortası-sonu belli yatay çizgi”de götürmeyi ilke ediniyor (Nutku 
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1999:93-94). Bu noktada, Marvin Rosenberg’in “Dramatik Biçim Üzerine Bir Benzetme” başlıklı 

yazısında zamansal gelişim üzerine söylediği şu alıntıyı yapmak yerinde olacaktır: “Göreneksel 

tiyatro oyunlarında biçimin çizgisel olduğu kanısındayım, yani oyunu sürüp giden bir şimdiki 

zamanda, bir başlangıçtan, bir sona doğru kronolojik bir sıra olaylar zinciri içinden, sanki soldan 

sağa gider gibi ilerlediğini söylemek istiyorum. Modern zamanlarda bu geleneksel biçim, zamanı 

uzakta tutmaya, ‘şimdi’ yi kuşatmaya, anlatısal olmayan (non-narrative), duyulan hayatı 

ayırmaya çalışan serüvenci oyun yazarları tarafından bozulmuş, paramparça edilmiştir” 

(Rosenberg’den aktaran:  Nutku 1999: 94). 

 

Rosenberg’in saptadığı zaman kullanımı aslında şimdiki zaman dediğimiz ve daha önce “şu 

an”ın ele alınması olarak değerlendirdiğimiz zamanı düz bir çizgide kullanmakla eşdeğerdir. Bu 

anlamda yazarlardan ele aldığı örneklerle anlatımını pekiştiren Rosenberg, en yalın tip olan 

melodramlarda, ileriye yönelen bu çizginin oyunun ta kendisi olduğunu belirtir.(…) Rosenberg’in 

bu konuda verdiği, en başarılı olduğunu söylediği örnek Kral Oidipus’tur. Tiyatro tarihinde bu 

anlamda Kral Oidipus, oyunu sentetik bir çizgi değil, analitik bir yol izleyerek yazılmış ilk 

oyundur. Bu oyun düz çizgide giden bir zaman ve gelişim çizgisini, geriye dönüşler ve geçmişe 

yönelik anımsatmalar yoluyla izleyiciye konuya ilişkin gerilimle birlikte olup biteni düşünme ve 

zihinsel geliştirme olanağı sağlamıştır. Zamanın kullanımı konusunda modern yazarlar bu 

çizgisel gelişim üzerinde yaptıkları çeşitlemelerle akıl almaz bir çeşitlilik sağlamışlardır. (…) 

Tiyatroda zamanın kullanımında çizgisel gelişimin sağlam nedenleri vardır. İnsanlık zaman 

tanımadan bir süreklilik taşır ve yaşamın mücadelesi sona ermez, sorunların biri tamamlanırken 

diğeri sırada bekler. Yaşamın bu gerçeğine karşılık tiyatro duyguları en yüce noktalarda yaşatır, 

yasaklanan tutkuların, en çılgın düşmanlıkların, sarsıcı düşlerin canlandırılışına tanıklık eden 

insanlar bunları tüketip arınmayı yaşayabilir. Bu kalıpta gerilim ve onu izleyen boşalım formatı 

kullanılır ve bu dramatik biçimi sağlayan özelliktir (Nutku 1999:94-95). 

 

Günümüzde ise tiyatroda da, şiir ve romanda olduğu gibi, zamanı ileriye doğru kullanmanın 

getirdiği düz çizginin baskısından kurtulmak isteyen ve “şimdi”nin sayılamayacak kadar çok 

boyutlu olabileceğini yakalatmaya çalışan eğilimlerle karşılaşılmaktadır. Bu özellik öncelikle, 

yazarların karakter yaratmada insana bakış açılarının değişmesinde aranabilir. İnsanlar 

geçmişteki kadar yalın değil ve eylemlerinin taşıdığı karmaşa ise çizgiselliğin dışında kopuk ve 
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bulanık yanlarıyla işlenmektedir. Bu yüzden de kişiselleştirme Strinder’in de dediği gibi, “yanlı 

ve parçalı” olarak ele alınmaktadır: Örneğin “Matmazel Julie”’ da olduğu gibi (Nutku 1999: 96). 

 

Samuel Beckett’in “Godot’yu Beklerken” adlı oyununda ise, zamanlama açısından 

başladığı uzamda sonlandığı gibi oyunun gelişimi açısından da bir ileriye doğru yürüme 

gözlenmez. Üstelik adeta sabitlenmiş bir durumun sunulması söz konusu olduğu için zamansız 

bir yaşama durumu sergilenmektedir. Burada umutsuz bir bekleyiş, belirsizlik, şefkat ve zulüm, 

sessizlik ve gürültü, şiirsel düşlerle biyolojik işler zıtlıklarıyla müzminleşmiş duruma katkıda 

bulunur. Bu anlamda “Godot’yu Beklerken”, uzayıp giden bir “şimdi” üzerine kuruludur. (…) 

Modern tiyatroda zamanın kullanımı iç içe geçmiş, gerilimlerden oluşmuş, seyirciyi sarsan, 

geçmiş özellikle şu an ve gelecek çizgisinde derinlemesine yolculuklar yaratan bir engebeli yol 

izler (Nutku 1999: 98-99). 

 

1990 yılında iki Almanya’nın birleşmesinden sonra, 90’lı yılların tiyatrosunu ateşleyen 

isim, Berliner Volksbühne’nin yönetmeni, “oyunları parçalayan kişi” olarak ün yapmış, 

provokasyonu seven Frank Castrof’dan başkası değildi. Doğu üslubunun temsilcisi yönetmen 

kelime oyunlarıyla, yorumlarla, performans öğeleriyle ortalığı birbirine kattı. Ele aldığı 

malzemenin ne olduğuna bakmaksızın, ister klasik eserler olsun, (“Kral Lear”), ister Heiner 

Müller metinleri olsun (“Boğazlama, Wolokolamsk Şosesi”) veya filmleri olsun (“Otomatik 

Portakal”, “Kadınlar Şehri”) Castrof, malzemeye saldırgan bir alaycılıkla ve kinizmle yaklaşıyor, 

oyunun dokusunu dağıtıyor ve parçaları kırıklarıyla. çatlaklarıyla tekrar birleştiriyor; ekol yaratan 

bu tarza yakıştırılan sıfat “dekonstrüktif”. Yaptığı tiyatro sürekli bir isteri, kendinden geçme, 

eleştiri halini dışa vururken, zamanın nabzını tutuyor (Dössel 2006:43). 

 

Tiyatroda zaman ve mekanın işleyişini ve kullanışını ele aldıktan sonra şimdi de sinema 

sanatının bu sanat dalıyla benzer veya farklı yönlerine değinmeye çalışalım.  

 

Birçok bakımlardan tiyatro, filme en çok benzeyen sanattır. Özellikle uzaysal ve dünyasal 

biçimlerin bir arada bulunması göz önüne alındığında tiyatro, filmin gerçek anlamda bir eşidir. 

Ancak sahnede olup biten biraz uzaysal, biraz da dünyasaldır. Filmde olduğu gibi hiçbir zaman 

her ikisinin de bir karışımı değildir, ilke olarak hem uzaysal, hem dünyasaldır (Hauser 1995:412). 
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Tiyatro, zaman ve mekan kavramları içinde var olur. Tiyatro geçici özellikler taşıyan, 

değişken bir sanattır. Heyecan, duygu ve değişimler bu sanatın aracıdır. Tiyatroda anlam 

belirsizliktir, amaç gerçeği vermektir. Kimse yaşamda olup biteni görmek için tiyatroya gelmez, 

aksine yaşamın yeniden yaratılışındaki provaya tanık olmak için gelir. Oyun “o an” ın,  zamanın 

oyunudur (Nutku 1999:100). Tiyatro oyununda zamanın işlenişi ile filmde zamanın işlenişi 

arasında belirgin farklar vardır. Tiyatro oyunundaki zamanın gerçek zamanla hiçbir benzerliği 

olmamamsına karşın, tiyatro oyunundaki zaman ilişkileri film içindeki zaman düzenine göre, 

doğal yaşantının kronolojik düzeni ile daha çok ilişki içindedir. Tiyatro oyunu içinde ya da tiyatro 

oyununun en azından tek bir perdesinde deneysel gerçeğin zaman sürekliliği bozulmamış 

durumdadır (Demir 1994:13). 

 

Gerçek yaşamda olduğu gibi, burada da olaylar kesinti, atlamaya, tekrarlama ve geri 

dönmeye izin vermezler. Tiyatroda geri dönüşler, geçmişin hatırlanması ve geçmiş içindeki 

olaylar genellikle dolaylı olarak sunulur. Tiyatro, öyküyü gerçek zaman düzenine göre sunar. 

Dramatik sanatın koşullarını göz ardı etmeksizin zaman akışındaki süreklilikte kesinti yapılabilir. 

Üçüncü ve dördüncü perdeler arasında 20 yıl olabilir. Çünkü, dram yazarı zaman ve mekan 

içinde yayılan öğeler arasında öykünün gelişimi için en önemli olanı seçer (Esen 2000:5). 

 

Tiyatroda mekan durağandır. Sahne olarak tanımlanan mekan değişmez şekilde sabittir. 

Oyuncu ile izleyici arasındaki mekansal ilişki de buna göre değişmez. Bir perde süresince izleyici 

oturduğu yerden kalkmaz sahnedeki dekor da değişmez (Panofsky’den aktaran: Esen 2000:5).  

 

Tiyatroda olaylar, kesinlikle gelişen kronolojik zamana boyun eğen bir gelişme yasasına 

göre birbirini izler. Böylece bölümler (perdeler ya da sahneler) içinde zamanda hızlanma, 

gecikme ya da durma görülmez. Oysa, filmde sadece birbirini izleyen olayların hızı değil, aynı 

zamanda onların kronometrik ölçüsü de, yavaşlatılmış ya da hızlandırılmış hareketlerin, kısa ya 

da uzun süreli çekimlerin ve yakın çekimlerin kullanılma sıklığına göre çekimden çekime değişir. 

Oyun yazarı, sahne düzeninin mantığı nedeniyle zamanın evrelerini ve aralarını yinelemekten 

engellenir. Filmde bu en çarpıcı estetik etkilerin yaratılmasında sık sık başvurulan bir araçtır. 

Tiyatro oyununda, öykünün bir bölümünün geçmişin hatırlanmasına biçiminde işlendiği ve 



 57 

geçmişteki olayların zaman içinde geriye dönülerek işlendiği doğrudur. Ancak, genellikle dolaylı 

sunulurlar. Tiyatro tekniği, oyun yazarına sürekli gelişen konunun akışı içinde geçmiş sahnelerin 

tekrarlanmasına, onların doğrudan olaylar dizisinin arasına sokulmasına izin vermez. Yine bu 

sınırlılıklara karşın, tiyatroda zaman, düşünce ve duyguların konuşma ile aktarılması nedeniyle 

özgürdür ve görülen mekan içindeki her şeyden bağımsızdır. Filmde ise herhangi bir çekimin 

istenildiği yerden kesilebilmesi, zamanın kesintili işlenmesine olanak sağlar. Bu filme hem 

heterojen olaylar arasına bir başka olaylar sokarak, hem de sahnenin bütünlük içeren bölümlerini 

çalışmanın değişik bölümleri içine serpiştirilerek sahnenin gerilimini çoğaltan uygulamalar 

sağlar. Bu yöntemle film, klavye üzerindeki tuşlara aşağı ve yukarı, sağa ve sola istendiği gibi 

vuran bir kişinin izlenimini yaratır. Filmde kahraman, ilk olarak mesleğinin başlangıcında genç 

bir kişi, sonra geçmişe dönülerek bir çocuk olarak görülür. Daha sonra olaylar dizisinin ileri bir 

aşamasında erişkin bir kişi olarak, bir süre onun iş yaşamı izlendikten sonra, akrabalarından ya da 

arkadaşlarından birinin anılarında yaşarken görülebilir. Zamanın süreksizliğinin bir sonucu 

olarak, konunun geçmişi ile olan gelişimi ileriye dönük bir gelişimle, kronolojik bir bağ 

olmaksızın tekrarlanan geriye dönüşler aracılığıyla ve zaman sürekliliğine dönülerek özgürce 

birleştirilir. Bununla beraber, filmde gerçek mekansallaştırma koşut konular eşzamanlı anlatılana 

dek gerçekleşmez. Farklı ve mekansal olarak ayrı olayların eşzamanlılığı, seyircilerin zaman ve 

mekan içinde hareket etmesine neden olur. Nesnelerin eş zamanlı yakınlığı ve uzaklığı (zaman 

içinde onların birbirine yakınlığı) mekansal ve zamansal bir öğe içerir. Zamana iki boyut 

kazandıran bu öğe, filmin gerçek ortamıdır ve onun dünya görüntüsünün temel kaynağıdır (Demir 

1994:13-14). 

 

Geçmişin önemi ve aciliyeti, tarih gibi ya da duygusal bir yaşantı gibi, edebiyat 

çalışmasının formunu belirlediğini belirtmiştik. Oysa sahne ve perde gösterimi arasında benzer 

bir yöntem yoktur. Tiyatro çok sınırlı bir zaman dilimine sahiptir. Tiyatro salonundaki varlığımız, 

aksiyonun gerçekte gözlerimizin önünde oluştuğu düşüncesini verir. Sonuca doğru ilerleyen canlı 

bir gösterinin içinde bulunuruz. Geçmişten söz edilebilir, ancak, sadece sahnedeki olay ile ilişkisi 

varsa geçerlidir. Film, geniş bir zaman örgüsü içinde gerçekleşir. Ancak ne roman gibi bir 

anımsama, ne de tiyatro gibi bir merak (suspence) sanatıdır. Roman “ne olduğu” ile ilgilenir. 

Tiyatro “ne olacak” diye sorar. Perde ise “ne oluyorsa onu bize anlatması ve soyutlanmamış 

olması” nedeniyle çok önemlidir. “Geçmiş”  ve “gelecek” onun bir parçasıdır. Sadece film tüm 
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parçaları eşit canlılıkta bir “zaman örgüsü” dokur. Tüm hepsi, bilincimizde aynı görsel-işitsel 

etkiye sahiptir. Bu bir kişinin değişik yaşam evrelerine ait fotoğraflarına ilişkin Welles’in 

açıklamasında basitçe ifade edilmiştir. Kamera değişik çağlar arasında ayrım yapmaz ve her bir 

görüntü arasında bir şeyler oluşur: Bir ilişki yaratır (Demir 1994:22-23). 

 

2.2.3. Sinema ve resim sanatında zaman-mekan  

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana gerçek dünyanın benzerini yaratmaya çalışıyor. 

Andre Bazin’e göre bu tümüyle ruhbilimsel istek. İnsan ölümsüzlüğün ardında olduğu için 

gerçeğin benzerini yaratmaya çalışıyor. Kendini mumyalatan firavun ölümsüzlüğün ardında 

mumya ile kendisini özdeşleştirdiği için ölümsüz olacağına inanıyor. Bugün portre ile model 

arasında bir özdeşlik olduğuna kimse inanmıyor, ama insanlar portrenin modeli anımsamamıza 

yardım ettiğine, onu “ikinci” bir ölümden kurtardığına inanıyorlar. Bazin’e göre barok resim, 

insandaki gerçeklik tutkusunun bir sonucu ama fotoğraf gerçeğin benzerini çok yetkin bir 

biçimde yaratarak, resim sanatının kendi izlenimci gerçeğini yaratmasını sağlıyor. Resim 

gerçeğin benzerini yaratmak zorunda değil artık, biçimlerle dilediği gibi oynayabilir. Bazin’e 

göre izlenimci resim varlığını fotoğrafa borçludur (Büker 1985a:1). 

 

İnsanlık tarihi kadar eski ve köklü resim sanatı, benzeştiği, ayrıştığı noktalarla ve karşılıklı 

etkileşimlerle sinema sanatıyla çok yakın ilişki içindedir. En temel ayrışma notası, devingenlik-

durağanlıktır. Resim sanatı kompozisyon (çerçeveleme) düzleminde devingenlik içerir. Sinema 

sanatı ise pelikül üzerine ardışık olarak kayıt edilmiş sayısız resmin ardardalığından ve bu 

görüntü parçalarının kurguyla birleştirilmesinden dolayı devingendir. Sinemanın kurgudan başka 

sahip olduğu diğer devingen güçler; kamera hareketleri, çekim ölçekleri ve çekim açıları olarak 

özetlenebilecek “sinemasal anlatımın temel öğeleri” dir (Karakaya 2005:140). 

 

“İzlenimci” düşünce en saf ifadesini Bergson’un felsefesinde ve hepsinden güzel olarak da, 

onun izlenimcilik için yaşamsal değerler taşıyan ortam olan zaman’ı yorumlamasında 

bulmaktadır. Daha önce hiç olmayan ve daha sonra da yinelenemeyecek olan o anın eşsizliği, 19. 

yüzyılın temel deneyimiydi ve özellikle Flaubert’inkiler olmak üzere tüm doğacı romanlar bu 

deneyimi tanımlayıp çözmekle uğraşmışlardır. Ancak Flaubert’le Bergson’un felsefeleri 

arasındaki temel ayrım; birincinin zamanı, ideal yaşam maddesinin tahrip olduğu bir bölünme 
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öğesi olarak görmüş olmasıdır. Zaman kavramımızdaki ve dolayısıyla gerçekle ilgili 

deneyimlerimizdeki değişiklik basamak basamak oluşmakta; önce izlenimci resimde, sonra 

Bergson’un felsefesinde ve son olarak da hepsinden daha anlamlı ve açık bir şekilde Proust’un 

çalışmalarında karşımıza çıkmaktadır. Zaman artık çözülme ve yıkım ilkesi değildir; düşünce ve 

ideallerin değerlerini, yaşamla aklın özlerini yitirdikleri bir öğe olmaktan çıkmıştır. Zaman artık 

bizlerin kendi manevi yaşantımız, yaşayan doğamız hakkında bilgiler edinmemize yardım eden, 

ölü madde ve katı mekanik’e ters düşen bir tezdir. Ne olduğumuzu yalnız zamanda değil, zaman 

geçerken anlarız. Biz yalnız yaşamımızdaki bireysel anların toplamından ibaret değiliz, bu anların 

her yeni bir hareketle değişmekte olan yönlerinin de bir sonucuyuz. Geçmiş olan zaman bizi zayıf 

kılmaz, bizim yaşantımızı dolduran bir zamandır. (…) Varoluş, gerçek yaşama, hareketlere, 

renklere; geçmişimizin bir sonucu olan o anın perspektifinden yansıyan ideal, saydamlığa ve 

manevi içeriğe sahiptir. Geçen ve yitmiş olan zamanın anımsanmasından, yeniden 

yaşanmasından, canlandırılmasından ve fethedilmesinden daha başka bir mutluluk düşünülemez 

(Hauser 1995:400). 

 

Dokunsal değerlerin yerini görsel değerlerin alması, fiziki hacim ve plastik biçimin 

yüzeyselleştirilmesi, Empresyonistlerin gerçeği doğalcı bir biçimde betimlemek için 

uyguladıkları kısma ve kısaltmalar dizisinde attıkları bir adımdı. (…) Böyle bir kısaltım, amaç 

olarak düşünülmemiş, yöntemin getirdiği bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. Amaç, sadece 

rengi vurgulamak, renk ve ışık etkilerinin uyumundan oluşan bir resim ortaya çıkarmaktır. 

Mekanın yutulması ve bedenlerin sert yapılarının eritilmesi ise birlikte değişen (concomitant) 

olgulardır ve birbirlerinin neden ve sonucudurlar. İzlenimcilik, gerçeği iki boyutlu bir yüzeye 

indirgediği gibi, bu iki boyutluluk içinde onu kesin biçimlenişten yoksun noktacıklar sistemi ile 

resme aktarır. Diğer bir deyişle, bu akım yalnız plastiğe ve mekana değil, aynı zamanda desene 

ve çizgisel olana da aldırmaz. Resim, açık seçiklikten ve belirginlikten kaybettiğini, duyumsal 

çekicilikten kazanır. Kazanılan bu özellikler ise izlenimcilerin başlıca amacıdır (Hauser 

1995:355). 

 

Merleau-Ponty'nin,"varoluş mekansaldır" deyimiyle vurguladığı üzere, canlı, cansız, bütün 

özdeksel (maddesel) varlıklar, mekan içinde yer kaplarlar, mekan içinde devinirler ya da dururlar. 

Dolayısıyla, bütün resimler de mekana bağımlıdırlar, mekanı "gösterirler". Ama bizim için, asıl 
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önemli olan şudur: Nonfigüratif, soyut olmayan, bu dünyayı, insanları konu alan resimlerin çoğu, 

o insanların içinde bulundukları mekanları, evleri, odaları, avluları, sokakları, meydanları vb. 

içerirler. Onlar, biraz da o mekanların resimleridirler. Şimdi, eğer gerçeküstücü bir ressamdan 

sözediyorsak o ressamın yapıtlarındaki figürlerin, nesnelerin yanısıra, mekanların, mimari 

yapıların da, gerçeküstücü bir nitelik taşıdıkları, taşıyabileceklerini söyleyebiliriz demektir. Bir 

başka deyişle, gerçeküstücü ressamların resimlerinde yarattıkları yapılar, mekanlar ve kentler 

gerçeküstücüdür. Ve bu durum, kimi gerçeküstücü ressamlar için, çok daha yoğun bir biçimde 

geçerlidir. Örneğin, bir Jan Van Eyck'in iç mekanları, gerçek ve gerçekçi manzaralar, gerçek ve 

gerçekçi iç mekanlar, bir Magritte'in, bir Dali'nin, bir Ernst'in, bir Delvaux'un, bir Chirico'nun 

resimlerindeki yapılar, iç ve dış mekanlar gerçeküstücüdürler. O resimlerdeki o mekanlarda, o 

yapılarda, alabildiğine serbest bırakılmış ya da bilinçli olarak yaratılmış "sürrealist 

deformasyonlar" görülmektedir (Demir 2006).  

 

Filmsel görüntünün etkisi, gerçekliğin tüm uzaysal biçimleri ile beyazperdenin dört yandan 

sınırlı düz uzayı arasındaki eşbiçimliğe (izomorfi) dayanmaktadır. Ayrıca beyazperdenin 

değişmez sınırları ve fiziksel reel yüzeyi sinematografik uzayın meydana gelmesi için sinemada 

beyazperdenin sınırlandırılması arasındaki ilişki resim sanatındakinden tamamen farklıdır. Yalnız 

barok dönemi sanatçıları (yönetmen için doğal olan) sanatsal uzayların sınırlandırılmasıyla 

benzer şekilde savaşmışlardır (Lotman’dan aktaran: Karakaya 2005:135). 

 

Resim ve sinema sanatı zaman-mekan örgüsü bakımından benzer ve farklı yönlere sahiptir. 

Tuval üzerine gerçek dünyadaki bir obje, nesne, manzara veya insan resmi aktarılırken de zaman-

mekan boyutu ressamın, (sinemada yönetmen) karşısına çıkar. Resim sanatında da geçmişten 

günümüze pek çok sanat akımları belirli dönemlerde öne çıkmışlardır ve her birinin zaman-

mekanı yansıtmada kendine özgü biçim ve yöntemleri vardır. Resmin de (tuval) yapıldığı bir 

zaman ve mekan vardır. Ressam resmini çok kısa bir sürede tamamlayabileceği gibi bunu birkaç 

yıl içinde de tamamlayabilir. Resimde de, tuval üzerine aktarılan görsel, sanatsal öğelerin, obje 

nesne veya manzaranın zaman ve mekan boyutu vardır ve ışığın tuvaldeki nesnelerden yansıyışı, 

yanındaki diğer figürle olan ilişkisi bu boyutları algılamamıza yardımcı olur.  

 



 61 

Daha önce de değinildiği gibi, resim ve fotoğraf sanatçısı çerçeve boyutu büyüklüğünde 

özgürdür ve dilediği büyüklükte çerçevesini istediği yatay-dikey büyüklükte düşleyebilir. Oysa 

film yönetmeni sinema salonlarında kullanılan standart perde boyutlarını dikkate almak 

durumundadır. Sinema perdesinde tuval çerçevesinden farklı olarak, perdede ilk görüntüde 

göremediğimiz objenin diğer bölümlerini, zaman-mekan ve hareketin devamını izleyen 

görüntülerde görebiliriz. Tuvalde çerçeve dışına doğru yürümekte olan bir kişi resmedilebilir, 

ancak bu durum zaman ve hareketin bir an’ıdır. Sinema ise daha önce de vurgulandığı gibi 

zaman-mekan ve hareket durağan değildir.  

 

Tuval üzerine yapılan, belirli bir zamanda ve mekanda tasvir edilmiş bir insan, manzara, 

ağaç, ev veya devingen bir canlı (şaha kalkan at, yürüyen insan, akmakta olan su) resmi, zaman, 

mekan ve hareketi çağrıştıran imgelerle de bezense, karşımızda duran tek bir çerçevedir ve 

gösterdiği gerçeklik Andre Bazin’in de belirttiği gibi, bu çerçeve ile sınırlıdır.  

 

Bazin, sinemadaki soyut ve resimsel kompozisyonları reddeder. Bazin’e göre sinema, 

gerçeklik duygusunu doğrudan özünde taşır. Resim ise çerçeve içine hapsedilmiş küçük bir 

evrenle gerçekliğini sınırlandırmıştır (Bazin’den aktaran: Karakaya 2005:140). Sinema ile resim 

sanatını karşılaştırırken de belirtildiği gibi, kimi ruhbilimsel araştırmacıların ortaya koyduğu bir 

diğer gerçek, sabit görüntüden hareketli görüntüye geçişin, görüntüye daha çok derinlik 

kazandırmış olmasıdır.  

 

Bazin’e göre, resim çerçevesi bize uzayı başka bir açıdan gösterir. Doğal uzayın tersine, 

bize aktif deneyimlerimiz ve onun dış sınırlarını sunar. Teknik bir olgu olarak ele alındığında, 

ekranın dış kenarlarının, film görüntüsü çerçevesi niteliğinde olmadığını anlarız. Onlar 

gerçekliğin sadece bir bölümünü içine alan kenarlardır. Resim çerçevesi uzayı içe doğru 

kutuplaştırır. Tersine olarak, ekran bize evrenin içine uzatılan belirsizliğin bir parçasını sunar. 

Çerçeve merkezcil, ekran ise merkezkaçtır. Eğer resimsel oluşumu tersine çevirirsek ve ekranı, 

resim çerçevesinin içine yerleştirirsek, böylece resmin bir bölümünü, ekranın üzerinde görmüş 

oluruz. Bu durumda resmin uzayı çıkış noktasını ve sınırlarını kaybetmemesi durumunda 

sinemanın uzamsal oluşumu içinde yer alır ve “resmedilebilir” dünyanın bir parçası haline gelir 

(http://bodabas.tripod.com/ogrencicalismalari/AndreBazin1.htm) (22.03.2006). Teknik bir buluş 
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olan sinema, başlangıcından bu yana resim sanatından yararlana gelmiştir. Çerçeve düzenlemesi, 

yerleştirme, perspektifi oluşturan diğer öğeler çoğu kez resim sanatının temel ilkelerine sırtını 

dayar. Buna rağmen hareketli resimlerden oluşan sinema, belgesel doğrulara duyulan güveni son 

derece arttırdı (Karakaya 2005:135). 

 

Yeniden diğer sanatlara dönersek sinemayla aralarındaki en temel fark şudur: Sinemada 

zaman ve mekanın sınırları alabildiğince akıcıdır, plastik sanatlarda ve sahne sanatlarında uzay 

durgun ve değişmezdir, bir amaca yönelik değildir. Örneğin yakın çekim hiçbir zaman 

çerçevesinden kesilip çıkarılmış bir resim değildir. Resmin yalnızca bir bölümüdür. Bu nedenle 

barok resimde, resme hareketli bir nitelik kazandıran repoussuar figürlere benzer ve filmin 

uzaysal yapısına bu tür bir yön ve amaç kazandırır. Bununla birlikte, sinemada zaman ve uzay 

birbirleriyle kesin ilinti içindedir. Birbirini izleyen anlara belirli bir serbestlik öğesi girer. Zaman 

sürekliliğini ve yönünü yitirirken yakın çekimlerde hareketsizleştirilebilir. Ya da gelecek zamana 

ilişkin görüntülerle ileri alınabilir. Birlikte ve aynı anda oluşan görüntüler yoluyla birbiri 

ardından gösterilebilir. Sinemadaki bu zaman kavramı tamamen özneldir. Drama sanatçısı, 

zamanın evrelerini yinelemek konusunda sınırlıdır. Bu özellik filmde en yoğun estetik etkileri 

uyandırmak için çoğu kez başvurulan önemli bir kaynaktır. Sinemada bir zaman parçasını, 

sözgelimi zamanın en küçük birimi olan ‘an’ı kesip olaya geçmiş zamana ait bir görüntüyü 

sokabilmenin (insert) teknik olarak mümkün olması, gerilimi arttırmaya olanak sağlar (Karakaya 

2005:136-137). 

 

Dokunulabilen, duvara asılan bir tablo bir cisimdir, maddi bir şeydir. Mekan içinde yer 

tuttuğundan da gerçek bir varlıktır. Ama tabloya dokunulduğunda nesneler değil,  tablonun 

yüzeyi algılanır. Tablodaki nesneler yüzey değil, görünüştür. İngardan, bu gerçek varlık ile 

gerçek olmayan, yönelimsel olan görünüşü ayırarak birine tablo, diğerine resim adını verir 

(Büker’den aktaran: Esen 2000:5).  
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2.2.3.1. Sinema ve resim sanatında ışık-zaman-mekan ilişkileri 

Zaman, uzayla birlikte ortaya çıkar. Hareket ise resim sanatında zamanı yansıtmanın 

vazgeçilmez öğesidir. Uzay, hareket ve zaman resim sanatındaki üç sacayağıdır. Zaman ve 

hareket birbiriyle ilişkilidir. Yüzey üzerinde hareketin açığa vurulması, çağlara, anlayışlara ve 

kullanılan tekniğe göre değişmektedir (Kılıç 2003:73). 

 

Işık-mekan ilişkisi, plastik sanatlarda, grafik sanatlarında ulaşılamayacak anlam yaratma 

olanakları sunar. Keza, atmosfer yaratma ve hacimsel duyguya ilişkin sonsuz seçenekler, 

sinemanın kendine özgü resimsel olanaklarıyla yaratılabilir. Sinema, bu kendine özgü resimsel 

estetiğe yine kendine özgü yetileriyle varabilir. Kamera ve ışığın sınır tanımazlığı bunlardan 

biridir. Başka bir deyişle görüntü kaydedebilen her yerde sinema vardır (Karakaya 2005:138). 

 

Bir resim ya da sinema görüntüsü dış dünyayı renklerini indirgemek, büyüklükleri 

değiştirmek, üç boyutu iki boyuta dönüştürmek vb. suretiyle soyutlarken bunu bazı şeyleri 

zorunlu ve bilinçli olarak dışarıda bıraktığı, sınırları belirli bir çerçeve içinde gerçekleştirir. Bu 

çerçevenin sınırları uzayın bir parçasının kesilip çıkarılması gibi yeni bir soyutlama aracına 

dönüşürken sanatçının elinde yeni bir anlatım öğesi haline de gelir. Görüntü yönetmeni Nestor 

Almendros, "Benim çerçeveye ve onun sınırlarına ihtiyacım var" derken bunu kastetmektedir. 

Gerçek dünyada içinde yaşadığımız uzay, sanatın kafalarda kurduğu evrende, tasarlanmış, 

hesaplanmış, sanatçının yaratmak istediği etkiye uygun olarak kendine özgü kuralları konmuş, 

sınırlı ama özgürce oluşturulmuş bir uzama dönüşür. Bu özgürlük sadece sanatçının hayal 

dünyasıyla sınırlanmış resim, grafik gibi sanatlar için değil, genellikle gerçek mekân’larda 

çekildiği için gerçeklere çok daha fazla bağımlıymış gibi görünen sinema görüntüsü için de 

geçerlidir. Aydınlatma, kamera hareketleri, kurgu gibi sinemasal öğeler mekânsal ilişkileri 

yeniden yapılandırma olanağı sunmakta, böylelikle sinemaya özgü bir mekanı yaratabilmektedir. 

Bu olanakların sinemanın ilk yıllarından itibaren sinemacılarca keşfedildiğini biliniyor ki, 

günümüzde dijital teknoloji sinemaya hayali mekânları kullanım olanağı getirmiştir (Güngör 

2005a).  

 

Resim sanatında belirli dönemlere damgasını vuran ve öne çıkan sanat akımlarında, zaman-

mekan sınırlarını zorlayan ve bunu resimlerinde çeşitli imgelerle aşmaya çalışan pek çok ressam 
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vardır. Şimdi bu ressamları, temsilcisi olduğu sanat akımları ve zaman-mekanı diğer resimleme 

teknikleriyle ilişkileri ve film sanatına etkileri bağlamında, tuvallerinde yansıtma tarzlarını çeşitli 

örneklerle incelemeye çalışalım.  

 

2.2.3.2. Resim sanatında zaman-mekan ve hareket olgusu  

Fransız ressam Georges Mathieu, 1959 yılında soyut-lirik resmi şu temel başlıklar altında 

tanımlamıştı: “Resimde en önemli şey hızdır, biçimler ve jestler önceden belirlenmez, resimde 

ikinci bir dikkat noktasının varlığı zorunludur” (Mathieu’den aktaran: Belgin 1994). 

 

Mathieu (1967:96) için "hız" kategorisi son derece önemlidir. Çünkü "hız, resim sanatının 

doğayla ilişkisi, güzelliği tanımlayan kanunlar ile ilişkisi, daha önceki çizimlerle ilişkisi gibi bu 

sanatın dünyayla değişik ilişkileri içinde giderek özgürleşmesi ile ortaya çıkan şeydir. Resim 

sanatında hız işin zanaat yanının yaratıcı yöntemler lehine terk edilmesi anlamına gelir. 

Sanatçının da zaten tek işi kopyacılıktan öte bir yaratıcılık değil midir?” (Belgin 1994). Mathieu, 

belli bir düzeyde yaratıcılıkla hızı aynı anlamda kullanıyordu. Kendisinin de olağanüstü bir 

yaratıcılıkla resim yaptığı bilinir. 1957 yılında bir müzedeki sergisinin açılışına sadece bir saat 

kala Tokyo'daki büyük bir süpermarketin vitrininde seyircilerin gözleri önünde tam 15 metre 

boyunda bir tuval üzerine resim yapmıştı. Büyük boya tüpleri, irili ufaklı, yassı, ince, uzun 

fırçalar kullanmış ve tuvale boyaya batırılmış ve katlanmış peçeteler fırlatılmıştı (Belgin 1994).  

   

Bu şekilde resim yapmak, olayı artık tam bir seremoniye dönüştürüyordu. Bu "Informel” 

akımın modasından 30 yıl sonra Georges Mathieu'nun bu ilkeleri Zeki Arslan'ın resmi için ancak 

kısmen geçerli. Elbette soyut ekspresyonizmin ya da "Informel” geleneğini sürdüren sanatçının 

resim sanatında da zaman büyük bir önem taşıyor. Ama buradaki zaman, asla resmin yapılış 

süresinin zamanı ile ölçülebilecek bir zaman değil, çok özel bir resim sanatının temelinde yatan 

bir zaman. Zeki Arslan'ın resimleri bir takım cesur denge cambazlıklarıyla değil, olgunlaşma 

sürecinin gerektirdiği bir zaman içinde oluşuyor (Belgin 1994).  

 

Resim sanatının çeşitli çehrelerini incelediğimizde görüyoruz ki, ideal insan vücudunu esas 

alan, Antikite’ye yönelmiş soğuk renkli Klasizmi, efsanevi, egzotik konulara yönelen 

Romantizm, zengin bir renk klavyesi ile izlemiştir. Ve sonraları mekanı atölye havası içinde 



 65 

yaratılan Klasizmi ve Romantizm yerine, doğa karşısında objenin gerçeğini güzel olarak kabul 

eden Realizm, çağı temsil eden sanat olmuştur (Turani 1995:558). 

 

Realizm, 18. yüzyılın ikinci yarısının ortalarına doğru yeni bir cereyanın temellerini atmaya 

başlamıştı: Empresyonizm. (…) Romantizmin amacı “gerçekten kurtulmaktı”.  Gerçekçilik ise 

doğa gözlemlerine dayanarak, doğayı keşfetmeyi amaç edinmişti. Alman Romantiği C. D. 

Friedrich, “Ressam önünde gördüğünü değil, kendi ruhi durumunu resmetmelidir” diyordu. 

Böylece Romantizm ve Realizmin amaçlarını saptayınca Empresyonizmin, Realizmin devamı 

olduğu fakat gerçeğin yalnız ışık ile ilgili olanını anlamak ve ifade etmek istediği anlaşılır. (…) 

Daha gerilere gidecek olursak, Barok dönem dünyevi gerçeklerin sınırsız sonsuzlukta olduğuna 

inanma ile ilgilidir. Böylece hareket ve sonsuzluk bu anlayışta esas düşünce oluyordu (Turani  

1995:453). Barok mimaride görülen girinti-çıkıntılık ve dolayısıyla ışık-gölge, resim sanatına da 

aynen yansıyor, yüzeylerin parçalanması ve üzerinde yer verilen ayrıntılar aynen resimde de 

benimseniyor, ancak resimde, yüzeylerin değerlendirilmesinde doğa incelemesi esas olarak 

algılanıyor. Sonra edinilen unsurların hayali bir kompozisyonu söz konusu oluyor (Turani 

1995:456). 

 

Kendini tamamen doğanın etüdüne ve onun yansımasına veren Velasquez (1599-1660), 

nesnenin poz güzelliği yanında, malzemenin izlenimine göre kullanılışından meydana gelen yeni 

bir estetiği bulmuştur (Turani 1995:461:463). Velasquez, “Nedimeler” adlı eserinde kendisini de 

resmederken, resme yerleştirdiği ayna ile resimde mekanın sınırlarını zorlama yürekliliği 

göstermiştir.  

 

Bir dizi filmde, çevrim çalışmalarını perdede betimleyen yönseme sık sık karşımıza çıktığı 

zaman, en olası-olanı ve yaşama benzer-olanı bir oyun olarak gösterme amacı güdüldüğünü ve 

resim sanatındaki benzer yönsemeleri anımsarsak, burada bir modanın ya da etki yaratmanın söz 

konusu olmadığını anlarız. Velasquez’in “Nedimeler” adlı, eserini alalım: Resmin merkezini, 

gerçekçi bir biçimde betimlenmiş saray giysileri içinde oyun oynayan kız çocukları, nedimeler, 

cüceler ve köpekler oluşturmaktadır (bkz: Sanat Kitabı 1996:473). Sol yanda, bir tablo üzerinde 

çalışan bir sanatçı durmakta, önündeki tuvalin yalnız arka yüzü görünmektedir. Buradaki ressam 

Velasquez’in kendisidir; yani gördüğümüz Velasquez’in bir resmidir ve böylece bize bir kez daha 
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arkadan gösterilmektedir. Sanatçının resimde görünmesi, yaptığı resmin yansıtılan gerçekliğe 

katılması “8 ½ “ ya da “Her Şey Satılık” filmleri gibi, gerçekçi bir betimlemeyi, bura bir 

yansının, yani bir uzlaşımsallığın söz konusu olduğuna dikkati çeken açık seçik bir anıştırmayla 

birleştirmektedir.  Ayrıca resmin dip düzeyinde birçok tablonun asılı olduğu bir duvar 

görünmektedir; bu tablolar, mekanın (odanın) resim sanatı araçlarıyla yansıtılan reel mekanına, 

aynı araçlarla betimlenen resim sanatının uzlaşımsal mekanını eklemektedir. Bunun dışında 

sanatçının gördüğü ve tablosunun bize görünmeyen yüzeyinde yansıttığı nesneleri gösteren bir 

ayna asılıdır duvarda. Bu durumda bizi, Velasquez’in resmin boyutsuz mekanını zorlamak için 

gösterdiği yüreklilikten çok bir resim üzerine bir resim yaratarak özneyle nesneyi değiştirmeye 

ilişkin güttüğü amaç ilgilendirmektedir (Lotman 1999:97-98).  

 

Tabloda, arka da açık kapı aralığından görünen merdiven boşluğundaki figür ise kapalı 

mekanda, 3. mekan oluşumunu gerçekleştirmiştir. Velazquez, tıpkı Jan Van Eyck 'ın “Arnofili'nin 

Evliliği”nde yaptığı gibi; mekansal uzamı deforme etmiş, resmin dışında olanı  “içeri”  almıştır 

(http://www.privatesozluk.com/show.asp?m=Las%20Meninas) (26.03.2006).  

 

Velasquez’in resminde uyguladığı tekniğin benzerini Flemenk ressam Jan Van Eyck, 

O’ndan yaklaşık 222 yıl önce 1434’te, “Arnolfini’nin Evlenmesi” adlı tablosu ile yapmıştır (bkz: 

Sanat Kitabı 1996:153). 

 

Eyck’in tablosunda, sanki bir sihirbazlık yapılmış gibi birdenbire gerçek dünyanın herhangi 

bir mekanı (köşesi) bir yüzeyde canlanıveriyor. Her şey açık seçik gözler önünde: Halı ve 

terlikler, duvardaki tespih, yatağın kenarına asılmış süpürge, pencere pervazındaki meyve. Sanki 

Arnolfinileri kendi evlerinde ziyaret ediyor gibiyiz. Bu resim olasılıkla onların yaşamlarının 

önemli bir anını -evlilik sözü vermelerini- gösteriyor. Genç kadın, sağ elini, Arnolfini’nin sol 

eline henüz koymuş. Arnolfini de birleşmelerini perçinlemek için sağ elini onun eline koymak 

üzere. Bir noterden, buna benzer önemli bir törende hazır bulunup tanıklık yapmasın istenilişi 

gibi, belki de sanatçıdan, bu önemli anı (Arnolfinilerin hayatlarının en önemli anı) kaydetmesi 

istenmiştir. Bu durum, sanatçının, tablonun göze çarpan bir yerine adını Latince olarak “Jahannes 

de Eyck fuit hic” (Jon Van Eyck de buradaydı) diye neden yazmış olduğunu açıklayabilir. Odanın 
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arkasındaki aynada, tüm sahneyi arkadan yansımış şekliyle görüyoruz. Burada aynı zamanda 

ressamı ve şahidi de görür gibiyiz (Gombrich 1997:243).  

 

Eyck’in tablosu, hem günümüzde düğünlerde video kamerası veya fotoğraf makinesinin 

yaptığı işlevi (zaman ve mekanda varoluş, hareket veya duruşu kayıt), 15. yüzyılda resim sanatı 

ve ressamların yerine getirdiğini göstermesi bakımından, hem de ayrıca tabloya yerleştirilen dış 

bükey aynayla resmin yapıldığı zaman’da, aynı mekan’da ressamı da göstermesi, bakımından 

ilginçtir.  

 

Holbein’in 1533’te yaptığı Elçiler adlı tablosu ise (bkz: Sanat Kitabı 1996:226) zaman, 

mekan, şan, şöhret ve ölümü imgeleyen göstergelerle yüklüdür. Önemli olduklarından son derece 

emin görünen bu iki figür, Fransa'nın büyük elçisi Jean de Dinteville ve Lavaur piskoposu 

George de Selve'dir. Müzik, astronomi ve bilimle ilgili araçlar kültürlü olduklarını ve güçlerini 

simgeliyor. Güneş saati resmin, 11 Nisan sabahı 10:30'da yapıldığını işaret ediyor. Holbein, 

elçilerin göz kamaştırıcı zenginliğini ölüm simgeleriyle [ lavtanın kopuk teli, resmin yalnızca bir 

yanından (sağ üst köşeden) bakıldığında anlaşılan biçimi bozulmuş kafatası] karşıtlaştırarak tüm 

bu görkemin ve kibirliliğin ölümlü olduğunu vurguluyor.  

 

Bu resim zenginlik, mevki ve şöhret içinde yüzen iki yüksek bürokrat anısına yapılmıştır. 

Sözü edilen bürokratlar (resmedilen iki figür), kültürlerini, zenginliklerini simgeleyen eşyalar 

arasında görünüyorlar. Kendilerinden emin ve güçlüler. Soldaki kişi, 1533’te İngiltere'de Fransız 

Büyük Elçiliği yapan Dinteville, sağdaki ise Lavaur Piskoposu Selve'dir. Aşağıdaki rafta duran 

küre, Dinteville’nin Polisy’deki şatosunun yerini imgeler. Dinteville’nin hançerinin kılıfının 

üzerindeki kitabe onun 29. yılında olduğunu bize bildirir. Selve de 25. yaşında olduğunu gösteren 

kitabın üzerine yaslanmıştır. Tablodaki yer döşemesi İngiltere’de bulunan Westminster 

manastırının yer döşemesidir. Yerde diyagonal (çapraz) olarak duran garip cisim bir kurukafadır. 

Bu çarptırılmış resmi ya cam bir silindir yardımıyla bu görüntüyü elde ederiz ya da resmin sağ 

üst köşesinden baktığımızda görürüz. İlk bakışta ne olduğu anlaşılamayan, üstelik gereksiz bir 

leke, biçimi bozulmuş ya da yanlış çizilmiş bir eşya gibi algılanabilen "kurukafa", Holbein'in 

bildirisini iletiyor: Ölüm, sizin aranızda, geçici olan zenginliğinizin ve gücünüzün içindeki tek 

kalıcı gerçek o (http://klasik_muzik.sitemynet.com/klasik_muzik/id4.htm) (14.02.2006). 
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Çalışmalarında en çok mekan kavramıyla ilgilenen Lucio Fontana ise 1962’de yaptığı 

“Mekansal Kavram” adlı çalışmasında,  tuvali tek renk maviye boyadıktan sonra, keskin bir 

bıçakla dikey olarak yarmış. Dramatik bir imge, ama anlamı ne? Tuvali keserek gerginliğini 

bozan Fontana, böylece izleyicinin bu yüzeyin arkasını görebilmesini sağlarken, yeni bir boyut ve 

sonsuzluk duygusu yaratmış. Fontana, uzay, hareket, zaman, perspektif ve biçim kadar önemli 

sayan mekansallık akımının üyesiydi (Sanat Kitabı 1996:159). Işıklı ve loş bölümlerin 

renklendirilmesini araştıran Peter Paul Rubens (1577-1640), ışıklı yerleri mat sıcak renklerle, 

gölge yerleri ise saydam soğuk renklerle ince olarak boyayıp, böylece ışıklı yerlerin resim 

yüzeyinde canlı olarak ifadesini sağlar. (…) Rubens’in optik izlenimlerini süratle saptaması, onu 

anlık görüntüleri gösteren natüralist bir gerçekliğe götürmüştü. Böylece Valesquez ile benzerliği 

ortaya çıkan Rubens’in savaş sahneleri, Barok’un temel motifleri idi. Böylece, kapalı biçimler 

parçalanıyor, birbirine dolanıyor, resim yüzeyinde kaynaşıyor ve derinliğine bir perspektif içinde 

düzenleniyordu. Bir mekan içindeki hayaller, diyagonal olarak hareketleniyorlar ve figür kitleleri 

bir bütün halinde kaynaşıyorlardı. Rubens büyük olasılıkla Elsheimer’den figürün manzara ile 

kaynaşmasını öğrenmiş ve resmin mekan içinde hareket etmesini benimsemişti (Turani 

1995:466-467). 

 

Vermeer’in (1632-1975) figürleri ise sakin ev (mekan) durumlarını yansıtır. Örneğin, iki 

kadın avluda sessiz-sedasız meşgul olurken, bir kız para tartarken, bir başka kadın mektup 

okurken gibi konular, genellikle ev içleri ile birlikte canlandırılmıştır. Ayrıca bir kızın süt 

güğümünü doldurması, bir çiftin masada oturup gevezelik etmeleri, bir kadının ayna karşısında 

süslenişi gibi konular, daima bir ev sıcaklığının insana huzur ve sükun veren havası ile 

anlatılmıştır (Turani 1995:477). 

 

Analitik Kübizmde, doğa biçimi resim yüzeyinin düzeni içinde parçalara ayrılır. Bu sistem 

eşyayı elden geldiğince tam olarak, fakat gözü aldatan unsurları bir yana bırakarak resimlemek 

ister. Bunun için gerçekçi bir taraf vardır. Gözü yalnız bir yönden gören profilden bakış ona 

yetmez. Analitik Kübizm, akıldan eşyanın çevresinde dolanır ve görülen kimi biçimleri, akla 

gelen formlarla birleştirir (Turani 1995:583). Resme bakan, sanki resimdeki konunun çevresinde 

dolanarak onu izler.  
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Kübist Ressam Pablo Picasso’nun “Guernica” adlı tablosunda, eserin konusu yüzey 

üzerinde farklı bakış açılarından görülmektedir. Resme bakan kişi, sanki konunun etrafında 

dolaşıyormuş gibi konuyu resim üzerinde farklı açılardan görür. Kübist ressamların uyguladığı bu 

anlayış, hareket duygusuyla birlikte kendine özgü bir ritim oluşturur (Kılıç 2003:72).   

 

Amerika'da Newyork Modern Sanatlar Müzesi'nde (1992 yılında Madrid'de Queen Sofia 

Center of Art Müzesi'ne taşındı) sergilenen bu resim yağlıboya olmakla birlikte siyah beyazdır. 

Aslında bu resim ne o olayın tasviri ne de silahsızlanma çağrısıdır. Picasso (1881-1973)  bu duvar 

resminin geniş çerçevesi içinde bir kısım eylemleri ve sembolleri anıtsal bir düzenleme ile bir 

araya getirmiştir. Resmi incelediğimizde resmin siyah beyaz olmasının nedeni olarak 

bombardımanın gece yapılmış olması ve ani gelen ölümü görebiliriz. Resimdeki insan gözünü 

andıran ışık saçan ampul (bilincin gözü), aslında olayın karanlık olmadığı ve teknolojinin, 

medeniyetin aydınlık gözü altında bu vahşetin işlendiğini anlatıyor. (…) Elinde kırık kılıcı ile 

yatan savaşçı kahramanca savunmanın alışılagelmiş sembolüdür. Can çekişen at, aslında can 

çekişen insanlık ve barışın ta kendisidir. Kucağında ölmüş bebeğine ağıt yakan anne hemen 

hemen bütün ressamlar tarafından işlenmiş Pieta'yı yansıtır. Pieta kucağında ölmüş İsa bulunan 

Meryem konusudur. Yangın içinde can çekişen haykıran, ellerini açmış insanlar, masum halkın 

acısını simgeler. Elinde gaz lambası taşıyan (özgürlük anıtını çağrıştıran) figür yarınlar için ümit 

vadeder. Kızgın boğa figürü bütün dünyada gelişen milliyetçilik akımlarının İspanyol uzantısıdır. 

Resmin içinde yer alan gazete parçaları insanlığın buna kayıtsız kalmayacağı ve bu acının bütün 

insanlığa mal olacağı gibi imgelerdir. Modern bir kilise mihrap panosu gibi üç levhalı dev bir 

tablo bugün resim ve sanat tarihi kitaplarının hemen hepsinde yer alarak Guernica'yı 

ölümsüzleştirir (Soylu 2004). 

  

Resimde zaman-mekan sonsuzluğuna örnek teşkil etmesi yönünden burada anmakta yarar 

gördüğümüz bir başka örnek ise Leonardo Da Vinci’nin “Kayalıklar Meryemi” isimli tablosudur. 

Da Vinci’nin Milano’da bilinen ilk kompozisyonu olan bu çalışma, Mağaranın karanlığa 

boğulmuş olması, o güne kadar yapılan dini resim tekniğine tamamen zıt bir özelliktir. Londra 

versiyonundaki dört kişi geometrik piramit biçimine göre dizilmiş olup bu konumları ile bir haç 
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çizerler. Her öğenin üzerine düşen ışık hareketlerle birlikte nefis bir dinamizm yaratmaktadır. 

           

Sanat tarihçisi Berenson' a göre sağdaki melek dünyanın en güzel kadın yüzüdür. Bakışı 

tablonun dışına izleyiciye doğru, ama izleyicinin algısının ötesine yönelmiştir. Meryem' in eli 

sanki bir şeyi havalandırmaya çalışıyormuş gibi törensel bir hareket yapmakta, meleğin eli ise bir 

yeri işaret etmektedir (daha sonra yaptığı Vaftizci Yahya' nin eli gibi). Paris' teki tabloda 

kompozisyonun bütününün merkezinde Meryem' in göğsündeki yirmi incili, karanlık bir aynayı 

andıran broş yer alır. Oysa Londra'dakinde bu broş bulunmaz. Mağaranın zeminindeki nemli 

toprağın bağrındaki çiçekler bilginin doğduğu ve gizlendiği yeri betimler. Kayalı, göçük ve 

uzakta kaybolan dağlar, resme bir zaman-mekan sonsuzluğu kazandırmakta, kutsal olayın 

sahnesini oluşturmaktadır (http://www.alka.com.tr/alphtml/leohtml/leo1.htm) (30.03.2006). 

 

Hareket olgusu ve kavramı Empresyonizmle başlayarak ardından gelen pek çok sanat 

akımını etkilemişti. Fütürizmde bir hareketin ardardalığı tuval yüzeyinde gösterilirken, kübizmde, 

bir nesneyi aynı anda her tarafından gösterme isteği halini alıyordu (Küpçüoğlu 2006).  

  

Ressam Nurettin Erkan’ın oluşturduğu kompozisyonlarda, birbiri ardına devinen figürler, 

yine, hareketli bir kompozisyonla, kimi zaman açık kimi zaman kapalı formlarla resmedilmiştir. 

Sanatçı sanki figürün vücudunun her hareketini göstermek istemektedir. (…) Sanatçının 

çalışmaları aynı zamanda boşluk olgusu ve kavramına da gönderme yapıyor. Boşluk hareketin 

oluştuğu mekan’dır. Boşlukta bir yerlerde duran figürler, sanki her an yer değiştirecekmiş 

gibidirler. Bu da belki sanatçının kendi dünyası ile ilgili bir olgudur (Küpçüoğlu 2006).  

 

Batı resmi, 16. yüzyılda çizgisel iken, 17. yüzyılda gölgeselliğe doğru gelişme göstermiştir. 

Dürer için çizgisel, Rembrant için gölgesel üslubun ustaları denilebilir. Çizgisel üslup çizgileri, 

gölgesel üslup ise kitleleri görür. Sanat Tarihçisi Hinrich Wölfin (1973:21), bu ayrımı açıkça 

şöyle belirtiyor: “Nesnelerin anlamı ve güzelliği önce konturlarda aranmıştır. -konturun 

çevrelediği iç şekillerin de konturları vardır-, göz de sınırlar boyunca bu kenarları izleyerek 

görmeye yöneltilir, kitleyi görüşteyse dikkat kenarlardan ayrılır, kontur gözün izlemesi gereken 

yol olmaktan az ya da çok çıkar ve ilk izlenim, nesnelerin lekeler halinde algılanması olur. Bu 
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leke görüntülerinin renk, ya da sadece aydınlık ve karanlık alanlar olması önemsizdir” (aktaran: 

Kılıç 2003:15-16). 

 

Çizgilerin sınırlayıcılığının bittiği yerde gölgesellik başlar. Böylece ışık-gölge bağımsız 

öğeler olur, yükseklik ve derinlik olgusu birbirine bağlanır. (…) Fon fondur, figür de figürdür.  

Işık ve gölgesellik bakımından, Rembrant, Dürer ile ışık-gölge karışımı ve onun babası 

Leonardo’yu anmak gerekir. Yüzey üzerinde boyutu ortaya çıkarma açısından, ışık en önemli öğe 

olarak görülür. (…) Nesnenin uzay içindeki hacmini ve diğer nesnelerle olan ilişkisini ortaya 

çıkartan iki gölge türü vardır. Birincisi nesnenin kendi üzerindeki gölgeler, diğeri ise nesnenin 

kendi dışındaki yani altındaki yüzeyin üzerine düşen gölgesidir. Bu iki farklı gölge, ilk kez 

Leonardo tarafından yapılan tanımıyla Bağlı Gölge ve Atılan Gölge diye adlandırılmıştır. Bağlı 

ve Atılan Gölgeleri istenilen amaca göre düzenlemek, bu gölgeleri yaratan ışık kaynaklarıyla, 

yani dış ışığı düzenlemekle mümkündür (Kılıç 2003:16:17). 

 

Aydınlatma, görüntü ya da film açısından aydınlık ve karanlık bölgeleri düzenlemek 

demektir. Bu nedenle kameranın önünde yapılan aydınlatmanın amacı, aydınlık ve karanlık 

lekeler oluşturmaya yöneliktir. Işığı bu amaca yönelik kullanmaya Chiaroscuro Aydınlatma, 

aydınlık-karanlık zıtlığı (kontrastlığı) öneminin azaldığı aydınlatma yaklaşımına ise Düz (Notan) 

aydınlatama denilmektedir. (…) Film ya da görüntü teknolojisinin yatkın olduğu Chiaroscuro 

aydınlatması, görüntü boyutu içinde aydınlık-ışıklı ve karanlık-gölgeli alanların oluşturulmasıdır. 

Bu yaklaşımda yapılan aydınlatma nesneye ve mekana uygun olarak ekranda veya perdede 

özellikle üçüncü boyutu yaratmaya yardımcı olur. Bu aydınlatma, bir başka deyişle seçici bir 

aydınlatma biçimidir. Görüntü içindeki ışıklı yerler temanın önemini vurgular. Dikkati belirli bir 

noktada toplar. Aydınlık-karanlık alanlar arasındaki zıtlığın derecesine göre Chiaroscuro 

Aydınlatma’sı üç ana biçime ayrılır, bunlar; Rembrant Aydınlatması, Cameo Aydınlatması ve 

Siluet Aydınlatması’dır (Kılıç 2003:17-18). 

 

Fütürizm, sanata dinamizm (hareket ve hız) getirmeyi amaçlamıştır. (…) Fütüristlerin çok 

önem verdikleri hareket ve dinamizm iki tür uygulama ile elde olunur. Kübizm tekniği ile form 

elemanlara, planlara ayrılır, görüş açıları çoğaltılır. Bir yüz ya da bir insan vücudu değişik 

açılardan görülerek, üst üste getirilir, parçalar arasında bırakılan küçük boyutlar mekan ve 
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zamanla kayıtlı hareket algısını verir (http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCt%C3%BCrizm) 

(31.01.2006). 

 

Grek asıllı İtalyan sanatçısı Giorgio Chirico'nun (1888) yapıtlarında sonsuzluğun ifadesi 

vardır. Mekan’da sürekliliği telkin eder düzendeki kemerli, boş meydanlar bazen tek insan 

figürüyle daha da anlamlandırılmıştır. Bu tasvirler sonsuzluk, yalnızlık, sınırsızlık duyguları 

uyandırmaktadır. (…) Kübistler gibi gelecekçiler de sanatlarında eşzamanlılığı yakalamaya 

çalıştılar. Ama kübistler, çözümledikleri nesnenin birkaç yüzünü birden aynı anda yansıtırken, 

gelecekçiler belli bir çevrede aynı anda gelişen her şeyi betimlemeye çalıştılar. (…) “Koşan bir 

atın dört değil yirmi ayağı vardır" diyen Fütüristler ise her şeyden çok büyük kent hayatının 

heyecanları ile sarhoş oluyorlardı. Bir oda içinde bakarak balkondaki bir kişiyi resmederken, 

ancak pencere çerçevesinin bize izin verdiği kadarı ile görüş alanımızı sınırlamayıp aksine, 

balkondaki adamın görüp yaşadığı duygularını, çevresiyle vermek çabasındaydılar 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCt%C3%BCrizm) (31.01.2006). 

 

Bozunmuş çizgi ve şekiller, abartı renkleri ile duygusal bir iz bırakmayı esas alan 

Dışavurumculuk, doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana 

çıkarıldığı 20. yüzyıl Avrupa sanat akımıdır. Vincent van Gogh bu hareketin öncüsü kabul edilir. 

Dışavurumcu sanat eserinde genellikle sivri keskin çizgiler, kırmızı ve tonları öfkeyi ön plana 

çıkarırken, dairesel oluşumlar, mavi ve tonları daha çok sakinliği vurgular. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C4%B1%C5%9Favurumculuk) (26.11.2006) 

 

Dışavurumun resimde tasvirini en iyi bulduğu ileri sürülen tablolardan biri de Norveçli 

ressam Edward Munch’un 1893’te yaptığı “Çığlık” (Skrik) adlı çalışmadır.   

 

Çığlık, hastalık ve ölümlerle kuşatılmış bir yetişme dönemi geçirmiş olan duyarlı bir 

içyapının, adeta patlama halindeki bir dışavurumudur. Resim yüzeyini diyagonal olarak bölen 

köprünün ardında deniz ve kızıl gökyüzü dalgalanarak bütünleşirken; mekan, boğucu bir 

atmosferin tüm etkilerini yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. Köprünün üzerinde, yoğun bir 

şekilde deforme edilmiş ve başını iki elinin arasına almış durumdaki figürün çığlığı bu 
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dalgalanan, dönen atmosferde yankılanmakta ve baş döndürücü bir etki yaratmaktadır 

(http://www.lebriz.com/v3_artst/san_Bio.aspx?sanID=2897&lang=TR) (08.04.2006).  

 

İnsana özgü olan içsel bunalımların sembolik bir görünümü olan resimde ön plandaki figür 

başını elleri arasına almış ve gözleri dik, ağzı sonuna kadar açık, yanakları bağırır durumda 

gösterilmiştir. Yılankavi figürün diğer iki figürden uzakta ve tek başınalığı yalnızlığı ve bunun 

dehşetini simgeliyor. Bütün çizgiler çığlık atan başa doğru akıyor. İnsanın umutsuzluğunu, 

mutsuzluğunu, endişelerini, boğuntularını, korkularını, acılarını ve çaresizliğini dile getiren bu 

resim dışavurumcu bir ifadeye sahiptir. Renkler ruhsal durumu daha da vurguluyor. Gökyüzünün 

kırmızı ve sarıyla dalgalı görünümüne karşılık deniz açık renkle kara ise koyu mavilerle 

oluşturulmuştur. Gökyüzünün hali fırtına öncesi sessizliği işaret ediyor. Çığlık atan figürde ve 

köprüde toprak renkleri göze çarpar. Resimdeki dalgalanma hareketlilik sağlıyor 

(http://vision1.eee.metu.edu.tr/~metafor/galeri/40304munch.htm) (08.04.2006).  

 

Çığlık5 filmindeki katilin maskesi, Munch'ın ünlü tablosunda çığlık atan figürü 

simgeliyordu.(http://www.milliyet.com.tr/ozel/sinema/20000714/cut.html) (08.04.2006) 

 

Sinemanın, diğer görüntü ve gösterge öğeleriyle birlikte bir bütünlük oluşturacak şekilde 

zaman-mekan uygulayımlarında resim sanatının çeşitli akımlarında öne çıkan çeşitli 

biçimlerinden etkilendiğini söyleyebiliriz.  

 

Sinemanın, başlangıçta hareketli fotoğraflardan ibaret olduğunu ve bir sanat olarak 

gelişmeye başlamasının Amerikalı film yapımcısı D. W. Griffith’in ilk kez kullandığı yakın 

çekimle gerçekleştiğini hatırlamak, bunun yanı sıra, Rus sinemacıların kısa-kesme (short-cutting) 

olarak adlandırılan birleştirme tekniğini de burada anmadan geçemeyiz. Bu montaj tekniği diğer 

sanat dallarında görülmeyen yeni bir anlatım (ekspresyonist film anlatımı) tekniğini doğurdu 

(Karakaya 2005:137). Bu tekniğin devrim yaratıcı niteliği, kısa çekimler, hızlı bir ritm, çekim 

noktalarının değişken oluşu ve sinemada uyulabilecek yöntemlerden çok da fazla; homojen bir 

eşyalar dünyasının değil, gerçeğin yeterince homojen öğelerini yansıtması ve bunları yüz yüze 

getirmesine bağlıdır. Eisenstein’in Potemkin Zırhlısı filminde uyguladığı, daha önce de 

                                                 
5 Ayrıca bkz: http://www.cine5.com.tr/vizyon/wallpaper_default.asp?alfabe=C 
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değindiğimiz, “Çılgınca çalışan insanlar, kruvazörün makine dairesi, çeşitli çarkları çeviren 

eller, zahmetle gerilmiş yüzler, manometrede en yüksek basınç derecesi, tere bulanmış bir göğüs, 

akkor haline gelmiş bir kazan, bir kol bir çark, makine-insan, makine-insan, makine-insan…” 

şeklindeki görüntü sıralamasında, biri maddesel, öteki ruhsal iki farklı gerçek bir araya 

getirilmekte, yalnız getirilmekle kalmayıp, birinin diğerine geçtiği görülmektedir. Bu çeşit bir 

tutum, sürrealizm ve tarihsel maddeciliğin daha önceden de yaptığı gibi bireysel yaşam 

çevrelerinin otonomisini yadsıyan bir felsefeye zemin hazırlamaktadır. St. Petersburg’un 

Sonu”nda, filmde Pudovkin, orta sınıfın dağılan gücünü temsil etmek için titreşen kristal avizeyi 

kullanır (Karakaya 2005:137). 

 

19. Yüzyılda icat edilip edebiyattaki realizm ve dolayısıyla natüralizm akımlarının 

oluşmasında etkili olan fotoğraf, zamanı ve hareketi de gerçekte olduğundan farksız biçimde 

yansıtma yetisine kavuşmuş, yepyeni bir sanat dalı olan sinema ortaya çıkmıştır. Ancak Alman 

sinemacılar, tiyatrolarına uyup bu natüralist estetik anlayışına sırtını çevirdi. Görüntü, hareket ve 

zamana hükmeden, böylece gerçekliğe en yakın sanat olarak kabul edilen sinema, 

ekspresyonizmle birlikte “gerçek” ten ve buna bağlı olarak kendinden olabildiğince uzaklaşmaya 

çalışıyordu (Saraçoğlu 2004). 

  

Gerçeküstü bir dünyayı temsil eden dışavurumcu dekorlar, günışığını taklit etmeyen bir 

ışıkla destekleyerek, savaş sonrasının toplumlarında yarattığı kargaşa ve karamsarlığı filmlerinin 

atmosferi olarak seçen yönetmenlerin amaçlarına ulaşmalarında birinci yardımcı oldular. 

Dışavurumcu akımın başyapıtı sayılan Wiene’nin “Dr. Caligari’nin Odası” adlı filminde, ressam 

Hermann Warm’ın, “filmler canlı resim halini almalıdır” sözünü yansıtan anlayış görüntü 

düzenlemesi boyutunda tüm cepheleriyle görülmektedir. (Güngör 1994:40-41) 

 

2.2.4. Sinema ve fotoğraf sanatında zaman-mekan 

1960’larda ortaya koyduğu Film Kuramı adlı yapıtıyla gerçekçi kuramcılar arasında önemli 

yer edinen Kracauer’e göre gerçek sinema sanatı, gerçekliğin fotoğrafın metotlarına ve 

düşüncelerine dayanan bir uzantıdır. Doğal dünyayı görsel gerçekleri tespit eden fotoğraf, 

sinemanın temelidir (Kracauer’den aktaran: Kılıç 1981:219). 
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Her fotoğraf bir nesnenin görüntüsüdür. Fotoğraf yüzeyi düz olduğundan üç boyutlu bir 

mekanda bulunan objeyi iki boyutlu olarak saptar. Fakat nesne ile birlikte onun içinde yer aldığı 

mekanı ve ilişkilerini de gösterir. Böylece hem mekanın hem de nesnenin görüntüsüdür. 

Fotoğrafta gerçek zaman ve mekan yoktur. Bir fotoğraf belli bir zamanı ve belli bir mekanı 

gösterir (Esen 2000:5). 

 

Az çok eline bir fotoğraf makinesi alıp yakınlarının resmini çekmeye çalışmış her kişi, bir 

fotoğrafçı klasiği olan o kelimeyi söylemiştir: Gülümseyiniz! Çünkü fotoğraf çektirirken 

gülümsemek gerekir. Üzüntü, keder o an unutulacak ve geleceğe bırakılan anı neşeli bir şeyler 

olacaktır. Böylelikle adeta hayatın şimdi ve gelecekte daimi bir parçası olan kederin telafisi 

namına bir vesile yaratılacaktır (Sipahi 2001).  

 

Gerçekçi düşüncenin değişimi, mekanik yeniden üretim tekniğinin-fotoğrafın, 

bulunmasıyla yeni boyutlar kazanmış, nesnel gerçeğin-dış dünyanın "olduğu gibi" saptanması 

yeni tartışmalara neden olmuştur (Matara 1999). 

 

Fotoğrafın mekanik doğasından ve teknik süreci içinde insan müdahalesine gerek 

olmamasından ötürü, gerçekliğin güvenilir bir belgeleyicisi olduğu kanısının yaygın olduğunu 

belirten İhsan Derman (1991:73), bunu şu sözlerle pekiştirmeye çalışır: “Fotoğraf her ayrıntısının 

ressam tarafından oluşturulduğunu bildiğimiz bir resimden çok farklıdır. Çünkü mekanik bir 

sürecin sonucudur. Şöyle ki, fotoğraf makinesinin örtücüsü açılır açılmaz objektifin önündeki 

görüntü kendiliğinden film üzerine kaydedilir. İşte fotografik görüntünün bu inanılırlığı, teknik 

süreci içinde insan müdahalesine gerek olmadığından doğmaktadır” (aktaran: Matara 1999) 

  

Fotoğrafın gerçekliği yalnızca kendi fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır ki, İhsan 

Derman (1991:121) bunu da şöyle ifade eder: "Fotoğrafın gerçekliği ancak kendi fiziksel 

özelliklerinde, eş deyişle, yaşanan gerçeklik içinde bir parça oluşuyla gündeme gelebilir. 

Fotoğrafın arkasına geçilebilir, yırtılabilir, yakılabilir veya bir kimseye hediye edilebilir" 

(aktaran: Matara 1999). 
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Fotoğrafla birlikte gerçeğin benzeri yaratılırken, ilk kez nesne ile benzerinin arasına insan 

elinin girmediğini vurgulayan Bazin'e göre, fotoğrafın özgürlüğü onun nesnelliğidir (Buker 

(1985b:32). Bazin, “Tüm sanatlar insanların var olmasını gerektirirken, fotoğraf üstünlüğünü 

insanın olmamasından alır. Fotoğraf bizi doğadaki bir görüntü gibi etkiler, güzellikleri 

köklerinden ayrılmaz bir parçası olan bir çiçek ya da kar tanesi gibi (…). Fotoğraf zaman ile 

uzamdan bağımsız olan nesnenin görüntüsüdür. Ne denli belirsiz olursa olsun, oluş sürecinden 

ötürü yeniden üretimi olduğu modelin varlığını paylaşır, o modeldir" der (aktaran: Matara 1999).  

 

Bazin’in çıkış noktası fotoğraf görüntüsünün varlıkbilimidir: “Fotoğraf imgesi (görüntü), 

özellikle sinematografik imge öbür imgelere benzetilebilir mi, onun öbür imgeler gibi nesneden 

bağımsız bir varlığı olduğu düşünülebilir mi? Varolma kuşkusuz zaman ve uzam açısından 

tanımlanır… Sinemanın… doğuşundan önce… plastik sanatlar (özellikle portre sanatı) gerçek 

fiziksel varolmayı göstermeye aracılık eden bir şeydi. İmgelemi canlandıran, belleğe yardım eden 

benzerlikleri plastik sanatları haklı kılıyordu. Oysa fotoğraf yine de başka bir şeydi. Bir nesne ya 

da kişinin imgesi olmaktan çok onun izidir. Üretilme biçimi onu öbür yeniden üretim 

uygulayımlarından temelden ayırır. Fotoğraf gerçek ve belirgin bir izlenimin mercek aracılığıyla 

kalıplaştırılmasıdır. Böylelikle o kendinde salt benzerlikten öte bir şey yani, özdeşlik taşır. 

Fotoğraf nesneyi uzamıyla birlikte kalıplaştırır, dahası nesnenin sürekliliğinin bir izidir (Büker 

1985b:31-32). 

 

Bazin’e göre fotoğraf zaman ile uzamdan bağımsız olan nesnenin görüntüsüdür. Ne denli 

belirsiz olursa olsun sürecinden ötürü yeniden üretimi olduğu modelin varlığını paylaşır; o 

modeldir. Böylece gerçekliğin sinemada bıraktığı izlerin iki özelliği ortaya çıkıyor: İzler 

nesnelere doğuştan bağlıdır ve izler hazırdır. Yorumu gerektirmezler, görünce tanırız onlar. 

Sinema bu nedenle gerçekliğin kendisi değil, sonuşmazıdır (asimptot) (Büker 1985b:32). 

 

Üç boyutlu uzam yanılsamasını gerçekleştiren perspektif, ayrıca ses, renk ve geniş perde 

bizi, gerçeğe daha çok yaklaştıran uygulayımsal gelişmelerdir. Bu nedenle Bazin, bu tür 

gelişmeleri sevinçle karşılar. Gerçekliğin tam temsil edilebilmesi olanaklıdır artık. (Büker 

1985b:32-33) 
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Fotoğraf bir gözlem, zaman ve mekan sanatıdır. Fotoğrafçı da tasarladığı konuya en uygun 

zamanda ve mekanda gerekli biçimi verebilen kişidir.  Sanata yönelik fotoğrafçılık gerek çekim 

öncesi tasarım, gerekse estetik ve anlatım dili üzerine kanımca daha kapsamlı bir araştırmayı ve 

çalışmayı gerektirmektedir. Gerçekliği yansıtma aracı olarak ele alındığında fotoğraf diğer 

sanatlardan daha az soyutlama gerektirmektedir. (Göçmen 2003). 

  

Görüntünün aygıt aracılığıyla üretilmesi ve alımlanması, güvenilirlik açısından ona diğer 

görüntülerden daha farklı bir ayrıcalık kazandırmıştır. Yüzeyde yattığı sanılan bu anlam ve 

görüntü arasındaki ilişki, bir parmak hareketindeki neden-sonuç ilişkisi olarak 

değerlendirilmektedir. Oysa, deklanşöre her basıldığı an’ da yeniden üretilmiş bir gerçek, bir 

kurgu yaratılır (Derman’dan aktaran: Matara 1999). Fotoğraf imgesi ışığın yansımasıyla anlık 

olarak üretilir; onun figürasyonu deneyimle ya da bilinçlilikle doğurulmaz. (…) Fotoğrafın dili 

olmadığı için, fotoğraf makinesi yalan söylemez denir. Yalan söylemez, çünkü doğrudan baskıya 

geçirir (Berger 1986:97). 

 

Fotoğrafın oluşturduğu gerçeklik izlenimini doğasını ve sınırlarını irdelerken Roland 

Barthes: "Bir fotoğrafa bakmak demek, o anda fotoğrafın üstünde olanı değil, çekim anı’nı 

görmeyi amaçlamaktadır" der. Bu ise önemli bir tanımlamadır. "Öyleyse söz konusu olan şey 

zamansal önceliği hemen belirlenebilen bir uzama sahip olan uzam-zamanın yeni bir 

kategorisidir." Fotoğrafta "burada" ve "eskiden" arasında mantık dışı bir bağ oluşmaktadır. Bu da 

"gerçek-dışı gerçekliği" açıklamaktadır. Fotoğrafların bize gösterdiği bir gün mercek karşısında 

böyle bir şey olduğu’dur. Gerçek dışının buradaki payı ise "burada" bilincinden 

kaynaklanmaktadır (Metz (1986:8). Fotoğraf sürekli zaman içinden bir kesiti dondurur. Konu 

aldığı zaman aslında yaşanılan zaman, zaman eşdeyişiyle gerçek zamandır. Ancak deklanşöre 

basıldıktan sonra, çekildiği an olan zaman, deklanşöre basılınca "çekildiği zaman"a dönüşür. 

Zaman olgusu fotoğrafın dışında kalır. Burada kişiyi etkileyen, gerçekliğin elden kaçıcılığını bir 

an elde tutma yanılsamasıdır (Derman’dan aktaran: Matara 1999). 

 

Gerçek başka bir düzleme aktarıldığı anda yeni bir gerçeklik söz konusudur. Özellikle üç 

boyutlu gerçeğin, fotografik yeniden sunumunda iki boyutlu bir düzleme saptanması gibi. Çünkü 

gerçeklik zaman ve mekanda aynı anda varolmayı zorunlu kılar. Bu arada fotoğrafın 
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çoğaltılabilme özelliğinden dolayı diğer sanatsal yapıtların gerçekliklerine de müdahalesi 

konusunda Walter Benjamin (1981:21) şöyle der: "En yetkin çoğaltım ürününde (reprödüksiyon 

da) bile eksik olan bir öğe vardır: Sanat yapıtının zaman ve uzam içerisindeki varlığı, başka bir 

deyişle bulunduğu yerdeki biriciklik niteliğini taşıyan varoluş (…) Özgün yapıtın zaman ve uzam 

içerisindeki biriciklik niteliğini taşıyan varlığı, o yapıt açısından gerçeklik kavramının içeriğini 

oluşturur."  

 

Fotoğrafın gücü, resimden farklı olarak nesneleri olduğu gibi gösteren mercekten 

kaynaklanmaktadır. İlk kez ürün ile onu üreten nesne cansız varlıklardan oluşmaktadır. (…) 

Fotoğrafın kişiliği yalnızca çekeceği nesnelerin seçiminde ve amacında etkili olmaktadır. Her ne 

kadar sonuç onun kişiliğini yansıtıyor olsa da, bu, ressamın yaptığı ile aynı şey değildir. Bütün 

sanatlar insanın varlığı ile hayat bulmaktadır. Bunun istisnası ise fotoğraftır, (…) yaptığı sadece 

zamanı mumyalamaktır. Böylelikle çürümeye karşı koyar.  Bu açıdan bakıldığında sinema, 

zamanın tarafsızlığıdır. O artık nesneleri korumaz. Onu resimden ayıran en büyük özellik, işin 

içine zaman boyutunun katılmış olmasıdır (http://bodabas.tripod.com/ogrencicalismalari/AndreBazin1.htm) 

(22.03.2006). 

 

2.2.4.1. Fotoğrafta zaman ve fotoğrafla mühürlenmiş zaman 

Zamanın varlığını en çok, zamanın tanıklığını yapan dünyadaki nesnelerle/dönüşümlerle 

karşı karşıya (göz göze) geldiğimizde duyumsarız. İnsanın kendisiyle başkasına zamanın 

tanıklığını yaptığı halde, bu tanıklığı kendinde görmek/hissetmek istememesinin nedeni, zamanın 

eskitici, yok edici gücü karşısında yenilme korkusu olsa gerek (Ateş 2006). 

 

Zamanın hiç durmaksızın devinen çarkları, öznelerin ve nesnelerin tarihini gelecek zaman, 

şimdiki zaman ve geçmiş zaman olarak yazıyor ve yazacak hep, postmodernist düşünür Francis 

Fukuyama tersini söylese de… Bu anlamda, her fotoğraf bir zaman diliminin bir göstergesidir. 

Fotoğraf hem bir zaman dilimini gösterir hem de kendisinin gösterdiği zaman diliminin dışında 

başka bir zaman dilimini yansıtır (bir nesne olarak kendisini). Fotoğraf, kendisini oluşturan özne 

(fotoğrafçı, fotoğraf sanatçısı) tarafından çekildiği andan (şimdiki zaman) sonra "eskilleşme" 

sürecine girer. Çekilen görüntü, nesnel gerçekliğiyle alınmışsa bu fotoğraf bir bakıma 

yaşamın/çağın tanıklığını imler insanlara. Mekan dışında çekilmiş fotoğrafların zamansallığı daha 
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başat gibidir. Bu tip fotoğraflar görüntüyü alımlayanlara (dinleyici/izleyici/okuyucu) fotoğraftaki 

zaman dilimini kimi zaman direkt/yaklaşık olarak kimi zaman da görüntüdeki ipuçları yardımıyla 

bildirir (Ateş 2006). 

 

Örneğin, 1930'larda Ankara'nın bir panoraması ya da 1960'larda New York sokaklarından 

çekilmiş bir siyah beyaz fotoğrafı düşünelim. Ankara panoramalı fotoğraf bizi, görüntüdeki 

nesneler, imler aracılığıyla tarihsel bir yolculuğa çıkaracaktır bir an. İşte o an, görüntü 

usumuzdan bir film şeridi gibi geçer. Bu süreç, görüntüdeki nesneleri/imleri tanımayla ya da 

tanımamayla ilintili olarak uzar ya da kısalır. Örneğin, görüntüde Ankara Kalesi varsa görüntüye 

dair çıkarsamalarımız daha keskinleşecektir/keskinleşebilir. Fotoğraftaki zamanın hangi zaman 

dilimi olduğunu, görüntüyü alımlayanın (dinleyici/okuyucu/izleyici, özne-nesne)  "şimdiki zaman 

gerçekliği" belirler. Bu denklem ise mantıksal olarak, "geçmiş zaman - şimdiki zaman"dır. Yani, 

geçmiş zamanın tarihselliğini, şimdiki zamanla ölçeriz. Bu nesnel gerçekçi bir yöndür. İşin içine, 

şimdiki zaman - şimdiki zaman denklemi ya da "gelecek zaman" girerse nesnel gerçeklik öznel 

gerçekliğe dönüşür. Böylesi bir zamansallığı belirleme herkese göre değişir yani, görelidir. Aynı 

şey, 1960'larda New York sokaklarından bize bir kesit sunan fotoğraf için de geçerlidir. Bu 

fotoğraftaki iletiler insanlar, binalar, mağazalar, insanların giyim kuşamı, reklam panoları v.s. 

olabilir/olacaktır (Ateş 2006). 

 

Fotoğrafta insan unsuru, fotoğraftaki zamansallığı kolayca ele verir. En başta "moda" 

yardımıyla da fotoğraftaki insan(lar)ın giyim kuşam(lar)ının toplumsal özgürlüğü gibi. 

Fotoğraftaki zamansallık çözümünde en önemli faktör -doğal olarak- yerellik ve evrenselliktir. 

Fotoğraftaki görüntünün düzgülerini deşifre etme yani onu algılama (zamansal anlamda) 

coğrafik, psikolojik, sosyolojik, teknolojik, tarih bilimsel v.s. veriler yardımıyla gerçekleşir (Ateş 

2006). 

 

1930'ların Ankara panoramalı fotoğrafımız bir İzlandalı'ya da bir Ankaralı'ya da aynı 

şekilde aynı görüntüyü nesnel olarak sunar. Ama, İzlandalı'nın da Ankaralı'nın da görüntüyü 

algılama yolculukları çok farklı olacaktır doğal olarak. Aynı şey diğer fotoğraf için de geçerlidir 

kuşkusuz (Ateş 2006). 
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Nesnel gerçekçi (belgesel) fotoğraflarda zaman, çıplaktır yani nesneldir. Ancak her 

fotoğrafta zamanı, belgesel fotoğraflarda gördüğümüz gibi "doğru ve kolay" 

algılayamayız/algılayamayabiliriz. Özellikle de kurmaca ve deneysel fotoğraflarda. Bu gruptaki 

fotoğraflar, alımlayanı yanıltır hatta çoğu zaman, bu yanıltma (yanılsama) fotoğraf sanatçısı 

tarafından bilinçli olarak yapılır. Fotopentür buna en iyi örnektir. Böylesi fotoğraflarda zaman 

içseldir. Dolayısıyla görelidir. Belgesel fotoğraflardaki gibi zamanı çıplak, doğrudan değil, 

dolaylı olarak algılayabiliriz ancak. Ve bu fotoğraflardaki başat zaman, sanatçının içsel 

zamanı’dır. Evet, zaman devingendir. Zamanın devingenliğinden dolayı durağan (dural) hiçbir 

şey olamaz. Diyalektik gerçekliktir bu. Fotoğraf, bu yönüyle devinen zamana karşı bir 

saldırıdır/düellodur. Bizler bir fotoğrafa baktığımızda zamanın (tarihin) geçmişteki 

durağan/arkaik yüzüyle yani ölü yüzüyle karşı karşıya geliriz. Ve bu karşılaşma da hem fotoğraf 

hem de fotoğrafı alımlayan (özne ve nesne) zamanın ezici/eskitici gücünden payını alır her zaman 

(Ateş 2006). 

 

Andre Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman adlı kitabında sinemanın gizemini gücünü anlatır ve 

mesleki görevini, “Özgün, bireysel bir zaman akışı yaratmak, içimde var olan dalgın, hayallere 

kapılmışlık ritminden taşan, coşan, hareket ritimlerine kadar uzanan tüm özgün zaman duygumu 

yansıtmaktır” sözleriyle özetler (http://www.blogcu.com/sinemasal/438286/) (08.04.2006). 

Tarkovski’nin filmlerinde alışıldık senaryo yerine uzun plan-sekansları tercih etmesi, popüler 

sinema anlayışının uzağında bir yer edinmesine neden olmuştur. Ayna ve İvan´ın Çocukluğu hariç 

tüm filmlerinde kurguyu reddetmiştir (Gençoğlu 2006). Kurgu sineması ve ilkelerini reddetme 

nedenine Tarkovski, “Filmin beyaz perdenin sınırlarını aşarak genişlemesine izin vermemesi, 

yani seyircinin perdede gördüklerini kendi deneyimleriyle bağdaştırmasına olanak 

tanımamasıdır” sözleriyle açıklık getirir (http://www.blogcu.com/sinemasal/438286/) 

(08.04.2006). 

 

Tarkovski görüntü aşığıdır. Ona göre fotoğrafı çekilen nesne, şiirsel bir nitelik taşır ve  bu 

da ona gizem katmaktadır. Her şeyin iç içe geçtiği bütünlüğün anlaşılmasının, görüntü ile 

mümkün olabileceği düşüncesine sahiptir. Görüntünün  düşüncesinden söz edilebilir, görüntünün 

özü sözcüklerle ifade edilebildiği gibi şekillendirilebilmektedir. Bütün düşünceler bir anlamda 

görsel olarak ifade edilebilir (Gençoğlu 2006). 
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Tarkovski'nin 1979'da çektiği "Stalker-İz Sürücü" adlı filmi, meteor düşen yasak bir 

bölgeye keşif yapan bir kılavuz, bir ressam ve bir edebiyatçının yolculuğunu konu ediyor. 

Tarkovski'nin kahramanı ruhani bir yolculuğun içindedir. Kavrayışa, iletişime ulaşmak için 

yapılan bu yolculuklar zaman ve mekan içinde yapılır. Ayrıca bu yolculuklar Tarkovsky'nin iç 

âlemine yaptığı yolculuklardır ve sürgünde geçirdiği yılları da hatırlatır 

(http://www.sinematografi.com/bilgi/haberdetay.asp?detay=64&kategori=Yonetmen) (11.04.2006). 

 

Çetin Öner, fotografya.gen.tr adlı internet sitesindeki bir yazısında Tarkovski’nin 

“Mühürlenmiş Zaman”ına ilişkin görüşlerini, fotoğrafın yakaladığı an’larla karşılaştırır. Öner’e 

göre, Tarkovski kitabında sinemanın gizini-gizemini, gücünü anlatır. Bir daha asla 

yakalanamayacak bir görüntüyü görsel bir estetiğin matematiği ile peliküle mühürler. Zaten 

sinema da, görüntünün, resmin, hareketli fotoğrafın matematiksel bir estetiği değil midir? O an, 

tek, eşsiz (unic) bir an’dır. Asla bir benzeri bir kez daha yaşanamayacak, yinelenemeyecek bir 

zaman dilimi’dir. "An" bilmecelerde, "En kısa zaman birimini" nin karşılığıdır. Ve süresi, 

yaşanan o an’ın zamanına, yoğunluğuna, anlamına ve etkisine göre değişir (Öner 2002). 

 

Wılde, o ünlü yapıtı De Profundis'e, "Acı çekmek çok uzun bir an'dır" diye başlar. Ve an, 

her bireye göre, her duruma göre çok değişken bir kavramdır. Soyuttur. Zweıg'in "Yıldızı 

Parladığı An'ları", insanlık tarihindeki önemli olayların altını çizmek için kullanır. O, tarihsel 

değişimin dönüşümün başladığı o an'ı -ki matematiksel yöntemlerle tanımlanamaz bir süredir bu- 

bir an durdurup, sinemadaki dondurulmuş bir kareye çevirir. İtalyanların çok hoş bir deyimi 

vardır : "Momento della venta". Türkçeye "Gerçeğin tam zamanıdır" diye çevrilebilir. Bu deyim, 

sinema ve tiyatro'da çok bilinen "timing/zamanlama" kavramıyla çok iyi örtüşür. Gerek 

sinemada, gerekse tiyatro'da zamanlama yeteneği gelişmemiş kişilerdeki en büyük 'defo' budur. 

Bu duygu ve duyarlığın eksik olduğu filmlerde, tiyatro oyunlarında sarkma, temponun düşmesi 

biçiminde yansır. O anı yakalayamamak biçiminde ortaya çıkan bu kusur o görüntü'nün, o 

sahne'nin içini boşaltır, etkisini azaltır, sıradan kılar. Fotoğrafta bu duygu çok önemlidir. Işığın, 

objenin, rengin bire bir çakıştığı anda deklanşöre basmamak o anı ıskalamak değil, o anı 

öldürmektir (Öner 2002). 
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Fotoğraf bir zaman dilimini sonsuza dek mühürleyen bir sanattır. Bir tür avcılıktır. Bir kuşu 

çıplak elle yakalamak gibidir. Bu kuşu gevşek tutarsanız elinizden kaçar; kaçmasın diye 

sıkarsanız, öldürürsünüz. Bir beyin cerrahının özeni, dikkati ve hızıyla hareket etmek zorundadır 

fotoğrafçı. Eğer ünlü fotoğrafları düşünürseniz ne demek istediğimi somut olarak yakalarsınız 

(Öner 2002). 

 

İkinci Dünya savaşındaki ünlü fotoğrafları, ya da Vietnam'daki bombardımandan kaçan 

çırılçıplak o kız çocuğunun fotoğrafını hatırlayalım. Bir anayolda yuvaları dağılmış serçe 

yavruları gibi ağlayarak kaçışan o çocukları. Korkunun, ölümün ve savaşın en çarpıcı eleştirisi, o 

bir tek an’a mühürlenmiştir artık. Görmezlikten, bilmezlikten gelinemez. Körfez savaşı sırasında 

çekilen bir başka fotoğraf tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı: Petrol atıklarının sahile vurduğu, 

denize karıştığı o bombardımanda, zift içinde, kararmış, o apak martı, insanlık tarihine bir yüz 

karası olarak geçmedi mi? O Afrika'daki açlığın mühürlendiği fotoğrafları anımsayın. Ya da 

Guevara'nın sedyede yatarken gülümseyen ölü yüzünü. 68 Paris ayaklanmasındaki üniversite 

öğrencilerinin coşkulu, inançlı, kararlı görüntülerini...  İnsanlık Tarihi'nin "mühürlenmiş 

zaman"larıdır onlar. Ve tüm insanlığın belleğine kazınmıştır. Ya Tienanmen meydanında, bir 

tankın önüne durmuş genç Çinli öğrenci? Varşova ve Prag ayaklanmalarından tanırsınız 

benzerlerini. Ya da Arap-İsrail savaşından görüntülerden.Treblinka ve Auschwitz'deki 

fotoğrafları, Anna Frank'ın o hüzünlü portresini unuttunuz mu? İran'da, Kafkasya'da, 

Yugoslavya'da, İspanya'da, Almanya'da karşımıza çıkmadı mı o "mühürlenmiş zaman"ın 

kanıtları? (Öner 2002). 

 

Fotoğrafçı, bir sporcu kadar çevik, bir sanatçı kadar duyarlı, bir bilim adamı kadar sabırlı 

ve titiz, bir politikacı kadar politik olursa, ancak o zaman yakalayabilir o anı,... Ve o an'ı, anı 

olmaktan çıkartır görsel bir kanıt olarak bırakabilir insanlık tarihine. Sınırsız olan o an'ı, sonsuza 

dek mühürleyebilir. Fotoğrafın, fotoğrafçının gücü de budur işte (Öner 2002). 

 

3.2.4.2. Zaman-Mekan bağlamında film ve fotoğrafta yanılsama 

 Rudolf Arnheim, fotoğraf ve filmin özelliklerini sıraladıktan sonra, fotoğrafın gerçeği 

kaydeden, yalnız mekanik olarak kaydeden bir araç olmadığını (küp) zar örneğini vererek 

tartışmaya açar. Altı yüzünü birden göremediğimiz küpü, izleyiciye nasıl yansıtacağız? Alıcıyı 
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tam karşısına koyarsak, yalnızca bir kare görüntülenecektir. Alıcıyı yana çektiğimizde eklenmiş 

iki kare görünecektir. Burada, alıcıyı yerleştirdiğimiz yere göre (yani seçimimize göre) olgular 

yansıtılmaktadır. Sorunumuz, yalnız hangi bakış yönünün en geniş yüzeyi görmemizi sağlayacağı 

olsaydı, en iyi bakış açısı yüzde yüz mekanik hesaplarla elde edilebilirdi. En çok özellik taşıyan 

bakış yönünün seçmekte bize yardım edecek bir formül yoktur. Bir duygu ya da sezgi sorunudur 

bu. Bir insanın profilden mi yoksa önden mi “daha çok kendisi” olduğu, elin ayasının mı, dışının 

daha çok anlam taşıdığı, belli bir dağın kuzeyden mi, yoksa batıdan mı daha iyi çekilebileceği, 

matematikte kesin kılınamaz. Bunlar ince bir duyarlılıkla ilgili sorunlardır (Güçhan 1981:196). 

 

Fotoğrafta gerçek zaman ve mekan yok. Masanın üstünde duran bir fotoğraf, sahne gibi, 

belli bir yer ve belli bir zamanı (zamanın bir momentini) gösterir ama, bunu tiyatroda olduğu gibi 

asıl mekan ve asıl zaman parçasının yardımıyla yapmaz! Yanılsamanın bireşimi (component) çok 

azdır. Resmin yüzeyi, resmedilmiş mekanı anlamlı kılar. Bu da çok fazla bir soyutlamadır. 

Resmin yüzeyi bize hiçbir şekilde gerçek mekanın yanılsamasını vermez (Güçhan 1981:196-

197). 

 

Arhneim’e göre, film, -canlandırılmış görüntüler- bu ikisinin, tiyatronun ve durağan resim 

(fotoğrafın) tam ortasında bir yerdedir. Mekanı verir ama bunu sahnede olduğu gibi, gerçek 

mekanın yardımıyla değil, sıradan bir fotoğrafın yaptığı gibi düz bir yüzeyde verir. Ancak çeşitli 

nedenlerden dolayı bu mekan izlenimi, fotoğraftaki gibi zayıf değildir. Derinliğin yarattığı belli 

yanılsama izleyiciyi sarar. Öte yandan sahnedeki gibi zaman da akar. Film de tiyatro gibi, kısmi 

yanılsama yaratır. Belli bir dereceye kadar gerçek yaşam izlenimi verir. Ancak, filmin –benzeşme 

yapmadan- gerçek çevrede gerçek yaşamı vermesi onun en güçlü yönüdür. Bir resmin doğasına 

katılması, tiyatronun asla yapamayacağı bir şeydir (Güçhan 1981:197). 

 

2.2.4.3. Sinematoğrafik ve fotoğrafik zaman-mekan  

Sinema ve fotoğraf, ilk izlenimde ve üstün körü bir algıyla yakın, hatta biri diğerinden 

türemiş iki alan gibi düşünülebilir. Oysa sinematografik ve fotoğrafik "bakış" ve "görüş/görme" 

biçimlerine doğru yöneldiğimizde, her ikisi arasındaki farklılıkların, benzerliklerinin çok ötesinde 

olduğunu anlarız. Bu farklılaşma, ta üretim sürecinden başlayarak nihaî ürünün algımıza ulaştığı 

son noktaya kadar yayılmıştır (Benli 2002). 
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Bu derin ayrım, salt alışılageldiği gibi, fotoğrafinin "an"lara, sinematografinin ise 

"süre"lere gönderme yapmasından kaynaklanmaz. Bilindiği gibi, her iki alanda da aksini 

kanıtlamış pek çok örnek ve çalışma mevcut. Uğur Okçu'nun scanograflarında imajlar silsilesi, 

fotoğraf olanaklarıyla "süre"leştirilmiş, zamanın akışı sinematografik bir algıyla saptanmıştır. 

Veya  tersi için bir örnek olarak, neredeyse enstantane kolajları diyebileceğimiz, -epeyce 

sevimsiz bulunup yadırganan-  videoklip estetiğinin bu gün sinemada sıkça kullanılmaya 

başlanmasını verebiliriz. Zaten fotoğrafın tesbit ettiği "an"ın da, zamanın belli bir dilimi 

olduğunu (süre), gerçek anlamda "an"a tekabül etmediğini  biliyoruz.  Kimi enstantane hızlarının 

dakikalar sürdüğü bir fotoğrafta "an"dan bahsetmek ne derece anlamlı? Ya da 1/8000 sn. 

gerçekten "an"ın ölçütü mü? (Benli 2002).  

 

Temel sorun, fotoğrafik zaman ile sinematografik zaman kavramlarında gizleniyorsa eğer, 

burada kullandığımız "zaman" kavramının içini doldurmalıyız ilkin. Zaman, görülebilir bir şey 

olmadığına göre, öznel bir biçimde algılanabilir bir "şey"  olduğuna göre, bunun "tesbit" edilmesi 

ve "gösterilmesi" nasıl olanaklıdır? Bu amaca yönelik araçlarımız farklılaştıkça, bu araçların bize 

sunduğu zamansal algılar da değişmektedir. Örneğin, fotografide, farklı enstantaneleri üst üste 

bindirmeye yönelik teknikler (düşük enstantane hızı, kolaj, sandviç baskı vs.) ile scanografi ve 

sinematografinin  yavaş-hızlı çekimleri, kurgu, enstantanesel kolajlar vs (Benli 2002). 

 

Tüm bu araçların asıl önemli etkisi, insan algısının zaman'la ilişkisinde yarattığı 

dönüşümdür. Kanımızca, sinema ve fotoğraf arasındaki, her ikisini de tamamen özgünleştiren en 

temel ayrım, bakış’ta gizli. Milyarlarca imaj bombardımanına rağmen durup düşündüğümüzde, 

her ikisinin de bize sunduğu nihai ürünlerle, kendi algıladığımız dünya arasında katiyen bir 

benzerlik göremeyiz. Bunların kendi arasında da bir benzerlik yoktur. Ne sinema, ne de fotoğraf 

bize dünyayı gösterir -ne de "gerçek"i. Gözümüzle baktığımızda algıladığımız dünya ile 

sinematografik ve fotoğrafik imgelerden bize yansıyan dünya arasında asla bire bir  örtüşme 

yoktur. Sinematografik ve fotoğrafik imge ve imajlar "-mış" gibi yaparlar. Hayır, asla gerçekliği 

taklit etmezler. Sadece gerçekliğin imajlarını kullanarak farklı bir gerçeklik kurgularlar, farklı ve 

kendilerine has bir bakış ile. İşte temel ayrımları da bu bakışlarındaki farktır (Benli 2002).  
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Bizim dünyayı ve gerçeği algılamamız bir kadraj sınırlamasının ötesindedir.  Oysa onlar, 

seçer, ayıklar, dönüştürür, ekler ve çıkarırlar. Bizim, asla gerçekler üzerinde gücümüz olmayan 

bir olanaklar alanında yaparlar bunu. Ve sanat, bunu yaptıkları noktada başlar (Benli 2002).   

 

Sinematografi, zamanı yeniden kurar, yeni bir süre/sürek imitasyonu yaratır. Buradaki 

zaman mefhumunun gerçek hayatta hiç bir karşılığı yoktur. Fotoğraf ise "zamanı" yok eder. 

Fotoğrafik algıda zamansal boyut yoktur. O bir sonsuzluk'a, akmayan, dönmeyen, dönüşmeyen, 

başlayıp-bitmeyen bir sonsuzluk'a atıfta bulunur (Benli 2002). 

 

Bir üçüncü farkın, imge/imaj yaratımındaki fark olduğu düşünülebilir. Sinema, simge 

olarak imajları kullanarak bir dil (language) kurar. Renklerden ışığa, sesten kurguya, kamera 

hareketlerinden objektif açısına kadar tüm araçları, bu imajlar dünyasının yarattığı dilin  

hizmetindedir. Tüm sinemasal imajların bir anlamı, bir hedefi vardır. Sinema ise bu yönüyle 

işbilir bir illüzyonisttir. Fotoğrafik imajlar ise bir bütüncül "dil" kurma telaşından arîdir.  

Fotoğrafi sadece imajlar sunar size, bu imajların algımızdaki tekabülü çoğunlukla tamamen 

özneldir. Fotoğrafik imaj, sadece bir imajdır ve sadece bir simgedir. Ancak, bu simgeler bir araya 

gelip dil kurmazlar. Kadrajın dışı ve önü bilinmezliktir ve bize sunduğu, hep 

sunamadığının/sunmadığının merakını taşır (her seçim, bir vazgeçiştir). Fotoğraf, sinemanın 

aksine bir dil icat etmez/edemez (Benli 2002). 

 

2.2.4.4. Sinematoğrafik ve fotoğrafik zaman-mekanın çerçevelenmesi  

Fotoğraf diğer geleneksel görüntülerin aksine, sentezden çok seçime (selection) dayalı bir 

görüntü üretme biçimidir. Fotoğrafçı görüntüsünü var olandan seçerek oluşturur (Derman 1995)6. 

 

 Çerçevenin içine nelerin dahil edildiği, görüntünün anlamını direk olarak belirleyen 

unsurlardır. Başka bir deyişle, çerçevenin içindeki öğeler değiştikçe görüntünün anlamı da 

değişmektedir. Görüntü çerçevesi içine dahil edilen öğeler arasında kendiliğinden bir ilişki 

kurulur. Çoğunlukla bu ilişki söz konusu öğelerin gerçeklik içindeki bağlamlarının oluşturduğu 

ilişkilerden farklı olarak ortaya çıkar. Fotoğraf görüntüsü gerçekliğin içinden yalnızca bir 

bölümünü kendisine konu olarak alır. Bu çekim anındaki "çerçeveleme" davranışıyla gerçekleşir. 

                                                 
6 Ayrıca bkz: (www.art.bilkent.edu.tr/studies/id-01-en.html), (www.fotografya.gen.tr/issue-2/cerceve.html) 
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Gerçeklik fotoğraf görüntüsünden her zaman daha fazladır (larger). Kendi içinde anlam açısından 

tutarlı bir bütündür (Derman 1995). 

 

Gerçeklik, fotoğrafa konu edilen bölüm dışında da anlamlı bir süreklilik gösterir. Bu 

süreklilik yalnızca akıp giden fiziksel zamanla ilgili değildir, ayni zamanda mekansal ve aynı 

zamanda anlam açısından da geçerli olan bir süreklilik’tir. Fotoğrafı çeken kimse bu süreklilik 

içinden bir bölümü görüntüsüne konu olarak seçer. Bu anlamda her fotoğraf görüntüsünün belli 

sınırları vardır. Fotoğrafik görüntü çerçevesinin sınırları bir anlama kavuşacak bazı öğeleri, 

yaşanan sıradan gerçeklikten ayırdığı için önemlidir. "Karmaşık bir kesme eylemi" olarak da 

nitelenebilecek bu fotoğraflama davranışıyla elde edilen parçanın özellikleri bütün içinde 

korumuş olduğundan farklı bir yapıya dönüşür. Fotoğrafik görüntü çerçevesi, geleneksel 

görüntülerin ve diğer teknik görüntülerin (sinema, video vb.) sahip olduklarına oranla önemli 

yapısal farklılıklar gösterir. Geleneksel görüntüler söz konusu olduğunda, çerçevenin yalnızca içi 

önem kazanır. (…) Çerçevenin içindekiler beraberinde nelerin ve niçin dışarıda bırakıldığı 

sorusunu da kendiliğinden gündeme getirirler. Sinema bu konudaki gerçek niyetini gizlemekte 

daha başarılıdır (Derman 1995). 

 

Fotoğrafik çerçeve, fotoğrafı çeken kimse tarafından bazı ölçütlere bağlı olarak oluşturulur. 

Ancak bu eylemin arkasındaki niyetin varlığı da yadsınamaz. Çerçeveleme kararı fotoğrafı çeken 

kimse tarafından, fotoğraf makinesinin konumuna, görüş açısına bağlı olarak verilir. Bu da 

sonsuz sayıdaki bileşkeler içinden bazılarının seçimini gerektirir. (…) Fotoğrafı çeken kimse 

içinde bulunduğu gerçeklikten bir bölümünü bu çerçeve içine dahil eder. Bu öğeler özgün 

bağlamlarından koparılarak, daha farklı anlamlar doğuracak yeni ilişki içine sokulurlar (Derman 

1995). 

 

Sinemada "çerçeve" hareketlidir.  Çerçeve konu ile birlikte, ya da mekan içinde aynı çekim 

içinde hareket eder veya ard arda gelen çekimler farklı çerçeveler oluştururlar. Bir çekimde 

çerçeve dışında kalanları, bir sonrakinde başka açılardan göstererek olası sorularımızın cevabını 

verir. Herhangi bir eksiklik duygusunun yaşanmasına olanak tanımaz. Ve koşulsuz onun 

düzenlediği pencerelerden izlememiz gerektiğini yumuşakça dayatır. Çerçeve dışında kalanların 

farkına varılması bu konuda bir takım soruların doğması, o görüntünün güvenirliğine, belli 
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niyetler doğrultusunda seçime dayalı bazı kurguların yapılmış olduğu gerçeğini de açığa çıkarır. 

Özellikle sinemada bu tür kaygıların doğmaması gerekir. İzleyicinin dayatılan “görüş”ü mümkün 

olduğunca sorgulamasız kabul etmesi ve tecrübesini de ona göre düzenlemesi beklenir. (…) 

Kamera hareketleri ve konumunun her çekimde farklılaşması güvenirliği ve nesnelliği sağlar 

(Derman 1995). 

 

Wim Wenders’e göre, fotoğraf adaleti yeniden kurar: Manzara artık sadece hikayenin 

içinde geçtiği arka plan değildir. Filmlerde, manzaraların ve mekanların gittikçe artan bir şekilde 

oyun dışı bırakıldıklarını belirtir. (…) Bir filmde, belirli bir çerçeve içinde olmayan her şey gene 

de vardır. Bir sonraki kesmede ya da kamera bir yandan öbür yana dönmeye başladığında görülür 

hale gelebilir (Wenders 1997). 

Görüntünün çerçevelenmesinde sayısız denilebilecek kadar çok çerçeve düzeni olmakla 

birlikte bunlardan en yaygın olarak kullanılanların sayısı bir kaçı geçmez (Tolungüç’den aktaran: 

İnan 2002). 

 

Bir fotoğrafta, çerçeve dışındaki her şeyin sonsuza kadar dışlandığını belirten Wenders, 

“Belki bu benim sürekli şeyleri merkeze almaya çalışmamın nedenidir; böylece şeyler azami 

düzeyde bir güvenlik alanına sahip olurlar. Bir fotoğraf çekmek, bir odanın dışına, dışarıdaki 

dünyaya pencereden bakmak gibidir. Fakat pencereye daha fazla yaklaşamazsınız, tüm 

gördüğünüz dünyanın pencereyle çerçevelenen kısmıdır. Bir filimde, pencereye kadar gidebilir ve 

oturduğunuz yerden görmediğiniz her şeyi görebilirsiniz.  Bir fotoğraf çekerken, itimat 

edebileceğim bir çerçeve bulamazsam ve bu yüzden kendimi kaybedersem, ya da eğer bir merkez 

veya ufuk çizgisi ile onun şeklini verdiği manzara arasında bir denge yoksa, ya da çizgilerin ya da 

renklerin ahengini göremezsem, tüm tecrübe anlamsız hale gelir - resim boş kalır” der (Wenders 

1997) 

 

Özetlemek gerekirse, plastik sanatlar bir mekan, müzik ise bir zaman sanatıdır. Plastik 

sanatlarda mekan hareketsizdir, değişmez. Tüm bölümlerinin homojen olması nedeniyle 

bölümlerinin hiçbiri zamansal olarak bir diğerini gerektirmez. Tiyatro ise pek çok yönden filme 

en çok benzeyen sanatsal bir ortamdır. Özellikle zaman ve mekan ile ilgili formların kaynaşması 

göz önüne alındığında tiyatro filme gerçek bir benzerlik gösterir. Ancak tiyatro sahnesinde olan 
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kısman mekan, kısman da zaman ile ilgilidir. Kameranın, buna bağlı olarak çerçevenin sınır 

tanımaz hareketliliği düşünüldüğünde, tiyatro ve film mekanları arasında belirlin bir fark olduğu 

ortaya çıkar. Sahne dünyası kapalı bir dünyadır ve durağandır. Sahne mekanının dışı da etkin bir 

varlığa sahip değildir. Oysa sinema perdesinin kenarları, içinde sonsuz bir süreklililik olarak 

düşünülen dünyanın bir bölümünün görüldüğü bir pencere işlevine sahiptir. Bu sonsuzluk 

duygusu kameranının hareketliliğinin sağladığı gerçek özgürlüğe bir de drolaylı hissedilen bir 

hareket özgürlüğü bu özgürlük içinde filmde mekan, sahne mekanından farklı olarak akıcı bir 

niteliğe sahip olur (Demir 1994:12-13). 
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BÖLÜM II 

SİNEMADA GÖRSEL ZAMAN VE MEKAN KURGUSU 

 

1. Filmde Zaman ve Mekan 

Film sanatında zaman-mekanın yeri, önemi, işlevleri, işlenişi, görsel olarak yeniden nasıl 

oluşturulduğu ve hangi durumlarda kullanıldığı, kuramsal yaklaşımlarda kendini göstermektedir. 

Burada ele alınış biçimiyle birbiriyle ilgisizmiş gibi algılanan görüşlerin, kuramsal yaklaşımlar 

ışığında filmde zaman-mekan paydasını saptayabilmede yol göstermesi dolayısıyla derinlemesine 

incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

 

Seçil Büker (1985a:4), “Sinemada Anlam Yaratma” adlı kitabında yazma sözcüğünün beş 

parçasal ses biriminden oluştuğunu ve her birinin uzamda yer kapladığını belirtir. Büker’e göre 

vurgu ise zamanda ve uzamda yer kaplamasına karşın anlamı değiştirir. Tıpkı sinema dilinin 

parça üstü birimleri olan renk, alıcı devinimleri ve geçişler gibi... Metz’e göreyse sinemanın 

parçasal birimleri çekim, ayrım vb. uzamda yer kaplayan öğelerdir. Yalnız sözlü dillerde de 

sinema dilinde de parça üstü birimlerin anlamı yoktur, onlar ancak parçasal birimler üzerinde 

yaşayabilirler.  

 

Potemkin’de Eisenstein’in zamanı kullanımıyla ilgili Arthur Knight’tan verilen örneğe 

dönecek olursak; “Griffith, önemli anı tek bir dramatik yakın çekimde yoğunlaştırmak için 

gereksiz şeyleri elediğini göstermişti. Şimdi Eisenstein, daha ileriye giderek, en önemli anı 

vurgulamak için zamanı genişletir.” Knight, genç denizcilerin üzerinde, “Bugün günlük 

ekmeğimizi verin” yazılı düz tabakları kaldırdıkları, daha sonra yere fırlattıkları sahneden söz 

eder: “Eisenstein, aynı aksiyonu sayısız açılardan görüntüler, sonra üstü üste binecek bir gelişim 

içinde çekimleri beraberce kurgular. Sonuç, anlık çekimlerle aksiyonun vurgulanması ve üst üstü 

bindirme yardımıyla uzatılmasıdır. Zamanın sinematik olarak genişletilmesi, en yetkin ve en 

karmaşık anlatımına Odessa basamaklarındaki katliam sahnelerinde ulaşır” (Lawson 1973, 

aktaran: Demir 1994:29). 

 

Çekimleri, tuğlalar gibi, tek tek birbiri ardına sıralayan Kuleshov ile Pudovkin ve çekimleri 

çatıştıran Eisenstein, sinemada Pierce’çı anlamda simgeyi yarattılar. Başlangıçta yönetmenler bir 
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olayı kısaca göstermek için, gerçek zamanı kısaltmak için kesmeye başvuruyorlardı. Eisenstein 

ise gerçek zamanı uzatmak için kesmeye başvurur. Potemkin’de Odessa merdivenlerinleri 

ayrımında gerçek zamanı kesmeyle uzatır. Kıyımı vurgulamak için yapar bunu. Bu ayrımın 

sonunda bir asker kılıcını yaşlı bir kadının gözüne sokar. Bir an içinde olup bitecek olan olayı, 

Eisenstein, “askeri, askerin kılıcı kaldırdığını, canavara benzeyen yüzünü, kılıcı kaldıran elinin 

aşağıya indiğini, gözlüğü bir yana kaymış, gözünden kanlar fışkıran kadını” göstererek anlatır 

(Büker 1985a:116-117). 

 

 Eisenstein, gerçek zaman ile sanattaki zaman arasındaki gözlemini “Sinema Dersleri” 

adlı yapıtında (1986:66), Potemkin’deki bir sahnelemede yaptığı çalışmayı örnek göstererek 

şöyle anlatır: “Odessa Merdivenleri, tüfeklerin ilk doldurulması, genel kaçışma, kalabalık bir çığ 

gibi koşmaktadır, herkes adımlarının büyüklüğüne göre, kimisi daha hızlı olarak, aynı anda 

kaçmaktadır. Sonra, bu ilk ateşten sonra, sahne bütünün içinde tek tek ayrı parçalara bölünür; 

çocuğuyla bir anne, el arabasıyla bir anne, yaşlı kadın ve erkekler vb… bunların hepsi kendi 

başlarına davranırlar. Sahnelemenin ve kurgunun düzenlemede gözettiği şey, kalabalığın 

yayılmasına ve insanların ayrı ayrı gösterilmesine karşın, birleşmiş büyük bir akışın izlenimini 

vermek olmuştur.” “İşte yaşamdaki zaman ile sanattaki zaman konusunda bir gözlem daha” der 

Eisenstein ve sözlerini şöyle sürdürür: “Düşünün bir kez, ilk ateşten sonra merdivenlerin üzerinde 

kaç kişi kalabilirdi? Tüfeklerle ateş ediliyor ve ortalıkta kimse kalmıyor. 3 Temmuz 1917’deki 

tarihsel gösteriler sırasında ben Petrogra’da, Sadovaja’daydım. Sokak tıklım tıklım insan 

doluydu; birden ateş edilmeye başlandı ve yol anında boşaldı… doğal olarak aynı şey Odessa 

Merdivenlerinde de olmuştur. Peki bu sahne, filmde ne kadar zaman alır. Yaklaşık 6 dakika. 

Sinema için bu muazzam bir zamandır. Fakat seyirciler insan selinin akmadığı ya da aksiyonun 

durduğu duygusuna asla kapılmaz. Tek tek durumlar kaçışma içine öyle yerleştirilmişlerdir ki, 

ortak aksiyon duygusunu güçlendirirler. Bunu, aksiyonun ritmini ve temposunu sürekli arttırarak 

ve her derumu genel aksiyonun ve planiın içine yedirerek elde ettik. Yapıyla ilgili düzenleme 

yasaları aynıdır, ister sahnedeki basit bir yer değiştirme olsun, isterse Potemkin’in merdivenleri 

gibi karma karışık bir sahne olsun fark etmez” (1986:66-67). 

 

Eisenstein, yalnızca görüntüyü göstermekle yetinmez, uyguladığı montajla yeni bir 

uzamsal-zamansal bireşim elde eder, böylece görüngünün iç uyumunu da gösterir (Büker 
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1985b:15). Eisenstein’in filmde mekansal düzenleme ve sürekliliğin sağlanmasına ilişkin 

görüşleri ise sahneleme ve film için görüntüleme yaklaşımlarında da kendini gösterir.  

 

Çeşitli büyüklerde çekilen planların birleştirilmeleri bir kurgu düzenlemesini, yani 

yönetmenin kişisel anlatma tarzını ve ritmini belirler. Genel aksiyonu tek tek planlarda gelişen 

aksiyonlara ayırma işlemi, sinemacılar arasında dekupaj7, planlara bölme olarak adlandırılır 

(Eisenstein 1986:91). 

 

Aksiyonun tek tek her durumunun, anının planlara ayrılarak belirtilmesiyle yalnızca 

heyecansal izlenimi güçlendirmekle kalmaz, olayların özgün yorumunu da yaparız. Alıcının her 

yeni konumu seyirciyi olaylara belirli tek bir yerden baktırır. Bu arada senaryonun akışı içinde, 

kişilerin mekan içindeki genel ilişkilerini, hareketlerinin yönünü, zaman ve ritim birliğini, vb… 

korumak gerekmektedir. (…) Bir film yönetmeninin işi de işte buradadır zaten. Sadece mekan ve 

biçim düzenlemesindeki birliği korumak değil, aynı zamanda, sahnelemede oyuncuların 

oyunlarında ve kurguda da aksiyonun ritmik ve zamansal bütünlüğünü yaratmaktır (Eisenstein 

1986:91:113). 

 

Buna da filmin planlara ayrılmasının asıl temeli olan sahneye koyma ile varılır. Bu nedenle 

de Eisenstein sık sık sahneye koymayı kurgulanacak bir bütünlük olarak tanımlamıştır. Sahneye 

koyma sinemada kendine özgü farklı nitelikler kazanır. Sahneye koyma tiyatroda sahne üzerinde, 

yani seyirci karşısında değişmez bir yerde gelişirken, sinemada aksiyon görüntü alıcısının 

çevresinde yani seyircilerin çevresinde oluşur. Böylece alıcı çevresinde gelişen sahnelemenin 

içine yalnızca “girmekle” kalmaz, isterse onun çevresinde de dolaşır, tiyatro sahnesinin tek 

mekanını oynanacak çerçeveler olarak, sahnenin bütününden ayrı bir oyun mekanı şeklinde bir 

dizi “platform”lara böler. (…) Film için görüntüleme, sahnelemenin bir sahne ya da bir bölüm 

için ortak görevleri olan bir dizi parçalara, aksiyon düğümlerine bölünmesiyle başlar. Bu 

düğümler, saptanmış sahnelemenin içinde ya çevresinde, alıcının nereye konacağını belirler. 

Eisenstein, bunları düğüm çerçeveler, ya da kurgu düğümleri olarak tanımlar (Eisenstein 

1986:92). 

 

                                                 
7 Fransızca “Decoupage” deyimidir ve “kesip ayırma” anlamındadır. 



 92 

Vertov’un birbirinden farklı zaman ve mekanlarda çekilen görüntülerden anlamlı bütün 

oluşturma çabasına daha önce de değinmiştik. Vertov, geliştirdiği Kino-Glaz (sinema-Göz) 

kuramında, “Şimdi ben, bir kamera, en karmaşık kombinasyonlardan oluşan hareketlerden 

başlayarak, bileşkelerinde çırpınıyor, hareketin kaosu içerisinde manevra yapıyor, hareketi 

kaydediyorum. Zamanın ve uzamın limitlerinden bağımsız olarak evrende verilen herhangi iki 

noktayı biraraya getiriyorum, onları nerede çekmiş olduğumun hiç önemi yok. Benim yolum 

dünyanın daha taze bir algılanmasının yaratımına doğrudur. Sizce bilinmeyen bir dünyanın 

şifresini yeni bir yoldan çözüyorum” der. Vertov’un çabasını değerlendirebilir, bazen başardığı 

şaşırtıcı sonuçları selamlayabiliriz. Sözü edilen örnekteki etki, materyali basin bir tema 

çerçevesinde birleştirilerek başarılır. Ancak Vertov, kronolojik zamanın yeniden düzenlenmesiyle 

ilgili tarihsel ve estetik sorunları değerlerinin çok altında değerlendirir (Lawson 1994:26). 

 

Pudovkin, “Yönetmen ve Sinema Malzemesi” adlı makalesinde, "yönetmenin esas 

malzemesinin, içinde realite unsurlarının (parçaları) yer aldığı film olduğunu" belirtirken, 

yönetmenin kendince yarattığı bir “beyaz perde uzayı” ve “beyaz perde zamanı”na işaret eder.  

 

Filmin parçalarını birbirlerine bağlayarak, pozların yerlerini herhangi bir düzene göre 

değiştirerek, filmi kısaltıp uzatarak, yönetmen kendine göre bir "beyaz perde" uzayı ve "beyaz 

perde" zamanı yaratır. Yönetmenin gerçekçiliği bozmaması, bunun tersine, gerçekçiliği ortaya 

çıkarmak için gerçeklerden (realiteden) faydalanması gerektiğini belirten Pudovkin, "Bu işin en 

özgün ve önemli özelliği, gerçek hayatta kaçınılmaz ve üstesinden gelinemez uzay ve zaman 

kavramlarının, sinemada esnek ve uysal bir şekilde anlatılmasıdır" görüşünü dile getirir 

(Zolotuhina 2006). 

 

Kuramcılar, sinemanın yaşamın yerine geçen bir şey olduğu düşüncelerine katılmazlar. 

Onlar, alıcının (kamera) zaman ve uzamı işlediğini, gerçekliği yaratıcı bir biçimde kullandığını 

vurgulamaktadır (Büker 1989:2). 

 

Filmde zaman ve uzama özgü ilginç görüşler ileri süren Arnheim, filmin zaman ve 

uzamının kendine özgü olduğunu belirtir. Ona göre, sinemada izleyici bir uzamdan öbürüne atlar. 

Zaman sürekli değişir. Böylece gerçek zaman ve uzamda birbiri ile hiç ilişkisi olmayan nesneler 



 93 

ve kişiler kurgu yoluyla bir araya gelirler. Zamansal ve uzamsal ardı sıralık yok olur. Üstelik 

izleyici nesne ve kişileri bir yakından bir uzaktan görür, alıcının gösterdiği ile yetinmek 

zorundadır (Büker 1989:5). Sinema dilininin yarattığı uzay doğal uzaydan ayrımlı. Lotman’a 

göre, bu uzay doğal uzaymış gibi algılanırsa izleyici yalnızca parçalanmış gövdeler gördüğünü 

söyleyebilir. Oysa bir yakın çekimin doğal uzaydan bağımsız çeşitli anlamları olabilir. Sınırsız 

uzay çekime dönüştüğünde gösterge de oluşur. Çünkü görüntüdeki nesneler yansıttıkları 

nesnelerin üzerinde anlam taşırlar (Büker 1987:9). 

 

Sinema dili tıpkı Mısır resimyazısı gibi uzlaşımsal, soyut bir gösterge dizgesine 

dönüşürken, bu değişimi Lotman’a göre, kavramsal bir uzay ve zamanı yaratan, yakın çekimler, 

alıcı açıları, ışık, renk, vb. öğeler sağlar (Büker 1987:9). Andre Bazin, sinemada önemli olanın 

uzamsal gerçeklik olduğunu vurgular. Bazin’e göre görüntüdeki düşlem ürünü nesneler gerçeklik 

yanılsamasını yok etmez, çünkü sinemada gerçeklik yanılsaması, uzamın gerçekliğine bağlıdır 

(Büker 1989:19). 

 

Mustenberg’e göre kurgulamanın doğal kaynakları, hafıza ve hayal gücüne bağlıdır. Bunlar 

zamanı kısaltmakla kalmayıp, ritmi yaratırlar ve flasback (geçmiş zamanı canlandıran sahneler) 

ve rüya sahnelerini oluştururlar. (…) Mustenberg, Kant’a dayanan temelleri ile gerçekliğin, 

zaman, uzay ve nedensellik sırası ile karekterize edilmesi gerektiğini savunur. İlgili nesnelerin bu 

üç temel şekli, gerçekliğin sürekliliğindeki durumunu güvence altına almaktadır. Onlarsız bir 

dünya düşünemeyiz bile. (…) Filmin uzay ve zamanı birer imgelemdir ve bu günlük varlığımızın 

zaman ve uzayını etkilemez. Filmdeki nedensellik yaşantımıza doğrudan akmayacaktır (Andrew 

2000:26-32-33). 

 

Ön planın uzamsal metaforu, kendi zamansal karşıtlığına sahiptir. Bu biçimcilerin diğer bir 

temel kapsamıdır. Biz önceden planlama ile filmsel yakın çekim birleşimini yaptığımızda, ritimle 

beraber kurgu oluşturmuş oluşuruz (Andrew 2000:97). 

 

Zaman; Tarkovski´de varoluş için gerekli bir kavramdır. Ben´ in varlığı zamana bağlıdır. 

Anılar ve zaman bir madalyonun iki yüzünü yansıtmaktadır. Anı hafıza ile ilgili bir kavram 

olmasına rağmen hafızasının kaybetmiş bir insan, hayali bir varoluşta kaybolmuş demektir. (…) 
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Tarkovski, zaman anlayışını "Mühürlenmiş Zaman" adlı kitabında şöyle özetlemektedir; "Zaman 

geri getirilemez derler, doğrudur. Şimdiki zamanın her an geçip giden bir anın geçici olmayan 

gerçekliği bulunduğuna göre geçmiş ne demek oluyor ki? Geçmiş bir bakıma içinde bulunulan 

‘an’dan  daha gerçektir, en azından daha çok dayanıklı, çok daha süreklidir. Şimdiki  zaman 

parmakların arasından kaybolur" (Gençoğlu 2006). Buradan da anlaşılacağı üzere Tarkovski için 

şimdiki zaman, "geçmiş" olduğunda daha anlamlı ve güçlü bir hal alacaktır. Bizdeki  Mevlevi 

anlayışına tekabül eden mistik bir yaklaşımı benimseyen yönetmen bunu kamera kullanımına 

aksettirebilmeyi başarmıştır (Gençoğlu 2006). 

 

Sanatları zaman ve mekan sanatları olarak sınıflandıran Mitry, sınıflandırmasında sinemaya 

özel bir yer ayırır. Çünkü ona göre sinema hem bir zaman hem de bir mekan sanatıdır. Filmin 

dramatiği gerek zaman, gerekse mekan sürecinde gelişir; gerek mekanın, gerekse zamanın 

gelişimi başlı başına bir yapı oluşturur. Mekan, devinimleri kavrayan bir çerçeve değildir, kendisi 

devingen ve değişken bir devinime dönüşür (Zıllıoğlu 1981:165-166). 

 

Mitry, sinemada var olan zamanın şimdiki zaman olduğunu (bir hareketi oluşu, oluşu 

yapılmakta olduğu zamanda gösterdiğinden) belirtir. Mitry’e göre, orada her şey günceldir, 

zamanla mekanla üst üstedir. Geçmişin anlatımı bile güncel olur, romandakinin aksine. Böylece 

geçmişin anımsanması bile şimdiki zamanda gösterilen hareket ve davranışlarla olur. İçsel olan 

dışlanarak anlatılır. Hiroşima Mon Amour filmi bunun en güzel örneğidir (Zıllıoğlu 1981:178). 

 

Filmsel görüntü hem senkretiktir (birleştirici) hem de eklektir, heterojen öğelerden homojen 

bir bütün gibi algılanır, bu bütün aynı zamanda belli bir seçimin sonucudur. Ancak Mitry için 

temel özelliği bir mekanın görüntüsü olmasıdır. Bu mekan gerçekte  varolduğu gibi gösterilir. 

Mekan ile bu mekanda geçen olaylar arasında her zaman zorunlu bir anlamlandıran ve 

anlamlandırılan ilişkisi yoktur. Ancak dram için mekan zorunludur. Biri olmadan diğeri, 

düşünülemez; sinemada dekor, nesneler ve kişiler aynı hareket ve ritmle “filmsel mekan” olan 

olgusal gerçeği oluştururlar (Zıllıoğlu 1981:178). 

 

Filmsel yapıda iki düzenlenim bulunur, birincisi; mekanda ve zamanda dramatik 

düzenlenim, ikincisi ise; estetik ya plastik düzenlenim. İkincisi mekanı çerçevenin sınırları içinde 
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düzenler. Bir de ritmi oluşturan zaman düzenlenimi vardır, bu da başka bir düzenlemenin 

sonucudur. Kuşkusuz bu düzenlenimler anlatımın gereklerine uygun yapılır. (…) Belirli bir 

mekanda her şey bilinçsizce algılanır, ancak ilginin birbirini izleyen devinimleri ile ilgiyi çeken 

belirli şeyler görülür. Bu parçalı görme işleminin toplamı, gören kişide mekanın tümünü temsil 

eder ve ona ilişkin düşünceyi oluşturur. Bu oluş, süre (zaman) açısından da geçerlidir. filmde 

izleyici bu süreci sürekli bir zaman içinde birbirini izleyerek geçen planlarda yaşar (Zıllıoğlu 

1981:190). 

 

Sinemayı sinema yapan faktörleri incelendiğinde bunların başında hareket gelir. Bu yüzden, 

sinemayı anlamak için hareketin diyalektiğini özümsemek gerekir. Mekanik hareket olsun, 

diyalektik gelişme olsun, hareketin her biçimi yaşamı ifade eder. Ancak mekanik hareket, 

zamanın ve mekanın varlığının fiziksel bir belirtisi ise, hareketin ikinci türü olan diyalektik 

gelişme, yaşamın sırlarına sızmakta ve yaşamda cereyan eden olayların neden sonuç ilişkisini 

irdelemekte, hareket sürecinin özünü açıklığa kavuşturmaktadır (Arslanyurek 2000).  

 

Film görüntülerinin gerçeği çok yakından andırması, bunun sonucu olarak basit bir mesajın 

hiçbir gramer düzeni oluşturulmadan başarılabilmesi nedeniyle, film tarihinin ilk yıllarında 

gerçek bulgular sanki tiyatro sahnesi önünden izlenircesine görüntüleniyordu. Ancak perdenin iki 

boyutlu olması ve diğer sınırlılıklar, dramatik sanatların bu yeni dalını daha aktif ve canlı bir 

sunuş formu arayışı içine soktu. Bunun sonucu olarak çağdaş sanat içinde tartışma konusu olan 

formun düzenlenmesi, eşzamanlılık gibi sorunlar filme yansımaya başladı (Demir 1994:3). 

 

Resim sanatında zaman ve mekanı incelerken de değinildiği gibi, Kübistlerin bir formu, bir 

hareketi, bir nesneyi parçalara ayırma ve resim sanatıyla ilgili terimler içinde onu yeniden 

yapılandırma işlemi, filmin anlatım formunu etkiledi.  

 

Kübistlere gelinceye kadar, resmin sanatının kullandığı, özellikle de İzlenimcilerin 

mutlaklaştırdığı iki boyutluluğun, yani ardardalığın yerini, birden bire üç boyutluluğun ve 

eşzamanlılığın almasıyla, nesnenin tek bir perspektiften değil, aynı zamanda tüm yüzeyleriyle 

kavranabilecek şekilde farklı perspektiflerden verilmeye başlanması, filmde de iki eşzamanlı 

olayın aynı anda verilmesine, nesnelerin ya da kişilerin değişik açılardan görüntülenmesine neden 
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oldu. Tüm bu etkilerin sonucunda, doğal olarak film gramerinin gelişimi içinde dünyanın geniş 

açılı görüntüsü küçük parçalara bölünmeye başlandı. Bu parçalar ya da çekimler gerçeğin 

parçalarıydı. Bunlar birbirleriyle ilişkilendirilerek düzenlendiklerinde geniş açılı gerçeğin bir 

illizyonu yeniden yaratılıyordu. Ancak çekimlerin bileşimi ile elde edilen anlam, çekimlerin her 

birinin taşıdığı ham bilginin toplamından daha farklıdır. Bu tür bileşimler, sinemanın üstün bir 

özelliğini ortaya koyar: Özel ve özgün bir film gerçeği (Demir 1994:4). 

a. Uçaktan paraşütle atlamaya hazırlanan bir adamın korkmuş yüzü  
b. Öznel kamera açısı yöntemiyle, yeryüzünün görüntüsü 

c. Aynı adamın gülümseyen yüzü 

Bu üç değişik çekim değişik yöntemlerle birleştirildiğinde değişik anlamlar yaratır. a,b,c, 

düzeninde, aşağıya bakmadan önce atlamaktan korkan adamın, aşağıya baktıktan sonra, 

atlamaktan korkmadığı ve adeta meydan okuduğu; c,b,a, düzeninde ise, aynı adamın aşağıya 

bakmadan önce atlamaktan korkmazken, aşağı baktıktan sonra, atlamaktan korktuğu şeklinde 

yorumlanır. (…) Kesinlikle olayın çekimlere bölünmesi ve çözümlenmesi, tüm olayların geniş 

açılı bir görüntüsünü vermekten daha etkindir. Çekimlere bölme işleminin kendisi gerçekle 

oynamaktır. Sadece bilinmeyen bir bütünün gerçekçi bir parçasını göstermek, seyirciye çerçeve 

dışında geniş açılı bir gerçeğin varlığını hissettirir (Demir 1994:4-5). 

 

Geniş açılı gerçeğin parçalara bölünme işlemi iki tür olgunun doğmasına yol açar: Birincisi; 

gerçeğin parçalara ya da çekimlere bölünmesi, ortamın ya da dekorun tüm coğrafyasını 

göstermez. Daha önemlisi, varolduğu sanılan gerçeklik mekan ya da çekimler arası mekansal 

ilişkiler gösterilmez. İkincisi; aksiyonun ya da bütünün çekimlere bölünmesi her çekimi gerçek 

zamanın değişik bir anı yapar. Bu zaman, doğası gereği sabit, değişmez, doğrusal bir değişim 

gösterir. Kurguda aksiyonu yeniden kurmak, bütünü oluşturmak için seçilen çekimlerin değişik 

sürelerinden yeni bir zamansal sıra ortaya çıkar. Gerçek zamanda ve mekanda seçme yapmak 

aksiyonun ileriye götürülmesi ve gelişimi için en önemli unsurdur. Pudovkin’in dediği gibi, film 

gerçeğin öğelerini kurgulayarak onlardan kendine uygun yeni bir gerçek oluşturur. Zaman ve 

mekanın yasaları filmde tümüyle değişir. Böylece filmsel zaman ve filmsel mekan anlatım 

sürekliliğini etkileyen temel ilkeler olur. (…) Filmde zaman bir taraftan kesintisiz sürekliliğini 

diğer taraftan da geriye dönülmezliğini kaybeder. Zaman durağanlaştırılabilir: Geriye dönüşlerde. 

Tekrarlanabilir: Anımsamalarda. İleriye atlayabilir: Gelecekle ilgili görüntüler içinde. Aynı anda 

olan eşzamanlı olaylar birbiri ardından, zamansal olarak farklı olaylar üstüne bindirilerek ve 
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birbirinin yerini alarak aynı anda gösterilebilir. Filmde zaman, mekan ile sıkı sıkıya bağlıdır. 

Zamanın değişimi mekanda olan bir değişmeye bağlıdır. Bu zaman ilişkilerine hemen hemen 

mekansal bir nitelik kazandırır. Mekan da doğal olarak zamana ilişkin özellikler üstlenir (Demir 

1994:5-6-8). Böylece tüm bu etkiler sonucunda film, Herbert Read’in (1966) söylediği gibi 

“zaman ve mekanda süreklilik içeren bir zaman ve mekan sanatı” olur (aktaran: Demir 1994:8). 

 

Sinema ile diğer sanatlar arasındaki en belirgin farklılık zaman-mekan yönünden kendini 

göstermektedir. Bu anlamda temel fark filmde uzay ve zamanın sınırlarının akıcı oluşudur, uzay 

bir bakıma dünyasal, zamansa bir bakıma uzaysal niteliklidir. Plastik sanatlarda, sahnede olduğu 

gibi uzay durgundur, hareketsizdir, değişmez, herhangi bir yöne ya da amaca yönelik değildir. 

Her bölümde homojen bir nitelik taşıdığından ve bölümlerin hiçbiri dünyasal olarak bir diğerinin 

üzerine binmediğinden, onun içinde serbestçe hareket edebiliriz. Hareketin gelişimleri sahne 

değildir, herhangi bir yavaş ve sürekli bir gelişmenin evreleri de değildir; bunların sırası bir 

sınırlamaya uğrar. Edebiyatta -ve hepsinden ötede drama’da- zaman diğer yandan kesin bir yöne, 

gelişim şekline, seyircinin zamanla olan deneyiminden bağımsız, nesnel bir amaca yöneliktir; 

yalnız bir depo değil, düzenli bir dizidir (Hauser 1995:412). 

 

Filmi diğer sanatlardan ayıran en belirgin ve benzersiz özellik Erwin Panofsky’nin de 

belirttiği gibi, filmde mekanın tıpkı zaman gibi dinamik bir nitelik kazanmasıdır. Filmde mekan 

statik niteliğini kaybeder ve zaman destekli dinamik bir nitelik kazanır. Mekan parçaları 

zamansal bir sıra içinde düzenlenerek zamansal yapının bir parçası olar, zaman da bu yapı içinde 

mekansallaşır (Demir 1994:11). 

 

Film izleyicisi kendisini genellikle filme alınan sahne ile kamera arasındaki ilişkiye benzer 

bir ilişki içinde hisseder. Gözün kamera merceği ile özdeşleşmesi sonucu, seyirci kendisini 

uzaklığın ve yönün sürekli değiştiği kesintisiz bir hareketin içinde bulur. Seyirci izlediği mekanın 

hareketliliği oranında kendisi de hareket eder. Filmde sadece mekan içindeki nesneler ve kişiler 

değil, Mitry’nin de belirttiği gibi, mekanın kendisi de hareketlidir (Demir 1994:11-12). Örneğin, 

bir filmin kahramanın otomobil ile birinden kaçtığını veya bir başka aracı yakalamaya çalıştığını 

düşünelim. Alıcı (kamera) da otomobil ile birlikte hareket etmeye başlamalı ki, direksiyondaki 

film kahramanının aracı kullanırken ki psikilojik durumunu, sürati arttırdığı hissini verebilmek, 
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gaza basmasını, vites değiştirmesini, aracın hız gösterge ibresinin artışını, sürücünün gözünden 

öznel kemara açısı yöntemiyle aracın hızla aldığı yolu verebilsin.  

 

Seyirci filme alınan sahnede mekansal bir varlık duygusu edindiğinde mekan içinde 

bulunan kişilerin hareketleri ve bakış yönleri, mekanın üç boyutlu olarak algılanmasına neden 

olur. Hareket ve bakış yönü değiştikçe bu engin film mekanı açılarak genişler. Kameranın hareket 

ve odaklanma yeteneği ile ve değişik çekimlerin kurgulanmasıyla mekan çözümlenir, parçalanır, 

içinde ilerlenir, geriye dönülür, uzaklaşılır. Geçişler hızlandırılmış ve yavaşlaştılmış hareketli 

çekimler, tersine hareketler de bunlara eklendiğinde film diğer sanatların asla düşleyemeyeceği 

bir olanaklar dünyası sergiler (Demir 1994:12). 

 

Diğer sanatlarla daha önce yaptığımız karşılaştırmalardan da anlaşıldığı üzere filmin 

yarattığı dünya görüntüsü içinde zaman ve mekanın sınırlarının akıcı olduğu görülmektedir.  

 

Filmde mekansal görüntünün kendisi en azından filme deneysel bir yaklaşım oluşturmaya 

izin veren iki özellik ortaya koyar, bunlardan ilki; bir kez tanındıktan sonra, izleyen görüntüle 

kanca atan aşinalık duygusudur. Filmde kişiler, aksiyonlar, durumlar, ilişkiler bir kez bilindikten 

ve tanındıktan sonra, filmin sürekliliğinin oluşmasında itici bir güç oluşturur. Geçmişe ait bu 

bilgiler film gelişirken, şimdiki anın içinde bir kar topu gibi hem giderek büyür, hem de giderek o 

anın içinde erir (Demir 1994:15). 

 

Filmde sürekli hareket, zaman akışını gösteren ikinci bir nitelik ortaya koyar. Film ilk 

bakışta anlık durağan görüntülerden oluşmuş gibi görülür. Filmde hareket bu anlık görüntülerin 

arka arkaya çok hızlı gösterilmesiyle başarılır. Hareketin birbirini izleyen anlarını içeren durağan 

görüntüler, filmin hareketi sırasında geçmiş hareketi de içerdiğinden, filmde sürekli bir hareketin 

illizyünunun yaratılmasında etkili olur. Birbiri ardına patlayan hareketli mekanlar ne kadar çeşitli 

olursa olsun, hareketin kendisi çekimler üzerinde akıp giderek onları birbirine bağlar, sonuçta 

başarılan şey kesintisizlik izlenimi yaratan sürekliliktir. Bu süreklilik öylesine güçlüdür ki, sadece 

hareketin kendisiyle ilgileniriz. Sadece hareketin dikkatimizi çektiği, mekansal ilişkilerin 

unutulduğu bu anlarda film ansızın zaman akışlı bir niteliğe bürünür. Artık sınırlar algılanamaz. 

Çekimlerin geçici olma özelliği, içindeki hareketin sürekliliği karşısında zayıflar. Geçmiş ve 
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şimdiki zamanın kaynaştığı ve zaman akışının mekansal bir nitelik kazandığı görülür (Demir 

1994:15). 

 

Film geniş ölçüde bir yerden bir başka yere bir değişim içerir. Bu mekansal hareket, az ya 

da çok kronolojik bir zaman yapısı içinde kurulur. Belirlenen zaman dilimi içinde öykü için 

önemi olmayan saatler ya da yıllar, ve bu zaman dilimi ve yıllar içinde gerçekleşen eylemler 

atlanır (Lawson 1994:23). Bunu şu ayrıntılı örnekle betimlemeye çalışalım: Bir filmde 

kahramanımızın işadamı olduğunu, bir başka işadamına da birlikte çalışmayı teklif etmeyi 

planladığını ve bu kişiye kartvizitini yolladığını düşünelim. Kartvizitin muhatabına ulaşması için 

arada geçen zaman, eylem ve hareket süreçleri ve mekansal değişikliklerin her biri filmde 

gösterilmez, sadece önemli ve vurgulanması gereken yerler gösterilir. Kahramanızın kartviziti 

göndermesi ile karşıdaki muhatabının bunu alması arasında, filmsel anlatıya göre gösterilmesi 

gerekli hiçbir önemli hareket, eylem, mekansal ve zamansal vurgu yoksa, bu iki hareketin görsel 

(filmsel) anlatımı, kartviziti diğer işadamına teslim etmek üzere alan kişinin, bulunduğu 

mekandan ayrılmasını gösteren çekim parçası ile karşıdaki işadamının elinde tuttuğu aynı 

kartvizit ve aynı adamın yüzünün yakın çekimi ile birleştirilerek sağlanır.  

 

Deniz içinde yol alan bir gemi gibi, film de, film yapımcısının anlatımına ve yapım 

tekniklerine bağlı olarak bağlı olarak, zaman içinde ileriye doğru hareket eden bir izlenim yaratır. 

Zaman bilinci aksiyonun tümünü kapsar. Zaman, her bir çekimin uzunluğunu ve temposunu 

etkiler. Bir sahnenin uzunluğu, hem duygusal bir değer yaratır, hem de sahneler arasındaki 

aksiyonların eş zamanlı olmasına, birbirini izlemesine ya da aralarında uzun bir zaman dilimi 

bulunmasına bağlı olarak gerilimi yaratır. Aksiyonun zaman süresi, aksiyonun düzenlenmesinde 

ve bölümleri arasında ilişkinin kurulmasında bir yöntem belirler (Lawson 1994:23). Örneğin çok 

uzun çekimler kullanıldığında ritimde bir yavaşlama sezilir. Ritmin yavaşlaması, uzun çekimlere 

bağlı, olduğu gibi, çekim ölçeğine de bağlıdır: a. Kıyıya yaklaşmakta olan bir deniz dalgasının 

yakın çekimi, b. kıyıya doğru ilerlemesi, c. kıyıdaki kayaya vuruşu d. kıyıdaki kaya, dalganın 

geri gidişi. Bu hareketin parçalamadan, tek bir genel çekimle verilmesi halinde belki hareket 

olması dolayısıyla, yoğunluğu ve dikkati dalgaya odaklayacaktır, ancak; aynı hareketin önce; 

a,b,c,d, vb. kısa kısa çekim parçalarına ayrılıp, bir bütünlük sağlayacak şekilde görsel-işitsel bir 

düzenleme yoluyla yeniden kurgulanmasının, izleyicide bırakacağı, zaman-mekan, ritm ve 
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psikolojik etkileri yoğunluğuna göre daha sakin ve daha az bir duygu yoğunluğu hissi 

uyandıracaktır.  

 

Her filmde varolan bu işlem, basit terimlere indirgenebilir. Gilbert Selder, “The Public 

Arts” kitabında bu işlemi şöyle ifade eder: “Zaman kavramının denetimi, çeşitli parçalara 

bölünen herhangi bir aksiyonun bazı parçalarının seyirciye gösterilmesi, diğerlerinin atılmasıyla 

başarılır” (aktaran: Lawson 1994:23). Selder’e göre alışılmış zamanı bozma, filmin yarattığı 

olağanüstü etkilerden biridir.  

 

“Eğer film alışılmış zamanı bozuyorsa onun yerine ne koymaktadır?” Selder, bu soruya şu 

teknik yanıtı vermektedir: “On dakikalık bir olayı üç saat sürecek biçimde gösterebilir ya da bir 

yaşam süresini üç saate sıkıştırabilir. Eğer on dakika sinematik bir yarım saate uzatılabiliyorsa, 

bu işlemi tüm açıklığıyla fark ederiz. Bu işlem alışılmış zaman duygumuzu ne bozar, ne de 

reddeder. Buna karşın zamanın zorunlu ve zorlayıcı reddedilmesi olan bir kafa tutma da vardır. 

Mademki yaşamımız zamanla sınırlıdır ve mademki bilincimiz kaçınılmaz biçimde zamana koşut 

hareket eder, o halde subjektif yaşantıya sahip insan, zamanın bu üstünlüğüne karşı gelmelidir” 

(aktaran: Lawson 1994:24). 

 

Film zaman içinde ileri ve geri hareket edebilir. Ancak o, tarihin bilinen ve gizli kalmış 

yönlerini keşfeden büyülü bir makine değildir. Zamanda genişleme, (sinematik anlamın en güçlü 

ve en zor formlarından biridir.) temanın gerektirdiğini aşmamalıdır. Vertov, kameramanın 

gezginci maceralarından hoşlanır. Bir film dergisi olan Kino Pravda’da 20’li yılların ilk 

başlarında kurguladığı örneklerden söz eder. Ulusal kahramanlarının tabutlarını indiriyorlar. 

(1918’de Astrakhan’da yapılan bir çekim); mezarı dolduruyorlar (Kronstadt, 1912); selam topları 

(Perograd, 1920); anma töreni-şapkalar çıkartılır (Moskova, 1922)… (bkz: Kino-Pravda, No: 13), 

Halkın değişik zaman ve mekanlarda Lenin’i kutlaması bu kategori içindedir [(bkz: Kino-Pravda, 

No: 14)] (Lawson 1994:25-26). 

 

Lewis Jacobs’a göre Griffith’in “switch-back” yeniliği, sinemayı zaman ve mekanın katı 

kronolojisinden kurtarmıştır. İlk kez Griffith tarafından kullanılan bu yenilik, aynı anda gelişen 

iki ya da fazla olguyu göstermek için bir sahneden diğerine yapılan çapraz kesmeydi. The Bird of 
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Nation filminde Cameron’un ailesi bir kulübede kuşatılmış durumdayken, Klan toparlanmakta, 

Lynch ise Elsie Stoneman’ı kendisiyle evlenmeye zorlamaktadır. Bu üç olgu beraberce 

gerçekleşir, ancak zaman onları beraberce kavrar (Lawson 1994:26). Başlangıcı Griffith’e kadar 

uzanan bu çapraz kesme türü, günümüz filmlerinde özellikle “saatli bir bombayı etkisiz hale 

getirme” sahneleri vb. sahnelerde görülmektedir. Filmin kahramanı, filmsel öykü gereği bir 

binayı veya çeşitli yönleriyle stratejik bir öneme sahip bir mekanı (köprü, araba, bina, laboratuar, 

okul vs.) havaya uçurmak üzere kötü amaçlı kişiler tarafından hazırlanan ve anılan yerlerin gizli 

bir bölümüne yerleştirilen saatli bombayı fark edip etkisiz hale getirmeye çalışırken, bombanın 

saatli düzeneğinin (patlama anına doğru ilerleyen) zaman baskısı, filmin kahramanı, onun yüzüne 

ve kablolarla oynayan el hareketlerine, zamanın hızla ilerlediğini gösteren saate (digital 

göstergeli saatler) yapılan kesmeler, yanındaki kişilerin tedirgin bekleyişleri vb. (burada çekime 

katılacak aksiyon ya da olay sayısı arttırılabilir, örneğin bomba bir trenin geçeceği köprüye 

konulmuş ise ve tren de bu köprüye doğru hızla yaklaşmakta ise, trenin saatteki hızı, saatli 

bombanın patlama anına doğru ilerleyen zamansal baskıyı daha çok sıkıştırır ve gerilimde 

yoğunluğu doruk noktasına yönlendirir.) olgular, yukarıdaki örnekte belirtildiği gibi aynı anda 

gerçekleşir ve zaman hepsini (izleyici de dahil) beraberce kavrar. Baskı, zamanı bir kurtarmayı 

mümkün kılacak en son sınırına kadar zorlar.  

 

Bu yöntem geçmişteki olguları geriye dönüşe (flasback) benzer bir biçimde düşünebilmek 

için, aksiyonun zaman içinde geriye dönüşünden farklı bir durumdur. Griffith’in “film 

yaşantısında hemen hemen hiçbir sınır yoktur” duygusu, onu iki yöntemi birleştirmeye 

yöneltmiştir. Griffith, İntolerence filminde, binlerce yıl geriye giderek birbirinden farklı 

zamanlardaki öyküleri aynı anda doruk noktasına ulaştırmak için bir araya getirir. Lawson’a göre 

İntolerence filminden çıkarılabilecek pek çok teknik ders vardır ve belki de bunların en önemlisi 

zaman ile ilişkisidir. Filmsel öyküdeki olgular arasındaki bağlantılar, zaman bağlantılarıdır. 

Duygusal bağlantılar, gerçek zaman ilişkisine dayanmaktadır (Demir 1994:27). 

 

Film yapımcıları, genellikle filmi doruk noktasına doğru geliştirirken, zamanda herhangi bir 

kesinti yapmaktan sakınırlar. Bir kesintinin gerilimi dağıtacağından korkarlar. Bu çoğunlukla 

doğru olduğu halde, zamanda bir atlama aksiyonu arttırabilir ya da güçlendirebilir. Duygusal bir 

bağlantının sağlanmasıyla da aradaki boşluk yeterince güçlü bir şekilde kapatılır. Aradaki 
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bölümün gerçek süresi onun etkisini belirler, zaman bilincimiz ona önem verme konusunda 

oldukça duyarlıdır (Lawson 1994:28). 

 

Zaman yavaşlatılıp durağanlaştırıldıktan sonra, (deyim yerindeyse fırtına öncesi sessizlik 

izlenimi) ileriye doğru hızlandırılması, Eisenstein tarafından Potemkin Zırhlı’ında yetkin bir 

şekilde uygulanmıştır. Arthur Knight, bu konuda şöyle yazar: “Potemkin’te maksimum 

yoğunluktaki anlar, zaman hareketsiz tutulduktan sonra, ileriye doğru hızlandırılmasıyla 

güçlendirilir. Belki de Eisenstein’in en kurgudaki en büyük buluşu, gerçek zaman ile perdedeki 

zaman arasındaki ayrılıktır” (Lawson 1994:28-29). Citizen Kane’de yabancılaşma “zaman 

hırsızıdır”. Yabancılaşma, geçmiş ve şimdiki olayları birleştiren en son filmlerde de buna benzer 

bir rol oynar. Hiroshima Mon Amour’da, birbirine uymayan iki zaman ilişkisi vardır. Aşıklar 

arasındaki ilişki ve Hiroshima’nın bombalanması gerçektir. Çünkü onlar bombalanma olduğunda 

şehirdedirler ve zaman içindeki boşluğu kapatan duygu, içinde bulundukları koşullara tepkidir 

(Lawson 1994:32). 

  

Sinematik yapıda zamanın öneminin çok az kabul edilmesi ve zaman ilişkilerinin yaratıcı 

kullanılması ile çok az ilgilenilmesi talihsizliktir. Kronolojik zaman içindeki değişiklikler, 

Hiroshima Mon Amour’daki gibi gerçeğe bir karşı koyma olarak tanıtılır ya da Wild 

Strawberries’deki gibi, adamı ölüme sürükleyen onun düşmanıymışçasına işlenir. Geriye dönüş 

bir anlatım aracı olarak olarak çok sık görülür. Ancak bilinen yöntemlere göre başarılıdır. Bir 

karakter değişik zamanlardan söz eder, düşünür ya da düşler; görüntülerin bulanıklaştığı ya da 

önümüzde hızla döndüğü bir an vardır. Daha önceki bir döneme (herhangi bir şok ya da heyecan, 

seyehate eşlik etmeksizin) güvenli bir biçimde taşınırız. Zaman içinde olağan gelişim, bilinen 

formülleri de kapsar. Saat tıkırtısının yakın çekimi, tarihleri değişen takvim, yapraksız ağacın 

çiçekler içinde bir ağaca dönüşmesi (Lawson 1994:33-34). 

 

Christopher Nolan, Momento’da öyküyü anlatırken, farklı bir teknik kullanır. Nolan’ın 

filminde zaman, siyah-beyaz bölümler kronolojik sıra ile ileriye doğru giderken, renkli kısımlarda 

geriye doğru yol alır ve filmin sonuna doğru bir noktada bu iki kısım kesişir 

(http://www.sinemafanatik.com/memento/mementoexp.html) (25.01.2006). 
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Zaman geçişlerinin etkisinden kaçınma girişimleri, film yapıncılarının zamanı işlenmesi zor 

ve sıkıntılı bir şey olarak kabul ettiğini gösterir. Hatta eğer öykü basit ve nisbeten kısa bir 

kronolojik örüntü izlerse, zaman öyküyü ileriye götüren bir baskıdır. Form, tüm zaman süresi ve 

tüm düzenleme içinde yoğunlaştırılmış yaşantının, seçilmiş dönemleri tarafından belirlenir. 

Mekan içindeki geçişler, zaman ile beraberce öyle dokunur ki her değişim, bir önceki çekimle 

duygusal olarak bağlanmalıdır. Ancak, bağlantı tamamen mekan içinde olmalıdır. Sahne, 

kendisinden önce gelen sahneden sonra ya da daha önce veya eş zamanlı olmalıdır. Sinematik 

zaman, gerçek zamanın bilinçli bir organizasyonudur. O, gerçek zaman dizisinin temel ilkelerine 

göre düzenlenmelidir. Film, zaman ilişkilerini ortaya çıkartıcı yetenektedir. Zamanda genişleme 

ve daralma, yaşantımızın unsurlarıdır. Zamanın süresi ve hemen olabilirliği yaşantımızın ve 

tarihin koşuludur ki, saniyelerin tıkırtısı ve asırların muhteşem geçişleriyle hareket eden zaman, 

zamanı belirsiz bir düş içine kaçmaz. Sinematik zaman, “akrep ve yelkovanı olmayan bir saat” 

değildir (Lawson 1973, aktaran: Demir 1994:34). 

 

2. Sinema Estetiği Açısından Filmde Zaman-Mekan Sorunsalı  

Sinema, en önemli iki niteliği mekan ve zaman olan dünyanın bir modelini yaratır. Bir 

nesnenin mekansal-zamansal doğası arasındaki ilişki kimi yönlerden bu modelin özünü ve bilgi 

değerini belirler (Lotman 1999:121). 

 

Bir modelin bilgi-değeri, sanatçı modeli kurarken araçları özgürce seçebildiği ölçüde artar. 

Nesnel dünyadaki kategorilerin sanatsal metin diline aktarılışı, bir konumun, bir şifre anahtarının 

ya da saptanmış ve bu nedenle önceden söylenebilir başka bir sistemin otomatikliği değil de bir 

yaratma edimi olarak belirlenirse, o zaman bu şekilde elde edilen modelin enformasyon içeriği 

büyük ölçüde başarı gösterir. Ayrıca sanatçı da, filmde, dünyanın mekansal-zamansal 

parametresi’ni yansıtmanın otomatikliğinden kurtulmak için çaba harcar. Ancak, sinematografi, 

yaratıcı edimin daha başlangıcında sanatçıya, nesnel zaman ve nesnel mekana ilişkin kendi 

acımasız eşdeğerlik sistemini kabul ettirir. Sinemanın sınırları içinde bu sistemin dışına çıkmak 

olanaksızdır. Sanatçı için yalnızca bu sistemde savaşmaktan ve onu sinemanın araçlarıyla 

aşmaktan başka yapacak bir şey kalmaz (Lotman 1999:121-122). 
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Bir an için görüntünün her türlü yaratıcı istekten uzak, çekilen gerçeğin benzeri olduğu 

kabul edilsin. Her görüntü bir nesnenin görüntüsüdür. Zihinsel imgeden, bir yüzey üzerine 

saptanmasıyla ayrılır. Ancak bu yüzey düz olduğundan üç boyutlu mekanda bulunan nesneyi iki 

boyutlu olarak saptar. Fakat bu nesnenin görüntüsü bir başka görüntü değildir, çünkü nesne ile 

birlikte onun içinde yer aldığı mekan olan mekansal ilişkilerini de gösterir, hem nesnenin hem de 

mekanın görüntüsüdür, çünkü bu mekanı belirleyen biçim ve ilişkilerin de görüntüsüdür. Kamera 

nesneyi belli bir açıdan çeker, ancak aynı özellik göz için de söz konusudur. Göz de nesnenin 

gerçeğini belli bir noktadan yakalar, tümünü ancak hareket aracılığıyla gözleyebilir, bu olanak 

kamera için de vardır. Temel ayrım, filmsel mekanda istediğimiz gibi hareket edemememiz, 

yapımcıya göre hareket etmemizdir. İster göz, ister film aracılığıyla olsun, elde ettiğimiz 

görüntüler hep iki boyutludur (Zıllıoğlu 1981:175). 

 

Arnheim, birçok film kuramcısının aksine, tam gerçekliği yansıtmada engel olan 

sınırlılıkları (ki bunlar bir filmi sanat yapan öğeler) şöyle sıralar: “1.Üç boyutlu dünyanın, iki 

boyutlu bir düzleme yansıtılması, 2. Görüntünün asıl ölçüsünün sorunu ve derinlik duygusunun 

azaltılması (indirgenmesi), 3.Işıklandırma ve renk yokluğu, 4. Görüntünün çerçevelenmesi, 5. 

Kurgudan dolayı gerçek zaman-mekan sürekliliği’nin yokluğu (Güçhan 1981:194). 

 

2.1. Zaman sorunsalı 

Görme yetisi ve görüntüsel göstergelerle ilgili her sanat türünde yalnızca tek bir estetiksel 

zaman biçimi, yani şimdiki zaman olanaklıdır (Lotman 1999:122). 

 

Bu fenomeni tiyatro açısında belirlemeye çalışan D.S Lihaçov şunları yazar: “Tiyatronun 

şimdiki zamanı nedir? Bu, seyircilerin gözleri önünde geçen oyunun şimdiki zamanıdır. Olaylar 

ve davranan kişilerle birlikte zamanın geri getirilişidir, seyircileri unutturması gereken bir geri 

getiriliştir. Bu, tiyatrodaki seyircilerin zamanıyla sahnede betimlenen zamanın kaynaşması gibi, 

oyuncunun, temsil ettiği kişiyle aynı şekilde kaynaştığı yanılsamalı bir şimdiki zamanın 

yaratılmasıdır. Ve aktarılan da bu sanatsal zaman değil, olgunun kendisidir (Lihaçov 1967, 

aktaran: Lotman 1999:122). 
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İşte bu yüzden görsel sanat türleri, dilsel sanatlardan farklı olarak yalnız şimdiki zamanı 

tanımakta, geçmişle geleceği dışlamaktadır. İnsan, geleceği bir resim üzerinde betimleyebilir ama 

gelecekte bir şey çizemez. Görsel sanatların öteki edimsel kategorilerindeki yoksulluk da bu 

durumu bağlı olmaktadır. Görsel algılanabilen bir olgu yalnızca reel kip içinde mümkündür. 

İstek, koşul, yasak, emir ve dolaylı ve de özgün olmayan dolaysız-konuşma biçimleri, görüş 

açıları karmaşık bir şekilde birbiri içine geçmiş diyaloğa dayalı anlatı tarzı gibi tüm gerçekdışı 

kipler yansıtan sanatlar için sorun yaratmaktadır. Ne var ki, kollara ayrılmış edimsel kategoriler 

sistemi olmadan da bir anlatının kurulması mümkün değildir. Buradan da sanatçının kaşsına 

önce, perde üzerinde olgunun zorunlu şimdiki zamanını ve reel kipini aşma görevi çıkar. 

Seyircilerin filmsel olguyu gerçeklik diye yaşamaları da, perde üzerinde peş peşe betimlenmesi 

gereken paralel ama mekansal yönden birbirinden uzakta geçen olayların yansıtılması sırasında 

güçlükler yaratır. Çünkü sinema, romana özgü “bir zamanlar” ya da “değerli okur, şimdi 

geçelim…” gibi anlatımlardan yoksundur (Lotman 1999:122-123). 

 

Filmin öyküsü içinde en duyarlı ve en dinamik faktör olması, zamanın işlenişinde 

güçlüklerle karşılaşılmasına neden olur. Öykü basit ve nisbeten bir kronolojik gelişim izlese bile, 

zaman öyküyü ileriye götüren bir baskı aracıdır. Bir anlamda zamansal ilişkilerce dokunan film 

formu ise, belli bir zaman dilimi içinde yoğunlaştırılmış bir yaşantının içinden seçilmiş 

aksiyonlar tarafından belirlenir. Aksiyonlar arasındaki bağlantılar ve geçişler zaman ile öylesine 

dokunur ki, her değişim ya da çekim bir önceki çekimle anlamsal bağlar içerir. Bu tür bir bağlantı 

dizgesi içinde her çekimin zaman çizelgesi içindeki yeri, onun anlatım içindeki etkisinin gücünü 

belirler (Demir 1994:61-62). Sinema başlangıçtan bu yana, zincirlemeye ve bugün 

benimsenmeyen çeşitli tekniklere başvurarak, rüyaların, anıların, özgün olmayan-dolaysız 

konuşmanın yansıtılması için bir araç bulmaya uğraşmıştır. Bugün ise, şimdiki zamanın 

araçlarıyla çeşitli edimsel zamanları ve reel kip aracılığıyla gerçekdışı bir olguyu yansıtmak için 

zengin deneyime sahiptir (Lotman 1999:123). 

 

“Turnalar Geçerken” filminde Boris’in ölümcül bir yara aldığı anla, ölümüne kadar geçen 

zaman içinde, dönen ağaçlar görüntüsüyle çevrelenen düğün günü sahnesi çok ilginç bir örnek 

oluşturur. Bu sahne özellikle, filmin bu nokdasında doğal tempoyu yeniden üreten zamanın 

zamanın akışının dışına çıkar. Gerçeklikteki sonsuz küçük bir zaman biriminin perde üzerindeki 
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karşılığı, bezdirecek kadar uzun süren bir bölüm olarak ortaya çıkmaktadır. Burada karşılaştırmak 

yapmak için Tolstoy’un “Sivastopol Öyküleri”nden bir bölümü örnek alabiliriz: “Praskushin’in, 

ayaklarının dibinde dönen bir bombayı gördüğü anla, göğsüne çarpan şarapnel parçası oracıkta 

öldürmüştü onu tümcesi arasında, nesnel zaman ölçüsüne göre, yalnızca bir saniyenin bulunduğu 

bölüm (gözlerinin önünde tüm anılar canlanana kadar bir saniye, tam bir saniye geçmişti); ama 

öyküde bu bir saniye iki sayfalık bir metindir, yani öykünün başka yerlerinde reel zamanın 

saatlerine, günlerine ya da aylarına uygun düşen sanatsal zamandır.  Sanatsal Zaman’ın meydana 

geliş koşulunu oluşturan ama tiyatroda mümkün olmayan düzensizlik, isteğince hızlandırma ve 

yavaşlatma yetisi, sözcüğün direnme gücü, bu yönden hareketli fotoğrafın direnme gücünden 

daha az olduğu için, sinemada özellikle önem kazanmaktadır. Filmin, gerçeklikteki temponun 

otomatik kayıtçılığından zamanın sanatsal bir modeline dönüşebilmesi için harcanması gereken 

güç, seyirciler tarafından anlamlar içeren enerji, gerilim ve doygunluk diye duyumsanır (Lotman 

1999:123-124). 

 

Turnalar Geçerken filminde Boris’in düğünü sahnesi, bambaşka bir anlama daha sahiptir: 

Bu sahne gerçekdışı bir olguyu içerir. Perdede görünenin, gerçekliğine ilişkin duygu ile, bunun 

gerçekdışı oluşunu bilmemiz arasındaki çelişki sanatsal gerilime yeni bir yön verir. Bu ek 

belirsizlik şuradan ileri gelir: “Metin, Boris’in ölürken gözünde canlananlar ya da Boris’in rüyası 

diye yorumlanabilecek şekilde düz bir şekilde gelişmez. Bu, hem ölen kişinin hayellerinden hem 

de seyircilerin gerçeklikten daha yalın ve daha doğal olan gerçekleştirilmemiş olanaklarla ilgili 

düşüncelerinden oluşan bir alaşımdır; “Happy End”in poetik’i tarafından zorla 

benimsettiriliyormuş gibi görünen görüntüler, taşkın bir sevinç, kahramanın bu arada ölürken, 

seyircinin bilincini örtmektedir. Perdede yavaş geçen zamanla, reel zaman arasındaki çelişki, 

görüntülerin hızlı bir şekilde geçmesiyle (ölümün statik çerçevelemeyle betimlenmesinden farklı 

olarak) algılanmaktadır. Gerçek ve gerçekdışı olgu arasındaki çelişki de buna koşut olarak 

meydana çıkmaktadır (Lotman 1999:124-125). 

 

Moskovalı genç sinemacılarca gerçekleştirilen “Kahvaltı 1943” adlı filmde zamanın 

değişmesinden doğan çelişki de ilginçtir. Birincı sınıf bölmede güneye doğru yolculuk yapan 

filmin kahramanı, komşu bölmede, 1943 açlık yılında gençlerden kurulu bir çetenin önderliğini 

yapan ve yarı aç, yarı tok çocuklara saldırarak ellerindeki değerli kahvaltılık ekmeği çalan bir 
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düşmanıyla karşılaşır. Ansızın uyanan ve eski titrek bir film üzerine alınmış, anıların en gerilimli 

anında bir büyültme ile statik bir çerçevelemeyi içeren bir dizi çekimle yansıtılmış aşağılanma 

duygusu, kahramanı öç almaya iter: Hiçbir şeyden haberi olmayan komşusunu yemeğe çağırarak, 

kinle dolu bir şekilde, neredeyse patlayacak duruma gelene kadar yemesini ister. Yemekli 

bölümdeki çekimler, -suçlanan kişinin kanlı, canlı, hoşnut ve sevimli yüzü-, açlık ve aşağılanma 

görüntüleriyle yer değiştirir. Aynı anda şimdiki zaman da olan filmsel geçmiş zamanın ve 

tamamen reel gerçekdışılığın özgüllüğü, hem filmin dili, hem de konu tarafından vurgulanır. 

Görünüşe göre kahraman yanılmıştır. (bu kesin olarak açıklanmaz). Düşmanı sandığı kişi başka 

biridir. Bundan başka, yemekli bölümde bulunan sarhoşun biri adamın yanına gelerek, 

sarhoşluğun neden olduğu bir inatla, ona savaşta “arkadaşlarını” kendisinden uzaklaştırdığı için 

çatar. Aynı kişinin 1943 yılında hem asi bir genç, bir çetenin önderi hem de orduda bir albay 

olduğuna ilişkin çelişkili suçlamalar bile, adamın suçsuzluğunu kanıtlarmış gibi görünür. Ancak, 

filmin zamansal yönden çifte zeminli oluşu, reel olanla, gerçekdışı olanın yer değiştirişi, ek bir 

semantik etki yaratır: Yaka paça yemekli bölümden dışarı atılan sarhoş, aslında, sonradan 

seyircilerin de tanıdığı gibi, 1943 yılının yiğit denizcilerinden biridir; gizli, dışavurulmamış ama 

yaşam boyunca çekilmiş acılar, gerçekliğin ağırlık noktasını oluşturmaktadır ve suçlanan kişi, 

tüm mantıksızlığına karşın, seyircilerin şu sonucu çıkarmalarına neden olur: Tüm suçlamalar 

karşısında kendisini haklı çıkarmasına karşın, ayrı iki kişi tarafından suçlu sayılması bir rastlantı 

olamaz ve öyledir de, yalnız zarar verdiği kişiler filmin dışında herhangi bir yerde bulunmaktadır 

ve belki de çektikleri acılardan başkalarını sorumlu tutmaktadır. Alıcı ve selüloit şeritlerle 

şimdiki zamanı ve reel bir olguyu saptayan bir film, böylece görünür duruma getirilemeyen ve 

anılarla vicdanın derinliklerinde gizli kalan şeyleri anlatabilmektedir (Lotman 1999:125-126). 

 

2.2. Mekan sorunsalı 

Filmsel görüntünün etkisinin, gerçekliğin tüm mekansal biçimleri ile beyazperdenin dört 

yandan sınırlı düz mekanı arasındaki eşbiçimciliğe (isomorphie) dayandığına, sinema ve resim 

sanatında zaman-mekanı incelerken değinmeye çalışmıştık.  

 

İşte değişik olanların bu bir tutuluşu, sinematografik mekanın temelini oluşturur. Ayrıca, 

beyazperdenin değişmez sınırları ve fiziksel reel yüzeyi, sinematografik mekanın meydana 

gelmesi için zorunlu önkoşulu yaratır (Lotman 1999:127). 
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Mekanın doldurulması ile sinemada beyazperdenin sınırlandırılması arasındaki ilişkinin, 

örneğin resim sanatındakinden tamamen farklı olduğunu belirten Lotman (1999:127-128), sadece 

Barok dönemi sanatçıların -yönetmen için doğal olan- sanatsal mekanların sınırlandırılmasıyla 

benzer şekilde uğraş verdiklerini belirtir. (…) Beyazperde dört bir yandan sınırlıdır. Film dünyası 

varlığını bu sınırların içinde sürdürür. Ancak bu dünya perde yüzeyini öyle bir doldurur ki, her 

zaman sınırlarının dışına çıkılabileceği kanısını uyandırır. Yan sınırları zorlamada en önemli araç 

omuz çekimidir. Bir bütünün yerine geçen, yalıtlanmış bir ayrıntı düzdeğişmeceye (metonymie) 

dönüşür. Bu düzdeğişmece gerçekliğe eşbiçimlidir. Ancak her şeye karşın bunun, reel bir 

nesnenin ayrıntısı olduğunu ve bu nesnenin perde üzerinde görülmeyen kenarlarının perde 

sınırlarıyla çatışmaya girdiğini biliriz.  

 

Son yıllarda yüzey konusu daha sık ele alınmaya başlanmıştır. Daha 30’lu yıllarda J. 

Mukarovsky, sesin perdedeki iki boyutu ortadan kaldırdığına ve ona ek bir boyut kazandırdığına 

dikkati çekmişti. Olay ekseninin perdeye düşey şekilde düzenlenmesi de benzer bir etki 

yaratmaktadır. Seyircilere doğru gelen bir tren olgusu, sanatsal sinematoğrafik kadar eskidir, 

ancak, perdenin iki boyutluluğunu bildiğimiz için, etkisinden bugüne kadar hiçbir şey 

yitirmemiştir. Sahnenin ortasına, seyircilere dönük bir tank yerleştirmekle herhangi bir etki 

yaratamayız. Mümkün olmadığı ve filmin temel öğeleriyle savaşı temsil ettiği için perdeden 

“dışarı çıkmak” etkilemektedir seyirciyi. Şövalye heykeli başını sallamayınca (önceden uyarılmış 

olmalarına ve oyun boyunca beklemelerine karşın) seyircinin nasıl korktuğunu ve etkilendiğini 

anımsayalım. Bunun nedeni, karşımızda malzemesi gereği haraketsiz bir heykelin bulunduğunu 

bilmemizdir. Ancak Hamlet’in babasının hayali başını salladığında dehşete kapılmayız; bir 

heykele yakıştıramadığımız hareketliliği, bir hayalet için doğal buluruz. Olayın derinlemesine 

gelişmesi de buna benzer bir işlev görür (Lotman 1999:128). Sinematografik mekanın öteki sanat 

türlerinin mekanı gibi sınırlı olduğunu, belirli bir çerçeve tarafından belirlendiğini aynı zamanda 

dünyanın sınırsız mekanına eşbiçimli olduğunu daha önce saptamıştık. Tüm sanat türlerinde ortak 

olan ve özellikle görsel sanatlarda açık seçik ortaya çıkan bu çelişkiye sinema bir başkasını daha 

ekler: Sanatsal mekanı dolduran görüntüler, bu mekanın dışına çıkmak, sınırlarını aşmak için 

görsel sanatların hiçbirinde sinemadaki gibi böylesine güçlü bir şekilde uğraşmamaktadır. Bu 

sürekli çatışma, sinematografik mekana ilişkin sözde gerçekliğin temel bir bileşeni olmaktadır. 
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Ayrıca perdenin boyutlarını değiştirmeye yönelik tüm uğraşlar sinemanın yanlış 

değerlendirilmesinden kaynaklanmakta ve başarı sağlama olasılığı bulunmamaktadır. Günün 

birinde bu temel üzerinde bir sanat türü meydana çıkarsa, kuşkusuz sinema sanatından temelde 

ayrılıklar gösterecektir (Lotman 1999:131-132).  

 

2.3. Çekimde zaman-mekan sınırları 

Tek tek çekimlere ayrılmış film dünyası, bize, istenen her ayrıntıyı ayırt etme olanağı 

sağlar. Böylece çekim, sözcük için karakteristik bir özgürlüğe kavuşur: Artık onu kendi bağlamı 

içinden alabilir, değerleriyle anlamlı, doğal olmayan ilişki yasalarına göre düzenleyebilir, istenen 

anlamda, -düzdeğişmeceli- kullanabiliriz (Lotman 1999:45). 

 

Gizli bir birim olarak çekimin ikili anlamı vardır: Çekim, filmin hem mekanı, hem de 

zamanı içinde kesintiye uğrama, parçala bölme ve sınıflandırma ögelerini taşır. Bu iki kavram 

filmde bir birimle (çekimle) ölçüldüğü sürece, karşılıklı değiştirilebilir kavramlar olarak ortaya 

çıkar. Reel dünyada mekansal boyutlara sahip görünen her şeyi filmde çekimlere ayırarak ve 

birbirini izleyişine göre zamansal bir dizi biçiminde düzenleyebiliriz. Optik fenomenlerle uğraşan 

sanatlar içinde yalnız sinema, bir insan kişiliğini zamansal dizilmiş bir tümce biçiminde kurabilir 

(Lotman 1999:45). 

 

Çekim kavramının asal bir öğesi de, sanatsal mekanın sınırlandırılmasıdır. (…) Genellikle 

yönetmenin filme aldığı olay parçasını diğerine yapıştırdığı yer, çekim sınırı diye tanımlanır. (…) 

Montajın taşıdığı tüm öneme karşın, çekimin sınırlarını yalnız onun içinde görmek, durumu 

abartmaktır (Lotman 1999:46). 

 

Her çekim bir önceki ve bir sonraki çekimden zaman aracılığıyla ayrılmıştır ve 

birleştirmeleri de özel, en başta sinemotografik bir montaj etkisi yaratır. Ancak çekim kavramı ile 

durağanlık amaçlanmamaktadır. Kendinden sonra gelen yine hareketsiz bir resimle çekim, film 

şeridi üzerindeki tek bir fotoğrafla, tek bir görüntüyle bir tutulmamalıdır (Lotman 1999:48-49). 

 

Çekimler, kendinden sonra gelen çekimden yalnız zamansal süreç içinde ayrılmazlar. 

Çekimin mekansal sınırları da vardır: Yapımcılar için film şeridinin, seyirciler içinse perdenin 
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kenarları. Bu sınırların dışında bulunan her şey, sanki yoktur. Çekimdeki mekan, bir dizi gizemli 

özelliklere sahiptir. Perdenin dikdörtgen yüzeyi üzerinde tüm sınırsızlığıyla yer alan olgular 

nedeniyle tanınan, gözlenen dünyanın nasıl dönüştürüldüğünü ayırt etmemize yalnızca 

sinematoğrafiye olan alışkanlığımız engel olur. Tüm perdeyi kaplayan bir el çekimi 

gördüğümüzde, “bu bir devin elidir” diye düşünmeyiz. Bu durumda büyüklük, iriliği değil, 

ayrıntının önemini, ağırlığını belirtmektedir. Sinematoğrafinin dünyasına adım attığımızda 

kendimizi nesnelerin boyutları konusunda tamamen yeni bir bağıntıya alıştırmamız gerekir. (…) 

Filmin gösterildiği perdenin büyüklüğü ne olursa olsun, çekim hep aynı kalır. (…) Ortalama 

seyirci, bir gösterimdeki perdenin büyüklüğüne kendini uydurur ve gösterilenin mutlak değil, 

göreli büyüklüğünü, yani nesnelerin birbirlerine ve perdenin kenarlarına olan bağıntısını algılar. 

Perde üzerindeki büyüklük bağıntılarının bu çeşit algılanışı, bu “mekanın” reel dünyada kendisini 

çevreleyen mekandan farklılaştığını gösterir. Perdedeki dünyayı, reel dünyada alışık olduğumuz 

mekanla özdeşleştirme çabasında (birincisi bize diğerinin örneği [model] olarak görünür ve bu 

önkoşul olmadan tüm anlamını yitirir), perde üzerinde bir nesnenin boyutlarındaki büyüme ya da 

küçülmeyi (uzaklık-çekimin değişmesi), nesneyle seyirci arasındaki uzaklığın büyümesi ya da 

küçülmesi diye yorumlarız (Lotman 1999:50-51). 

 

Reel mekanda, bir nesne bize doğru hareket ettiğinde üst kenarı bir perde tarafından 

sınırlanmaz. Bir nesnenin büyümesiyle (seyirciye yakınlaşma) ayrıntı, sinemada olduğu gibi 

bütünün yerine geçmez. Önemli olan şudur: Gerçeklikte nesne, gözlemleyen bir kişiye 

yaklaşırken büyür ama gözlemcinin ufku, bakış açısı daralır, nesden uzaklaşırken de görüş alanı 

büyür. Görüş alanı, film yapımında değişmez bir büyüklük oluşturur -ve bu, film dilinin temel bir 

özelliğidir- perdedeki mekan daha küçük ya da daha büyük olamaz. İşte gözle görülen mekanın 

değişmeyen büyüklüğü ile kameranın nesneye yaklaşmasından ileri gelen düzenlemede (bu 

durum, nesneyi oluşturan parçaların, film karesinin kenarları tarafından kesilmesine yol açar) bir 

ayrıntının büyümesi, filmdeki yakın-çekimi nitelemektedir. Bu bize, filmdeki sanatsal mekanın 

özgül bir yapım (konstruction) kategorisi olarak görüntü sınırlandırılmasının önemini 

açıklamaktadır. İşte bu özgülük nedeniyle sinemada yansıtılanın büyüklüğündeki değişmeler 

(çekim değişmeleri), farklı türden -mekansal olmayan- anlamların anlatımı durumuna 

gelebilmektedir (Lotman 1999:51-52). 
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Çekimdeki üç çeşit sınırlılık (yanların çerçevelenmesi konusunda, perdenin kenarları 

nedeniyle; mekansal yer kaplama konusunda, perdenin yüzeyi nedeniyle) çekimi bağımsız, 

yapısal bir birim durumuna getirir. Çekim filmsel bütünün parçasıdır, aynı zamanda belli bir 

anlamın taşıyıcısı olarak kendi bağımsızlığını korur. Ama sinematoğrafik dilin toplam yapısı 

nedeniyle daha da güçlenen çekimdeki bu bağımsızlık, çekimin bağımsızlığını aşan, onu daha 

karmaşık anlam-birimlerine katan ya da daha alt düzeydeki anlam taşıyıcı öğelere bölen bir karşıt 

hareket doğrur. Zamansal süreç içinde tek tek çekimlerin farklılaşmasına kurgu tarafınadan son 

verilir -iki çekimin ard arda birbirini izlemesi, 20’li yıllardaki film kuramcılarının belirttikleri 

gibi, iki çekimin toplamı değil, tersine bu çekimin daha karmaşık bir anlam birimi olarak daha 

yüksek bir düzeyde kaynaşmasıdır (Lotman 1999:53). 

 

Sinemasal mekanın çerçeveyle sınırlandırılması, özellikle çağdaş sinema tekniğinde bir 

yasa durumuna gelen çekim-değişmeleri nedeniyle bütüne ilişkin karmaşık estetiksel bir duygu 

da yaratır. Perde üzerindeki hareketin mekan yanılsaması yarattığı, çok önceleri saptanmıştır 

(Lotman 1999:54) 

 

3. Filmde Görsel Zaman-Mekan Kurgusu  

Sinema sanatı ve onun ürünü olan film sanatında görselleştirme, zaman-mekan ve kurgu, 

anlam, anlatıcı, ses, ışık vb. konuların her biri şüphesiz ki, başlı başına ayrı ayrı inceleme 

konularıdır. Ayrıca her birinin kapsadığı alt konular bile örneğin bir kurgu gözesi (hücresi) olarak 

kabul edilen çekim üzerine yüzlerce sayfa tez ve kitap yazmak mümkündür.  

 

Yalçın Demir’in “Filmde Zaman ve Mekan” adlı çalışmasının, “Filmde Görsel Zaman ve 

Kurgusu”nun incelendiği bu çalışmanın en önemli destek noktalarından biri olduğunu 

vurgulamak gerekir.  

 

Demir’in çalışması, sinema ve film sanatının uçsuz-bucaksız ufkundan, sadece zaman-

mekan boyutunu ve filmin diğer anlatım öğeleriyle ilişkilerini, görsel bütünlüğün 

sağlanmasındaki işlevlerini, (sinema ve film sanatının çeşitli sorunlarına kendini kaptırmadan) 

ortaya koyabilmesi yönünden önemlidir. 
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Filmde görselleştirme ve görsel zaman-mekan konularına önceki bölümlerimizde 

değinilmişti. Bu bölümde irdeleyeceğimiz “Filmde Görsel Zaman-Mekan Kurgusu”nda ise, 

kurguya konumuz kapsamında yer alması nedeniyle sadece bizi ilgilendiren kısımlarına ve 

prensiplerine ana hatlarıyla değinmeye çalışılacak, filmde görsel zaman-mekan kurgusu 

bağlamında ise temel kurgu kuramları ve tekniklerine alabildiğince yaslanılırken, sorunlarına hiç 

dokunulmayacaktır. 

 

3.1. Kurgu (montaj-editing) üzerine 

Birçok sinema kuramcısı ve uygulayıcısı gibi S. Eisenstein’de kurgunun temel amacını 

“Her sanat yapıtında olduğu gibi kurgunun da ödevi, olayın konunun veya hareketin ard arda 

anlatımıdır” diye tanımlamıştır (Sokolov 1995:11). Görüntü boyutunda kurgu, estetik bir enerji 

olarak ortaya çıkar. Kurgu, birçok olguyu içeren karmaşık bir süreçtir (Kılıç 2003:60). 

 

Film kurgusu, sinemanın yarattığı tek sanattır. Sinema öteki unsurlarını başka sanat 

dallarından ödünç almış ya da uyarlamıştır. (…) Film kurgusunu kabaca üç kategoriye ayırmak 

mümkündür: Kesme, bağlama ve kurgu. Sessiz film döneminin son yıllarında Ruslar, bu tekniği 

hala hala eşine rastlanmadık üst düzey bir sanat haline getirdiler (Dmytryk 1990:120). Eisenstein, 

“Kurgu 1938” isimli makalesinde “İki kurgu planının birleştirilmesi, ikisinin toplamından ziyade, 

tamamen yeni bir yapıta benzeyeceği olgusu dün olduğu gibi bugün de geçerliliğini koruyacaktır” 

diye yazmaktadır (aktaran: Sokolov 1995:11). 

 

Çeşitli çekimlerin, çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışa 

uygun olarak sıralanmasına kurgu denir. Kurgu işleminde aşağıdaki şu üç temel noktadan 

yararlanılması gerekir: “Bir çekimden diğerine ne zaman ve nasıl geçilecektir? Çekimlerin sırası 

ve süresi ne olmalıdır? Olumlu görüntüsel süreklilik nasıl elde edilir?” Kurgu tekniği ve kurguda 

başarı elde etmek yalnız bu üç soruyu yanıtlayarak elde dilemez. Kurgunun incelikleri elbette 

film sayesinde ortaya konulabilir. (Öngören 1982). 

 

Eisenstein’e göre çekim ile kurgu sinemanın temel öğeleridir. Çekim hiçbir zaman 

kurgunun bir öğesi değildir, çekim bir kurgu gözesidir, hücre ya da molekülüdür (Büker-Onaran 

1985:38). 
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Eiseinstein, “Montaj” adlı kitabının "Sonuç Yerine" başlıklı bölümünde "Oyuncunun 

rolünü oynaması. Müzik ve seslerin armonisi. Boyut ve renklerin uyumu. Görüntü ve fikirlerin 

kaynaşması... Bütün bunlar görsel bir sanat olan sinemanın ortaya çıkmasında kullanılan esas 

vasıtalardır. Aralarında benzerlik aranmaz. Bu olayları bir araya getiren, filmin ortaya çıkmasında 

son noktayı koyan, montaj olayıdır!" demektedir (aktaran: Zolotuhina 2006). 

  

3.2. Kurguda temel prensipler 

Kurgunun temel mahiyeti, karşılaştırma ve bunun sonucunda da, olaylar arasındaki 

bağlantıları anlamanın daha nitelikli başka bir düzeyin ortaya çıkmasıdır (Sokolov 1995:30).  

 

Sokolov (1995:31-35),  zaman-mekan içersinde çekimlerin kurgusal biçiminin, algılamanın 

hangi özellikleri tarafından etkilendiğini, 20 maddeyle özetlemiştir. Sokolov ayrıca, bir sahnede 

ardı ardına birleştirilirken çekimlerin 10 temel prensibinden söz ederken, bunları “Plan ölçeğine 

göre kurgu; Bir mekanda bulunan objelerin bakış yönüne göre kurgu; Kadrajdaki objelerin 

hareket yönüne göre kurgu; Kadrajdaki objelerin hareket evrelerine göre kurgu; Hareketli 

objelerin temposuna göre kurgu; Kadrajın kompozisyonuna göre kurgu; Aydınlatmaya göre 

kurgu; Renge göre kurgu; Çekim eksenlerinin yer değiştirmesine göre kurgu;  Kadrajda hareket 

eden asıl kitlenin hareket yönüne göre kurgu” şeklinde sıralar (1995:80). 

 

Kuşkusuz, anılan prensipler, zaman-mekan ile bağlantılı ve hepsi de önemli ancak, bunların 

herbirini burada incelememiz olanaksız. Dolayısıyla burada konumuz açısından en kritik olan, bir 

mekanda bulunan objelerin bakış ve hareket yönüne göre kurgu prensibine kısaca değinmeye 

çalışacağız.  

 

Bir mekanda bulunan objelerin bakış yönüne göre kurgu prensibi, birbiriyle karşılıklı ilişki 

halinde olan iki objenin çekimlerinin, mutlaka bu objlerin arasından geçen aks çizgisinin sadece 

bir tarafından yapılması gerektiğini dikte eder (Sokolov 1995:93). 

 

Eğer kamera, iki kahramanı birbirine bakış çizgisinin (aralarından geçtiği varsayılan hayali 

çizgi) sadece bir tarafında bulunan noktalara yerleştirilirse, izleyici olayın akışını sanki gerçek 
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yaşamda kendi gözleriyle görüyormuş gibi, ekranda öyle tasavvur edecektir. Çekimlerin bu 

şekilde organize edilmesi, çekim mekanlarının (alanlarının) bu tarz düzenlenişi, ekranda objelerin 

genel olarak bulundukları mekanda kendi aralarındaki karşılıklı ilişkide bakış yönünün izleyici 

tarafından doğru ve kolay bir şekilde saptanmasına olanak vermektedir (Sokolov 1995:93). 

Sokolov (1995:124), her türlü yön değişikliğinde (aks çizgisinde atlama yapmak gerekiyorsa) 

bunun izleyicinin gözü önünde kamera çekim halindeyken yapılması gerektiğini vurgular. D. 

Arijon da Film Dilinin Grameri’nde da, aksiyon çizgisi ekseninde üçgen ilkesinden söz eder. Bu 

ilkeye göre, bir sahnede (mekanda) bulunan iki ana oyuncu arasındaki aksiyon çizgisi, 

oyuncuların karşılıklı bakış yönlerine bağlıdır. Aksiyon çizgisi, çizginin diğer tarafına 

geçilmeden üç ayrı konumdan gözlenebilir. Bu üç konumun oluşturduğu üçgen şeklin tabanı 

aksiyon çizgisine paraleldir. Kamera(lar) bu üçgenin taban noktaları ile tepe noktasına 

yerleştirilerek mekandaki oyuncular yanlışa düşülmeden görüntülenir.  

 

Mekanda bulunan objelerin hareket yönüne kurgu ise, hareketin sürekliliği sağlarken, 

yönde tutarlılığı ifade eder.  

 

Yön aynı zamanda girişler, çıkışlar ve ard arda iki kesmede süren perdeyi boydan boya 

geçiş hareketleri için de önemlidir. Oyuncu bir çekimde perdenin solundan çıkarsa ve hemen bir 

sonraki yerleştirmede görüneceği yeni çekime perdenin sağından girmelidir (Dmytryk 1990:112). 

Bir otomobil, perdenin sağından çıkıyorsa, devamı çekimde bu hareketin süreklilik evrenine 

uygun olarak, çerçeveye perdenin solundan girmesi ve yoluna devam etmesi beklenir. Objelerin 

hareket yönüne kurguda, yönde tutarlılıkta yararlanılan çeşitli etkiler vardır. Örneğin, perdede 

sağa doğru seyreden bir otobüsün genel çekiminden sonra, içindeki koltuklara ve yolculara kesme 

yapıldığında, koltuklar ve koltuklardaki yolcular, otobüsün hareket yönüne uygun olarak 

perdenin sağına doğru bakmalıdır.  

 

Londra’dan New York’a uçan bir yolcu uçağın genel çekiminde yönetmen, genellikle uçağı 

sağdan sola doğru uçarken gösterecektir. Nedeni basit, çünkü haritada Londra sağda, New York 

soldadır. Aynı nedenden dolayı, uçağın içindekilere kesme yapılıyorsa, koltuklar ve yolcuların 

bakış yönü de sağdan sola doğru olmalıdır (Dmytryk 1990:112).  
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3.3. Kurguda zaman-mekan bağlantıları 

Aynı ya da farklı mekanlardan çekimler yaparak, gerçek mekanın çeşitli görüntülerini 

birleştirmek, hem kurgu sanatını başlatır hem de gerçek zaman-mekanda gerçekleşmesi imkansız 

bir zaman-mekan sürekliliğinin illüzyonunu gerçekleştirme olanağı sağlar.  

 

Kurgusal zaman, filmde geçen bir zaman diliminin, kurgu yoluyla veya özel çekimlerel 

gerçek zamana göre kısaltılması veya uzatılmasıdır. Buna, Bir otomobilin bir adama çarptığı 

kazayı daha etkili kılmak için, kaza anını birkaç açıdan arka arkaya göstermeyi veya aynı şekilde, 

birinin bir yerden düşüş anını hızlı çekimle (rapid) görüntüleyip, ekranda yavaşça görmeyi vs. 

örnek verebiliriz (Aslanyürek 1998:168) 

 

Filmde aksiyonu içeren çekimler, isteğe göre düzenlenebilir. Çekimlerin sayısı ve 

uzunluğu, öykünün diğer bölümlerindeki aksiyonun önemine göre değişebilir. Yönetmen, sadece 

aksiyonu açıklığa kavuşturmak için gerekli olanların dışında farklı zaman parçalarını göstermek 

zorunda değildir. Böylece sürekliliğin boyutları ve gerçek zaman, kurgu yoluyla kısa kısa anlara 

indirgenebilir. Filmde kurgu yardımıyla zamanda kısaltma yapılabilir, ancak gerçek zamanda 

kısaltma yapmak imkânsızdır.  

 

Kurguda zaman ve mekan bağlantısı yönüyle, film kurgusunun önemli kurallarından biri 

paralel film kurgusudur. Paralel kurgu, aynı anda cereyan eden iki veya daha fazla olayın paralel 

anlatımıdır. Zamanın daha kompleks bir kullanımı, özellikle birbirinden farklı zaman 

dilimlerinde gerçekleşen olayları bir arada vererek, gerçekte imkansız dramatik bir yakınlık 

içersinde aynı anda oluyormuş gibi gösterilmesiyle sağlanır ki, bu da paralel kurgu yoluyla 

başarılır. Paralel kurguda genellikle birbirinden uzakta gelişen iki aksiyon, bir başka deyişle iki 

öykü çizgisi vardır.  

 

Çekimlerin uzunluğundaki değişim, ritmik kurgunun temelidir (Demir 1994:60). Filmin 

ritmi, temposunu ifade eder. Çekimlerin süre oranı ve ritmik organizasyonu için istenen ve 

denetlenebilir zaman aralıkları kurgu ile düzenlenebilir. Kurgu yoluyla aksiyona ilişkin değişik 

tempo, zaman ve mekan aralıklarının filmsel öyküye göre düzenlenmesi, filmin kesintisiz 

akıcılığının başarılmasında son derece önemlidir.   
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Kurgu gerçek mekanın işlenmesine izin verir ve sadece kendine özgü mantıkla sonsuz 

sayıda değişik yoğurma yeteneği ile gerçeği yeniden oluşturur. Bu işlem yoluyla yönetmen, 

seyirciyi bir mekansal alandan diğerine, bir ülkeden bir başkasına, hatta bir tarihi bir dönemden 

başka bir tarihi döneme, gerçek ve mantık kurallarını hiçe sayan mekansal kopukluklar içinde 

gezdirir (Demir 1994:44). 

 

Gilles Deleuze göre, görüntü-devinim ikilisinin iki yüzü, biri öbürüne göre, görece durumu 

değiştirir, öbürü de bir bütüne göre bir saltık değişim dile getirir. Durumlar ya da konumlar 

uzamda yer alırlar, ancak değişen bütün zamandadır. Görüntü-devinim, çekimle özümsenirse, 

çerçeveleme adı çekimin nesnelere dönmüş birinci yüzüne, kurgu da her şeye dönmüş yüzüne 

verilir. (…) Kurgu bütünü oluşturur ve bize zaman görüntüsünü verir. Zaman, bir görüntü-

devinimi bir başkasına bağlayan kurguya dayalı, dolaylı bir betimlemesidir. (…) Zaman, 

şimdilerin birbirlerini izlemesinden oluşturulan bir toplama sonucu sayılmamalıdır (Deleuze’den 

aktaran: Gündeş 2003:45). 

 

Bir film perdede izlendiğinde, temanın gelişime koşut olarak, ilk çekimden son çekime 

kadar sürekli ileri bir hareketle birbirini izleyen çekimler dizisi olarak görülür. Film kurgu 

yoluyla bu çekimleri birleştirerek bir olgudan bir diğerine, bir ortamdan bir başka ortama, bir 

zaman diliminden bir başka zaman dilimine atlayarak gelişir. Filmin gelişimindeki süreklilik de 

hiçbir kesilme olmadığı halde, kurgu aksiyonun gelişimini ileri götürürken, çekimler arasındaki 

ilişkiyi kurarken, gerçek zaman sürekliliğinde kesintilere neden olur (Demir 1994:56). Kurgu 

türlerinden biri olan çapraz kurgu yoluyla, birbirinden uzam ile ayrılan ama aynı anda oluşan 

olaylar sırasıyla her birinin gelişmesi gösterilerek anlatılabilir. (…) Zaman içinde ayrı ayrı olan 

olaylar günümüz olaylarının geçmişte gerçekleşmiş ya da gelecekte gerçekleşebilecek benzer 

olaylarla karşılaştırmasının sunulması için çapraz kurgudan geçirilebilir. Modern savaş gereçleri 

ve yöntemleri, eyaletler arasındaki iç savaşlarda kullanılanlarla ve ardından da geleceğin uzay 

savaşındakilerle karşılaştırılabilir (Mascelli 2002:162-163).  

 

Devinimli görüntüde (sinemada) iki karşısürümün -çizgisel sanatların uzamsal karşısürümü 

ile müziğin zamansal karşısürümünün- bir bireşimini elde ederiz. Sinemada bu alanın temel 
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özelliği olarak görsel karşı sürüm diye adlandırabileceğimiz, şey ortaya çıkar (Büker-Onaran 

1985:44). 

 

Eisenstein, çekimin bir montaj hücresi olduğunu belirtir ve bağlanma yerine çatışma 

kavramını getirir. Eisenstein’in çatışma ile zaman ve mekansal açıdan iki ayrı devinimsiz 

görüntünün bindirilmesinden doğan devinimli görüntü elde eder. Buna örnek olarak Potemkin’de 

Odessa Merdivenlerindeki kıyımı protesto etmek için devinim kazandırılan 3 aslan heykeli 

verilebilir (Büker, 1985b:14). Kuramcı, montajın düşünceye yol açtığını belirtir.  (…) Montaj ile 

yaratılan devinim de bir tür düşünme biçimidir. Eisenstein, sinemada gerçeğin kendisini değil, 

bireşimini sunar, montaj yoluyla görüngülerin öğelerini yeniden üretir. Bu uzam ve zamanda 

gerçekleştirilmiş özgül bir düzenlemedir. Öğelerin birleşimi öğelerin basit bir toplamı değil, bu 

toplamdan fazla bir şeydir, yeni bir üründür (Büker 985b:15). 

 

Mitry planların yalın bir eklemeyle bir mekan ve bir zaman fikri yarattıklarına işarat eder. 

Ancak kurguda gerçek yaşamdakinden daha şiddetli bir süreksizlik bulunuyor, çerçeve plandan 

plana geçişi kesiyor. Yaşamda bu parçalanma insanın kendi deviniminden kaynaklanırken, 

sinemada dışarıdan verilmektedir. Tüm bunlara karşın şoklar, karanlıkta izlendiklerinden, estetik 

gerçeğin gerekleri olduğundan, olayların olguların çatışmalarının sonucu gibi hissedildiklerinden, 

izleyici tarafından kabul edilirler. Ayrıca Mitry’e göre bu süreksizlik mekan, devinim ve olaylar 

için değil, bakış açıları için söz konusudur (Zıllıoğlu 1981:191). 

 

Eisenstein’e göre sinema nesneleri sunma açısından düşlere benzer, düşlerde zaman ve 

uzam sınırlaması yoktur. Sinemada görüntülerle birlikte düşüncelerimiz özgürce akar. Geriye 

dönüşlerle bir konudan öbürüne geçeriz (Büker 1985b:15). Eisenstein, Potemkin’de kurgu 

aracılığıyla, zaman akışını değiştirerek çeşitli etkiler yaratırken, filmde birkaç kez zamanın 

akışını bozmuş, görüntülenen eylemin etkinliğini arttırmak için eylemin süresini uzatmıştır. 

Örneğin, tabakların yıkanışı sırasında genç bir denizcinin, “bugünkü rızkımızı da veren tanrıya 

hamdolsun” yazısı bulunan tabağı kırışını üç ayrı açıdan yaptığı çekimleri kurgulayarak vermiş 

olduğu dört-beş saniyelik eylemin süresini dokuz-on saniyeye çıkarmıştır (Abisel 1989:129). 
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Kurgu, anlatım, devinim, uyuşum, sayı bakımından kurgu olmak üzere çeşitli türlere ayrılır. 

Burada altını çizmek istediğimiz, anlatım bakımından kurgunun başlıca beş çeşidi vardır. Bunlar 

düz anlatım, geriye dönüş, ileriye atılış, koşut gelişim ve zamandaş gelişimdir. Bütün bu kurgu 

çeşitleri filmin anlatımına değişiklik, çeşni katan, tek düzeliği gideren, izleyicinin dikkatini 

uyanık tutan, anlatımı varsıllaştıran, filmin yapısına zaman ve uzam boyutunun çok çeşitli 

görünüşlerle katkıda bulunmasını sağlayan işlemlerdir (Onaran, bt). 

  

Özetlemek gerekirse kurgu, bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen film parçacıkları 

arasında seçim yapmak, bunları senaryodaki sıralara göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını 

saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma 

göre düzenleme işidir (www.kameraarkasi.org/kurgu/kurgunedir.html) (22.05.2006). 

 

3.4. Filmsel zaman ve mekan  

Bir sinema filmi, herhangi bir öykü anlatma durumuna uyan kendi zamanını ve uzamını 

yaratabilir. Zaman sıkıştırılmış ya da genişletilmiş, yavaşlatılmış ya da hızlandırılmış olabilir, 

günümüzde kalabilir ya da ileri veya geri gidebilir. Uzam kısaltılabilir ya da genişletilebilir, 

yakına ya da uzağa taşınabilir, doğru ya da yanlış görüngede sunulabilir, ya da yalnızca bir filmde 

var olacak biçimde bir dekor halinde yeniden yapılandırılabilir. Hem zaman, hem de uzam 

seyircilerine kavramasına yardımcı olacak herhangi bir tarzda atılabilir, yeniden yaratılabilir ve 

sunulabilir (Mascelli 2002:72). 

 

Bir film, zaman ve uzam içinde herhangi bir yere ve herhangi bir ana gidebilir, böylece 

öykü aniden tarihe dönüş yapabilir ya da dünyayı gezebilir, ya da bir sahne hızlandırılabilir veya 

kısaltımdan geçmiş gibi görünebilir. Zaman ve uzam gerçek, genişletilmiş ya da kısaltılmış, 

ayrılmış ya da birleştirilmiş olabilir. Bir olay gerçekte olduğu biçimde bütünü ile sunulabilir ya 

da yalnızca önemli noktaların ya da izlenimlerin gösterildiği çeşitli parçalara bölümlenebilir. 

Uzam açısından birbirinden ayrı olan, birden fazla çevrim yeri (mekan) tek tek olarak sunulabilir. 

Ya da film üzerinde tek bir ortam olarak görülecek biçimde birleştirilebilirler. Hem zamanın hem 

uzamın uygun tarzda ele alınması film öyküsünün görsel-işitsel değerlerini zenginleştirir. Zaman 

ve uzam gereksinimlerini kötüye kullanmak, perdede olanları kabullenmeye hazırlıklı olan 

seyirciyi uzaklaştırır (Mascelli 2002:72-73). 
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3.4.1. Filmsel zaman 

Semir Aslanyürek (1998:169), filmde zamanı dörde ayırır: Birincisi, süjesel zamandır. Bu, 

anlatı zamanına denk düşer; filmdeki olayların geçtiği zamandır. İkincisi, kameranın film 

üzerinde kaydettiği zamandır; kamerayla saniyede kaç kare kaydedildiğiyle ilgilidir. Üçüncüsü, 

izleyici tarafından algılanan zamandır. Aslanyürek, buna şu örneği verir: İstanbul-Ankara 

arasındaki tren yolculuğu filmde birkaç dakika gösterilebilir; ama bu yolculuğun izleyici 

tarafından algılanan süresi altı-sekiz saattir. Dördüncüsü, sinema izleyicisinin filmi izlerken 

salonda tükettiği gerçek zamandır. 

 

Mascelli’ye göre de (2002:73) sinema filmi zamanı dört öbeklemeye bölümlenebilir: 

Şimdiki, geçmiş, gelecek ve koşullu. Bir sinema filmi bu unsurlardan birini ya da daha fazlasını, 

tek tek ya da birlikte ele alabilir. Film olayları şu an gerçekleşiyor şeklinde görüntüleyebilir, 

ardından da ileri ya da geri gidebilir; ya da zamanı herhangi bir tarzda sıkıştırabilir, genişletebilir, 

ya da dondurabilir. Zaman nasıl ele alınırsa alınsın, ele alınışının seyirciler tarafından kolaylıkla 

kavranabilir olması gerekir. 

 

Film bir zaman sanatı olması ve gerçek zamanı -olaylar şimdi, geçmişte, gelecekte olabilir 

ya da aynı anda veya değişik aralıklarla oluşabilir- nasıl sunması gerektiğine ilişkin sorunlarla 

ilgilenmesi nedeniyle, zaman öğesi perdede etkin ve anlaşılır bir anlatımın başarılabilmesinde 

çok önemlidir (Jacobs 1994:35).  

 

Gerçekten, filmin bütünü, herhangi bir anına bakılarak asla anlaşılamaz. Göz bir bütünün 

gelişimini izlerken çağrıştırıcı bellek, onun sekans içindeki anlamını, zaman içinde diğer 

görüntülerle ilişkilendirerek kavrar. Film izlenirken, zaman içindeki herhangi bir anda sadece 

izlenim duygusunun bir kısmı vardır. Diğer kısımlar depolanır ve yakında tutulur, görüntülerin 

ard arda gelmesine bağlı olarak bütünün gelişimi tamamlana kadar bu asla kesin değildir. Bir 

noktadan bir diğerine bu gelişim, gerçek zaman öğelerine bağlıdır. Filmin her çekimi gerçek 

zaman içinde çözülür. Burada zaman süreklidir ve değişmez. Film kamera ve gösterici içinden 

saniyenin yarısı bir zamanda ya da bir dakikada 90 feet geçecek biçimde akar (Jacobs 1994:35-

36).  
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Gerçek yaşam içinde zamanın değiştirilmesi, kısaltılması ya da uzatılması olası değildir. 

Bir dakika her zaman 60 saniye, bir saatte 60 dakikadır. Gerçek yaşamda zaman sabittir. Ancak 

filmde günler, haftalar, aylar hatta yıllar boyu süren olaylar, yaklaşık 1.5 saatte anlatılır. 

Kuşkusuz gerçek zamanın burada bir egemenliği yoktur. Gerçek zaman izleyiciye çeşitli 

biçimlerde sezdirilir (Esen 2000:5-6). 

 

Filmsel zaman, gerçek zamandaki gibi sabit değildir. Bu durum yönetmene zamanla 

özgürce oynama olanağı sağlar. Bir olayı değişik açılardan görüntülenen çekimlere bölmek, her 

çekimi gerçek zamanın değişik bir anı yapar. Bu zaman doğası gereği sabit değişmez bir doğrusal 

gelişim gösterir. Daha sonra yönetmen kurguda bazı çekimleri çıkarır, değerlerini özgün olayı 

yeniden kurmak için değişik yöntemlerle kurgular. Yeni bütünü oluşturmak için seçilmiş 

çekimlerin değişik sürelerinden yeni bir zamansal sıra ortaya çıkar (Jacobs 1994:36). Örneğin bir 

filmde karakterin, sabah giyinme, yıkanma ve kahvaltıda geçen zamanının tümü, gösterilmez. 

Karakterin bu eylemleri değişik çekimlere bölünür ve bu çekimlerdeki istenmeyen zaman 

parçaları çıkarılarak kurgulanır. Gerçek zamanda bir saatte geçen süre, perdede birkaç saniyede 

gösterilir (Esen 2000:6). 

 

Gerçek zaman filmde, bir yandan kesintisiz sürekliliğini, öbür yandan geri dönülmez 

yönünü yitirmiş durumdadır; yakın çekimlerle hareketsizleştirilebilir ve geleceğe ait görüntülerle 

ileriye alınabilir. Aynı anda, birlikte oluşan olaylar, üst üstü bindirilerek ve birbirinin yerini 

alarak aynı anda gösterilir. Önceki olay sonra, sonraki olay zamanından önce gösterilebilir 

(Hauser 1995:413-414). Bu sinemasal zaman kavramı, tümüyle özneldir ve aynı ortamın deneysel 

ve dramatik anlayışıyla kıyaslandığında belirgin bir şekilde düzensiz görünür (Esen 2000:6). 

 

Konunun gelişim düzenini ve süresini etkileyen kurgu, zaman ölçüsünü değiştirebildiği gibi 

gerçek mekanı da değiştirebilmektedir. Gerçek mekan ile film mekanı arasındaki farkı Pudovkin, 

şöyle açıklamaktadır: “Ayrı ayrı çekimlerin birleştirilmesiyle yönetmen tümüyle kendisinin olan 

filmsel bir mekan oluşturur. Gerçek mekanın değişik noktalarının kaydedildiği farklı film 

parçalarını bölen yönetmen tek bir filmsel mekan içinde birleştirir ve kısaltır (Esen 2000:6). 

 



 121 

Sonuç olarak denilebilir ki, gerçek zaman kronolojisinin temel ilkelerine göre düzenlenen 

filmsel zaman, gerçek zamanın bilinçli bir organizasyonudur (Demir 1994:62). 

 

3.4.1.1. Zamanda uzatma-atlama (eksilti) 

Zamanda uzatma, genellikle perdedeki mekanın uzatılmasıyla elde edilir. Eğer bir eylemin 

değişik çekimleri, değişik açılardan görüntülenirse, kurgudan sonra mekanın her defasında 

görüntülenen aynı yer olduğu belirgin değildir. Eylem gerçek yaşamdaki normal sürenin ötesine 

taşınır. Film yönetmeninin saat zamanını işlemedeki özgürlüklerinden biri, zamanda uzatma 

yapabilmesidir (Esen 2000:6).   

 

Eisenstein’in “Potemkin Zırhlısı” filminde askerin tabak kırdığı sahne ile merdiven sekansı 

zamanda uzatmaya örnek verilebilir. Özellikle merdivende silahlı askerlerin, gerçek yaşamda  2 

ya 3 dakika sürecek düzenli inişleri, gerilim ve dehşeti arttırmak amacıyla, tekrarlarla ve diğer 

öğelerle kesmeler yapılarak 10 dakikadan fazla sürer.  

 

Kameranın çekim hızını saniyede 24 kareden bir, on, bin ya da daha fazla kareye; birer 

dakika, birer saat, ya da birer gün arayla çekim yapacak biçimde değiştirmek yönetmene zamanı 

değiştirmede çeşitli olanaklar sağlar. Kameranın çekim hızını değiştirmek, Lesters’in “The Knoc” 

filminde gülmece öğesi yaratmak amacıyla kullanılır. Filmin kahramanı banyosunda kendisini 

sıkıştıran yarıçıplak kızlardan kaçar. Üç kat merdiveni çılgınca bir hızla iner. Gerçekte bu bir tek 

kat merdivendir. Ancak yönetmen, oyuncudan hareketi üç kez tekrarlamasını isteyerek, her inişi 

hızlanma etkisi yaratmak için normalden aşağı bir hızla görüntüler. Kameranın bu tür kullanımı 

çekimin organik yapısının bir parçasıdır. Teknik olarak hızlandırılmış ya da yavaşlatılmış çekim, 

donmuş görüntü ve zamanda atlama yapılarak yapılan çekim olarak bilinen tüm bu kamera 

oyunları, dikkat çeken süreleri yavaşlatır, hızlandırır ya da uzatır, hatta hareketini dramatik, 

gülünç ya bilimsel amaçlar için “dondurur” (Jacobs’dan aktaran: Demir 1994:38-39).  

 

Zaman, “donmuş kare” olarak bilinen bir yöntemle uzatılabilir ya dondurulabilir. Bu 

yöntem, çekim içinde tek bir karenin tekrar tekrar basılmasıyla gerçekleştirilir. Böylece fiziksel 

zaman zaman içinden çıkarılmış aksiyonun dondurulmuş bir anını gösteren donmuş kare, kare 

çözülene film ilerlemesini sürdürene kadar zaman akışı hem uzatılır, hem de durdurulur. Donmuş 
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kareye çarpıcı örnek, Truffaut’un The 400 Blows filminin son anlarında görülür. Burada (evden, 

okuldan, genel toplumdan kaçan) suçlu çocuk deniz kenarına gelir. Bu anda yönetmen, ansızın 

çocuğun sinirli ve kederli yüzünün çok yakın çekimini verir ve filmin sonuna kadar görüntüyü 

dondurur. Etki oldukça çarpıcıdır. Donmuş görüntü, çocuğun kötü durumunun çözümünü 

erteleyerek, seyirciye ve çocuğun durumundan sorumlu kişilere, çocuğun içinde bulunduğu 

çıkmaza bir yanıt aratır (Jacobs’dan aktaran: Demir 1994:39-40).  

 

İki çekim arasında bir zaman boşluğu olabilir. Bu boşluk zamanda atlama ya da kısaltma 

diye adlandırılır. İki çekim birleştirilirken, aksiyonun bir bölümü atlanabilir. (…) Atlanan bu 

zaman dilimi algılanabileceği gibi ölçülebilir de… Zamanda kısaltma yapmanın bir türü de 

“süresi belirsiz” atlamadır. Bu tür atlama bir saati, bir yılı da kapsayabilir. Zamanda atlamanın 

gerçek uzunluğu “gözle görülür” bir şeyin yardımıyla ölçülebilir. Bir konuşma, bir başlık, bir 

saat, takvim, giyim biçiminde (moda) bir değişim vb. Bunun için zincirlemeler, bindirmeler, 

kararma-açılmalar ya da silinmeler çekimler arası zaman geçişini göstermede kullanılabilir. 

Çağdaş yönetmenler, geriye dönmek ya da ileriye atlamak için kesmeden yararlanırlar 

(Büker’den aktaran: Esen 2000:7). 

  

Birkaç deneme dışında filmlerde eksiltiye sık rastlanır, hatta “eksiltisiz film olmaz” 

denilebilir. Anlatının kurgusu içinde izleyicinin bilmemesi gereken noktaların atlandığı temel 

eksiltiler de vardır (Tutumlu 2002:41). Michel Chion (1987:203-04), Bir Senaryo Yazmak adlı 

kitabında, eksiltinin dört işlevine dikkat çeker: “a. Öykünün ritmini hızlandırır   b. Öyküyü canlı 

tutar c. Eksiltiler seyirciye bazı sürprizler hazırlamaya da yarar; Bazen bir oyun kişisi, öyküye 

yeni katılan kişiye seyircinin bildiği şeyleri bu eksiltiler sayesinde iletir,  d. Son olarak, atlanan 

süre ya da ayrıntının filmin içinde önemli bir yeri varsa (örneğin bir bilmecenin en önemli 

düğümü olabilir), temel eksilti dediğimiz eksilti tekniğine başvurulur (aktaran: Tutumlu 

2002:41). 

 

Kurmacayı oluşturmada önemli işlevleri olan eksiltiler, filmde ve romanda en çok 

karşılaşan durumdur. Örneğin, Ömer Kavur’un Anayurt Oteli filminde, Zebercet bir mağazadan 

giysi satın alır ve ardından beş saniye Zebercet’in bir caddede yürüyüşü gösterilir. Bir sonraki 

sahnede ise Zebercet artık oteldedir. Burada mağaza ile otel arasındaki yolun tamamı 
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gösterilmez, fakat izleyiciler ayrıntıları zihinlerinde tamamlarlar. Bu durum, önemli olmayan 

ayrıntıların atıldığı bir eksiltidir. Sinema böyle bir anlatı yapısını izleyiciye baştan kabul ettirir 

(Tutumlu 2002:42-41). 

 

 Sinemada gerileme, geriye dönüş (flashback); önceleme ise ileri atlayış (flashforward) 

olarak adlandırılır.  

 

Tuna Erdem (2001:167), görsel dilde, yazılı dildekinin aksine zaman takıları 

bulunmadığından, her imgenin beraberinde zaman belirteciyle karşımıza gelmediğini ve bunun da 

geçmiş zaman yaratımını iyice zorlaştırdığını belirtir. Bu nedenle filmlerdeki bu zaman 

sapmalarını belirgin kılmak için farklı sinemasal anlatım araçları kullanılmaktadır. Örneğin, 

anlatı zamanından geçmişe dönülürken görüntüde bir bulanıklaşma, kararıp açılma olabilir; bir alt 

yazıyla zaman ve yer yazılabilir ya da film renkli ise siyah-beyaza geçiş yapılabilir. Bu sayede 

izleyici, zamanda bir değişim olduğunu fark eder ( aktaran: Tutumlu 2002:27). 

 

Burada ana hatlarıyla bir perspektifi verilmeye çalışılan zamanda atlama türlerine, “Zaman 

ve mekan ile ilgili bağlantılar”ı irdelerken de ayrıca değinilecektir.  

 

3.4.1.2. Ritm, zaman-mekan ilişkisi ve ritm yaratmada zaman faktörü 

Eisenstein’e göre örgensel biçimin mantığı, ussal biçimin mantığına karşı çıkınca, bunların 

çarpışması, sanat biçiminin eytişimine yol açar. Yalnızca mekan-zaman sürekliliği anlamında 

değil, aynı zamanda salt düşünce alanında da bu böyledir. (…)  Aralığın niceliği, gerilimin 

yeğinliğini belirler.  Devimselliğin uzamsal biçimi anlatımdır. Gerilimin evreleriyse ritmdir 

(tartım) (Büker-Onaran 1985:38). 

 

Mitry’e göre, sinematoğrafik ritm, mekansal ritme eklenmiş bir zamansal ritm değil, 

bunların bireşimi ve her bir değişkenin işlevi olan yeni bir ritmdir; bir filmin, devinimi zamanın 

aritmetik birleşimine göre düzenlenmiş geometrik değişkenler bütünü olduğunu söylemek 

olasıdır (Zıllıoğlu 1981:166). Dikkatleri “ritim” gerçeğine çekerken, zaman baskısı etkisini dile 

getiren Tarkovski ise “ritim, film bölümlerinin metrik bir düzen içinde birbirini izlemesi demek 

değildir. Ritim daha çok, planlar içinde oluşan zaman baskısı aracılığıyla oluşur. Bir filmdeki en 



 124 

belirleyici öğenin herkesin sandığı gibi kurgu değil, ritim olduğuna kesinlikle inanıyorum” 

demektedir (http://azraa.iblog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=21354) (04.05.2006).  

 

“Ritm, orantının akış süresi (cadence) üzerindeki etkisinden doğar” demektedir Mitry, 

ancak, parçalarının toplamı değil, bireşimidir. Belirli sürelerin ya da belirli yoğunlukların yalın 

bir toplamı değildir, onlara bağlı olarak ortaya çıkar; ritm sürekliliği, bir süreksizlik ile 

tanımlanan ve sağlanan bir gelişmedir. Kimileri ritmi, mekandaki simetrinin, zamandaki karşılığı 

olarak kabul eder. Mitry ise bu tanımlamayı kabul etmez. Ona göre, süre içinde devinimli, canlı 

olan ritm, özü gereği simetriye baş kaldırır. İster belirli bir zamanda süre da ya da yoğunluk 

ilişkileri, ister belli bir mekanda orantılı ilişkileri söz konusu olsun, ritm dinamiktir (Zıllıoğlu 

1981:183). 

 

Bir filmin ritmi, müziğindeki gibi saf bir ritm olmasa bile, bütün ritmler içinde en esnek 

aynı zamanda en karmaşık olanıdır. En esneğidir çünkü, özgürdür, en karmaşıktır, çünkü gelişimi 

hem zamanda hem de mekanda birlikte oluşudur (Zıllıoğlu 1981:185). 

 

Her çekim kendi kesin uzunluklarıyla, tüm kesmelerde olduğu gibi ritmik vurgular yaratır. 

Ancak ayrımlanmış görüntünün gücü ve eş zamanlılığı “görüntü sonrası” bir görüntü hatırlatması 

yaratır. Bu görüntü hatırlatması, izleyen görüntü boyunca sürüp gider. Bu olay, bir başka zaman 

türü olan zahiri zamanı gündeme getirir. (…) Görüntü ne kadar önemli ise (form açısından), 

zahiri zaman da o derece güçlü olur (Demir 1994:86-87). Zamanlaması mükemmel bir ritm, 

yönetmene izleyiciyi yakalama, duygularının yoğunluğunu ve doğasını elinde tutma ve filmle 

özdeşleşmesini sağlama olanağı verir (Montagu 1994:169). 

 

Zamanın diğer bir anlamlı kullanımı, ritm yaratmada rol oynayan ölçüsüdür. Ritm, bir süs 

değil, sinematik anlatımın gücünü arttıracak, güçlü bir araçtır. Ritm sözcüğü, genellikle tempoyu 

ifade eder. Filmde ise tempo çekimlerin süre oranlarının (hızlı, yavaş ya da ikisinin ortası) anlatır. 

(…) Ritm, bu tür ayrım içindeki çekimlerin düzenli ya da düzensiz dağılımını yapmak 

zorundadır. Kısa çekimler uzun çekimlere göre daha hızlı bir tempo yaratır. (…) Değişik tempo 

ve zaman aralıklarının düzenlenmesiyle ritmik kompozisyonlar sınırsız bir çeşitlilik yaratır 
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(Jacobs 1994:40-41). Kısa çekimler, ritim arttırıcı etki yapar. Ritimin artmasıyla hareket de 

hızlanır.  

 

Eisenstein’in Potemkin Zırhlısı’nda, en üst noktada, inen hareket ansızın değişir ve çıkan 

bir hareket olur. Odesa merdivenlerinde kalabalığın çılgınca aşağıya doğru koşuşu, ölmüş oğlunu 

taşıyan bir ananın tek başına ağır ağır yukarı hareketi ile karşılanır.  Kalabalık, baş dönüdürücü 

hız, aşağıya doğru; yalnız bir insan, ağır bir yavaşlama, yukarıya doğru çıkış. Bu sadece bir 

saniye sürer ve tekrar, ansızın bir aşağıya doğru hızlı bir iniş. Hareket hızlanır, tempo hızlanır. 

Kalabalığın kaçışı ansızın yerini düşen çocuk arabasına bırakır… (Sarris 1981:237). 

 

Gance, “Tekerlek” filminde treni harekete geçirirken; Eisenstein Potemkin’e, J. Cameron 

da (tıpkı Potemkin’deki gibi) “Titanic”e “tam yol ileri” komutunu verirken, kısa çekimleri 

anlamlı bir bütünlük oluşturacak şekilde birleştirerek, ritmi (tempoyu) yetkin bir şekilde sağlarlar.  

 

Zaman durdurulabilir, üzerinde ısrarla durulabilir, vurgulamak için tekrarlanabilir. Bu 

konuda en yetkin örnek, Eisenstein’in “October” filmindeki, “köprünün açılma” sekansıdır. Bu 

sekansta, bir gerilim anında, geçici hükümet Neva üzerindeki köprünün kaldırılmasını emreder. 

Böylece kentin yönetim merkezi işçi sınıfının yoğun olduğu fabrika bölgelerinden ayrılır. 

Makineli tüfek ateşi, karşıya geçmeye çalışan bir kalabalığı durdurur ve köprünün bir yarısı, 

ucunda köprü kalaslarına asılı bir atla dengelenmiş olarak, diğer yarısı ise hemen köprünün 

ayrılma nokları üzerinde, karşı taraftaki atın durumuna benzer bir biçimde uzun saçları aşağıya 

doğru sarkan ölmüş bir kadınla birlikte yükselir, dayanılmaz bir biçimde hiç durmayacakmış gibi 

yükselir. Köprünün hareketi, köprü kanatları dikey konuma ulaştığı, at ve ceset aşağıya düştüğü 

ana dek, defalarca yinelenir. Burada tekrarlar hem grafik kompozisyonunu hem de içeriği, 

sahnenin duygusallığını üst düzeyde bir şiirselliğe yükselten dikkatlice düzenlenmiş bir form 

içinde sunar (Montagu 1994:159-160). 

 

Sinema, basit ve daha dolaysız noktalama araçlarına sahiptir: Kararma-açılma, yaklaşık 

saniyenin yarısı bir sürenin üzerinde istenilen bir hızda, sahnenin giderek karanlığa gömülmesi ya 

da karanlıktan ortaya çıkması. Geçme (ya da zincirleme-mix); tüm bir sahnenin yeni bir sahne 

içine yavaşça karışmasını; silme (wipe), bir sahne, diğer sahnenin gösterilmesi için silinir 
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(istenilen hızda) ya da parçalanır. Yeni sahne, yandan, yukarıdan ya da aşağıdan görünmeye 

başlar veya bir deliğin içinden başlayarak düzenli ya da düzensiz sınırlara sahip olarak açılır 

(Montagu 1994:160-161). 

 

Priestly, Time and the Conways ve diğer “zaman oyunları”nda zamanı tersine çevirir ve bir 

dönemden diğerine atlar. Priestly, bunu sahnede perdeden perdeye, sahneden sahneye geçerken 

yapar. Filmde ise bunu geriye dönüş yöntemi ile hatta bir çekimden diğerine geçerken yapabiliriz. 

Tüm bunlar, zamanı kendince denetleyen örneklerdir. Açıklayıcı bir yapılanmanın başlıca 

gelenekleridir. Onların görevi, etkinin güçlendirilmesini ve düzeyini belirlemekten, sanat iletişimi 

için de bir form oluşturmaktan çok, tempoyu belirlemek ritmi kontrol etmektir (Montagu 

1994:161). 

 

Olayın çekimlere bölünmesi ve çözümlenmesi, genel çekimde görüntülenmesinden daha 

etkindir. Ancak etkinin doğru uzunluktaki görüntülerle elde edilen bir ritmle başarılabilir. (…) 

Çekimler doğru uzunlukta olmalıdır. Ancak, çekimlerin doğru uzunluğu, azami uzunluk değildir 

kuşkusuz. Azami uzunluk görüntünün süresini belirler ancak çekimin doğru uzunluğu görüntünün 

formu, içeriği ve süresi arasındaki ilişkiye bağlıdır. Azami uzunluğun zorunlu olduğunu 

düşünebileceğimiz, sadece tek ve özel bir örnek vardır. Deneysel bir çalışmayı içeren bu örnek 

ilk kez “October” filminde görülür. Filmde makineli tüfeğin çıkarttığı takırtı sesinin etkisini 

yaratmak için, her biri iki kare uzunluğundaki iki çekim (makineli tüfek ve tüfeği kullanan) sırası 

ile tekrarlanarak kurgulanır (Montagu 1994:162). 

 

Sinemanın özü ve filme alınan herhangi bir işlemin etkin bir şekilde tanımlanması için 

gerekli olan kurgu yeterince göz önüne alınmadığında, burada ritmi dondurucu bir etkiye neden 

olur. Birkaç kameradan elde edilen çekimleri birleştirmek (filme alınan gerçek sürecin ritmik 

olarak gelişmesi ve çekimlerin kurgulanması ile ritmin kendiliğinden ortaya çıkması nedeniyle) 

ölmüş bir balığı yüzdürmek gibidir. Dansın ritmi, yeniden yaratılabilir. Bunun başlatılması, 

çekimler birleştirilirken, yönetmenin sadece dansçıların gerçek hızlarını değil, çekimlerin 

kompozisyonunu ve her yeni çekimi göz önüne aldığında gerçekleşir. (…) Kompozisyon, çekim 

hızı, kesme noktası, azami uzunluk tüm bunlar hep birlikte çözümlenerek birleştirilen 
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görüntülerin doğasında yatan ritmi yaratırlar (çekimlerin aksiyon hızlarının benzerliği ve azami 

uzunlukları ne olursa olsun) (Montagu 1994:164-165). 

 

İçinde hiçbir şeyin açık olmadığı karmaşık bir kompozisyonun yine bu tür bir kompozisyon 

izlerse, hiçbir şey açıkça kavranamayacağından yavaş görünecektir. İyi düzenlenmiş bir 

kompozisyon (ışık ve gölge, siyah-beyaz, ön ve arka plan kontrastlığının kullanıldığı) sadece 

kendi içinde değil, aynı zamanda (belki dikey, yatay, ya da diyagonal öğelerle) dikkatleri çeken 

kompozisyon öğeleriyle kendinden önceki ve sonraki kompozisyonlarla mantıksal bir anlam 

ilişkisi kurduğunda kolaylıkla anlaşılacak, süresi doğru ayarlandığında, yavaşlık duygusu 

yaratmayacaktır (Montagu 1994:168). 

 

Filmin ritmi, o filmdeki hareket anlarının tekrarını gerektirir. Weissfeld, filmdeki hareket 

tekrarlarının sistemi ve biriminin, her defasında münferit olduğunu ve hassas matematiksel 

hesaplamalarla gayet serbest olabilecekleri gibi, doğaçlamayı da içerebileceklerini söyler. (…) 

Zaman ve mekan içersinde hareketi örgütleyen ritimdir ve insan algısını olayın akışının yalnızca 

dış görünüşüne göre değil, aynı zamanda iç dinamiğe sürekler. (…) Ritim filmin dramaturjik 

yapısının nabzıdır. Tempo ise olayının seyrinin yavaşlayıp hızlanmasıyla ilgilidir. Birim zamanda 

hareket miktarıyla veya hızıyla doğru orantılıdır. Tempo, ritmin bir öğesi olmasına rağmen 

aralarında genellikle ters bir bağlantı vardır. Çoğu kez temponun düştüğü yerde nabız yükselir 

veya nabzın yükseldiği yerde hareket temposu düşer. Örneğin düello eden iki insanın hareket 

temposu sıfır olduğu halde, ritim doruğa ulaşır. Ritim ile tempo arasında ters bağlantı olduğu 

haller çoğunlukla, anlaşmazlığın olayı durduracak düzeye ulaştığı doruk noktası aşamasında 

kendini gösterir. Filmde temponun da, ritmin de aynı anda yavaş veya hızlı olduğu anlar olabilir. 

Temposu yavaş bir filmin temposunu kurgu masasında hızlandırmak mümkündür (Aslanyürek 

1998:172-173)  
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3.4.1.3. Zaman kesintisizliği 

Kesinsizlik, filme çekilen olayın tutarlı, ses tarafından desteklenen, düzgün, sürekli ve 

mantıklı bir izlence akışı sunmasını ifade eder.  

 

Gerçek zaman yalnızca ileri doğru kronolojik anlamda ilerler. Ancak sinema filmlerinin 

kronolojisi öyküyü gerçek zaman değerinden değil, film zamanı değerinde sunabilir. Mascelli, 

zaman nasıl ele alınırsa alınsın, ele alınışının seyirciler tarafından kolaylıkla kavranabilir olması 

gerektiğini vurgular (2002:73).  

 

Gerçek zaman kullanımı ve düşsel zamanın uygulanması yalnızca film yapımcılarının hayal 

gücü ve teknik yetenekleriyle sınırlıdır. Zaman unsuru nasıl uygulanırsa uygulansın zaman 

kesintisizliğine dayanan film öyküsü, ya gerçek ya da düşlemsel zamanın geçmesiyle anlatılır 

(Mascelli 2002:73).  

 

Şimdiki zaman kesintisizliği, devinimi sanki şu anda oluyormuş gibi görüntüler, bu eldeki 

malzemeyi sunmanın en yaygın ve en zahmetsiz yöntemidir. Olaylar mantıklı, dosdoğru bir 

anında izleme tarzında oluşurlar; böylece öyküsel gelişler, geçişler kesintisizlikte duraklamalar 

olmaksızın seyirci olayı şu anda izlemektedir. Olayları bu şekilde izleyen seyircinin perdede 

olanlara daha güçlü bir katılımı vardır. Ne o ne de perdedeki kişiler o sırada neyin olduğunu 

bilmezler. Bu da seyircinin film öyküsünü sonuna kadar ilgiyle izlemesini sağlar. Pek çok 

modern konulu filmde şimdiki zaman kesintisizliği kullansa da gerektiğinde diğer zaman geçiş 

tekniklerinden de yararlanılmaktadır. Gerçekleri anında izlem tarzında sunarak, çoğu belgesel 

film malzemeyi canlı tutan ve ona daha fazla dramatik etki ve seyirci katılımı kazandıran, şimdiki 

zaman kesintisizliğinden yararlanabilir. (…) Tek bir çekim yerinde gerçekleşen (bir yerden bir 

yere taşınmayan) bir olay şimdiki zaman kesintisizliği ile filme alınabilir (Mascelli 2002:73-74).   

 

Geçmiş zaman kesinsizliği ise iki tipe ayrılabilir; “geçmişte gerçekleşen”; “şu anda geçmişe 

ulaşan”, yani geçmişe dönüş. Bir bütün olarak sunulan ya da bugünde geçen bir öyküye giriş 

olarak sunulan geçmişte olan olaylar, şimdiki zaman kesintisizliğinin görüntülendiği tarzda 

görüntülenmektedir; yalnızca seyircinin sözkonusu zaman unsuru konusunda haberdar edilmesi 

gerekir. Tarihsel öykülerin geçmiş zaman kesintisizlikleri vardır. Ancak seyircilerin bu olayların 
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çoktan gerçekleşmiş olduğunu bilmesi dışında, sunu açısından çok az değişiklik söz konusudur. 

Fakat seyircinin “işte her şey böyle oluyor” şeklinde değil de “işte her şey böyle oldu” şeklinde 

hissetmesi gerekir (Mascelli 2002:74).  

 

Filmde geriye dönüş ile şimdiki öyküden önce başlayan bir olay yansıtılabilir ya da 

öykünün daha önce gösterilmeyen bir parçasını görüntülemek için zaman içinde geri gidilebilir, 

vaya bir önceki olay tekrarlanabilir. Böylece, bir karekter yıllar önce olan bir öyküyü ya da 

şimdiki öyküde gerçekleşmiş ama seyircilere gösterilmemiş bir olayı anlatıyor olabilir.  

  

Mascelli, geriye dönüşlerin avantajlarını şöyle sıralamaktadır: Birkaç karakterin, öykünün 

kendilerine ait bölümünü anlatmalarına olanak sağlar. Anlatıcının zaman içinde geri gidip, 

tarihsel ya da arka plan türü malzemeyi sunmasını sağlar. Farklı gerçekler ya da kurgusal konular 

geriye dönüşler yoluyla çeşitli bakış açılarından sunulabilir. Öykü daha erken bir dönemi 

görüntüleyebilir. Öykü anlatımı yalnızca günümüzle sınırlı kalmaz, zaman içinde ileri-geri gidip 

anlatım açısından önemli olan olayları açıklayabilir ya da betimleyebilir. Mascelli, geriye 

dönüşlerin dezavantajlarını ise şöyle ifade eder: “kronolojik kesintisizliği bozar ve izleyen kişinin 

kafasını karıştırır. Çoğu durumda seyircilerden daha fazla dikkat ister, özellikle de birkaç geriye 

dönüş, sözkonusu ise. Filmi izleyen kişiler uzun bir geriye dönüşte “kayıp” hale gelebilir ve 

olayları karıştırabilir; öykü ilerleyeceği yere gerileyebilir ve böylece de bir doruk noktasına göre 

izlenen normal gelişme yapısı sekteye uğrar” (Mascelli 2002:75-76).  

 

Gelecek zaman kesintisizliği iki öbeklenmeye ayrılabilir: “Gelecekte yer alanlar” ve 

“Bugünden geleceğe yapılan bir ileriye atlayış”. Gelecekte oluşan olaylar tahmin edilebilir. 

planlanabilir, ya da hayal edilebilir. Gelecekte geçen bir olay, böylece bilim-kurgusal bir tahmini, 

endüstriyel bir planlamayı, bugünkü öykünün özetini, ya da bugünkü öyküdeki bir karakter 

tarafından hayal edilen olayları içerebilir. Filmi izleyen kişi geleceğe taşınır ve olayı, “olacağı ya 

da olabileceği” biçimde görür. Olay şimdiki zaman kesintisizliği ile sanki şimdi oluyormuş gibi 

sunulur. Seyirciler zaman unsuru konusunda uyanık tutulmalı ve böylece de kafalarının karışması 

engellenmelidir (Mascelli 2002:76).  
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İleriye atlayış, geriye dönüşün avantajlarından birkaçına sahiptir, ancak uygun biçimde 

sunulmazsa ileriye atlayışlar izleyicinin kafasını karıştırabilir. Mevcut öykünün önüne sıçrama 

yaparak ileriye atlayış, gerçekleri sunan belgesel bir filme gelecek boyutunu ekleyebilir. (…) Bir 

ileriye atlayış şimdiki zaman kesintisizliğinde olduğu gibi, toptan kesintisizlikle filme alınabilir 

ve kurgulanabilir. Ya da bir düşte veya hayal gücünde olduğu gibi, izlenimci parçalar halinde 

görüntülenebilir (Mascelli 2002:77). Koşullanmış (şartlı) zaman kesintisizliği, gerçek zamanla 

ilgilenmez. Zamanın başka öğeler tarafından koşullandırılmasının görüntüsüdür. (…) Zaman 

atılabilir, parçalanabilir, sıkıştırılabilir, genişletilebilir ya da herhangi bir biçimde birleştirilebilir. 

Ve böylece de bir ya da daha fazla olayı kesintisiz bir biçimde sunulabilir; bu gerçek yaşamda 

olanaksızdır. Koşullanmış zaman kesintisizliği bir karabasanı çılgınlık halini, oyuncunun sarhoş 

ya da diğer türlü çarpık düşünce halini ifade etmek için kullanılabilir. Ya da bir oyuncunun dalıp-

gitmesini, anılarını ya da hayal gücündeki bir olayı yansıtmak için kullanılabilir (Mascelli 

2002:77). 

 

3.4.1.4. Görüntü boyutunun zamana etkisi 

Filmsel zamanın yaratılmasında, görüntü boyutu, kamera hareketleri, ses vb. araçlar, 

zamanın kullanımını etkiler. Gerçek zamanın yasalarını bozarak, filmde sezgi ile hissedilebilen 

bir zaman yaratan film yönetmenleri, bunu yaparken, görüntü boyutu, kamera hareketleri, kamera 

önündeki nesnelerin (konu) hareketleri, ses, vb gibi araçlar yanında, filmsel öykünün anlatım 

süresini, olguların ortaya çıkış sırasını etkileyen çekim yöntemleri ve kurgu gibi tekniklerden 

yararlanır.  

 

Kamera açısı, kameranın mekanda konumlandırılmasıyla ortaya çıkar. (…) Kamera açısıyla 

izleyicinin göreceği alan belirlenir (Kılıç 2003:54). İzleyicinin konuya yaklaşması, uzaklaşması, 

yüksekten, göz seviyesinden, alçaktan veya filmdeki bir karakterin gözünden (alt açı, göz 

seviyesi, üst açı) bakmasını kamera açısı belirler.  

 

Görüntü boyutunun oluşturulmasında kameranın konuya bakış açısı önemli rol oynar. 

Kamera, konuya çeşitli açılardan bakabilir. En yaygın kullanılanları ise, alt açı, göz seviyesi, üst 

açı konumları ve izleyicinin bakışıyla kamera açısının eşleştirildiği öznel kamera açısıdır. Öznel 

kamera açı tekniğinde kamera, izleyicinin yerini alır ve izleyiciyi konuya dahil eder. Kamera 
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filmde hangi karakterin gözünün yerine geçiyorsa, onun gözüyle izleyiciyi, filmsel zaman ve 

mekanda cereyan eden aksiyona taraf kılar. Bu oyuncu zaman-mekanda nasıl hareket ediyorsa, 

öznel kamera da onun gözüyle görülenlere şahit olacak şekilde hareket ettirilir. Örneğin, oyuncu 

yürüyorsa, yürüme izlenimi verecek şekilde, denizde bir sandaldaysa dalgaların sarsma etkisini 

verecek şekilde hareket ettirilir. Diyelim ki, filmde bir kişiyi yakalamaya çalışan filmin baş 

oyuncusu, kovaladığı kişiyi gözden kaçırdığı zaman, öznel kamera tekniği uygulanmak 

istendiğinde, kamera sağa-sola veya oyuncunun bulunduğu mekanda görüş alanındaki belirli 

noktalara ani (bakış refleksi) şekilde hareket ettirilir. Aynı şekilde, yüzme bilmeyen birinin 

çırpınışları, su altından, su üstünden, alt-açı, üst-açı, göz seviyesi ve öznel kamera açısı 

yöntemiyle verilirken kemaraların, gerek teknik (su altı kamerasının gerekliliği), gerekse kamera 

hareketleri yönünden filmsel öykü, aksiyon ve mekan-zaman özelliklerine göre kullanılması 

gerektiği açıktır. Yüzme bilmeyen kişi mücadeleyi kazanırsa, alt açı (su yüzüne çıktığında üst 

açı); kaybederse, üst açı; mücadele (suya batış-çıkış) anı, (göz seviyesi ve öznel kamera) 

yöntemleriyle bütünlük oluşturacak şekilde verilebilir.  

 

Filmde görüntü boyutunu, çekim ölçekleri ve merceklerin türü belirler ve hepsinin de 

zaman üzerindeki etkileri birbirinden farklıdır. Bu etkilerin neler olduğu ve neye göre değiştiği 

üzerinde duran Yalçın Demir, iki belirleyici faktöre dikkat çekmektedir: Demir’e göre, bu iki 

belirleyici faktör: çekimlerin içerikleri ve merceklerin türleridir.  

 

Çekim ölçekleri incelendiğinde, genel çekimlerin ayrıntılı bilgilerle dopdolu olduğu 

görülür. Olayın geçeceği mekan, kişiler ve mekanın içindeki nesnelerin seyirciye tanıtımı, bu 

çekimlerle yapılır. (…) Çekim ölçekleriyle ilgili bu özellikler birbirlerinden farklı zaman 

etkilerinin doğmasına neden olur. Genel çekimlerin incelemeyi gerektirmesi, perde zamanını 

daha fazla işgal etmesine, yakın çekimlerin de hemen kavranabilme özelliği, daha kısa 

tutulmalarına neden olur (Demir 1994:50). 

 

Filmde zaman etkisi, kullanılan merceğin türüne göre de farklılık gösterir. Bunda belirleyici 

faktör perspektiftir. Geniş açılı merceklerde perspektifin abartılı olması konuyla kamera 

arasındaki mesafenin gerçekte olduğundan daha böyük görünmesine neden olur. Bu nedenle 

kameraya doğru yaklaşan bir nesnenin hareketi, bu mercekle görüntülendiğinde, hareket gerçekte 
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olduğundan daha hızlı görünür. Nesne gerçekte çok kısa bir yol katettiği halde, çok uzak bir 

mesafeden yaklaşıyormuş ya da hızla uzaklaşarak bir anda ufukta kayboluyormuş duygusu verir 

(Demir 1994:50). 

 

Dar açılı mercekler, arka alanın genişliğini daraltarak, şekil ile izleyici arasındaki uzaklığı 

azaltırlar. Eğer 1000 mm’lik bir mercekle çekim yapılıyorsa, 6 metre uzaklıktaki şekil, 3 metre 

uzakta gibi görünecektir (Dmytryk 1990:89). Dar açılı merceklerde perspektif oldukça sığdır, bu 

merceklerle yapılan çekimlerde nesneler arası mesafe kısalır, perspektifte sıkışma olur. Merceğin 

bu özelliği geniş açılı merceklerde elde edilen etkinin tam tersinin doğmasına neden olur.  Mike 

Nichols’un, The Graduate filminin evlenme töreni sahnesinde olduğu gibi, kameraya doğru hızla 

yaklaşan bir kişi veya bir nesnenin hareketi bu merceklerde hiçbir zaman hedefine 

ulaşamayacakmış gibi görünür. Dustin Hoffman’ın sevdiği kızın evlenme törenini durdurmak 

amacıyla kilisiye zamanında ulaşmak için yaptığı çılgınca koşu bu mercekle görüntülendiğinde 

sonuçsuz kalacak bir çaba gibi görünür (Demir 1994:51).  

 

Dar açılı mercek, aynen akordiyonun kapalı körüğü gibi arka alanı daraltır ve kameraya 

doğru çeker. Geniş açılı mercek ise akordiyonun gerilen körüğü misali arka alanı genişletir. 

Etkilerinin derecesi ise kullanılan merceğin odak uzunluğuyla ters orantılıdır. Odak uzaklığı 

büyürse, görüntü yakına gelir, kısalırsa arka alan daha derinleşir (Dmytryk 1990:89). 

 

3.4.1.5. Kamera hareketleri ve zamana etkisi 

Kamera hareketleri, kameranın kendisinin yaptığı hareketlerdir. Yaygın kamera hareketleri, 

çevrinme [sehpa sabit, kameranın sağa-sola yatay-dairesel (pan); aşağı-yukarı dikey-dairesel(tilt)] 

hareketi; kaydırma (şaryo) (kameranın sehpayla birlikte ileri-geri, sağa-sola) hareketi; yükselme-

alçalma (kameranın sehpayla birlikte yükselip-alçalması) hareketi ve zoom (optik kayma) 

hareketleridir (Kılıç 2003:60). 

 

Yakın (ayrıntı) çekimden, genel çekime geçmek sadece mekanı değiştirmek değildir. Bu 

değişim zamanı da etkiler. Genel çekimden ayrıntı çekimine geçmek perdede kapladığı alan 

açısından enerjinin artmasına neden olur ki, bu aynı zamanda öznel zamana yöneliştir. 

Kameranın zoom diye bilinen optik kayma hareketini de aynı şekilde düşünmek gerekir. Çekim 
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ölçekleri arasında yapılan hızlı bir zoom, zamanla ilgili bir uzay (mekan) değişimidir. Zoom 

hareketinin ortaya çıkardığı mekan değişimiyle hem izleyicinin gözünde olay yoğunlaşır, hem de 

zamanın psikolojik algılaması artar. Hareket halindeki bakış açısı, alt açı, üst açı vb bakış açısıyla 

ilgili diğer öğeler görüntünün psikolojik zaman içinde algılanmasını yükseldir. (…) Her mekanın 

kendine özgü bir zamanı vardır, bu nedenle her çekim yeni bir zaman demektir. Hemen peş peşe 

çekilmiş bile olsa nesnel zaman farklılaşır. Bir çekimden diğer çekime bakış açısı ve çekim 

ölçeğinin değiştiğini eklersek, çekimlerin ard arda eklenmesiyle öznel zamanın oluştuğu 

söylenebilir (Kılıç 2003:84-85). Optik kayma hareketi kesintisiz bir mekan duygusu sağlarken, 

kimi zaman basıklaştırarak, kimi zaman da uzatarak yapay bir görünüm oluşturur. Mekan sadece, 

perspektif ile ilgili ipuçlarına bağlı olarak değil, görüntü boyutundaki değişimlere göre de 

tanımlanmalıdır (Demir 1994:51-52). Hızlı bir şekilde birbirini takip eden yakın plan insan yüzü 

çekimlerinin (açık bir biçimde), izleyicinin uzay duyumunu iptal etmeye yönelik olduğunu 

belirten İzzet Yaşar (1999:96) ise, bu tür hızlı imge akışının, beklenildiği gibi uyuşumun yapıcı 

bir öğesi"ni (1999:30) değil, mekana ilişkin algısal bir parçalanmışlığı simgelediğini dile 

getirmektedir (Köse 2005:232).  

 

Yönetmen bir olayı, perdeye aktarırken seyircinin ilgisini sürekli uyanık tutmak amacıyla 

bir yandan dramatik yoğunluğu yüksek gerilimli anlar yaratırken, diğer yandan da seyirciyi 

rahatlatacak, onları yeni bir gerilimli ana hazırlayacak ortamlar hazırlar. Bunu da çekimlerin 

uzunluğunu denetleyerek yapar. Ancak burada kesme ya da kamera hareketleri arasında bir seçim 

yapmak durumundadır. Bu seçimde de tek ölçü sahnenin ruhsal yapısıdır. Kamera hareketleriyle 

yapılan çekimler, perde zamanını uzunca süre kullandığından, sahnenin dinamizmini yavaşlatma, 

akış hızını kesme eğilimindedir. Eğer son çekimlerin doğası dinamik ve güçlü ise, örneğin bir 

çevrinme hareketi, bu ritmi sürdürmede kullanışsızdır. Kullanıldığında ise sahnenin atmosferinde 

bir değişim ve rahatlama sağladığı gibi, zamanda da bir durgunlaşma izleniminin doğmasına 

neden olur (Demir 1994:51-52) 

 

Çağdaş yönetmenlerin filmlerinde alıcı devinimi, çoğu kez kesmenin yerini alır. Alıcı 

devinimi de kesme gibi iki öğeyi birbirinden ayırır ama zamanı ve uzamı bölmeden… (Büker 

1985a:108). Yönetmen Max Ophüls, filmlerinde alıcıyı eğretileme yapmak için devindirir. 

Devinen alıcı zamanın akışını vurgular. Ophüls, alıcıyı yalnızca devinimden çok hoşlandığı için 
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devindirmez. Andrew Sarris’e göre, zamanın acımasız akıcılığını göstermek için devindirir. 

Zaman çok hızlı akar, hiç durmaz. Montaj zamanı geçici olarak durdurur. Durmadan devinen 

alıcı, zamanın karşı konulmaz akışını kanıtlar (aktaran: Büker 1985a:91). 

 

Brian Henderson’a göre, Godard uzun kaydırmalı çekimlerinde uzam ve zamanda süreklilik 

sağlamasına karşın, derinlikten kaçındığı için Bazin’in gerçekçilik anlayışından uzaklaşır. (…) 

Penn de zamanın acımasız akışını göstermek için alıcıyı devindirir. (…) Bazin, gerçek dünyanın 

sürekliliğini bozmadığı, olayları doğal akışı içinde verdiği için alıcı deviminden yanadır (Büker 

1985a:97-98). Yönetmenler, çevrinme ya da kaydırma ile gerçeği ortaya çıkarırken, bazen 

izleyiciyi şaşırtırlar ya da şoke ederler. Zaman ve uzamı bölmeden kimi kişilere ya da nesnelere 

ilgiyi çekebilirler. (Büker 1985a:105-106) 

 

Kamera hareketlerinin bir diğer türü olan yavaşlatılmış ya da hızlandırılmış hareketlerde 

aksiyonun süresi, gerçek zamana göre daha hızlı ya da daha yavaştır. Kameranın çekim hızını 

saniyede 24 kareden, saniyede, dakikada, hatta saatte ya da günde bir kareye düşürmekle değişik 

bir zaman etkisi yaratmak her zaman mümkündür. Bu yöntemle bir çiçeğin giderek açılması, bir 

tomurcuğun gelişerek yaprağa dönüşmesi, bulutların gökyüzünde hızlı akışı gibi, görsel açıdan 

güçlü etkiler yaratılır. Bu yöntemle dakikalar, saatler, günler, aylar ve yıllar çok kısa bir zaman 

dilimine sıkıştırılır. Kamera normal hızının üzerinde çalıştırılarak bir nesne ya da figürün çekimi 

yapıldığında ise, yavaşlatılmış bir hareket elde edilir. Örneğin, Kübrick’in “2001” adlı filminin 

başlangıç sekansında, bir maymun adamın sopa gibi kullandığı büyükçe bir kemik parçası ile bir 

yığın hayvan kemiğine tembelce vurduğu görülür. Sopanın kemikler üzerinde güçlü bir etki 

yarattığını fark ettiğinde giderek daha hızlı vurmaya, kemikler havada uçuşmaya başlar. Bu 

andaki coşku dolu çılgınca duyguyu vermek, vuruşları ve havada uçuşan kemik parçalarını 

göstermek ve bu anı uzatmak için yavaşlatılmış hareketlerle birlikte uyumu ustaca yapılmış bir 

aksiyon kurgusuna geçilir. Bu yöntem, yumruğuna göre kemik parçasının kendisine daha büyük 

güç sağladığını anlayan maymun adamın şaşkınlığını vermede de daha etkili bir anlatım sağlar. 

Sonra zekasının gücü yardımıyla dünyadaki tüm yaratıklar üzerinde bir egemenlik kurmaya 

başladığını ifade eden bir çekime geçilir. Çevresinde yerde yatan hayvan kafataslarını 

parçalamaya başlar. Bu anda kamera yerden hafifçe yükselir ve olayı yakından izler (Demir 

1994:53-54). Bu kısa sekans içinde çok karmaşık bir düşüncenin ve güçlü bir duygunun anlatımı, 
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çok dikkatlice seçilmiş öğelerle birlikte yavaşlatılmış hareketin ustaca kullanımıyla 

gerçekleştirilmiştir (Demir 1994:54).  

 

Fiziksel yönden sert ve şiddet dolu sahnelerin yavaşlatılması gerektiğini öne süren Dmytryk 

(1990:106-107), bu savını şu örnekle desteklemeye çalışır: “Hugh O’Brein’in Wyatt Earp’ı 

oynadığı sıradan bir televizyon dizisinde son bölümler O.K.Corral’daki ünlü çatışmayı işliyordu. 

Gerçekte yalnızca birkaç dakika süren vuruşma sahneleri, ağır çekim ile görüntülenmişti. Her 

ateş eden, vurulan ya da kaçan film kişisine perdede zaman ayrılmıştı, incelenebilecek ve 

anlaşılacak biçimde yavaşlatılmış, sonra da sahnenin bütününe eklenmişti. Perdedeki zaman 

olayın gerçek süresinde çok daha fazlaydı ama izleyici ilk kez bu ünlü çatışmanın savaşçılarının 

kaderini ve işlevini tam anlamıyla kavrayabildi. Zaman izleyici için en azından onun dikkatini 

çekmeye yetecek uzunlukta durduruldu. Bu örnekteki zaman ayrımı olağanüstüydü ve bugün spor 

karşılaşmalarında sıkça kullanılan tekrarın öncüsü oldu.”  

 

Dmytryk’e göre (1990:107), bu kadar aşırı olmasa da benzeri teknikler, hareketli sahnelerin 

çekiminde sıkça kullanılır. Örneğin bir boks maçının çekiminde gözün izleyemeyeceği kadar 

hızlı vuruşlar, izleyicinin hareketi kavrama yeteneğine uyacak şekilde yavaşlatılır. İstenen etkinin 

ağır çekimle gerçekleştirilmesi yerine artık (şimdi biraz bayat teknik) dövüşü göstermek için 

sıkça, uzatılmış ve bindirilmiş kesmelerden yararlanılır.  

 

3.4.1.6. Kurgu ve geçiş türlerinin zamana etkisi 

Klasik kesme, aynı anda ve aynı uzamda oturan dört kişinin konuşmalarını göstermek ve 

dramatik etki yaratmak için kullanılır. Dramatik etki yaratma amacı yoksa, bu dört kişinin 

konuşmaları tek bir uzun çekimle verilebilir (Büker 1985a:114). 

 

Yönetmenler, kesmeye sürekliliği sağlamak için başvururlar. Balazs, hızlı kesmenin filmin, 

iç ritmini desteklediği sürece çok yetkin bir anlatım aracı olduğunu, filmin iç ritmini 

desteklemediğinde ise çok banal bir yöntem olduğunu belirtmektedir (Büker 1985a:114). David 

Brodwell, kararmanın, zincirlemenin, silinmeli açılmalı kararmanın bir çekimden öbürüne son 

derece yumuşak bir geçiş yapmayı sağladığını, kesmenin ise zaman ve uzamı aniden bölerek çok 

değişik bir etki yarattığını vurgular (aktaran: Büker 1985a:118). Yönetmenler, geriye dönmek 
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için kesmeden yararlandıkları gibi, ileriye atlamak için de kesmeye başvururlar (Büker 

1985a:123). 

 

Ritm, eğretileme ve gerilim yaratmada, yaşam gerçeğini bozma ve yeniden kurma ve görsel 

şölen yaratmada kesmeden yararlanılır. Kesme yalnızca bir olayı kısaca anlatmak ya da uzun 

süreli bir aksiyonu belli bir noktada kesmek için kullanılmaz. Kesmeyle bağlanan görüntüler, 

görsel bir ritm yaratırlar. (…) Kısa çekimler, hızlı kesmelerle birbirine bağlandıklarında son 

derece canlı bir anlatım ortaya çıkar (Büker 1985a:125). 

 

Zincirlemede, ilk çekim yavaşça yitip giderken, ikinci çekim yavaşça belirir ve iki çekim 

bir noktada üst üste (mix) biner. Dolayısıyla zincirleme yöntemde, geçiş ani ve keskin değil, 

izleyici her iki çekim arasında kolayca bağlantı kurarken, iki çekim arasındaki zaman-mekan ve 

içerik farkını kolayla anlayabilir. Zincirleme, yavaş bir geçiş sağladığı için, yalnızca iki görüntü 

arasında somut ilişki kurmakla kalmaz, aynı zamanda zamanın geçtiğini de gösterir. Birkaç 

görüntü zincirlemeyle birbirine bağlanırken, hem zamanın geçtiği hem de olayın süreklilik 

arzettiği vurgulanır.  

 

Yönetmenler zamanda geri dönmek için de zincirlemeye başvururlar. (…) Balasz, 

zincirlemenin düşlere geçmede çok uygun bir yöntem ulduğunu belirtir (Büker 1985a:133). 

Günümüzde zincirleme geçişe, görüntünün flue’laştırılması ve tekrar netleştirilmesi tekniği de 

eklenerek, bu yöntem daha yetkin kullanılmaktadır. Örneğin, bir filmde oyuncu, geçmişteki bir 

olayı düşlerinde canlandırmak istediğinde, gözlerinin bir noktaya takılarak düşüncelere dalması 

veya uykuya dalıp rüya görmeye başlaması, zincirleme ve flulaşma tekniğiyle sağlanabilir. 

Uykuya dalan oyuncunun yüzü bulanıklaştırılır ve zincirleme geçişle gördüğü rüyaya açılır.  

 

Bindirme tekniği de kahramanın duygularını, düşüncelerini göstermek için uygundur. (…) 

Zincirleme gibi bindirme tekniği de zamanın geçtiğini gösterir. Pudovkin, Kaçak’ta, yapılmakta 

olan bir geminin bir parçası üzerine bitmiş bir gemi görüntüsünü bindirir (Büker 1985a:136).  

 

Düzgün görüntü geçişleri sağlamanın en basit yöntemi tanıtıcı yazılar kullanarak sahneyi 

kuracak uzam ve/veya zamanı belirtmektir. Mascelli’ye göre zincirleme, zaman aralığını 
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kapatmak için kullanılabilir. (…) Bir zincirleme ikilisi genellikle bir geriye dönüşün, ileriye 

atlayışın ya da diğer bir anormal drurumun öncesinde ya da sonrasında kullanılmalıdır. (...) Bir 

sahnenin son çerçevesi ile ardından gelen sahnenin ilk çerçevesinde dondurulmuş zincirelmeler 

kullanılabilir ki bu teknik bu iki sahne arasında zamanın değişmediğini anlatabilir (Mascelli 

2002:142-143). 

 

Kurgu, çekimleri birbirleriyle birleştirirken gereksiz zaman bağlantılarını ortadan çıkartarak 

zamanda ileri bir hareket sağlar. Kurgunun, temanın gelişimini sağlamak ve aksiyonu ileriye 

doğru geliştirmek amacıyla gereksiz zaman bölümlerini, bir başka deyişle gereksiz zaman 

dilimlerini atma işleminde çekimler arası geçiş yöntemleri önemli rol oynar (Demir 1994:56). 

 

Farklı zaman dilimlerini birbirleriyle birleştirmede en basit yöntem kesmedir. Basit 

anlamda ele alınırsa çekimler arasında süreklilik sağladığı, gerçek zamandaki sürekliliği 

koruduğu görülür. Bu tür bir yaklaşımda çekimler arasında zaman açısından hiçbir kopukluk 

yoktur, aksiyon kesintisizce sürer. Daha farklı bir açıdan bakıldığında ise kesme aksiyonun 

gelişimine katkıda bulunmayan olguların atılmasında, dolayısıyla zamanda kısaltma ya da 

zamanda atlama yapılmasında kullanılır. Zamanda atlama türünün ilki, bir zaman diliminin 

dışarıda bırakılmasıdır. Atlanılan bu zaman dilimi, algılanabileceği gibi ölçülebilir de. Atlamanın 

oluşu ve uzunluğu hem görüntüde, hem de seste az çok fark edilebilecek bir kesinti ile gösterilir. 

Zamanda bir kesinti ya da boşluğun varlığının sezinlenebilmesi, mekansal sürekliliğin yeterince 

korunmasıyla sağlanır (Demir 1994:57). 

 

Zaman atlamaları ileriye doğru olduğu gibi öykü içinde gizli kalmış noktaları açıklamak, 

bilinçaltı tarafından algılanan olayları vermek, yıllar önce olmuş olan olayları anlatmak amacıyla 

geçmiş zamana doğru da yapılabilir.(…) Kesmeyle ilgili olarak sözü edilen zamanda atlama 

türleri, başka yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Ancak kesmeden farklı olarak, kararma, açılma, 

geçme, silme gibi yöntemlerle yapılan zaman atlamaları, hem göze daha hoş gelir, hem de 

yumuşak bir ritimde olur (Demir 1994:58). 

 

Kesmeyle yapılan geçişler, çekimlerin, sahnelerin ve ayrımların nesnel (saat), ve öznel 

(psikolojik) zamanını belirlediğinden temanın ritmini ortaya çıkarır. Çoğu romanda bir bölüm 
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bittiğinde yeni bir bölüm yeni bir sayfa ile başlar. Bu geçişler benzer şekilde görüntünün giderek 

kararması ve sonra giderek açılarak, ikinci görüntünün belirmesi şeklinde gerçekleşir. 

Görüntünün giderek kararıp görünmez duruma gelmesi kararma, tersi ise karanlıktan giderek 

görüntünün belirmesi açılmadır. (…) Kararmalar, bir olayın ya da zamanın sonuna gelindiğini, 

belli bir sürecin geçtiğini belirtir. Görüntü boyutunda kesme ve kararma-açılma ile yapılan 

geçişlerde bir çekim fiziksel olarak biter, ardından bir sonraki çekim başlar. Zincirleme geçiş ise 

süreklilik ve ritm düzenlemek için, yaygın olarak da hareket-mekan-zaman değişiminde köprü 

olarak kullanılır (Kılıç 2003:59). 

 

Kararma-açılma, bir durak işlevi görür. (…) Aslında bu boşluk izleyiciye bir dinlenme 

olanağı verir. Bu yöntem sadece durak işlevi görmez kuşkusuz. Arnheim, uyanan ya da uykuya 

dalan bir kişinin bu yöntemle çok iyi gösterilebileceğini söyler (Büker 1985a:137).  

 

Aynı yerde oluşan sekanslar arasındaki kararma-açılmalar, bir günden diğerine, ya da 

haftalar, aylar sonrasına geçişi belirtmek için kullanılır. Kararma-açılma, bir başka ortama geçişi 

belirtmek için kullanılabilir. Konu, birbirinden farklı zaman aralarına bölümlenmediyse ya da 

aralarında anlatımsal açıdan uzam bölümlenmediyse, kararma-açılma sahenenin bir başında, bir 

de sonunda kullanılmalıdır (Mascelli 2002:142). 

 

Zincirleme geçiş yönteminde olduğu gibi yumuşak bir geçiş sağlayan kararma-açılmayla 

zaman ve mekan değişiklikleri anlatılabilir. Filmsel öykü veya aksiyona göre kararma-açılma 

tekniğine başvurulabilir. Örneğin, filmde gözüne yumruk atılan bir adamın gözlerinin kararması, 

kesmeyle (karanlığa geçiş), açılması (karanlıktan aydınlığa) açılmayla verilebilir. Gözlerini 

güçlükle açmaya çalışan adam, (filmsel öyküye göre değişmekle birlikte, örnekleri çoğaltmak 

mümkün) ya hastane odasında tedavi altındadır ya da tek başınadır ve kendine gelmeye çalışarak 

ne olduğunu anlamaya çalışmaktadır…   

 

Silinme geçiş ise, bir sahnenin bir diğer sahneyi çerçeve dışına ittiği görüntüsünü veren 

hareketli optik etkilerdir. Silme hareketi, dikey, yatay ya da açısal olabilir. İki sahne arasındaki 

sınır, silik bir çizgi ya da yumuşak bir kaynaşma olabilir (Mascelli 2002:143). 
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Yönetmen çekimler arası geçiş yöntemleriyle zamanda atlamalar yaparak, önemli anıları ve 

öykünün gelişimine katkıda bulunacak olayları seçerken diğer yandan da kurgu yoluyla zamanı 

daha kompleks şekilde işleyerek dramatik yoğunluğu yüksek, gerilimli anlar yaratır. Zamanın 

kompleks kullanımına yoğun şekilde paralel kurguda rastlanır. Paralel kurguda genellikle 

birbirinden uzakta gelişen iki aksiyon, bir başka deyişle iki öykü çizgisi vardır. Geometrideki 

karşılığından farklı olarak örneklerin çoğunluğunda bu sinematik çizgiler bir süre sonra kesişirler. 

Paralel kurguda aksiyon ana ve yan aksiyonlara bölünür. Öykünün önemli bölümlerini içeren ana 

aksiyon ayrıntılı bir şekilde işlenirken, yan aksiyona aksiyonu hızlandırıcı zamanı yoğunlaştırıcı 

bir işlev yüklenmiştir. Ancak, eşzamanlılıktan farklı olarak, paralel kurguda ardarda gelen 

sahneler arasında bir süreklilik ve zamansal bir gelişim vardır (Demir 1994:60-61). 

 

Kurguda zamanın anlamlı kullanımlarından biri de ritim yaratmaktır. Çekimlerin 

uzunluğundaki değişim, ritmik kurgunun temelidir. Kısa, uzun, orta boy kesmeler, tümüyle 

yaratılmak istenen atmosfer tarafından belirlenir. Örneğin her biri, beşer saniyelik sürelere sahip 

çekimler dizisi, her biri sadece birer saniye süren çekimler dizisine göre daha yavaş bir ritm 

yaratır. Bu tür dizilerin birden fazla tekrarı bir gelişim örgüsü çizerek ya da ritmde kontrast 

oluşturacaktır. Çekimlerin sürelerinin değişimi, ritmik düzeninin çeşitliliğini daha da arttırır. 

Şüphesiz çekimlerin ritmik düzenlemeleri için, denetimsiz süreler ve ölçüsüz zaman aralıkları 

önermek imkansızdır. Ritm ve çekimlerin örgüsü anlaşılacağı gibi mekaniktir. Değişik ritm ve 

zaman aralıklarının düzenlenmesiyle ritmik kompozisyonlar sınırsız çeşitlilikler yaratır. Böylece 

ritm, sezgiyi arttırıcı ve duygu oluşturucu bir katalizör rolü oynar (Demir 1994:60). 

 

Günümüzde geçiş yöntemleri daha çok filmsel öykü, aksiyon ya da zaman-mekansal 

ortamın özellikleri ve oyuncunun içinde bulunduğu psikolojik duruma göre ve zenginleştirilerek 

verilmektedir. Görüntünün 180 derece döndürülerek, başka bir sahneye geçiş ile zaman-mekan ve 

öyküde içerik değişiklikleri verilmektedir. Bu tekniği daha çok bol bol kahkaha efektlerinin 

kullanıldığı dizilerde görmek mümkün olmakla birlikte, bir kapının kapanması geçiş tekniklerinin 

en uygunuyla birleştirilerek anlatım zenginleştirilmektedir. Öyleki bir filmde, öykü ya da aksiyon 

gereği, bir oto yıkamada yıkanan otomobilin köpüklü ön camının, sileceklerle gittikçe 

temizlenmesi ve dış mekanın gittikçe netleşmesinden bile bir geçiş tekniği olarak 

yararlanılabilinmektedir. 
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3.4.2. Filmsel mekan  

Birçok şeyin bir araya getirilmesiyle film oluşturulur. Filmde bir düşünceyi anlatmak için 

kullanılan vazgeçilemez araçlardan biri de konunun içinde geçtiği mekandır. Filmde kullanılan 

hemen her şey; kullanılan objeler ve bunların kullanılış biçimi, yöntemi, kurgu, görüntü, kamera 

açısı, çekim, oran, dil, ışık, renk, ses, oyuncular ve daha pek çok şey filmdeki iki boyutlu ama 

gerçekte üç boyutlu olan mekanı birebir etkileyen araçlardır. Yeni mekan yaratmada mutlaka 

cam, ahşap, kerpiç gerekmiyor. Çünkü yeni bir malzeme var; görüntü... (…) Bu araçlar görüntü 

yoluyla mekan yaratmaya yaramaktadır. Dolayısıyla sinemacı elindeki tüm bu araçları kullanarak 

görüntüyü düzenler. Görüntü düzenlemesi mekanın daha bulanık, net, bozuk, sonsuz, büyük ve 

sonsuz çeşitte algılanmasını sağlayabilir (www.odevsitesi.com/odevler/2005_6/117244-

sinemada-mekan.htm) (03.01.2006).  

 

Mekan her üç boyutta da yayılma gösteren bir süreklilik olarak tanımlanır. Gerçek evren 

içinde bu mekan kavramı (uzunluk, genişlik ve yükseklik) iki gözle görülen görüntüye bağlıdır ve 

sınırlıdır. Bir kişi bir yerden bir başka yere hareket ettiğinde ya da yoğunlaşmış dikkat tarafından 

soyutlanmış mekanın değişik alanlarına hareket edildiğinde değişir. Gerçek yaşam içinde 

deneyler göstermiştir ki, fiziksel mekan somuttur ve kolay denetlenemez. Gerçek mekanda ani bir 

kesinti yoktur. İçinde oluşan her aksiyon kesintisiz mekansal bir sıra izler. Bahçeden mutfağa 

giden bir kişi istediği yere ulaşmak için, dışarıdan içeriye doğru uzanan belirli sayıdaki ara 

mekandan geçmek durumundadır. Gerçek yaşamda bu olay, (dışarıdan içeriye, onun gerçek 

mekansal boyutları ne olursa olsun) sabittir. Küçültülemez, genişletilemez. Mekanın fiziksel 

sürekliliği bölünümez ya da değiştirilemez (Jacobs 1994:41-42). 

 

Filmde mekan, çok boyutluluğunu kaybeder. Gerçek mekanın düz bir düzlem üzerinde iki 

boyutlu yansıması görünür. Fiziksel mekan görsel bölümlere ayrılır ve değişik kamera 

pozisyonlarıyla değişik odak uzunluğuna sahip merceklerle ve yönetmenin isteğine göre sıralanır. 

Böylece konunun içinde düzenleneceği mekan, filmin perdesinin sınırlarınca kuşatılır. Mekan 

görsel düzenlemeye ve çekimden istenen etkiye doğrudan bağlı olarak görsel bir öğe olur. 

Duyarlılıkla kullanıldığında görsel mekan, ek bir duygu ve üslup değeri kazandırarak bir konuyu 

anlatmak, bir çekimi ifade etmek için uygulanan güçlerden biri olabilir (Jacobs 1994:42).  
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Görsel mekan, konunun görsel sunumu ile ilgili olarak her çekimin kendi koşulları içinde 

işlev görür. Filmsel mekan ise, çekimlerin zaman içindeki düzeni, sırası ve aralarındaki ilişki ile 

ortaya çıkar. Filmsel mekan perdedeki gerçek zamanı bozma yöntemine benzer bir yolla gerçek 

mekanı bozar. Bu filmin yönetmene mekansal gerçeği parçalama ve kendi amacına uygun bir 

biçimde yeniden kurma olanağı sağlar. Film kamerası fiziksel mekanla sürekli uğraşır, bütünün 

içinden bölümler ve alanlar seçerek bunları değişik mekansal uzaklıklardan ve bakış 

noktalarından görüntüler. Uzak çekim, orta çekim ve yakın çekim terimleri, kamera ile konu 

arasındaki mekansal uzaklık tarafından adlandırılır. Bu kamera pozisyonlarının her biri mekansal 

gerçeğin değişik bölümlerini gösterir. Bütünün parçaları olan bu bölümler, gerçek mekansal 

boyutlara dikkat edilmeksizin, konuya fiziksel sınırlılıklar sağlar. Konuyu değişik bakış 

noktalarından yapılan çekimlerle görüntülemek, konuyu çok boyutlu gösterir (Jacobs 1994:43). 

 

Gerçek ve film mekanı arasındaki farktan ilk kez söz eden Pudovkin, “Yönetmen, ayrı ayrı 

çekimlerin birleştirilmesiyle, tümüyle kendisine ait bir filmik mekan oluşturur. Gerçek mekanın 

değişik noktalarının kaydedildiği farklı film parçalarını, tek bir filmik mekan içinde birleştirir ve 

kısaltır” derken, öğretmeni Kuleşov’un yaptığı deneysel filmi örnek gösterir: Bu, 5 çekimden 

oluşan bir sahneydi ve çekimlerin her biri değişik yerlerde ayrı ayrı çekilmişti. Çekimler özel bir 

sıra içinde tekrar kurgulandıklarında, gerçekte var olmayan bir mekan birliği yarattılar. Film bir 

delikanlının kıza doğru ilerleyişini, buluşmalarını, delikanlarının uzakta bir binayı gösterişini, her 

ikisinin binaya doğru yürüyüşlerini ve sonunda beraberce çok geniş merdivenlerden çıkışlarını 

gösteriyordu. İlk üç çekim Moskova’da değişik yerlerde, dördüncü çekim Beyaz Saray’ın eski bir 

Amerikan filminden alınmış görüntüsü, beşinci çekim Leningrad’da bir kilisenin merdevinlerinde 

çekilmişti. Çekimler birleştirildiğinde gerçekte birbirlerinden binlerce mil uzaklıkta bulunan 

yerler bir araya getirilerek, oyuncuların birkaç adımda katedecekleri küçük bir alana 

indirgenmiştir. Bu sinematik gelenek (seçilmiş çekimler kullanmak, aynı ya da değişik yerlerden 

görüntüleme yapmak, gerçek mekanın çeşitli ve birbirinden ayrı görüntülerini birleştirmek) hem 

kurgu sanatını başlatır hem de doğada bulunmayan bir mekansal süreklilik illüzyonunu mümkün 

kılar (Jacobs  1994:44). 
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3.4.2.1. Filmsel mekan ve özellikleri 

Gerçek yaşamda insanı çevreleyen dünya kesintisiz, birbiriyle ilişkili bütün bir sahnedir. Bu 

sahnede zaman-mekan süreklidir. Gerçek mekanda olaylar, gözler önünde mantıksal bir sıra 

içinde oluşur. Bir kent merkezinde, bir binanın penceresinden dışarı baktığımızda,  sokakları, 

araba ve insanların hareketlerini gözleyebilir, aralarındaki fiziksel ve bütüncül ilişkiyi 

anlayabiliriz. Ancak gerçek yaşam filme aktarıldığında aralarındaki bütüncül ilişki kaybolur.  

 

Gerçek yaşam, filme aktarıldığında burada görülen herşey yaşamın parçalarıdır ve tek 

başlarına bütün ile ilişkileri yok olmuştur. Burada gerçek yaşamdaki süreklilikten söz edilemez. 

Film bir öykü anlatma aracıysa, film yönetmenin görevi, seçtiği yaşam parçalarından içinde her 

şeyin kesintisizce aktığı izlenimi verecek ve seyirci tarafından bir bütün olarak algılanacak bir 

öykü mekanını oluşturmaktır (Demir 1994:44). 

 

Mekan gerçekte 3 boyutlu bir yayılma gösterirken, filmde uzunluk, genişlik, yükseklikten 

arınarak ekrana yansır. Düzlem üstüne yansıyan bu mekan gerçek mekan da olabiliyor, konunun 

içinde geçeceği mekan perde sınırları dahilinde geçici olarak kurgulanan kurgu mekan ya da 

bilgisayar teknolojisi kullanılarak yepyeni sanal mekanlar üretiliyor. Bununla bağlantılı olarak 

mekanda süreklilik, süreksizlik, mekansal kopukluk, mekansal sıralama, gerçek mekan-film 

mekanı gibi kavramlar girer işin içine… (…) Sinema filmlerinde yaşamdan kesitler kısa zaman 

ve mekanlar içinde sıkıştırılıp izleyiciye sunulur. Böylece fiziksel mekan sosyal veriler ışığında 

kolayca okunur hale gelir. Bu bakımdan tasarımcılar için filmler kentin kendisi kadar mimarlık 

ve mekan oluşumunda modeldir (www.odevsitesi.com/odevler/2005_6/117244-sinemada-

mekan.htm) (03.01.2006). 

 

Filmsel mekan, mekanı 3 boyutta da yayılma gösteren uzunluk, genişlik ve yüksekliği olan 

süreklilik olarak tanımlarsak filmde mekan bu çok boyutluluğunu kaybeder ve gerçek mekanın 2 

boyutlu görüntüsü ekrana yansır, düzleme yansıyan bu görüntü gerçek mekan da olabilir kurgu 

mekan da. Yönetmen ya da set tasarımcısı ya da yerine göre mimar konunun içinde geçeceği 

mekanı film perdesi sınırları dahilinde yeniden kurgular, çekimden istenen etkiye göre çeşitli 

yöntemler kullanarak görsel bir düzenleme yapar. Mekan bir konuyu anlatmak için kullanılan 

araçlardan biri olarak öykü ile iç içe geçer, kamera açısı, biçimler, şekiller, ışık, gölge, netlik gibi 
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ayarlamaların da işin içine girmesiyle filmde ve mekanda farklı etkiler yaratılabilir, mekanın daha 

dramatik, daha geniş, daha boğucu algılanması sağlanabilir 

(www.odevsitesi.com/odevler/2005_6/117244-sinemada-mekan.htm) (03.01.2006). 

 

3.4.2.2. Alan derinliği ve mekansal birliktelik 

Alan derinliği yönetmen için bir seçenektir. Yönetmen alan derinliğini, çoğu kez konu 

gereği, kimi kez de mekansal (uzamsal) birlikteliği sağlamak için, alan derinliğini kullanır (Büker 

1989:22). Ayrı zaman-mekan parçalarının, anlamlı bir bütün oluştaracak biçimde kurgu yoluyla 

birleştirilerek, filmde akıcı, tutarlı ve kesintisiz bir zaman-mekan bütünlüğü sağlanmaya çalışılır.  

 

Mekanın bütünleştirilmesinde ya da izleyici tarafından bir bütün olarak algılanmasında, 

bakış noktalarının mekan içindeki kişi ya da nesnelere bağlı değişmesi önemli rol oynar. (…) 

Bakış noktaları belirli odaklara bağlı olarak değişir. Bu da çekim ölçekleriyle parçalanan mekanın 

bütünleştirilmesinde önemli rol oynar. Değişik bakış noktalarından aksiyonu izlemek, üç 

boyutluluğu ve mekanın bütün olarak algılanmasını sağlarken, değişik odak uzunluğuna sahip 

mercekler, kendilerine özgü perspektifleriyle mekan üzerinde kimi denetimlerin yapılabilmesine 

olanak tanır (Demir 1994:110). 

 

Montajın yerine uzun çekimi, alan derinliğini koyan Bazin, montajı yadsımaz, montajın 

önemini azaltır. Örneğin Welles, Yurttaş Kane’de, dramatik etkiyi kesmeye başvurmadan yaratır. 

Alan derinliği kullanımıyla Welles, birkaç saniyeyi bir çevrime sığdırır. Alan derinliğini Welles 

bulmadı kuşkusuz, Bazin’e göre, Welles’in önceli Renoir’dir. (…) Renoir, alan derinliğine ilişkin 

şu görüşleri dile getirmektedir: “Mesleğimde ilerledikçe alan derinliği kullanma eğilimim arttı. 

Çalışmalarım ilerledikçe, iki oyuncuyu, bir fotoğraf stüdyosundaymışçasına alıcının karşısında 

yüzyüze karşılaştırmaktan vazgeçtim. Karakterlerimi alcıdan değişik uzaklıklarda, daha özgür bir 

biçimde yerleştirmeyi ve devindirmeyi yeğledim. İşte bunun için alan derinliğine gereksinimim 

büyük.” (aktaran: Büker 1989:21) 

 

Mitry’e göre, nesnelerin rölyef duygusunu göz kendi organik mekanizmasıyla sağlar, 

sinemada ise teknik olarak bu duygu verilmeye çalışılınca, gerçektekinden daha yoğun olur, yani 

yanlış olur. Gerçekte de rölyef duygusu yalnızca gözün optik özelliğine değil, psikolojik 
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nedenlere bağlıdır; bunun görsel algılama ile mekandaki deneyimimizin eşzamanlı bir 

düzenlemesi sonucu elde edildiğini söylemek gerek. Sinemada devinim, derinlik duygusunu 

belirler, onu yaratır. Bu kuşkusuz rölyef duygusu olmamakla beraber, biri diğerine bağlıdır. 

Devinimle sinemada mekan yaratılınca, psikolojik olarak rölyef de elde edilir (Zıllıoğlu 

1981:175).  

 

Görüntünün alan derinliği, çağdaş film için büyük bir önem taşır. Görüntünün “ön 

sahne”sindeki omuz çekimi ile derinlikteki toplu çekimin bileşimi olarak görüntünün alan 

derinliği, perdenin “doğal” iki boyutunu aşan ve çok duyarlı bir eşbiçim sistemi yaratan 

sinematoğrafik bir dünya kurmaktadır: Üç boyutlu, sınırsız ve birçok egemenden oluşan reel 

dünya, perdenin düz, sınırlı dünyasına eşbiçimli duruma gelmekte ve bu durum kendi yönünden 

aktarım aşaması olarak işlev görmektedir; yansı, birçok boyut içinde gerçekleşmekte, resim 

sanatından tiyatrodaki gelişim sürecini bu boyutlar içinde izlemektedir. Alan derinliğinin yetkin 

bir şekilde uygulanışı, örneğin Yurttaş Kane filminde ve Truffafut’un filmlerinde görülür 

(Lotman 1999:128-129). 

 

Sürekli derinliğe yönelik bir odaklanma ve belirgin bir kurguya sahip olmayan bir anlatı 

biçimi, yaşamın bağlamını, parçalara ayrılamayan akışını yansılayan bir metin sağlar. Gerçeklikte 

ise sinematoğrafik metin birçok düzey tarafından bölümlere ayrılır: Omuz çekimleri görüntünün 

“önsahne”sini bölmekte ama dipdüzey bütün olarak kalmaktadır (sanatçının vereceği karara göre 

dipdüzeyi bulanık ya da seçik yansıtma olanağı, karşıtlığı arttırır). Metin ve üstmetin, yaşam ve 

model kuran gözlem tarzı çekim içinde aynı zamanda ortaya çıkar. Sinema dilinde vicdan için, 

ahlaksal yönden değerlendirilen düşünce için eğretileme olarak gözlerin yakın çekimine çok sık 

başvurulur. Eisenstein’in “Grev” filmi, simgesel olan “insanlığın vicdanı” çekimiyle sona erer 

(Lotman 1999:130-131). 

 

Mascelli (2002:77), kompozisyon derinliğinden söz ederken, derinlik oluşturulmasına 

yönelik şu önerilerde bulunur: “Oyuncuları ya da nesneleri perde boyunca kameradan eşit 

uzaklıkta konumlandırmak yerine, derinliğe sahip kompozisyonlar oluşturun. Sinema filminin iki 

boyutlu düz perdesi üzerinde üç boyutlu bir yanılsama oluşturabilmek için uygulanabilir her türlü 

derinlik gerecinden yararlanın. Açı-karşı-açı çekimi yapın. Oyuncuları ortam içinde binme 
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yapacak şekilde yerleştirin. Kamerayı öne, arkaya, izleyiciye doğru ya da izleyiciden uzağa doğru 

hareket ettirin. (…) Uzak arka planın görülebilmesi için olanak olduğunca derinlik taşıyan 

ortamları filme çekin. (…) Düz açılardan, dümdüz ışıklandırmadan, görüntünün bir ucundan 

diğer bir ucuna dümdüz hareketten ve oyuncuların konumu ile devinimin sahnelenişinden 

dümdüz, görüntünün bir ucundan diğer ucuna uzanıveren bir sıralamada olmasından kaçının. 

Perdedeki derinliğin kompozisyonla başladığını ve üç boyutlu somut etkiler üreten kamera açıları 

ile zenginleştiğini unutmayın.”  

 

3.4.2.3. Mekan kesintisizliği  

Devinim bir yerden bir diğerine taşınırken, öyküyü anlatmak mekan (uzam) kesintisizliğini 

içerir. Bir araştırma gezisi belgeseli, bir arama yolculuğu ya da seyahat filmi bunun tipik 

örnekleridir (Mascelli 2002:77). 

 

Gerçekte mekan 3 boyutludur, yani mekan kesintisiz devam eder. Fiziksel sürekliliği vardır. 

(bir yere ulaşmak için yol-bahçe-mutfak gibi ara mekanlar var).Ve bu süreklilik kesilemez, 

bölünemez, genişletilemez. Sinema ise bunu kendi yöntemleriyle olanaklı kılar. Gerçek mekanı 

ya da kurgulanan mekanı parçalara ayırmak ve çekimler sonrası birleştirip montajlayarak tekrar 

yaratmaktır yapılan. Mekan parçalanıp montajlanarak yeniden kurgulanır. Bütünün parçaları olan 

bölümler söz konusudur. Gerçek mekansal boyutlar ise geçerliliğini yitirir. Ayrı ayrı çekimlerin 

parçalarının birleştirilmesiyle yönetmen filmik mekan oluşturur. Gerçek mekanın değişik 

noktalarının kaydedildiği film parçaları tek bir filmik mekan içinde birleştirilir 

(www.odevsitesi.com/odevler/2005_6/117244-sinemada-mekan.htm)(02.05.2006). 

 

Kabul edilebilir olması için mantıksal bir hareket yapısının gösterilmesi gerekir. Ayrıca 

zaman kesintisizliği yolu ile uzam içinde ileri geri hareket etmek, hızlı ya da yavaş yolculuk 

etmek ya da bir anda başka bir yere taşınmak da olanaklıdır. (…) Uzam tek bir sahne olması 

dışında filmlerde ender olarak gerçekte varolduğu biçimde gösterilir; görsel ve kurgusal 

tekniklerle yoğunlaştırılabilir ya da genişletilebilir. Uzam yansıması, çeşitli yollardan 

yaratılabilir. Optik geçişler kullanarak, uzam uzatılabilir ya da kısaltılabilir. Bu sonuç, yalnızca 

gereksiz alanların atlanması yoluyla, uzamsal ilişkilerin değiştirilmesi yoluyla, zekice yapılacak 
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bir kurgulama yoluyla ve hayalgücünün kullanıldığı öykü anlatımı yoluyla elde edilebilir 

(Mascelli 2002:77-78).  

 

3.4.3. Geçiş türleri ve kamera hareketlerinin zaman-mekansal kullanımı  

Öyküyü, mekanı, zamanı, insanları ve eşyaları inceleyerek ve anlatımdan kaynaklanacak 

bir hareketli geçişi arayarak, pek çok sekans birbirine bağlanabilir.  

 

Mascelli’ye (2002:146) göre, belirli bir aranın başını ve sonunu belirleyen iki anahtar 

çekim çok önemlidir. Bir akşam yemeğinde çorbadan kuruyemişe zincirleme yapılabilir. Bir 

bebeğin sarsak adımları yere sağlam basan yürüyüşüne zincirleme yapılabilir. Minyatür bir uçak 

modelinden gerçek boyutlarında bir uçağa zincirleme yapılabilir. Dev bir yangın tütmekte olan 

küllere zincirleme yapılabilir. Küçük bir alevden, büyük bir orman yangınına geçiş yapılabilir. 

Klasik bir örnek olabilir belki ancak, parkta sevgilisini bekleyen bir gencin, uzun süre beklediğini 

göstermek için, yaktığı birkaç sigaradan çektiği nefeslerin ardından, önünde biriken izmaritlere 

zincirleme yapılabilir.  

 

Asansöre binen birinin, istediği kata ulaşması silinmeyle verilebilir. Bürosundan çıkan 

birinin, binayı terkedişi zincirlemeyle sağlanabilir ki, böylelikle önemsiz zaman ve mekan aralığı 

bu şekilde etkili bir biçimde kapatılabilir. Geriye dönüşlerde tarihi olayları anlatan gazete 

başlıkları zamanı vurgulamak için kullanılabilir. Bir filmde seri katilin, geçmişte işlediği 

cinayetler, gazete manşetleriyle anlatılabilir.  

 

Mekan ise işaretlerle, kapılar üzerindeki adlara, binaların adlarını gösteren tabelalara, 

demiryolu ve karayolu üzerindeki levhalara, şehir adlarına, havaalanı ya da terminellerine 

zincirleme yoluyla bağlanabilir. (…) Uzun yolculuklar araba tekerleklerinin dönmesi, kilometre 

göstergesinin değişmesi, bir harita üzerinde yanıp sönen çizgi, damgalanan pasaportlar, bavula 

yapıştırılan otel etiketleri, göz açıp kapayana kadar geçiveren yol çizgileri veya işaretleri, 

gemiler, uçaklar, tren ya da otobüslerle görüntülenebelir. Bu devinimler tek tek olabileceği gibi, 

yolcunun yüzüne ya da diğer sahneler üzerine bindirme de yapılabilir. (Mascelli 2002:147) 
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Ülke ya da şehirleri anlatmak için tanınan sembol veya imgeler kullanılabilir. Kırsal 

kesimden kente göç ve yarattığı sorunları işleyen klasik Türk filmlerinde, saf Anadolu delikanlısı, 

sırtında heybesi, başında kasketiyle başladığı yolculuğunu, İstanbul’da Topkapı, Harem Otogarı 

ya da Haydarpaşa’da tamamlar. Örneğin, filmde Samsun’a iş seyahatine giden karakterin buraya 

ulaştığını anlatmada şehri simgeleyen Atatürk anıtı kullanılabilir. Boğaz Köprüsü, Galata Kulesi 

veya Sultanahmet Camii İstanbul’u, Saat Kulesi İzmir’i, Mevlana Müzesi Konya’yı, Eyfel Kulesi 

Paris’i, Piramitler Mısır’ı çağrıştırır.  

 

Bir kişinin odasında bulunan çeşitli eşyalar, onun kişiliği, nelerden hoşlandığı, neyin 

özlemini duyduğu veya hayallerinin neler olduğu hakkında bilgi verebilir. Aynı kişinin odasında 

duvardaki posterler, çerçelenmiş resimler, düzeltilmemiş bir yatak, masadaki kirli bardak veya 

kahve fincanlarıyla izmaritlerle dolu veya boş bir kül tablası; kesme, zincirleme ya da kameranın 

yumuşak bir çevrinme veya kayma hareketiyle izleyiciye aktarıldığında, izleyici bu mekan ve bu 

mekanı kullanan şahsın kişiliği hakkında bilgi sahibi olur.  

 

Kamera hareketleri bir ortamdan diğerine geçişte kullanılabilir. Kamera yukarı çevrinmeyle 

gökyüzünü gösterir, başka bir gökyüzüne zincirleme yapılır, kamera aşağı çevrinme yaptığında 

başka bir ortamdadır (Mascelli 2002:147). 

 

3.4.4. Filmde Ses-Müzik ve Zaman-Mekan Etkisi 

3.4.4.1. Filmde ses ve zaman-mekan etkisi 

Çevremizde gördüğümüz nesnelerin çıkardığı sesler, nesnelerin görüntüleri kadar bizleri 

etkiler. Hatta nesnelerin içinde bulundukları ortamın yarattığı ses, bizler için sunulmuş işitsel bir 

dünyadır (Kılıç 2003:63). Perde üzerindeki hareketin mekan yanılsaması yattığı çok önceleri 

saptanmıştır. Çek sanat kuramcısı Mukarovski, daha 30’lu yıllarda sesin perdedeki iki boyutu 

ortadan kaldırdığına ve ona ek bir boyut kazandırdığına dikkat çekmektedir (Lotman 1999:54). 

 

Sesin kenarları olmadığını, ancak bir mekansal rengi olduğunu öne süren Bela Balazs ise 

sesin yerini belirlemenin zor olduğunu, film yönetmenlerinin bunu mutlaka göz önüne almaları 

gerektiğini belirtmektedir. Balazs’a göre, bir filmde ağızların hareketlerini göremeyeceğimiz 

biçimde yan yana durmuş üç kişi, sözlerine jestleriyle eşlik etmeden konuşuyorlarsa ve sesler de 
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birbirinden çok farklı değilse, hangisinin konuştuğunu bilmek neredeyse olanaksızdır. Çünkü 

sesler ışığın bir yansıtıcıyla yönlendirilmeleri gibi hassas bir biçimde yönlendirilemezler. Işık 

demetleri gibi düz ve yoğunlaştırılmış ses demetleri yoktur. Görülebilir şeylerin pek çok kenarı 

vardır, sağ kenar, sol kenar, ön ve arka. Sesin böyle görünüşleri yoktur, bir ses şeridi bize ne 

taraftan ateş edildiği hakkında bilgi veremez (Balazs 2003). 

 

Sanat tarafından sahnede ya da platformda yeniden üretilen her doğal ses yanlış bir ton 

rengine sahiptir, çünkü her zaman yeniden üretildiği sanılan ortamın değil, topluma sunulduğu 

ortamın rengini varsayarlar. Her sesin bir uzam-sınırsal [spacebound] karakteri vardır. Aynı ses, 

küçük bir odada, bir mahzende, büyük boş bir salonda, bir sokakta, bir ormanda ya da denizde 

farklı duyulur. Gerçekten bir yerlerde üretilmiş her sesin bir mekan-niteliği [spacequality] olmak 

zorundadır ve eğer sesin duyusal yeniden üretiminin gücü kullanılacaksa bu nitelik çok 

önemlidir! Bu tiyatro sahnesinde her zaman çarpıtılan yerel tınıdır. Mikrofonun en önemli 

sanatsal yetilerinden bir tanesi, merkez noktasına gelen seslerin sürdürülmeleri ve kendi tonal 

renklerini kaybetmemeleridir. Bir mahzende kaydedilmiş bir ses nerede dinletilirse dinletilsin, 

mahzendeki bir ses olarak kalır, tıpkı izleyici sinema salonunun neresinde oturursa otursun 

görüntünün kameranın bakış açısından gösterilmesi gibi. Eğer görüntü üstten çekilmişse, 

seyirciler onu görmek için yukarı (beyaz perdeye) bakmak zorunda olsalar bile, görüntüyü üstten 

görürler. Tıpkı gözünüz kamera merceği ile tanımlanıyor gibidir, dolayısıyla kulağımız da 

mikrofonla. Ve sesleri nerede dinletildiklerinden bağımsız olarak mikrofonun onları kaydettiği ilk 

halleriyle duyarız. Bu yolla, sesli filmde izleyiciyle oyuncu arasındaki sabit, değişmez, kalıcı 

mesafe yalnızca görsel olarak değil, ama işitsel olarak da aşılmış olur. Yalnızca izleyiciler olarak 

değil, ama dinleyiciler olarak da koltuklarımızdan alınıp sahnede anlatılan olayların gerçekleştiği 

yere götürülürüz (Balazs 2003).  

 

Film sanatında ses, görüntünün yanına çok sonraları eklenmesine rağmen, filmin görsel 

estetiğini yeniden düzenledi. Görüntüye yeni ufuklar açtı. (…) Müzik de sessiz sinema 

döneminde bile, görüntüleri açıklaycı ve ara konuşma yazılarını birleştirmeye yardımcı olurken 

görüntünün altında ezilmedi. (…) Çevremizi anlamlandırma açısından ses günlük yaşantımızın en 

önemli öğelerinden birisidir. Bildiğimiz nesneler ve olaylar ekranda bir tema içinde görüntü 

olarak belirlenirken, bunların sesleriyle birlikte ekrana gelmeleri, gerçeği ifade etmesi açısından 



 149 

son derece önemlidir. Öte yandan ses, görüntü boyutunu psikolojik olarak tamamlayıcı bir 

öğesidir. İzleyici çoğu kez ekrandaki görüntü ile sesi bütün olarak görme eğilimindedir (Kılıç 

2003:64-65). 

 

Teknik deyimiyle gürültü ve ses birbirinden ayrılmalıdır. Ses belli bir amaca yöneliktir, 

gürültü ise rastlantısaldır.  

 

Ekran açısından sesin işlevlerinin neler olabileceğini ve sesi kullanarak neler 

yapılabileceğini Millerson, şöyle açıklamaktadır: “Doğal ses, bilgiyi doğrudan yalın ve düz bir 

yolla anlatan seslerdir, örneğin normal konuşma. Çevresel ses, olayların geçtiği yeri belirleyen 

seslerdir, örneğin bir caddenin trafik sesi. Yorumlayıcı ses, düşünce ve duygular açısından etkili 

olan seslerdir. Dramatik olarak canlandırılan konunun ciddiyetini ya ciddiyetsizliğini belirleyen 

müzik parçası. Simgesel ses, simgesel olarak bir olay ya ya nesneyi açıklayan seslerdir. Örneğin, 

gündoğuşunu simgeleyen horoz sesi. Öykündürücü ses, konunun kendisini, kişiliğini ya da 

hareketlerini öykündüren seslerdir. Mesela, hayvan sesini öykündüren müzik parçası. Özleştirici 

ses, daha önce bilinen bir olayı sesle yeniden hatırlatmak. Bir konu gösterildğinde kullanılan ses 

efekti ya da yapımın başlangıç ve bitiş müzikleri. Özetleyici ses, daha önce duyulan sesleri 

hatırlatmak için kullanılan seslerdir. Birleştirici ses, olaylar ve sahneler arasında ilişkiyi sesle 

kurmaktır. Geçişlerde kullanılan ses efektleri ve müzik gibi. Sıralayıcı ses ise, dramatik ve komik 

etkiler düzenlemek için sesleri birbiri arkasına eklemektir” (Millerson’dan aktaran: Kılıç 

2003:70). 

 

Ses boyutuyla ilgili olarak kulağımıza gelen sesin, perdesi, tınısı, süresi, zarfı ve yoğunluğu 

olmak üzere bazı temel özellikleri vardır.  

 

Ritmde hızlandırıcı ve yavaşlatıcı etki açısından bakıldığında, görüntüye eşlik eden sesin 

süresi öne çıkmaktadır. Süresi çok kısa sesler, ritmi arttırıcı, uzun sesler ise ritmi yavaşlatıcı etki 

yaratmaktadır. Örneğin, ay ışığının aydınlattığı loş ışıklı bir bahçeden yükselen cırcır böceği 

sesiyle bir baykuş veya yarasa sesinin ritm ve psikolojik etkisi farklıdır. Cırcırböceği sesi 

romantik veya bir huzur hissi verirken aynı zamanta ritmi yavaşlatıcı bir etki, baykuş veya yarasa 
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sesi ise korku ve gerilimi arttırıcı bir atmosfer yaratırken ritmi hızlandırıcı bir etki yarattığını 

söyleyebiliriz.  

 

Perdede (ekran) kullanılan sesleri temel olarak tanınan ve tanımayan olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Tanınan sesler, sesi değil, içerdiği anlamı öne çıkarır. (…) Tanınan ses kişişi doğal 

olarak kişiyi önceden bildiği anlama yönlendirir. Örneğin caddeden duyulan bir aracın ani fren 

sesi, trafik kazasını çağrıştırır. Fren sesinden sonra çarpma sesleri de duyulursa anlaşılır ki trafik 

kazası oldu. (…) Tanınan sesin kullanılabilmesi, sesin içerdiği sembollerin önceden bilinmesiyle 

ilgilidir (Kılıç 2003:67). 

 

Tanınan sesler görüntüde zaman-olay-mekan gelişimine yardımcı olur. Bir çalışma odası 

düşünelim, bu çalışma odasının nasıl bir mekan içinde yer aldığını, sadece tek bir tanınan sesle 

belirlemek mümkündür. Kuş cıvıltıları, bu mekanı kırsal bir bölge, yaklaşıp-uzaklaşan bir polis 

aracının siren sesiyse bir yerleşim yeri (şehir merkezi) olarak belirtir. Gemi siren sesi ise denize 

yakın bir mekanı çağrıştırır. Görünçlükteki tek bir görüntünün ardından başka görüntülere gerek 

kalmadan ses, yarattığı boyutla izleyeni yönlendirir. Yine aynı görüntüyle birlikte değişik sesler 

izleyiciyi bu mekanla ilgili olarak günün farklı saatlerine hatta mevsimlere yönlendirir. Horoz 

sesi ya da yoldan geçen sütçünün sesi mekanı sabahın erken saatlerine taşır. Bir başka ses, 

örneğin kapı zili sesi, bizi mekanda gelişecek bir olaya yönlendirir. Kapı bir kez daha çalınır ve 

uzaklaşan ayaksesleri duyulur, böylece mekanda kimsenin olmadığı ortaya çıkar. Sonuç olarak 

diğer öğelerle birlikte ses, yarattığı boyut içinde öyküyü geliştirir (Kılıç 2003:67-68). 

 

Birbirinden uzak iki ayrı mekandaki kişiler arasında yapılan telefon konuşmalarında, 

konuşan kişilerin ses tonları farklı olarak verilir. Görüntüde olmayan kişinin sesi telefonda ince 

(tiz), görüntüyle birlikte verilen kişinin sesi ise içinde bulunduğu mekanın genel durumuna göre 

normal düzeyde algılanır.  

 

Tanınmayan sesler ise, özel olarak belirli bir anlam içermeyen seslerdir. Bir duygu ya da 

düşünce yaratabilir, ancak özel bir anlama yönelik sesler değildir. Tanınmayan sese en güzel 

örnek müziktir, özellikle görüntüdeki olayı yoğunlaştırmak ve açıklamak için kullanılan müzikler 

bu türün en iyi örnekleridir. Tanınmayan sesler çoğunlukla tek başına görüntüyü yönlendirmez, 
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görüntüyle bir birliktelik oluşturarak onu zenginleştirir. Yani ses, görüntü boyutunda oluşan 

manyetik güce destek olur. Tanınan sesin tersine, tanınmayan sesler özel durumlar dışında tek 

başına manyetik bir güç oluşturmaz (Kılıç 2003:68). 

 

Bir mekanda, bize doğru konuşarak yaklaşan bir kişinin bize ulaşan sesinin, doğal olarak 

aradaki uzaklık azaldıkça duyulabilirliği artar. Buna ses yoğunluğu denir. Bazı durumlarda 

konuşan kişinin konumuna göre sesin niteliği de zenginleşir. Bu özelliğe ses yakınlığı denir. 

Görüntüde (perde-ekran) ses boyutunun oluşmasında ses yakınlığı önemli bir olgudur. Gerçek 

mekanda kayıt edilen her türlü ses için geçerli olan ses yakınlığı kavramı, doğrudan ya da 

yansıyarak mikrofona ulaşan ses dalgalarıyla ilgidir (Kılıç 2003:68). 

 

Ses derinliği, sesin doğrudan görüntü ile ilişkilendirilmesidir. Örneğin yakın çekimde 

görülen bir insanın sesi, ses yakınlığı açısından genel çekimle aynı olmaz. Yakın çekimdeki ses, 

dolu ve içtendir. Genel çekimde ise uzaktan yansıyarak gelen bir sestir. Daha öz bir deyişle, 

belirli bir mekanda uzaktaki nesnenin sesi uzaktan, yakındakinin ise yakından gelir (Kılıç 

2003:68-69). 

 

Sesi duyulan nesne görüntüde olabilir veya olmayabilir. Patlayan bir silah ekranda 

görülebilir. Bu durumda ses kaynağı ile ilişki söz konusudur. Patlayan silah sesi ile birlikte 

yatağından aniden fırlayan biri görülürse, ses kaynağı ekranda görünmeyebilir. (…) Ses-görüntü 

birlikteliği karşılıklı şu temel başlıklar altında toplanabilir: Görüntü egemen, ses tamamlaycı; ses 

egemen, görüntü tamamlayıcı; görüntü ve ses alternatifli olarak egemen ve biri diğerini 

tamamlaycı ya da görüntü ve ses birbirinden tamamen bağımsızdır. Genelde ise görüntü ve ses 

arasında bir bütünlük söz konusudur (Zettl’den aktaran: Kılıç 2003:69-70). 

 

Ses bir kaynaktan geldiği için mekansal bir boyuta sahiptir. Sesin kaynağı, içinde 

bulunduğu mekan tarafından belirlenir. Filmin öykü mekanı içinde bulunan ses kaynağı, bir 

oyuncu ya da nesneye aittir. Öykü mekanı içindeki ses, hem çerçeve içi hem de çerçeve dışı 

olabilir. bu, ses kaynağının çerçeve içi içinde ya da dışında olmasına bağlıdır (Bordwell & 

Thompson’dan aktaran: Esen 2000:7). Öte yandan öykü mekanı dışında bir kaynaktan gelen 

sesler de vardır. Filmin eylemini zenginleştirmek amacıyla kullanılan müzikler bu tür seslere 
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örnek verilebilir. Öykü mekanı içindeki sesin bir özelliği, ses kaynağının uzaklığı konusunda fikir 

vermesidir. Ses düzeyi uzaklık izlenimi veren basit bir yöntemdir. Yüksek düzeyde bir ses yakın, 

düşük düzeyde bir ses uzak görünür (Esen 2000:7).  

 

Ses, zamansal açıdan film görüntüleriyle iki yönden ilgilidir, bunlar, izleme süresi ve öykü 

süresidir. İzleme süresi filmin fiziksel uzunluğu, yani filmin gösterim süresidir. Bu genellikle 

öykü süresinden farklıdır. Öykü süresi, filmin olayları içinde geçen süre olarak kabul edilir. 

Olaylar karakterin yaşamında birkaç yılı kapsadığı halde, filmlerin çoğunluğu iki saatlik bir süre 

içinde izlenir (Bordwell & Thompson’dan aktaran: Esen 2000:7). 

 

Anlatım, bir yerden bir yere geçişi dile getirebilir. Ya da bir zaman değişikliğini 

açıklayabilir. Bu da görüntüsel olarak verilen yazının sesli sürümü olur. (…) Bir derleme filminin 

bütün bir ses yolu görüntüsel kesintisizliği örtecek biçimde geçişsel olabilir. Bir belgesel film, 

zaman ve/veya uzam içinde gezinerek sekansları bağlamak için basit anlatım kullanabilir. Bir 

monolog öyküyü ileri ya da geri, farklı bir zamana ya da uzama taşıyabilir. (…) Eski bir el 

yazmasını okuyan bir arkeoloğun çekimi, hem sesi ve hem de görüntüyü belgenin özgün dikte 

edilme ve yazılma zamanına zincirleme yapabilir. Bir bilim adamı, gönümüzden bin yıl sonrasına 

ilişkin görüşlerini anlatırken görüntüler, zaman içinde ileri (Mascelli 2002:148), bir tarihçi veya 

sosyalog tarihteki bir savaş ve yarattığı yıkımlardan söz ederken görüntüler, o savaşla ilgili 

resimlere, çizimlere zincirleme yapabilir.  

 

Filmde bir karakterin bir kağıda imza atarken, kalemin imza sırasında masaya 

sürtünmesinden kaynaklanan ses duyulabilir veya aynı oyuncu kendisine gelen bir mektubu 

içinden okurken, sesini duyabiliriz. Hatta mektubu yazanın yazarken, alanın da okurken 

görüntüleri ve sesleri zincirlemelerle bir arada verilebilir.  

 

Mascelli’ye göre zincirlemeler her zaman da gerekli değildir. Konuşma bir diğer kesmeye, 

kurgu eşlemesini harekete geçirebilir. Örneğin, “Havalansak iyi olur” diyen bir oyuncunun 

görüntüsünün ardından uçmakta olan bir uçağa kesme yapılabilir (2002:148). Bir trafik kazasına 

şahit olan bir kimsenin çığlığı, ambulansın siren sesiyle zincirlemeyle bağlanabilir.  
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Bir cinayet olayının haber bültenlerinde yer verilişini, hem cinayeti işleyen, hem katilin 

izini süren dedektif ve dedektifin amiri ile cinayetle ilgili diğer kişiler, farklı mekanlarda aynı 

anda izleyebilir. Haber bülteninde muhabir olayı anlatmaya devam ederken, muhabirin 

görüntülerinden olay yeri görüntülerine, katilin saklandığı yerde bulunan televizyondan haberi 

izlerkenki görüntülere, yine dedektifin evinde veya polis merkezinde televizyondaki haberi 

izleme görüntülerine kesme yapılabilir. Yine farklı mekanlarda aynı konudan söz eden 

karekterlere kesme yapılabilir. Türkiye’de gösterildiği dönemlerde büyük izleyici kitlesine sahip 

olan “Çocuklar Duymasın” ve “En Son Babalar Duyar” dizilerinde karakterler arasında farklı 

mekanlarda aynı anda geçen diyaloglar, konuşmakta olan oyuncudan, başka bir mekanda aynı 

konudan söz eden diğer oyunculara yapılan kesmeyle birleştirilerek, sözcük tekrarıyla diyalog 

sürdürülmektedir. Örneğin, Selami karakteri, filmdeki diğer oyuncu Haluk ile sohbetinde, “Ben 

istediğim zaman dışarı çıkarım ağbicim, Gönül’den de izin almam.” diyalog tam burada kesilir ve 

başka bir mekanda Haluk’un eşi Meltem ile aynı konuyu konuşan Gönül’ün görüntüsü verilir. 

Gönül, “İzin almak zorunda. Selami hayatta benden izinsiz çıkmaz. Hele bir çıksın!” der ve farklı 

mekanda aynı anda geçen konuşmalar kesmeyle veya zincirlemeyle birleştirilir.  

 

Ses görüntü ile eşlendiğinde, perdede sesi oluşturan kaynak görüldüğünde, ses de işitilir. 

Bu eş zamanlı bir sestir. Eş zamanlı ses, sesin öyküdeki olaylarla ilgili görüntülerle aynı zamanda 

meydana gelme durumudur. Bu, izleme süresine bağlı olarak ses ile görüntünün uyumudur. 

Karakterler arasındaki konuşmaların çoğunluğu eş zamanlı sestir. Oyuncuların dudakları, 

sözcüklerin işitilme anı ile aynı zamanda hareket eder. Burada konuşmanın süresi, görüntünün 

perdedeki süresini belirlemede etkin rol oynar. Ancak, sesin görüntüye bu türden bir bağımlılığı 

onun filmde özgürce işlenemeyeceği anlamına gelmez. Filmde kimi zaman ses ve görüntü 

kaynakları arasında özgür bir ilişkinin varlığı da sözkonusudur. Bu ilişki, sesin eşzamanlı sesten 

daha farklı bir tarzda bir zaman belirleyici olarak ortaya çıkmasına neden olur. Bu durumda ses 

görüntüdeki olaylarla ilgili değildir ve eş zamanlı olmayan ses diye tanımlanır. Eşzamanlı 

olmayan ses görüntüden önce ya da ileride olabilir. Ses ile görüntü arasındaki bu ilişki olayların 

gelişiminde zamanla atlama yapmaya olanak sağlar. Sesin görüntüden önce olduğu durumda, 

görüntü şimdiki zamandaki gelişimini sürdürürken, daha önce olmuş olaylarla ilgili sesler de 

görüntüye eşlik eder. Ses hem o olaylarla ilgili bilgiler verirken hem de zamanda atlamaya neden 

olur. Sesin görüntüden ileri olduğu durumda ise, görüntüler geçmiş zaman ile ilgiliyken, ses 
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şimdiki zamanda; görüntüler şimdiki zamandayken, ses gelecek zamandadır (Demir 1994:54-55-

56). 

 

Sesler, bir bakıma kararma-açılma, zincirleme ya da çarpıtılmaya (yankı) uğratılabilir. 

Hızlandırılabilir, yavaşlatılabilir, çoğaltılabilir veya tekrarlanabilir (Mascelli 2002:150). Anlatım, 

sesin yankı etkisiyle dramatikleştirilebilir. Örneğin, geçit vermez ve alabildiğine sarp sıradağların 

bulunduğu bir mekanda, sevdiğini arayan bir film kahramanının, sevdiğine seslenirken sesinin 

yankı etkisiyle verilmesi olayı daha çok dramatize ederken, kahramanın sevdiğini bulamadığını, 

sarp dağlara yenik düştüğünü, güçsüzlüğünü yansıtabilir.  

 

Ses etkileri, hayal gücünü harekete geçiren çeşitli olasılıklar sunarlar. Petrol fışkıran bir 

platform, kapağı açılırken “pat” diye ses çıkaran ve şampanya fışkıran bir içki şişesine dönüşür. 

Suyun şırıldayarak aktığı bir musluk bir şelaleye dönüşür. Daktilo tıkırtıları, seri ateş eden bir 

makineli tüfeğe zincirleme yapar (Mascelli 2002:150).  

 

Çoğu zaman, görüntü görünmeden önce izleyici ses ile hazırlamak daha iyidir. Kulağın 

neler olup bittiğini fark etmesi için, gözün algılamasından daha uzun süre gerektirdiğinden, 

duymanın bir adım önden başlaması gerekir. Bir ses, o sesin kaynağı görülmeden önce 

duyulabilir (Mascelli 2002:150). Örneğin, bir sınıfta, öğrencilerine atom fiziğinden söz eden bir 

profesörün dersteki konuşmaları, kendisi okul binasına henüz giriş yaparken veya salonda 

yürürken başlatılabilir. Ses, anıları (geriye dönüş) zihinlerde canlandırabilir. Bir stadyumda, 

gezinen eski bir futbolcu, futbol oynarken kendisine ve takımına yapılan tezahüratları, stadyumu 

hınca hınç dolduran taraftarların görüntüsünü zihninde “duyar” gibi olur ve futbolcunun geçmişi 

anımsayan görüntülerine, taraftarların tezahürat sesleri zincirleme ve kesmelerle eşlik edebilir.  

  

 Sesin çağrıştırma özelliğine dikkat çeken Robert Bresson’a göre, sesin katıksız bir gerçek 

olma özelliği, ona görüntüye göre daha fazla çağrışımcı nitelik kazandırır. (…) Ses seyircinin düş 

gücünde, perdedeki görüntüleri güçlendirmek, güçlü duygular ve tepkiler uyandırmak için her 

türlü zihinsel uyarıyı yapar. İzleyici bir ses ya da ses karışımı duyduğunda, geçmişten gelen 

deneyimleriyle bunu görselleştirmeye başlar. Bir kişinin görüntüsü üzerine kullanılan, araba ve 

kamyonların gürültülü geçiş sesleri, o kişinin bir oto yol kenarında olduğu imajını yaratır (Demir 
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1994:132) ki burada sesin (görsel mekan) çağrıştırma özelliğini ortaya koyar. Aynı şekilde saatin 

tiktakları saati ve geçen zamanı, silah sesi silahı, silah sesiyle birlikte uçuşan kuşlar ve bir süre 

sonra gökyüzünde dönmeye başlayan akbabalar ölümü çağrıştırır.  

 

Sesler çerçeve içindeki ve çerçeve dışındaki eylemleri bütünleştirici etkiye sahiptir. 

Örneğin, ağaçların arasında soluk soluğa ilerleyen ve endişeyle etrafına bakınan birinin 

görüntüsüne uzuklardan düşük ses yoğunluğunda at kişneme ve nal sesleri sesleri eşlik ettiğinde 

izleyici, bu kişiyi izleyen ve gittikçe yaklaşan bir grubu atlılar olduğunu anlar.  

  

3.4.4.2. Filmde müzik ve zaman-mekan etkisi 

Bir sanatı farklı bir  sanattan soyutlayarak açıklamaya çalışmak bir balığı akvaryumdan ya 

da denizden soyutlayarak tanımlamaya benzer. Müziğin  görsel olmadığını söylemek, romanın 

şiirsel olmadığını söylemek, sanatlar arasındaki ilişkiyi reddetmek anlamındadır. Bu gün artık 

müziksiz bir sinema düşünemediğimiz gibi  müziksiz bir şiir de düşünemeyiz.  

 

Çok bilinen şarkılar bir yeri belirlemede kusursuz fırsatlar yaratır. Ünlü İrlanda, Fransız, 

İtalyan, Rus, Lübnan veya Küba halk şarkıları ya da diğer ulusal parçalar bir ülkeyi sunmak için 

kullanılabilir. (…) Savaş, askeri birlik meslek, sevgi, evlilik, uçmak, yelken açmak, otomobil, 

kovboylar, uygun bir şarkının birkaç satırının içerilmesi yoluyla yeni bir mekana geçiş çabucak 

sağlanabilir (Mascelli 2002:149).Müzik zamansal açıdan belirli dönemleri yansıtıcı araç olarak 

işlev görebilir. Döneminde hit olmuş şarkılar, o döneme geriye dönüşte yardımcı olabilir.  

 

Müzik filmde ses dekoru olarak kullanılabilir veya gerçek seslerin yerine geçebilir. Filmde, 

anlatılan öykü mekanı ve zamanı, filmsel anlatının içeriğine göre, müzik ile pekiştirilebilir. 

Örneğin, dini mekanları anlatan bir belgeselde, müzik büyük olasılıkla, yavaş ritimli ve dini 

ezgiler taşıyan müziklerden seçilecektir. Bir polisiye filminde, filmin öyküsü gereği bir cinayetin 

şüphelisini arayan dedektifin, bir disko veya gece kulübünde, şüpheliyi tanıyanlardan onunla 

ilgili ipucu aradığını varsayalım. Dedektifimiz gece kulübünün kapısından girdiği anda, mekanın 

ses-müzik-ışık özellikleri hemen kendisini gösterir. Renkli spot ışıklarla aydınlatılan, filmde 

anlatılan öykünün temsil ettiği zamanı yansıtan, bir şarkıcı veya müzik grubunun, müziği 

eşliğinde birçok insanı dansederken görürüz. Dedektifimiz eğer, müziği, dansı seven enerji dolu 



 156 

bir kişi olarak tanıtılmak istenirse, girdiği gece kulübünde çalınan müziğe kısa süreliğine eşlik 

ederek, dans eden insanların arasından geçer ve yavaş yavaş filmsel öykü gereği asıl yapmak 

istediği eyleme geçer. En sakin, durgunluk hissi veren bir görüntü, müzikle desteklendiğinde, 

müziksizken taşıdığı anlam bütünlüğüne, yeni bir boyut eklenir ve ikisinin birlikte sunulmasından 

doğan daha yüksek bir anlam bütünlüğüne ulaşır. Aynı şekilde, bir video klip, sadece müziğiyle 

görüntü unsuru olmaksızın radyodan veya cd playerden dinlenirken, dinleyiciye verdiği duygu 

yoğunluğu, aynı video klibin görüntü unsurlarıyla birlikte vcd playerdan ekranda izlenirken (aynı 

zamanda dinliyoruz), dinleyici-izleyiciye verdiği duygu yoğunluğu kuşkusuz birbirinden çok 

farklıdır. 

 

Müzik filmin ritmine hızlandırıcı veya yavaşlatıcı bir etki yapar, ayrıca filmde gerilimi 

arttırıcı bir unsur olarak kullanılabilir. Örneğin, bir filmde,  filmsel anlatı gereği, amacına 

ulaşmak için çabalayan ve bunun için her türlü zorluğu ve riski göze alan bir film kahramanının, 

gece (burada zaman unsuru devreye giriyor) kimsenin olmadığı ve görevlisi haricinde girmenin 

yasak olduğu bir odadan (burada mekan unsuru devreye giriyor) gizli belgelere ulaşması 

gerektiğini düşünelim. Büyük ihtimalle filmin kahramanı odaya girerken görüntülere, yavaş, ağır 

ritimli, gerilimi arttırıcı ve biraz da ürpertici (korku duygusu uyandıracak) bir müzik eşlik eder 

(ancak yine de seçim, yönetmene ve vermek istediği etkiye bağlıdır). Aynı müzik, kahramanın 

istediği belgeyi ararken de sürebilir. Kahramanımız çevreden bir gürültü veya ortama bağlı doğal 

bir ses veya sesler işittiği zaman müziğin ritmi veya vurgusu hızlanma yönünde bir eğilim 

gösterir. Kimi filmlerde korkuyla herhangi bir mekanda, koridorda veya bir bahçede, gerilimi 

arttırıcı müzik eşliğinde ilerleyen kahramanımız, aniden bir kedi veya o an için o mekanın 

özelliklerini yansıtan ve pekiştiren bir nesnenin (bu kedi de olabilir, yarasa da olabilir veya 

ortamın gerektirdiği, o ortamı tanıtan bir canlı veya nesne olabilir) ani bir hareketiyle, bu kedi ise 

kedinin miyavlama sesiyle korku ve rahatlama hissi ardı ardına yaşatılarak gerilimin seyrinde 

değişiklik yaratılabilir. Yeniden kahramanımızın aradığı gizli belgeleri, girilmesi yasak olan 

odaya girip çekmeceleri ve dosyaları karıştırıp bulması (çalması) örneğimize dönecek olursak, 

gerilimi arttırıcı müzikle mekana giren kahramanımız, belgeleri ele geçirdikten sonra, zor ve 

riskli bir işi başarmanın verdiği kahramanlık duygularıyla ortamdan kaçarken, (şayet bir de 

peşine koruma görevlisi veya o odadaki belgelerden sorumlu kişiyi taktıysa) görüntülere eşlik 

eden müziğin ritmi büyük olasılıkla hızlı bir tempoda seyredecektir.  



 157 

 

Filmin ritmini, hızını, gerilimini arttırıcı/azaltıcı bir unsur olarak kullanılan müzik, aynı 

zamanda filmde, öykünün temsil ettiği zaman ve mekanı tanıtıcı ve pekiştirici bir unsur olarak 

kullanılır. Müzik, filmde rol alan karakterlerle, onların her hareketiyle, düşünceleriyle, anılarıyla 

ve hayalleriyle de özdeşleştirilebilir. Örneğin kahramanımızın geçmişteki anılarına flashback 

yapıldığında görünçlüğe eşlik eden müzik, filmin ilerleyen aşamalarında aynı kahramanın 

anılarına yapılan bütün flashbacklerde kullanılarak, o müzikle kahramanın özdeşleşmesi sağlanır 

ve seyirci, o filmde müziği her duyduğunda o kahramanı anımsar. Filmde kahramanımızın hangi 

tür müzikten hoşlandığını izleyiciye anlatmak için, onun sevdiği bir şarkı izleyiciye, filmsel 

öykünün bazı aşamalarında aktarılır. Örneğin, bu kahramanımız otomobili ile giderken, radyoyu 

açar ve çeşitli radyo istasyonları arasından sevdiği müziği bulur ve dinlemeye başlar. Aynı 

müzik, başka görünçlüklerde de birkaç kez tekrarlandığında izleyicinin belleğinde hemen yer 

edinir.  

 

“Kurtlar Vadisi” dizisinde filmdeki karakterlerle, onlara eşlik eden müzik, karakterle 

örtüştürülmekte ve onların kişiliğini yansıtmaktadır. Örneğin, dizideki Laz Ziya karakterinin, 

öyküdeki eşinin intihar ettiği sahneye yapılan bütün zamansal geri dönüşlerde kullanılan “Asiye” 

türküsü adeta Laz Ziya ile öyle bir örtüştürülmüştür ki, türkü her duyulduğu anda, izleyici Laz 

Ziya’nın eşinin intihar sahnesini düşlediğini ve görüntülerde de bu zamana ve olaya flasback 

yapılacağını anlar. Aynı dizide, Testere Necmi karakterinin görüntüye her gelişinde, “Cendere” 

müziği ona eşlik eder.  

 

“Vizontele” filmi müziklerini hazırlayan Kardeş Türküler Grubu, anılan filmin müziğini 

hazırlarken temel hareket noktalarını, “Müzik filmin görsel atmosferini sese dönüştürmek gibi bir 

tercüme işlevi üstlenmekten kaçınmalı, tam tersine, kendi anlatım tarzını oluşturarak filme 

katılmalıydı. Bu sayede müzik, sahnelerin anlamını güçlendirme/ vurgulama gibi hedeflerle 

yetinmek yerine, o görselliği kendi alanında, bir atmosfer olarak yeniden kurmanın yolunu 

zorlayabilirdi. O nedenle, film-müzik ilişkisini birbirini gözeten bir özerklik ilişkisi olarak 

tasarlamak daha doğru görünmektedir. Vizontele filminin müzikleri bu düşünceden yola çıkılarak 

hazırlanmıştır” sözleriyle özetler (http://www.vizontele.com/arsivbasin.htm) (25.04.2006). 
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Filmin anlatıcı bir öğesi olarak müzik, filmsel mekanın havasını, özelliklerini yansıtması 

bakımdan da önem taşır. Bir filmde, lokantada konuşan iki karakter düşünelim. Bu durumda 

müzik, hem filmsel mekanı, hem de konuşan iki karakterin o anki psikolojik durumları ve lokanta 

sahnesinde konuşacakları öykü içeriğini tanıtlayıcı bir öğe olarak karşımıza çıkar ki, burada 

konuşan kişiler eğer iki sevgiliyse, filmsel temanın içeriğine göre onlara eşlik edecek müzik türü 

ve ritmi de büyük ihtimalle (seçim yönetmene ait) romantik bir müzik olabilir. Lokantada bir 

müzik grubu çalıyorsa, o grubun çaldığı müzik görüntülere eşlik edebilir.  

 

Lokantanın bir köşesinde oturan iki kişinin alçak sesle yaptıkları bir konuşmaya yakın 

çekim yapıldığında lokantada çalınan müzik tamamen kesilip atılmaz. Müzik grubu her zaman 

görülemeyebilir, ama sesi her zaman duyulabilir. Bu iki kişinin fısıldaşmalarını hemen yanlarında 

oturuyormuşuz gibi duyabilmemiz için müziğin tamamını susturmamız da gerekmez. Yakın 

çekim, lokantanın tüm akustik ortamını içerecektir. Böylelikle, yalnızca konuşan insanları değil, 

aynı zamanda konuşmalarının etrafındaki seslerle ilişkisini de duyabileceğiz. Konuşmayı, kendi 

akustik çevresi içine yerleştirebileceğiz (Balazs 2003).  

  

Müzik dinleyen bir insanın yüzü iki tür şey gösterebilir. Müziğin etkisinin yansıması, insan 

ruhuna, ayrıca müziğin kendisine de ışık tutabilir ve dinleyicinin yüz ifadesi yoluyla, bu müzikal 

etkiyle bağlayan bazı olaylar önerebilir. Eğer yönetmen bize görmediğimiz bir orkestra çalarken 

bir şefin yakın çekimini gösterirse, yalnızca şefin yapmakta olduğu pantomimle müziğin 

karakteri açıklık kazanmakla kalmaz, aynı zamanda şefin yüz ifadesi de seslerin bir yorumunu 

verip onu bize iletebilir. Ve bir insanda müzik yoluyla oluşturulan ve bir yüzün yakın çekimiyle 

gösterilen duygu, bir parça müziğin gücünü gözümüzde sesin herhangi ölçüde yükseltilmesinden 

daha çok artırır (Balazs 2003).  

 

1990’lı yıllarda Abel Gance, sinemayı “ışığın müziği” diye betimlemişti. Walter Ruttman 

da aynı çizgide “bu ışığın müziği her zaman sinemanın özü olarak kalmış ve kalacaktır” diyordu. 

20’lerin sonlarında Germaine Duclac, ki “arı sinema” taraftarlarından biridir, Abel Gance’ın 

anolojisini kendi iddiasında kullanıyordu: “Sinema ve müziğin ortak noktaları şu: Her ikisinde de 

devinim yalnız başına, kendi ritm ve gelişmesiyle duygu yaratabilir. Senfoni vardır: arı müzik, 

neden sinemanın da senfonisi olmasın?” Buradaki iddia, bir biçimin özü (ne), bireşkenlerinden 
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(components) birini soyutlayarak varılınabilir. “Öz” den öteki özellikler, biçimi inkar edecek ya 

da sulandıracaktır. Ama örneğin müzikte “devinimi tek başına” algılayamayız. Daima kendine 

özgü karakteristikleri olan devinimdir bu. Volüm gibi, tam perdesini verme gibi, “ses rengi” gibi 

(Güçhan 1981:193). 

 

Müzik bir ölçüde mekanda yer alıyormuş duygusunu uyandırsa da, aynı anda algılanan 

motiflerin uyumu, birleşmesi, kaçışı, çakışması “müzikal bir mekan” yaratırsa da, bu ancak 

verdiği bir izlenimdir. Müzik, Mitry’e göre gerçekte bir zaman sanatıdır (Zıllıoğlu 1981:165).  

 

Bergson’a göre melodi, notaların zaman içinde bir düzen yaratacak biçimde birbirini 

izlemesiyle oluşur. Ancak melodinin zaman içinde bir boyutu yoktur. Çünkü ilk nota, melodinin 

ilk öğesini yaratır, izleyen notayı çağrıştırır ve tüm notalarla ilişkisini sürdürür. (…) Melodi ilk 

nota çalınır çalınmaz zaten tamamlanmış bir varlık olarak zaten vardır (Demir 1994:76). 

 

 “İçindeki tempo öğesinin çok önemli olması, müziği filme en yakın sanat durumuna 

getirir” diye belirten Gilbert Selder, bu özelliğe ayrıntılı bir örnek verir: “Onun en basit formunda 

bile, duyduğumuz nota melodiyi yaratan notalar dizisinin parçasıdır. Ve pencerede gördüğümüz 

kadının yüzünün, o an kadını aramakta olduğunu düşündüğümüz dedektif ile ve hemen jaluziyi 

indiren diğer adamla bağlantılı olması ve gördüğümüz bu üç çekimin her birinin zaman uzunluğu 

ve onların beraberce oluşturdukları grubun filmin ritmini yaratması, müzik içindeki tempo 

göstergesini yaratan notalar üzerindeki vurguya ve süresine benzer” (Lawson 1994:23). 

 

Alexander Nevsky’de yaratıcı gücünü dilediğince kullanan Eisenstein’ın bu filminde, her 

çalgı tam zamanında, izlekle uyum içinde kendini gösterir. Eisenstein’e göre, renk de müzik de 

gerektiğinde kullanılmalı. Yönetmen iletmek istediğini en iyi renkle iletebilecekse rengi seçmeli. 

Çünkü Eisenstein’e göre, siyah beyazla çok değişik anlamlar yaratılabilir. Ona göre siyah beyazın 

anlatımı sonsuzdur. Bunu kanıtlamak için müzikten örnekler verir. Çaykovski, İolanta 

üvertüründe yalnızca üflemeli çalgılara, Prokofiev, Romeo ve Juliet’in ikinci bölümünde yalnızca 

mandolinlere yer verir (Büker 1985a:50-51). 
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Ses parçaları, görüntü parçalarına almaşık düzende değil, zamandaşlık düzeninde 

uymaktadır. İlginç olan nokta, bu ses-görüntü ilişkisinin, ilke olarak müzik içindeki ilişkilerden 

de sessiz kurgunun yapısındaki iç ilişkilerden de değişik olmamasıdır (Eisenstein 1984:77) 

 

Eisenstein (1984:73), düşey kurgudan ilk kez Alexander Nevsky üzerinde çalışırken söz 

açmıştır: “Herkes bir orkestra partiturunun nasıl olduğunu bilir. Partiturda birçok dizek (porte) 

vardır, her biri bir çalgıya ya da benzer çalgılara ayrılmıştır. Ancak, düşey yapının da rolü bundan 

önemsiz değildi; belirli bir zaman diliminde orkestranın tüm öğelerini birbirine bağlar. Düşey 

satırların ilerleyişi içinde, tüm orkestrayı kapsayarak ve yatay olarak iç içe geçerek, tüm 

orkestranın karmaşık uyumlu devinimi sürüp gider.” Eisenstein bu benzetmeden yola çıkarak 

şunu ekler: “Bu orkestra partituru görüntüsünden, görsel-işitselin partituruna dönecek olursak, 

çalgıların bölümüne yeni bir bölüm eklemenin gerekli olduğunu görürüz: Bu yeni bölüm birbirini 

izleyen ve kendi yasalarına uyarak müziğin devinimine uygun düşen –ya da bunun tersine 

işleyen- görüntüler dizeğidir.  

 

Eisenstein (1984:84-85), “Film Duyumu” adlı yapıtında, “Bir Görsel Müzik Kuramı” 

başlığı altında, müziğin seslerinin bir melodramda yazarın sözcükleriyle uyuşması gerektiği gibi, 

renklerin de sözcüklerle uyuşması gerektiğinden söz eder. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için 

renk müziğine eşlik eden ufak bir şiir yazdığını ifade eder ve bunu şöyle betimler:  

Sözcükler: Kızların en güzeli, üzgünce dolaşır… 

Müzik: Flütün yakınan sesleri…  

Renk: pembe ve akla karışık zeytinrengi…  

 

Sözcükler: …. Çiçekli çayırlarda…  

Müzik: Sevinçli, gittikçe yükselen tonlarda…  

Renk: Mor ve papatya sarısıyla karışık yeşil…  

 

Sözcükler: Tarlakuşu gibi sevinçli, türkü söyler… 

Müzik: Birbiri ardından yükselip alçalan sesler.  

Renk: Kızıl ve sarı-yeşille birleşen koyu mavi 

 

Sözcükler: Yaratının tapınağında Tanrı işitir onu… 

Müzik: Görkemli soylu... 
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Renk: Göz alıcı renklerin -mavi, kırmızı, yeşil- karışımı, şafağın sarısı ve kızılla yücelip açık yeşile ve 

solgun sarıya dönüşür.  

 

Sözcükler: Göneş dağların üstünden doğar… 

Müzik: Orta sesleri belli belirsiz doğduğu görkemli bir bas sesi… 

Renk: Şafağın rengiyle karışan açık sarılar, yeşile ve akımsı sarıya dönüşür.  

 

Sözcükler: Vadideki menekşelerde parıldar… 

Müzik: Yumuşak, alçalan sesler  

Renk: Yeşillerle almaşıklanan mor.  

 

Eisenstein, görsel-işitsel birleşimlerin ortaya çıkardığı düzenleme sorunun çözümünün, bir 

müzik kuşağı ile bir görüntü kuşağının ölçülü uyuşumunun bir anahtarını bulmakta yattığını 

belirtir ve şöyle devam eder: “Öyle bir ölçülü uyuşum ki, iki kuşağın düşeyine ya da zamandaş 

olarak birleştirebilmemizi sağlasın; sürüp giden her müzik tümcesinin buna koşut olarak sürüp 

giden görüntü kuşağına her evresiyle, -yani çekimlerimiz arasında- uyuşumu sağlasın. Bu 

çekimleri yatayına ya da sürekli biçimde birleştirmemizi sağlayan yasaya tıpatıp uymamız 

koşuluna bağlı olacaktır: Yani sessiz filmde çekim ardından çekimle, müzikteyse gelişen izleğin 

tümce ardından tümcesiyle” (1984:138). 

 

Müziksel ve görsel görüntüler, daracık “gösterimsel” öğeler yardımıyla ortak bir ölçüye 

gerçekten vurulamaz. İnsan, müzik ile görüntü arasındaki gerçek ve derin ilişkiler ve orantılardan 

söz açarsa, bunu ancak müzik ile görüntünün temel devinimleri, yani düzenlemeli ve yapısal 

öğeleri arasındaki ilişkilerle ilgili olarak yapabilir. Çünkü, “görüntüler” ile müziksel imgelerin 

ürettiği “görüntüler” arasındaki ilişkiler algılama yönünde öylesine bireyseldir ve öylesine 

somutluktan yoksundur ki, bunlar tümüyle yöntemsel “kurallar”ın herhangi birine 

uygulanamazlar. Bu konuda gerçekten “ortak bir ölçüye vurulabilir” olandan, yani hem belirli bir 

müzik parçasının yapısal yasasının hem de belirli bir görsel gösterimin yapısal yasasının 

temelindeki devinimden söz açabiliriz. Burada dengelemeyi sağlayan dizemin ve sürecin yapısal 

yasalarının anlaşılması ve bu ikisinin gelişmesi, ikisi arasındaki birliği sağlamakta yalnızca 

sağlam bir temel oluşturur (Eisenstein 1984:143). 
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Devinimsiz bir resim, uzam içinde, yani aynı anda yer alır; resmin ne solu, ne sağı, ne de 

ortasının zamanda herhangi bir sırası olduğu düşünülebilir; oysa müzikteki dizeğin (portenin) 

zaman içinde belirli bir devinim sırası vardır. Dizekte sol, her zaman önce, sağ ise sonra anlamına 

gelir. (…) Bir resmin devinimsiz olan tümü ile bunun parçaları algımıza bir anda girmez. 

(Düzenlemenin yalnızca böyle bir etki yaratmak için gerçekleştirildiği durumlar dışında.) 

Yoğrumsal düzenleme sanatı, izleyicinin dikkatinin bu düzenlemenin yaratıcısı tarafından doğru 

yolu, doğru sırada izlemek üzere yönlendirilmesine dayanır. Bu kural gözün, düzenleme resimde 

yapılmışsa kanavanın yüzeyinde; film çerçevesi söz konusu ise görüntülük yüzeyindeki devinime 

uygulanır (Eisenstein 1984:163). 

 

Kuşkusuz en vurucu ve dolaysız izlenimin, müzikteki devinimin görsel çevre çizgisinin 

(çerçevenin çizgisel düzenlemesinin) devinimiyle uyumundan sağlanacağını yadsıyamayız. 

Çünkü bu çevre çizgisi ana çizgi ya da çizgi, devinim düşüncesinin en canlı vurgulayıcısıdır 

(Eisenstein 1984:150).  

 

Eisenstein (1985:237), “Sesli film konusunda ilk çalışmam, 1926’da “Potemkin”le 

ilgiliydi” derken, Potemkin’in -en azından yabancı ülkelerdeki dağıtımında- kendisi için özel 

müzik bestelenmiş ender filmlerden biri olduğunu belirtir.  

 

Potemkin’in müziğinin besteci-yönetmen arasında daima bulunması gereken yaratıcı 

dostluk ve yaratıcı işbirliği sonucu hazırlandığını ifade eden Eisenstein, “Benim besteciden (E 

Meisel) istediğim şuydu: Filoyla karşılaşma ayrımında alışılmış ezgiselliği bir yana bırakarak, 

bütünüyle vurma çalgıların dizemsel vuruşuna dayanmakla kalmasın, aynı zamanda hem müziğin 

hem de filmin bu dönüm noktasında ses kuruluşu’nda ‘yeni bir niteliğe geçiş”i sağlayarak bu 

isteğimi somutlaştırsın. Böylece Potemkin bu noktada, biçemsel yönden müzikle örneklenmiş 

sessiz film’in sınırlarından kendini kurtararak, yeni bir alana, sesli film alanına girer. Burada 

sanat biçiminin gerçek örnekleri, müziksel ve görsel imgelerin kaynaşmış birliğinde yaşar, yapıtı 

görsel-işitsel görüntüyle oluşturur” der (ss.237-238).  

 

 “Sessiz” Potemkin, sesli filme bir ders verir ve durmaksızın şunu vurgular: “Örgensel bir 

yapıt için, tek bir kuruluş yasası, kesinlikle bu yapıtın tüm anlamlarına işlemelidir ve müziğin 
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‘kıyıda kalmaması’, tam tersine filmin örgensel bir parçası olması için, yalnız aynı görüntüler ve 

izleklerle yönetilmekle kalmamalı, aynı zamanda yapıtı bir bütün olarak yöneten aynı temel 

yasalara ve kuruluş ilkelerine uymalıdır. Ben bunu büyük ölçüde, doğrudan doğruya sesli 

sinemada, ilk sesli filmim olan Alexander Nevsky’de yerine getirebildim. Bunu olanaklı kılan da 

Sergey Prokofiev gibi olağanüstü ve parlak bir sanatçıyla işbirliği yapmamdı” (Eisenstein 

1985:238). 

 

Müzik, ses efektlerinden daha yaratıcı olanaklar sunar. Kulağı zayıf bir yönetmen bile 

müziğin nerede ve ne ölçüde gerekli olduğu konusunda ısrarlı olacaktır. Normal olarak müziğin 

oranı ya da yeri konusunda çok az görüş ayrılığı olur ve eğer yönetmen (genellikle yapımcıyla 

işbirliği içinde) daha önceki çalışmalarına dayanarak bir besteci seçmişse, biçem konusunda 

görüş ayrılığı ortaya çıkmayacaktır. Kısa bir toplantı çalgıların seçimini de kapsayan bu tür 

konuları çabucak çözecektir. Bir senfoni orkestrası mı istiyorsunuz, yoksa tek bir çalgı mı? (…) 

Büyük oranda her şey filmin türüne ve içeriğine bağlıdır ve alınması gereken bazı kararlar 

yaşamsal olabilir. Bir şüphe ve korku içinde bekleme sahnesi ölüm sessizliği mi yoksa esrarengiz 

bir müzik mi gerektirir? Bir savaş sahnesinde fon müziği bir marş mı olacak yoksa savaşın sert ve 

dramatik sesleri daha mı etkileyicidir? Pek çok film müzikal temalarının yaygın ünü sayesinde 

başarıya ulaşmıştır. Bu müziklerin onlara hayat veren filmlerin daha fazla tecimsel başarı elde 

ettiği bazı örnekler vardır (Dmytryk 1990:133). 

 

Besteci Eleni Karaindrou'nun ezgileri, kullanıldığı filmlerde eşlik ettiği bir görüntünün 

altını çizmenin, bir film karesini kadınsı duyarlılıkla derinlemesine işlemenin yetkinliğini taşır. 

Onun kırılgan müziği, ait olduğu filmi varsıllaştırır, çoğaltır… Bu müzikler, yalnızca bir filmin 

parçası değildir, onların her biri tek başına da vardır… Terk ederler filmlerini, terk ederek 

çoğalır, varolurlar. Bir görüntünün değilse binlerce görüntünün, bir an’ın değilse birçok 

an’ındırlar…. (Özdemir 2004).  

 

Kameranın hareketleriyle ilişkisinin her zaman senaryo ile ilişkisinden daha önemli 

olduğunu söyleyen Karaindrou, “Bir filmin anlamı her zaman senaryoyla sınırlı değildir. Görüntü 

ve müzik, sözlerle her zaman kolaylıkla ifade edilemeyecek olanın bir bileşeni olmalıdır. Bazen 

senaryoya baktığınızda hiç bir şey göremeyebilirsiniz. Müzikle yapmaya çalıştığım filmin tüm 
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bileşenlerinin-senaryo, mekân, oyuncular, montaj- etkilediği öyküye bir yankı yaratmak, onların 

seslerine ses vermektir” der (aktaran: Özdemir 2004). (…) Yunanlı yönetmen Theo 

Angelopoulos’un, yolculuk, sınır, sürgün izleklerinin hakim olduğu tarihi ve insani yankılarla 

dolu filmleri, zamanın ve uzayın, sesin ve sessizliğin, müziğin ve efektlerin birbirlerini 

tamamlamaktaki dengeyi yansıtırlar (Özdemir 2004). 

 

Müziğin mekan ve zamansal olarak kullanıma vereceğimiz bir diğer örnek ise Ruttmann’ın 

çektiği “Berlin: Bir Kentin Senfonisi” adlı filmdir. Filmde Berlin’in bir günlük yaşamı 

anlatılırken, gün içinde değişen zamansal değişimlerle birlikte müziğin ritmi de değişir.  

 

Potemkin’den iki yıl sonra Walther Ruttmann Berlin: die Symphonie Grosstadt (Berlin: Bir 

Kentin Senfonisi, 1927) çeker. Der letzte Mann’ın alıcı yönetmeni Karl Freund, bu filmde de 

alıcısını kentin sokaklarında kaydırır, raslantı ile karşısına çıkanı yakalar. Ama filmin montajı 

Eisenstein’inkine benzer. Film Berlin’in bir günlük yaşamını anlatır. Filmin öyküsü de yoktur, 

kahramanı da. Daha doğrusu filmin kahramanı Berlin’dir. Montaj ve ritim kentin özelliklerini 

vurgular. Müzik de filmin ritmine uyar: film uyuyan kente yaklaşmakta olan bir tren 

görüntüsüyle başlar, müziğin temposu allegro moderato’dur. İkinci ayrımda kent uyanır, tempo 

allegro vivace’dir, yemek saatinde andante’dir, kenttekiler yeniden işlerine başladığında 

allgegro’dur, gece evlerine döndüklerinde andante’dir, gece yaşamına başladıklarında, neon 

ışıkları yandığında, gece kulüpleri açıldığında, presto finale’dir (Büker 1985a:117). 

 

Hitchcock, kesme ile sesi birleştirdiği gibi, kesmeyle müziği de birleştirir. Kendisi ile 

yapılan bir söyleşide kesmenin müzikle birlikte olduğunda çok etkili olduğunu söyler (Weis (bt), 

aktaran: Buker 1985a:118). Ernst Lubits, Moulian, Rene Clair gibi yönetmenlerden etkilenmiş 

gibidir. Yalnız bu yönetmenlerin filmlerinde müzik filmle bütünleşir. Hitchcock ise kesmeyi 

müziğin ritmine uydurur. Müzik ağır olduğunda, kesme de ağırdır, hızlı olduğunda kesme de 

hızlıdır (Büker 1985a:118). 
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3.4.4.3. Dışses ve zaman-mekansal kullanımı 

Dış ses, sesin görüntüde bulunmayan bir kaynaktan çıkması durumudur. Görüntüde 

olmayan bir kaynaktan çıkan ses dikkati odaklama özelliğine sahiptir. Anlatıcı, açıklayacı, 

dramatik etkiler yaratmada ve zaman-mekanı vurgulamak amacıyla dış sese başvurulabilir.  

 

Zamanda ileri veya geri dönüşlerde karakterin düşünceleri, hayalleri, kendi sesinden dış ses 

aracılığıyla anlatılabilir. Yüksek sesle düşünen oyuncunun dudakları kıpırdamaz ama ses ne 

düşündüğünü anlatır. Anlatılanlar, geçmişe veya ileriye dönük düşünceler olabilir. Bir filmin 

başlangıcında filmde geçen öykünün zaman, mekan ve karakterlerine ilişkin bilgiler dışses veya 

ara yazı ile izleyiciye anlatılabilir. Aynı şekilde film sona erdiğinde, film karakterlerinin 

akıbetlerinin ne olduğu hususunda dış ses veya kapanış yazısı ile birlikte anlatılabilir. Örneğin, 

beş arkadaşın katıldığı bir savaşın anlatıldığı filmde, her türlü zorlukları yenerek savaştan yaralı 

veya yara almadan kurtulan üçünün evlerine döndükten sonra sivil hayatlarında ne yapacakları 

veya ne yaptıkları dışses ya da yazılarla filmin sonunda izleyiciye aktarılabilir. Örneğin, savaş 

sırasında arkadaşlarına sürekli karides lokantası açmaktan bahseden karakterin, savaş bittikten 

sonra evine döndüğünde (film bitmiştir, ama dış ses ile karides dükkanını açıp açmadığı) dış ses 

ile bu düşüncesini gerçekleştirip gerçekleştiremediği belirtilebilir.  

 

Dışses anlatımı bütün filme yayılmaz. Brian Henderson (1986:20), “Filmde Zaman, Kip ve 

Çatı” adlı makalesinde dışses kullanımına, Vadim O Kadar Yeşildi Ki ve Eve adlı filmlerden 

örnekler vererek dışsesin işlevlerine değinir: “Dışsesin işlevi, yalnızca karmaşık bir durumu 

tanıtmak değil, anlatının şimdiki zamandan geçmişe geçişine yani, filmin geri kalanının tümünü 

ya da büyük bölümünü kapsayacak bir değişikliğe köprü oluşturmaktır” (aktaran: Tutumlu 

2002:62). 

 

Seymour Chatman’a göre Sinemasal anlatıcı sadece dışsesle tanımlanamaz. Dışses, 

sinemasal anlatıcının bir parçasıdır. (…) Çünkü sinema birçok parçadan oluşan karmaşık bir 

yapıya sahiptir. (…) Sinemasal anlatıcının işitsel ve görsel olmak üzere iki temel yapısı vardır ve 

sinemasal anlatıcı, bu başlıkların altında yer alan ses, müzik, efekt, ışık, renk, dekor, oyuncular, 

kurgu, kamera açıları ve hareketleri gibi birçok parçanın bütünleşmesinden oluşmaktadır 

(aktaran: Tutumlu 2002:62). 
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3.5. Işık-renk ve zaman-mekan etkisi  

Zaman ve mekanda ışığın varlığı gündüzü (aydınlık), yokluğu ise geceyi (karanlığı) ifade 

eder. Renk, ışığın cisimlere çarparak yansıması sonucu insan gözünde bıraktığı etki sonucu 

algılanır.  

 

Renk insan gözünün gözünün görebildiği ışık tayfının belirli elektromanyetik 

dalgaboyudur. Çevremizdeki (mekanda) nesnelere boyut kazandıran renk, gerçekte ışıktır. (…) 

Resim sanatında renk denildiğinde boya, fotoğraf ve film sanatında renk denildiğinde ise ışık 

olarak renk anlaşılır (Kılıç 2003:26). 

 

Çevremizdeki bütün nesneler renk ile ortaya çıkar. Nesne ile rengi arasında yapısal bir ilişki 

vardır. Nesnenin rengi görsel algı olarak içinde bulunduğu mekanın ışıklılığına göre değişse bile, 

nesnenin renginin yapısal özellikleri değişmez. (…) Nesneler renklerini çağrıştırır. Ağaç 

dendiğinde yeşil, deniz dendiğinde mavi akla gelir (Kılıç 2003:26). 

 

Rengin fiziksel algılanması yanında öznel algılanması da söz konusudur. Fiziksel olarak 

rengi gözlerimiz önünde görürüz, gözümüz kapalı iken de renkleri bilişsel olarak algılayabiliriz. 

(…) Kırmızıyı bilincimizde tasavuur edebilmemiz için ışığa ihtiyacımız yoktur (Kılıç 2003:30). 

 

Renk, insanlar üzerinde farklı psikolojik etkilere sahiptir ve her biri değişik anlamlar 

çağrıştırmada kullanılabilir. (…) Arnheim, sıcak renlerin kan basıncını yükselttiğini, soğuk 

renklerin ise düşürdüğünü söylemektedir (aktaran: Kılıç 2003:33). Sosyal hayatımız açısından 

düşünürsek, kırmızılar ve turuncular bize ateşi, kahverengiler toprağı çağrıştırdığı için sıcaktır. 

Oysa buzu, denizi, gölleri, gökyüzünü çağrıştıran maviler, yeşiller ya da mavimsi yeşiller 

soğuktur. (…) Sıcak ya da soğuk renkler onları ilişkilendirdiğimiz olaylara ya da nesnelere bağlı 

olarak; görüntü boyutu içersinde uzaklık-yakınlık, genişlik-darlık ve psikolojik zaman kavramını 

açıklamak için estetik bir öğe olarak kullanılır (Kılıç 2003:33). 

 

Kamerayla elde edilen görüntüler açısından kameranın önündeki ışık, (dış ışık) görüntünün 

rengini çekim aşamasında etkiler. (…) Işıklı-gölgeli mekanlarda renk, nesnenin içinde bulunduğu 
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ortamın ışığının ve yüzeyinin yansıtma oranlarının renge etkisi, rengin çevresindeki renklerle 

ilişkisi, hangi teknikte (film veya video) çalışılırsa üzerinde yoğunlaşılması gereken konulardır 

(Kılıç 2003:38). 

 

Filmde görüntünün oluşabilmesi için kameranın önündeki nesnenin belli bir ışıklılık 

seviyesinde olması gerekir. Bu yönüyle ışık teknik bir gerekliliktir. (…) Kameranın bir nesneyi 

görüntüleyebilmesi için, nesnenin aydınlatılmış olması gerekir. Aydınlatılmış olan nesne, içinde 

bulunduğu mekanla birlikte kameranın yarattığı görüntü boyutu içinde de bir hacim oluşturur 

(Kılıç 2003:14). Nesnelerden yansıyan ışığın yoğunluğu, aydınlık-karanlık alanları, yani ışık-

gölge’yi yansıyan ışığın içeriği ise rengi ortaya çıkarır (Kılıç 2003:11). 

 

Mekan içinde yer alan her türlü katı nesneler bir hacim olarak mekan düzenleyicidir. 

Nesnelerin hacimlerinin insan gözünde algılanması ise nesnenin içinde bulunduğu mekanın 

ışıklılığı ile ilgilidir. (…) Nesnenin içinde bulunduğu mekanın ışık değeri değiştirildiğinde, insan 

gözünde nesnenin hacmi de yanılsama olarak değişir. Köşeli nesne yuvarlak, yuvarlak nesne 

köşeli algılanabilir. (…) Bilimsel olarak nesnenin aydınlığı, içinde bulunduğu mekanda ışık 

yansıtma miktarına bağlıdır. Nesnenin aydınlık ya da karanlık görülmesi bulunduğu mekanla 

ilgilidir. Eğer koyu tonda bir yuvarlak kütle, çevresi karanlık kalacak şekilde aydınlatılırsa, 

yuvarlak kütle aydınlık görülür, kütlenin içinde bulunduğu mekanın ışık yoğunluğu arttırılırsa, 

kütle giderek kararmaya başlar. Konuya kamera açısından bakarsak, kameranın gördüğü nesnenin 

ışıklılığı bütün görüntü alanının (mekanın) ışıklılığıyla ilgilidir. (…) Aydınlatma konusu ışık-

gölgeyi tanımayı gerektirir (Kılıç 2003:12-15). 

 

Çeşitli aydınlatma türleri vardır ve bunlar yönetmenin isteğine ve film anlatısı paralelinde 

düzenlenmek istenen görüntü kompozisyonuna göre seçilir. Burada bizi ilgilendiren zaman ve 

mekanda birlikte düzenlenmeleridir. Örneğin, Rembrant aydınlatması, nokta ışık veren 

aydınlatma kaynaklarıyla gerçekleştirilen seçici bir aydınlatmadır. Görüntü alanı içindeki 

konunun belirli yerleri aydınlatılırken, diğer yerler tam ya da yarı karanlıktır. Bu aydınlatmanın 

temel özelliği, zayıf bir aydınlatma şekli olmasıdır. Işıklı alanlardan gölgelere geçiş çok 

yumuşaktır. Görüntü boyutu içindeki arka alan özel bir önem kazanır. Bu alan içindeki nesneler 
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temanın işlevini destekleme kaygısıyla ön alana göre göreli olarak daha az aydınlatılır (Kılıç 

2003:18-19). 

 

Işık ve gölgeyi düzenlemek zaman boyutunun yaratılmasına yardım eder. Bir görüntüde 

sadece ışıklı-gölgeli alanların düzenlenmesiyle gece gündüz, günün belli saatleri ve mevsimlerin 

etkisi yaratılabilir. Basit şekliyle gündüz aydınlatma parlaktır, gece ise parlaklık azalır. Atılan 

gölgenin kullanılış biçimi de örneğin gölgenin uzun ya da kısa olması görüntüde gündüz, gece ve 

günün belli saatleri etkisini yaratır (Kılıç 2003:21). 

 

Filmde renk kullanımı ve ışık ve renge yüklenen anlamlar kültürden kültüre, yönetmenden 

yönetmene değişiklik gösterir ve zaman-mekan yönünden anlamı yaratmada çok değişik 

biçimlerde kullanılır.  

 

Eisenstein da sanatçının dilediği rengi seçmesinden yanadır. Büker, sinemanın parçaüstü 

birimleri diye nitelendirdiği, renk, alıcı devinimleri ve geçişlerin zaman ve uzamda yer 

kapladığını belirtirken, yönetmenlerin filmsel anlam ve çağrışımlar yaratmada renge 

başvurduklarını belirtir. (Büker 1985a:77) 

 

Griffith, İntolerance’de dört öyküyü birbirinden ayırmak için renklerden yararlanır. (…) 

Filmde gece sahneleri mavi, güneşli gündüz saatleri sarı, savaş sahneleri ise kırmızıdır (Büker 

1985a:42). 

 

Işıklı bir ortamda, örneğin bir sokak sahnesinde aydınlık bölümlerin bize yaklaştığını, 

karanlık bölümlerinse bizden uzaklaştığını hissederiz. (…) Mekanda ışığın değişimiyle değişik 

anlamlar ortaya çıkar. Gördüğümüz herşey ışığın bir kısmını tutar, kalanını da geri yansıtır. Bir 

fotoğraf ya da film çekimi yapıldığında yansıyan ışık kaydedilir. Yani mekanda, mekanı 

oluşturan nesnelerce değişime uğratılmış ışık filme kaydedilir. Mekan içinde nesneler tarafından 

değişime uğratılan ve yansıtılan ışık, mekanı değiştiren bir özelliğe sahiptir (Edmonds 1994:149-

150). 
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Üç boyutlu bir mekanın derinlik duygusunu verebilecek değişik yoğunluklara sahip bir 

mekanın ışıkla yaratılabileceğini belirten Edmonds, yine ışık yardımıyla içinde kişilerin ya da 

nesnelerin hareket edebileceği aydınlık ve karanlık düzlemlere sahip mekanların 

yaratılabileceğini ifade etmektedir. Nesnelerin aydınlık ve karanlık ortamlar içinden geçerek 

hareket etmeleri, mekanın boyutları konusunda yeterince fikir verebilir (Edmonds 1994:153). 

 

Edmonds’a göre bir sahneyi, bir yeri ya da bir aksiyonu durağan vaya hareket halinde 

görüntülerken yapılması gereken, gerçeği kopya etmek olmamalıdır. Bu öyle kolayca mümkün 

olan bir şey de değildir. Amaç, gerçek olduğuna inanılabilir bir görüntü yaratmaktır. Yaratılan 

gerçek değildir, ancak gerçeğin bir görüntüsüdür. Böylece bir kez daha sanat ortamında 

yaratıcılığın gizli gücünün, gösterilen boyutların bozulabilme ve bozma derecesine döneriz. (…) 

Yoğun düzlemler, değişik alanlar, ön plandan arka plana doğru kat kat değildir. Buna karşın, kişi 

ya da nesnelerin, bize mekanın kalınlığını, üç boyutluluğu, derinliğini hissettiren değişik ışık 

yoğunluklarına sahip alanlar içinde, nasıl hareket ettikleri görülür. Böyle yapmakla, hareketli 

nesne kendi üç boyutluluğunu da yansıtmış olur (Edmonds 1994:154-155). 

 

Henri Alekan ışığı, mekan ve aksiyonu dinamikleştirirek modüle eden bir görsel müzik, 

heyecanın yaratıcısı hareketli bir mimari olarak tanımlamaktadır. Işık, sadece zamanı değil 

mekanı da devindirir. Örneğin Hitchcook’in İp’inde (The Rope) gün 90 dakikada batar; Hint 

Şarkısı’nda (Indian Song) ise ufuktaki güneş yuvarlağı 15 dakikada kaybolur. Güneşin doğup 

batması, pencerenin kepenklerinin açılıp-kapanması vb. sonucu ışık yoğunluğundaki azalıp-

çoğalmalar yaşama dinamizm katan doğal efektlerdir. Sinemacılar için bunlar, psikolojik anlara 

karşılık geldiklerinde, anlamı desteklediklerinde ilginç hale gelirler (aktaran: Güngör 1994:69).  

 

3.6. Zaman-mekan kesintisizliği 

Profesyonel bir sinema filmi, filme çekilen olayı, tutarlı bir biçimde veren, ses tarafından 

desteklenen, kesintisiz, düzgün, mantıklı bir görsel izlence akışı sunmalıdır. Filmin başarısını ya 

da başarısızlığını belirleyen şey, filmin kesintisiz yönüdür, onun kesintisizlik özelliğidir (Mascelli 

2002: 71). 
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Tek bir ortamda yer alan bir film yalnızca zaman kesintisizliği ile anlatılabilir. Bir yarışı, 

bir yolculuğu ya da takibi görüntüleyen sürekli hareketli bir film, yalnızca uzam kesintisizliği ile 

anlatılabilir. Çoğu öykü, sırası ile hem zaman hem de mekan (uzam) kesintisizliğini kullanır. Bir 

film seyircileri, yabancı bir ülkeye taşıyarak zaman kesintisizliği ile başlayabilir, ardından 

öyküyü zaman kesintisizliği içinde anlatmak için yerleşir. Bir araştırma gezisi filminin bile çeşitli 

yerlerde duraklaması ve araştırmacılar kamp yaparken, halkın geleneklerini incelerken ve kendi 

görevlerini yerine getirirken zaman kesintisizliğine geçmesi gerekir. Yalın, dümdüz ve kronolojik 

kesintisizlikler sunan zaman ve/veya uzam öyküleri pek az filme alma sorunu içerirler. Öykünün 

zaman içerisinde ileri geri gidip geldiği uzam içinde oradan oraya gittiği karmaşık bir film, 

seyircinin kafasının karışmaması için titizlikle ele alınmalıdır. En önemli nokta, eylemin nerede 

gerçekleşme olduğu ve neler olmakta olduğu konusunda filmi izleyen kişinin asla kuşkuda 

bırakılmamasıdır. Yalnızca gerilim filmleri, seyircinin kafasını karıştıracak biçimde tasarlanırlar, 

ta ki, son film makarasında gizemin açıklaması gelene kadar… (Mascelli 2002:79). 

 

Normalde, film sürekliliği bir kesintiye uğramayan bir görüntüler sekansı halinde 

akmalıdır. Tüm bir filmi kesintisiz bir tarzda görüntülemek her zaman için uygulanabilir ya da 

istenir türden olmayabilir, bu tür bir çekim öykü anlatımını bozacak, anlamsız parçaları 

beraberinde getirebilir ve ilk açılış sahnelerinden gelişme sahnelerine ve doruk noktasına kadar 

anlatımı hızlandıracağına yavaşlatabilir (Mascelli 2002:141). 

 

Kesintisiz bir sekansta gerçek tam saat zamanı kullanılabilir, ancak iç ara ya da dış ara 

çekimler seyircilerin zamanı sıkıştırıldığını ya da genişletildiğini fark etmesine fırsat vermeden 

devinimde çıkarmalara ya da eklemelere gidilmesine olanak sağlar. Filmler birer yanılsama 

olduğu için zamanı ya da uzamı görüntülemek için hiçbir kesin kural koyulamaz. Bu unsurlar, 

nasıl ele alınırsa alınsınlar, seyircilerin olayları bütünsel olarak izleme izlenimini edinmesi 

gerekir (Mascelli 2002:141-142). 
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4. Zaman ve Mekan ile İlgili Bağlantılar 

Dekupaj tekniğinde, zaman ve mekan, tek anlatımlı biçimsel bir yapı ortaya koymak için 

birleşirler (Burch 1994:118).  Bu işlem ard arda gelen iki çekimde görülen zaman ve mekan 

parçalarının birleştirilmesiyle ortaya çıkan değişik yöntemlerin sınıflandırılmasını mümkün kılar. 

İki çekimdeki zaman ve mekanın birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan formların 

sınıflandırılması bir akademik çaba gibi görülebilir, ancak bilindiği kadarıyla daha önce bu tür bir 

girişimde bulunulmamıştır ve yeni ufukların açılmasında bir tartışma ortamı yaratabilir (Burch 

1994:118-119). 

 

Geçmeler ve silinmeler gibi “noktalama efektleri”, bir kenara bırakılacak olursa, iki çekim 

arasındaki kesme ile ilgili beş farklı zaman bağlantısı yapılabilir. Her şeyden önce iki çekim 

kesinlikle sürekli olmalıdır. Bu anlamda zaman sürekliliğine en açık örnek, görüntü üstü seste 

kesilme olmaksızın, konuşan bir kişinin çekiminden dinleyen kişinin çekimine kesme yapmaktır. 

Şüphesiz bu durum bir çekimin, karşı açı çekim tarafından izlenmesi sonucu ortaya çıkar. Terim 

direk uyumlu kesme olmasına karşın, özellikle mekan sürekliliğini belirtir. Terim ayrıca zaman 

sürekliliği için bir örnek oluşturur. Çekim A, bir kişinin kapıya doğru ilerlediğini, kapı kolunu 

tuttuğunu, çevirmeye ve kapıyı açmaya çalıştığını göstersin. Çekim B ise, kapının diğer 

tarafından bir öneki çekimde aksiyonun kesildiği noktadan başlayarak, aksiyonun geri kalan 

kısmını göstersin. Kapı açılır, o kişi içeri girer, vs (Burch 1994:119). 

 

İki çekim arasında zaman ilişkisinin ikinci bir türü çekimler arasında bir zaman boşluğunun 

varlığıyla ilgilidir. Bu boşluk, zamanda atlama, ya da zamanda kısaltma diye adlandırılır. Önceki 

konularımızda da değinmiş olduğumuz zamanda atlama türünün ilki, bir zaman dilimini dışarıda 

bırakılma işlemidir. Atlanılan bu zaman dilimi, algılanabileceği gibi ölçülebilir de… Atlamanın 

oluşu ve uzunluğu, hem görüntüde hem de seste az ya da çok farkedilebilecek bir kesinti ile 

gösterilir. Mekan sürekliliğinin yeterince korunması seyirciye kesintisiz bir aksiyonun içinden 

bazı bölümlerin çıkartılmış olduğunu belirleme ve hatta çıkartılan bölümün gerçek uzunluğunu 

ölçebilme olanağı sağlar. Böylece bir çekim geçişi, bizi bir ortamdan bir diğerine, daha uzak bir 

ortama, aralarında hiçbir ilişki olmayan iki farklı mekana götürürse aralarında zaman sürekliliği 

belirsiz olacaktır. Zaman bağlantısının üçüncü, zamanda kısaltma yapmanın ikinci bir türü ise 

“süresi belirsiz atlama”dır. Bu zaman atlama türünde, atlama bir saati, bir yılı kapsayabilir, 
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zamanda atlamanın gerçek uzunluğu sadece, bir konuşma, bir başlık, bir saat, bir takvim veya 

modada değişim vb. “gözle görülür” bir şeyin yardımıyla ölçülebilir. Bu senaryo ile asıl öykü ve 

görüntünün içeriği ile çok yakından ilgili olmasına karşın gerçek zaman işlevine sahiptir. Öykü 

süresi, filmin süresi ile aynı olmadığı halde, iki zaman aralığı tamamen mantıksal bir yöntemle 

birleştirilebilir. (…) Bir şeyin birkaç gün sonra olacağı düşünüldüğünde bunun süresi belirsiz 

atlama olduğu söylenebilir (Burch 1994:120-121). 

 

Geriye dönüş zamanda geriye dönme işleminin bilinen bir formudur, birkaç saniye ya da 

birkaç yıl süreli bir zaman atlaması, zamanda geriye dönme biçiminde de olabilir. Zaman 

bağlantısının beşinci ve son türü “süresi belirsiz geriye dönüş”tür. Bu “süresi belirsiz zaman 

atlaması”na benzer ve ölçülebilir geriye dönüşün tersidir. Geriye dönüş günümüzde çoğunlukla 

modası geçmiş bir film tekniği olarak görülmesinin yanında, geriye dönüşün biçimsel işlevi ve 

diğer zaman bağlantı biçimleriyle kesin ilişkileri hiçbir zaman anlaşılamamıştır. Her ikisi de 

bugün başka işlevler üstlenmişlerdir (Burch 1994:122-123). 

 

Ardarda gelen iki çekimde gösterilen mekanlar, arasında üç tür bağlantı yapılabilir. Zaman 

bağlantılarına benzemelerine karşın, onlardan farklı ve bağımsızdırlar. İki çekim arasındaki 

mekan ilişkilerinin ilk türü, mekan sürekliliğine benzer bir yöntemle kurulmasıyla ilgilidir. 

Mekan sürekliliği, zaman sürekliliğine eşlik etse veya etmese bile… (…) Mekan uyumu ile ilgili 

sözcük dağarcığı bir anahtar terim ortaya koyar: Uyum (match) ya da uyumlu kesme (match-cut). 

Uyum, iki ya da daha fazla çekim arasında sürekliliğin korunmasında rol oynayan herhangi bir 

öğenin varlığını ifade eder. Örneğin sahne donanımı uyumlu ya da uyumlu değildir (Burch 

1994:123-124).  

 

Sahne uyumu için konum, hareket, bakış olmak üzere üç nokta gereklidir. Sinema perdesi 

sabit bir mekândır. Oyuncu baş çekiminde çerçevenin sol tarafındaysa, aynı görüntü ekseninden 

yapılan yakın çekimde kesme yapıldığında da çerçevenin aynı tarafında olmalıdır. Konum 

uyumuyla ilgili bu kurala uyulmaması görüntü sıçramalarına sebep olur. Hareket uyumunda ise, 

hareketin yönü, oyuncunun kesintisiz hareketinin çekildiği art arda gelen iki çekimde de aynı 

olmalıdır. Yoksa seyirci hareketin yönünü kestirmede yanılgıya düşebilir 

(http://www.bulentozalp.net/filmdilinindogusu.doc) (12.09.2006).  
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Sahne donanımı uyumu, mekandaki kişilerin bakış yönünde uyum, objelerin hareket 

yönünde uyum ve perde üzerinde nesnelerin ya da kişilerin pozisyonunda uyum biçimiyle 

mekana aktarılabilir.  

 

Bakış yönü uyumu ve hareket yönü uyumu, mekansal olarak farklı fakat çok yakın ilişki 

içinde olan iki çekimle ilgilidir. İki çekim, birbirine baktıkları farzedilen iki farklı kişiyi 

gösterdiği zaman, A kişisi çerçevenin sağına, B kişisi de çerçevenin soluna bakmalıydı. Eğer her 

ikisi de ardı ardına gelen iki çekimde, aynı yöne bakarlarsa, seyirci onların birbirlerine 

bakmadıkları izlenimini edinir ve çerçeve mekanıyla ilgili oryantasyonun aniden yok olduğunu 

hisseder. Bu gözlem uyumun özgün amacının çok ötesinde temel bir gerçeği içerir ancak, bunun 

gerçekte ne demek istediği ile Rus yönetmenler ilgilenmeye başlamışlardır. Bakış yönü 

uyumunun bir sonucu olarak film yapımcıları hakeret yönü uyumunu buldular. Bir kişi ya da bir 

şey, çerçevenin solundan çıkarsa yeni bir mekanın tanıtıldığı bir çerçeveye her zaman sağdan 

girmelidir. Eğer böyle olmazsa kişi ya da nesnenin hareket yönünde bir değişme olduğu görülür. 

Son olarak şuna dikkat edilmelidir. İki çekimle ilgili herhangi bir durumda mekan sürekliliğini 

korumak ve bu iki kişiyi aynı yakın çekim ölçeğinde gösterebilmek için oyuncuların perde 

üzerindeki pozisyonlarının ilk çekimde tanıtılmasına dikkat edilmelidir. Örneğin, oyuncuların bir 

sağda, diğeri solda olabilir, ardı ardına gelen çekimlerde bu pozisyonlar değişmemelidir. Perde 

üzerinde pozisyonlarda meydana gelebilecek herhangi bir değişme, gerçek mekanda bir 

değişmeye benzeyeceğinden, seyirci tarafından hemen fark edilecek ve onu bir karmaşa içine 

itecektir (Burch 1994:124-125). 

 

Zaman, sinematik bağlantıların hem tek tek çekimleri arasında, hem de filmin tümünde 

yapısı ve işlevine ilişkin tutumumuzda bir değişmeye neden olur. Artık çekimler arası biçimsel 

düzenlemelerin ve uyumun çok önemli bir sinematik görevi olduğunu anlamaya başlıyoruz. 

Görüldüğü gibi bağlantılardan her biri, birincisi zaman, ikincisi mekan olan bu iki parametrece 

tanımlanır. Bu nedenle beş tür zaman ve üç tür mekan geçişinin yarattığı sayısız olasılıkta 

kombinasyon yaratılmasına karşın iki çekimi bağlamak için onbeş temel yöntem vardır. Bu 

olasılıkların her biri, sadece zamanda atlamalar ya da geriye dönüşlerin uzunluğu tarafından 

değil, aynı zamanda sonsuz sayıda tür sunabilecek bir başka paremetre tarafından da belirlenen 
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hemen hemen sayısız değişimin ortaya çıkmasına neden olur. Bu parametre, kamera açısından ve 

kamera özne arası uzaklıkta bir değişmedir. Çekimler arası geçişte sadece bu öğelerin rol 

oynadığını söylemek istemiyoruz, ancak, kamera ve özne hareketleri, çerçevenin içeriği, 

kompozisyon ve benzeri öğeler, genelde bağlantıların işlevi ile değil, sadece çekimler arası 

uyumun kendine özgü yapısını belirler. Film görüntüsünün içeriği, göz önüne alındığında bir 

adamın ifadesiz yüzünün yakın çekimini bir çorba kasesi izlediğinde o adamın aç olduğu 

etkisinin yaratıldığını bilmek ilginç olabilir. Ancak bu iki çekim arasındaki içerik ilişkisi, 

sözdizimseldir ve aralarında anlamlı bir ilişki kurmamıza yardım eder. Kamera hareketleri, 

çerçeveye giriş-çıkışlar, kompozisyon ve diğerleri, filmin amacının organizasyonuna yardım eden 

araçlar olarak işlev görürler. (…)Geçiş anında iki çekim arasındaki bağlantı, zamanla ilgili beş, 

mekanla ilgili üç kategorinin herhangi birine uyum gösterebilir (Burch 1994:127). 

 

Çok sık kullanılan bir diğer teknik, bir kişinin uzak çekimini bir yakın çekimin izlemesiyle 

ilgilidir. Bu ikinci çekimle bir başka zamana, hatta bir başka mekana taşınabilir. Bu işlem yaygın 

bir şekilde geriye dönüşlerde ve zamanda atlamalarda kullanıldığı halde çok karmaşık biçimsel 

yapıların yaratılmasına izin veren gizli olanaklara sahiptir. (…) Buna karşın, bu tür 

uyumsuzlukların uyumlu bir zaman ve mekan sürekliliğini gerektiğini de belirtmek gerekir. 

Zaman ve mekan sürekliliği çekimler arasında kolayca anlaşılabilir ilişkiler çerçevesinde 

öncelikle yaratılması gereken bir önkoşuldur (Burch 1994:127-128). 

 

Sonuç olarak, değişik çekimler arası geçiş türleri ve onları belirleyen parametreler, ritmik 

değişim, özetleme, geriye dönüş, kademeli eleme, ritmik yineleme ve seri bir değişim gibi araçlar 

yardımıyla özenli bir gelişime olarak sağlar (Burch 1994:128). 

 

5. Filmsel Mekan Yaratılmasında Çerçeve İçi ve Dışı Mekan Kullanımı  

Bir çerçeve resmi kısmen ya da tamamen çevreleyen herhangi bir ön plan öğesinden 

oluşabilir. (…) Çerçeve, görüntüsel bir ön plan öncesi sağlar, devinimi içerir ve izleyicilerin 

bakışlarını perde dışına kaymasını engeller (Mascelli 2002:245).  

 

Çerçeve, ana konu ve arka plan arasında kesin bir ayrım olması gerekir. (…) Çerçeve öykü 

anlatımına yardımcı olabilir; büyük bir uçağın binmekte olan yolcuları çerçeveleyen kanadı ve 
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iniş takımları, anında uzak yerlere hızlı yolculuğu çağrıştırır. Uzaklardaki bir şehri çerçeveleyen 

bir köprü, seyircileri bir su yolu boyunca sahnenin ortasına taşımakta bir araç olabilir. Bir tekne 

güvertesinin tentesi gemi limana yanaşırken, liman için çerçeve oluşturabilir. Uzaklarda çalışan 

bir vinç için çerçeve oluşturan dumanlar saçan fabrika bacalarının silüetleri endüstri çağrışımı 

yapabilir. Bir çiftlik sahnesini çerçeveleyen uzun ve alçak bir dal ile kıvrılarak uzanıp giden bir 

çit, huzur dolu kırsal yöre atmosferlerini yansıtabilir. Eski bir İspanyol kilisesini çerçeveleyen bir 

kemer, hem yakın çekimde, hem de genel çekimde eski dünya mimarisini resimler. Uzaklara 

gidildikçe küçülen bir kemer dizisi, yinelenen ve küçülen çizgileriyle hoş bir ritm oluştururlar 

(Mascelli 2002:247). Film bir öykü anlatma aracı olduğuna göre, yönetmenin en önemli görevi, 

seçtiği yaşam parçalarından içinde her şeyin kesintisizce akıp gittiği izlenimi verecek, seyircinin 

bilişsel düzeyinde bütün olarak algılanacak bir öykü mekanını oluşturmaktır (Demir 1994:131). 

 

Yönetmen tüm bunları başarabilmek için, Robert Bresson’un da sözünü ettiği, daha önce de 

değindiğimiz, sesin görüntü çağrıştırma özelliği’nden, yön duygusu ile ilgili merkezleri yaratma 

düşüncesinden, oyuncuların çerçeve içine giriş ve çıkış hareketlerinden yararlanır. (…) Sesin 

görüntü çağrıştırma niteliği ona mekan yaratma, mekanı (çerçeve içi ve çerçeve dışı) 

bütünleştirme özelliği kazandırır. Bir adamın bir atı eğerlediğini gören seyirci, bilgi olarak sadece 

adamın, atın ve diyelim ki arkadaki çitin bir bölümü verildiğinde, bu bilgi ile seyirci sahnenin 

nerede geçtiğini, ne olduğunu ya da adamın atı niçin eğerlediğini bilemez. Oysa bu bilgiler, 

çevreden gelen seslerle desteklendiğinde hem ne olduğunu anlayabilir, hem de görünmeyen öykü 

mekanı konusunda bir fikir edinebilir. Çerçeve dışında aksiyonun geçtiği mekanı, içindeki 

kişileri, hareketlerini zihinde görselleştirerek mekanı bütünselleştirebilir. (Demir 1994:132). 

 

Çerçeve dışı aksiyon Stage Coach filminde olduğu gibi, sesin gizlice öykü mekanına 

sokulmasıyla hissettirilebileceği gibi ansızın olabilir. Dikkatin sesteki ani değişimlere karşı 

duyarlı olmasından yararlanılarak yapılan bu uygulamalarda, seslerden farklı bir sesin ansızın 

duyulması, o ses kaynağını öykü mekanı içinde ilgi merkezi durumuna getirir. Öykü mekanının 

oluşturulmasında ve genişletilmesinde oyuncuların sese karşı tepkileri kadar görmek ve duymak 

istedikleri de önemli rol oynar. Howard Hawks, The Big Sleep filminde, Harry Jones ile 

buluşmaya, Jones’un bürosuna giden Marlowe’un çevresinde oluşturduğu bir merak öğesi 

yardımıyla sahnenin öykü mekanı kurmaya çalışır. Marlowe büroya geldiğinde mekan dışı sesler 
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kullanarak hem Marlow’un ilgisini mekan dışına yöneltir, hem de iki yeni kişiyi öykü mekanına 

sokar (Demir 1994:133). Görüntü dışından gelen sesler görüntünün alanını genişletir ve 

görmedigimiz olayları tanımlar. Onları anlamamıza yardımcı olur. 

(http://geocities.com/mustafa939/senaryo/) (12.09.2006). 

 

Top gibi yuvarlak nesnelerin (hareket etmedikçe) dışında herşey bir yöne sahiptir ve 

çerçeve içine alınan herşey bir yön yaratır. Gerçek yaşamda bir kişiye herhangi bir noktadan 

bakılabilir ve kişinin bulunduğu yere göre yön duygusu sürekliliğini korur. Oysa filmde, kamera 

konumu değiştikçe seyircinin yön duygusu da değiştirir. Filmde yön duygusunu çerçeve içindeki 

kişi ya da nesnelerin hareketleri, bakışları ve konumları belirler. Çerçeve içinde bir kişi sola 

baktığında, o kişinin neye ya da nereye baktığı konusunda bir beklenti oluşur. Sonra seyirci sağa 

doğru bakan bir başka kişinin çekimini görürse bu kişinin birbirine baktığı izlenimi edinir. 

Böylece yönün kullanımı ile soyutlanmış bu iki kişi arasında bir ilişki yaratılmış olur (Demir 

1994:134). 

 

Parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan öykü mekanı aslında gerçekle oynamanın bir 

ürünüdür. Gerçek parçalara bölünür ve filme özgü kurallarla yeniden yapılandırılır. Bu tür bir 

yapılandırmada, gerçek mekanın kendisi tam olarak gösterilmez. Sadece fark edilmesi sağlanır. 

Mekanda soyutlamalara gitmek, çerçeve mekanının dışındaki mekanın bilinmemesinden 

kaynaklanan gizemlilik, çerçeve içindeki aksiyon ile çok çarpıcı biçimde oyananmasına izin verir 

(Demir 1994:135). Noel Burch’a göre, çerçeve mekanının dışında, dördü çerçeve kenarlarına 

bitişik, diğerleri setin ve kameranın arkasında bulunan altı mekan belirler. Bu mekanlardan 

çerçeve mekanına yapılacak ani giriş ya da çıkışlar aksiyonun gücünü arttırabildiği gibi bu 

mekanın varlığını da açığa çıkartır (Burch 1994:135). 

 

Oyuncu giriş ve çıkışları, kameranın ve dekorun arkasında uzanan mekanların 

duyumsanmasında da etkin rol oynar. Bu mekan parçaları da çoğunlukla çerçevenin kenarlarına 

bitişik mekan parçalarına benzer şekilde kullanılır. Renoir’in Rules of the Game filminde yumruk 

yumruğa kavgaya tutuşan Andre ve Robert, birden çerçeve mekanına girerler. Kavga 

sürmektedir. İzleyen çekimde Andre bir divanın üzerine savrulur. Sonra çerçevenin üst 

kenarından seyircilerin bulunduğu taraftan ona doğru dergiler uçar (Demir 1994:136). 
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Çerçeve dışı mekanda ne oluyor düşüncesi, bu mekanı nasıl ilgi merkezi durumuna 

getiriyorsa, arkada boş bir mekan bırakacak şekilde çerçeve dışına yapılacak çıkışlar, çerçeve 

mekanının vurgulanmasını sağlar. (…) Sahne boş bir mekanla da başlayabilir. Çekim böyle 

başladığında oyuncunun çerçeve mekanına nereden gireceği tam olarak kestirilemez. Aksiyonun 

herhangi bir anında oyuncunun çerçeve mekanı içine girişi, girdiği tarafta bir mekan parçasının 

varlığını seyirciye hissettirir. Buna karşın, çerçeve ve mekanı boş kaldıkça öykü mekanı da aynı 

oranda gizli bir güce sahip olur (Demir 1994:137). 

 

Görüntü çerçevesinin sınırları dışındaki mekanın böylesine gizli bir güce erişilmesi, 

yönetmenin gerçekle oynamasının bir sonucudur. Kişiler çerçeve içine girer-çıkar. Bir sonraki 

çerçeveye birgün sonra, yıllar sonra ya da zaman da yapılan bir geriye dönüş ile daha önce girer. 

Onları kimi zaman çerçeve içinde görürüz, kimi zaman da sadece seslerini duyarak öykü mekanı 

içindeki varlıklardan haberdar oluruz. Öykü mekanının parçalanarak, aksiyonun 

denetlenebilmesi, yönetmenin anlatımına itici bir güç katar (Demir 1994:137). 
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BÖLÜM III 

ZAMAN-MEKAN KURGUSU BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK FİLM 

ÇÖZÜMLEMESİ:  “EĞRETİ GELİN FİLMİNDE ZAMAN-MEKAN” 

 

1. Filme İlişkin Genel Bilgiler ve Filmin Öyküsü 

Sinema sanatının geniş yelpazesinde, “Sinemada Görsel Zaman ve Mekan Kurgusu”nu 

inceledik. Bu bölümde ise çalışmanın başlangıcından buraya kadar anlatılanların ışığında 

Yönetmen Atıf Yılmaz’ın, hayata gözlerini yummadan önce yönettiği son filmi “Eğreti Gelin”, 

zaman ve mekan kurgusu açısından incelenmektedir.  

 

Herhangi bir sanat yapıtı ya da film için yapılan değerlendirme ve yargıların çoğunlukla 

birbirinden farklı olduğu görülür (Altar’dan aktaran: Esen 2006:175). Ortada böylesine bir fark 

olacağına göre, değişik görüş ve anlayış ölçülerine hedef olan filme yönelik yorum, yargı ve 

değerlendirmelerin bilim dallarında olduğu gibi kesin yasa ve kurallara bağlı olarak 

yöntemleştirilmesinin olanaksız olduğu söylenebilir (Esen 2006:175-176).  

 

Ayrıca bir filmi değişik ölçütler göz önüne alınarak çok farklı biçimde incelemek ve 

değerlendirmek olasıdır. Örnek vermek gerekirse, psikanaliz, bilinçaltının çözümlenmesidir 

(Esen 2006:176). İster psikanalitik isterse başka yöntem olsun bir filmin doğru 

değerlendirilebilmesi için ilk ve onsuz edilemeyecek tek adım filmi anlamaktır. Yönetmenin 

hangi karakterlerle, onların yaşantı ve eylemleriyle, kullandıkları ya da birlikte göründükleri 

nesnelerle, temayı, alt metin ve bütün bunları filmsel zaman ve mekan içinde nasıl odrtaya 

koyduğunu, bunu da ne ölçüde başardığını belirlemek gerektir (Kuçuradi’den aktaran: Esen 

2006:176). Böyle bir değerlendirme filmin sınırları dışına çıkılmadan doğru açıklanmasıyla olur.     

 

Yönetmen filmini oluştururken mutlaka filmsel mekan ve zamanı düşünmek göz önüne 

almak durumundadır. Sineme sanatı bu konuda yönetmene sınırsız imkanlar sunar. Yönetmen, 

gerçek zamanda günler, aylar, yıllar, hatta yüzyıllar içinde gelişen bir öyküyü filmde ortalama 1.5 

saatlik bir süre içinde anlatmak durumundadır.  
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Gerçekte birbirinden çok farklı ve uzak mekanlarda cereyan eden olaylar, filmde yan yana 

getirilir. Yönetmen isterse gerçek zamanı yavaşlatır, kısaltır, uzatır, geçmiş, şimdi ve gelecek 

zamanı aynı film içinde birlikte ele alabilir; yine isterse birbirinden kilometrelerce uzaktaki 

mekanları yan yana getirerek, tek bir mekanmış gibi gösterebilir. Tüm bunlar sinema sanatı ve 

teknolojisinin sunduğu olanaklar kullanılarak gerçekleştirilir.  

 

Bu konudaki sınırsız olanaklar yanında filmin her bir sahnesi için zaman ve mekanın 

önemini ve karakterleri nasıl etkilediğini tanımlayabilmek için standarlaşmış birkaç soru vardır. 

Bunlar: a) Sahne nerede geçiyor?, b) Mekan karakterleri nasıl etkiliyor ya da etkiliyor 

görünüyor?, c) Karakterler mekana ilişkin imlemeler yapıyor mu?, d) Yönetmen zaman ve mekan 

hakkında neler söylüyor?, e) Karakterlerin davranışları zaman ve mekanla doğrudan bağlantılı 

mı?, f) Sahne neden burada geçiyor?, g) Karakterler başka bir zaman ve mekanda farklı ilişkiler 

kuruyor ve farklı davranıyorlar mı? (Morris’den aktaran: Esen 2005:178). Tüm bu soruların 

yanıtları verildiğinde ancak filmin zaman ve mekanı doğru olarak belirlenebilir.  

 

Çalışmanın bu son bölümünde zaman-mekan açısından çözümlemesini yaptığımız“Eğreti 

Gelin” filmi, bir dönem filmi niteliğine sahiptir. Bilindiği gibi dönem filmi, geçmiş dönemlerde 

yaşanan veya yaşandığı varsayılan bir olgu, olay ya da olayları konu edinir. Bu bir savaş, deprem, 

yanardağ felaketi, veba ya da münferit bir olay veya olgu olabilir. Dönem filmlerinde karakterler, 

öykü veya olay öne çıkabileceği gibi, dönemin kendisi de öne çıkabilir. Dönem filmi çeken bir 

yönetmen, filminde zaman-mekan açısından dönemin gerçeklerini de yansıtmakla birlikte, 

karakterleri veya öyküyü ön plana çıkartabilir. Kimi dönem filmlerinde de, karakterler ve öykü 

akışı önemini korurken, zaman-mekan ön plana çıkartılarak o dönemin ruhu da yansıtılır. Dönem 

filmi çekmenin özellikle zaman-mekan açısından bazı zorlukları vardır. Son olarak yönetmen 

Semir Aslanyürek’in Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşına girdiği bir dönemde 

Anadolu’nun güney ve güneydoğusunda, bugünkü Suriye topraklarında büyük bir aşk, fedakarlık 

ve intikam öyküsünün anlatıldığı “Eve Giden Yol” filminde rol alan, Türk sinemasının önemli 

oyuncularından Metin Akpınar, dönem filmi çekmenin zorluklarına işaret ederken, “Eve Giden 

Yol” filmine ilişkin şöyle der: “1914’te giysiler nasıldı, kumaşlar neydi, üslup, tavır neydi, baston 

o baston muydu, çizme o çizme miydi, küpe takar mıydı takmaz mıydı, sakalı bıyığı nasıldı, 

poşusunu nasıl bağlardı, çok ciddi çalışma gerektiren bir olay. Gayet tabi ki bir dönem filmi 
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sadece giydirerek veya dekor yaparak olmaz; dönem filmi o dönemin insanını, o dönemin bilgi 

dağarcığıyla, o dönemin diliyle, o dönemin tavrıyla sunmaktır. Onun için zor bir iş, çok ciddi 

çalışma isteyen bir iştir” (Göksu 2006). 

 

“Eğreti Gelin” filmi, Anadolu'da genç erkekleri evliliğe hazırlayan eğreti gelinlerin 

hikayesini beyazperdeden yansıtır. Zengin ve nüfuzlu bir küçük bey ile onu kocalığa hazırlayan 

genç kadın arasındaki imkansız aşk öyküsünü anlatan film, bir Türk-Yunan ortak yapımı 

(http://www.sinema.com/film_ozetbilgiler.aspx?FilmID=5293) (03.10.2006) olup, usta yönetmen 

Atıf Yılmaz’ın ölmeden önce yönettiği son filmidir. 

 

Oğlan on sekizine gelmiş ve aklı bir karış havada. Evlilik ona oyun gibi görünüyor. Oysa 

kız evi hazır. Aileler arasında ortaklıklar kurulacak, düzen işleyecek. Oğlan kukla oynatıyor, 

çadır tiyatrosunda horoz kılığına giriyor. Nişanlısı ya sabır çekiyor... Anası ya da babası olsanız 

ne yapardınız? Eğreti gelin mi getirirdiniz? O da ne demek? Eğreti... Gelin... 

(http://www.showtvnet.com/sinema/vizyon/egreti.shtml) (20.09.2006).  

 

Yazar Şükran Kozalı eğreti gelinliği, "Anadolu'nun belli bir bölgesinde, Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde var olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da 1935'e kadar 

sürdüğü bilinen bir kurum. Toplumun saygıyla karşıladığı bu kurumun üyeleri eğreti gelinler, 

zamanla oluşan kurallar çerçevesinde 15-17 yaşları arasındaki erkek çocukları evliliğe hazırlayan 

eğitici konumundadırlar" diye tanımlar ve o sürece tanıklık edenlerle de görüşerek üç eğreti gelin 

öyküsüne ulaşarak, bunları romanlaştırır (Başlangıç 2005). Var oldukları döneme ilişkin 

verdikleri egitimin kaynagı, daha çok İslamiyet'in temel kitabı olan Kuran'daki evlilik, kadın 

erkek ilişkileri ve cinsellikle ilgili hadisler, ayetler ve bunların daha sonra yapılmış yorumlarıdır. 

Çogu kaynaklar bu egitimin, sadece sözlü degil aynı zamanda uygulamalı oldugu yolunda bilgiler 

vermektedir. İlginç olan, günümüzde batı toplumlarında bile hala tam olarak çözülememiş olan 

cinsel egitimin; o dönemde, İslami bir toplumda, özgürce kullanılıyor olmasıdır. Film, eğreti 

gelinliğin kurallarına, duygularına kapılıp ters düşen, bir Egreti Gelin'in hikayesini anlatmaktadır 

(www.maxximumfilm.com/tr/filmarsivi.php?islem=detay&fid=8# (20.09.2006). 
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Filme adını veren ve bir döneme ışık tutan, aynı zamanda tartışmalara ve tepkilere de yol 

açan “Eğreti Gelin” olgusuna, romanın yazarı Kozalı şu sözlerle açıklık getirmeye çalışır: 

“1930'larda, Denizli'de varlıklı aileler erkek çocuklarının cinselliği temiz bir şekilde 

öğrenebilmesi için eve eğreti gelin alırlarmış. Yani geçici, emanet gelin. Çocuk gerçek bir evlilik 

yapınca da eğreti gelin eline bohçası verilip gönderilirmiş. Eğreti gelinlik için bizim Denizli'de 

‘kulağı kesik, ayağı yorgandan çıkmış’ gibi deyimlerle ifade ettiğimiz, ne fahişe ne çok namuslu 

fakir aile kızlarını seçerlermiş. Bu kızlar para karşılığı değil, sadece karın tokluğuna, zengin 

ailelerin yanında iyi bir yaşam sürmek için bu işi yaparlarmış. Tabii bazı kuralları da var:   

Hamile kalmayacak, aşık olmayacak, gitmesi istenirse bohçasını alıp gidecek” (Koralp 2004).  

 

Altı haftalık bir ön çalışmanın ardından Yönetmen Atıf Yılmaz, “Eğreti Gelin”in 

çekimlerine 6 Eylül’de Kastamonu'da başlar. 60 kişilik bir ekibin görev aldığı filmin büyük 

bölümü, olağanüstü bir tarihi dokuya sahip olan bu şehirde çekilir. Toplam 6 hafta süren 

çekimler, Kastamonu’dan sonra Uşak ve ardından da İstanbul'da devam eder ve Ekim ayı 

ortalarında tamamlanır (http://www.showtvnet.com/sinema/vizyon/egreti.shtml) (20.09.2006) ve 

18 Şubat 2005’te gösterime girer. Türk sinema ve tiyatrosunun en seçkin oyuncu kadrosu ile 

çekilen filmde dünya çapında başarısını ispatlamış bir teknik kadro da görev almıştır.  

Sesli çekim ve dolby digital ses sistemi ile çekilen filmin, baskı ve laboratuvar işlemleri 

Almanya'da Bavarıa Stüdyoları'nda ve Yunanistan'da yapılmıştır. 

(http://www.maxximumfilm.com/tr/filmarsivi.php?islem=detay&fid=8#) (17.10.2006) 

 

Filmin öyküsü şöyle gelişir: “17 yaşına gelmesine rağmen davranış biçimi ve ruhen çocuk 

kalmış olan, şehrin Belediye reisinin oğlu Ali'ye, annesinin ısrarıyla, o dönemde, o bölgede hala 

yaşayan eğreti gelinlik kurumundan bir eğreti gelin tutulur. Eğreti gelinlerin görevi, 15-16 

yaşlarına gelmiş erkek çocukları evliliğe hazırlayan, evlilik yaşamında mutlu olabilmeleri için 

gerekli bilgileri veren bir nevi eğitimcilik, hocalık, mürebbiyeliktir. Ali'nin karşı çıkmasına 

rağmen, Eğreti gelinlerin en donanımlısı olduğu söylenen Emine, biraz da zorla ikna edilerek eve 

getirilir. Emine o sırada, sevgilisinin hapisten çıkacağı günü beklemektedir. Böylece, ailesinin 

liseyi bitirip, Ahilik törelerine göre peştemal kuşanıp, dokumacılık yapan babasının yerine 

geçmesini ve sözlüsü Neşe ile evlenmesini beklediği 17 yaşındaki Ali ile çok farklı şeyler 

amaçlayan 35 yaşındaki Emine bir araya getirilirler. Bu iki insan arasında, çatışmayla başlayan, 



 182 

öğretmen öğrenci ilişkisi, zamanla önce Ali'nin etkilendiği daha sonra, Emine'nin etkileneceği bir 

kadın erkek ilişkisine dönüşür. Sevimli, serseri, saf, sanatçı kişiliğiyle Ali, Emine'nin o güne 

kadar rastlamadığı bir erkek tipidir ve aralarında tutkulu bir aşk yeşerir. Bu Eğreti gelinliğin 

kurallarına da ters düşmektedir. Ali'ye aşık bir sözlüsü olması ve o sıralarda hapishaneden çıkan, 

Emine'nin sevgilisi Hasan, bu iki insan arasındaki yaş ve sınıf farkı bu aşkı imkansız hale 

getirmek için yeterlidir ve ortalık karışır (http://www.haftasonu.com.tr/sinema_tv/08221/) 

(03.10.2006). Ancak, "Eğreti Gelin"de de, diğer filmlerinde olduğu gibi, insan hikâyeleri 

üzerinden Türkiye’nin meselelerine göndermeler yapan ve aşk-kadın sorunlarını beyaz perdeden 

ustaca yansıtan yönetmen Atıf Yılmaz, filmin sonu için düşündüğü 7 ayrı finalden, “mutlu son”la 

biteni seçmiştir.  
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2. “Eğreti Gelin” Filminde Zaman-Mekan  

“Eğreti Gelin” gelin filmi, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında (1930’lu yıllar) 

yaşandığı varsayılan bir öyküye dayanmaktadır. Filmde, öykü ve karakterlerin birbirleriyle 

ilişkileri filmin öykü dönemine ilişkin zaman-mekan unsurlarına göre daha fazla öne çıkmaktadır. 

Filme, konu bakımından Yazar Şükran Kozalı’nın “Eğreti Gelinler” romanının bir esin kaynağı 

olarak etkisi olduğu düşünülebilir ancak, filmin tümüyle romanla örtüştüğü söylenemez. Çünkü, 

romanda öykünün 1930’lu yıllarda Denizli’de geçtiği anlatılsa da yönetmen Atıf Yılmaz, 

filminde kesinlikle belirli mekan adı ve belirli bir tarih kullanmamıştır.  

 

Filmin, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan Atıf Yılmaz’ın ölmeden 

önceki son filmi ve öyküsü bakımından bir dönem filmi niteliğine sahip olması, bu çalışma için 

seçilmesinde etkili olmuştur. Çalışmanın bu bölümünde “Eğreti Gelin” filminin, öykü dönemi 

açısından, siyasi, kültürel ve ekonomik koşullar ile filmdeki karakterlerin giyim, konuşma, vb 

çeşitli özellikleri, öykü mekanları, filmde, hangi ölçü ve yöntemlerle anlatımını bulduğunun 

ortaya konulması ve sonuçlarının yorumlanması amaçlanmıştır. Film çözümleme çalışmasına 

başlarken, yöntem olarak önce filmle ilgili literatür taraması yapılmış, ardından film, bu tez 

çalışmasında daha önceki bölümlerde zaman ve mekana ilişkin ortaya konulan görüş ve 

yaklaşımlar ışığında, yeterli sayıda izlenerek, kuramsal temele dayalı olarak çözümlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

Çözümleme sürecinde film, karakterler ve aralarındaki ilişkinin, zaman ve mekana (dönem) 

göre daha fazla öne çıkması nedeniyle öykü ve olayların gelişimine göre 4 bölüme ayrılmıştır. 

Her bölüm, zaman-mekan bağlantıları, mekan-gün değişimleri, öykü ve izleme süreleri açısından 

incelenmiştir. Son adımda ise bu çalışma ortamında baştan sona ortaya konulan görüş ve 

yaklaşımlar çerçevesinde çalışmanın seyri tekrar film üzerinde yoğunlaşmış ve filmin, bölüm-

bölüm, ayrım-ayrım, sahne-sahne, çekim-çekim ve hatta zaman zaman kare-kare defalarca 

izlenmesi suretiyle, mekan ve zaman çözümlenmesi yapılarak sonuçlar yorumlanmaya 

çalışılmıştır.  
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Filmde Ali’nin, Hisseli İstikbal Kumpanyası önündeki görüntüsüyle başlayan çekimden, 

Emine'nin, Ali’nin Eğretisi olmak üzere belediye reisinin evine gelmesi ve akşam yemeğinden 

sonra odalarına çekilmelerine kadarki olan sahneler, birinci bölüm olarak; Ali ile Emine’nin 

odalarına kapanmalarından Emine’nin belediye reisinin evinden ayrılması, Ali’nin Emine’yi 

evlerine kadar izlemesi ve Hasan’ın hapisten çıkmasına kadar olan sahneler ikinci bölüm olarak; 

Emine’nin Ali’lerden ayrılması, Hasan’ın hapisten çıkışı ve Emine’lerin evine gelişinden, 

Hasan’ın karakoldan çıkışına kadar olan sahneler üçüncü bölüm olarak; Hasan’ın karakoldan 

çıkışı ile trenin istasyondan ayrılması ve görüntünün kararmasına kadar olan kısım dördüncü 

(final) bülüm olarak kabul edilmiştir.  

 

Ayrıca filmde, bir bölüm olmaktan çok, karakterlerin düşüncelerinde cereyen eden, onların 

yaşadıkları karmaşık duyguları ve ruhsal durumlarını yansıtan, diyalogların olmadığı, görüntülere 

sadece müziğin eşlik ettiği ve adeta bir klip havasının estiği bir sahneler bütünü daha vardır. 

Yönetmen, filmin öykü gelişimine göre ikinci bölümde, öykü ileri doğru gelişimini sürdürürken 

adeta, diyaloglu çekimlere ara vererek, (tıpkı izleyiciyi dinlendirir gibi) klip tarzındaki bu (öykü 

süresinde birkaç gün atlama yaparak) bölümü gösterir ve sonunda bu kısmı yine diyaloglu 

çekimlere bağlar ve öykü gelişiminde ikinci bölüm devam eder. Önceki sahneleri anımsatıcı, 

sonrakileri özetleyici, eş deşiyle sanki olayların, (görüntü ve müziğin birlikte kullanımıyla) bir 

sentezi işlevi gördüğünden, -çünkü bazı çekimlerin tekrar niteliği taşıdığı gözlenmektedir- 

anlatıma yardımcı ve tamamlayıcı bir işlev gördüğü gözlenen bu sahnelerin, öykü süresi 

açısından birkaç günlük bir öyküyü özetlediği düşünülmektedir.  

 

Karakterler arası ilişkiler ve olayların gelişimi, filmin 4 bölüme ayrılmasında etkili 

olmuştur.  Ayrılan her bir bölüm, şehirde akşamları gösteri yapan kumpanyada çalışmaları 

izleyen Ali’nin (Onur Ünsal) çekiminden başlanarak, filmin sonuna kadar; kişiler, mizansenler, 

diyaloglar, müzik, kamera hareketleri, zaman-mekan göz önünde tutularak, çekim-çekim 

incelenirken, bu inceleme sırasında tutulan notlardan bir çekim senaryosu ve zaman-mekan 

çizgelgesi oluşturulmuştur. Böylece çözümleme sırasında, görsel işitsel malzeme yanında, hem 

filmin uyarlandığı “Eğreti Gelinler” romanına, hem de tutulan notlardan oluşan çekim 

senaryosuna ve filmin zaman-mekan çizelgesine başvurulmuştur.  
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“Eğreti Gelin”de filmsel zaman, 1930’lu yılların Türkiye’sinde var olduğu savunulan bir 

olguyu yansıtırken, filmsel mekanlar, romandaki kadar belirgin değildir ve filmde bir mekan ya 

da yer ismi belirtilmemekte, izleyici sadece görülenler ile yetinilmektedir.  

 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında geçen öykünün, hangi kentte yer aldığı da filmde özellikle 

belirtilmez, zira yönetmen Atıf Yılmaz, mekanın değil karakterler ve aralarındaki ilişkinin ön 

planda olduğunu düşünmektedir (www.sinema.com/film_ozetbilgiler.aspx?FilmID=5293) 

(03.10.2006). Filmin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay da,  filme yönelik tartışmaları 

değerlendirirken, “Bence tüm itirazlar boşuna. Çünkü filmde zaten belli bir yerin adı geçmiyor. 

(…) Denizli ismi kitapta geçiyor. Ama biz filmi çekerken Denizli ya da Kastamonu gibi bir 

şehirden yola çıkmadık. Kastamonu'nun tarihi dokusu korunduğu için filmi orada çekmeyi uygun 

buldu Atıf Hoca. Herhangi bir yer olabilirdi” der (Erdoğan 2005). 

 

Filmin çekimlerine Kastamonu'da başlanır, çünkü 1930'larda geçen bu dönem filmine en 

uygun mekânlar Kastamonu'da bulunur. İşin zorluğunu filmin yönetmeni Atıf Yılmaz şöyle 

anlatır: "Senaryo sırasında başladığımız mekân araştırması, yerel dokuyu koruma konusunda hiç 

özen gösterilmeyen ülkemizde, bir dönem filmi çekmenin ne kadar zor ve masraflı olduğunu 

gösterdi bize. Hikâyenin geçtiği yerlerin çoğunu ya yeniden inşa etmek ya birtakım değişiklikler 

yapmak zorunda kaldık." (…) Atıf Yılmaz, tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde, Daha 

gösterime girmemiş filmi için yapılan eleştirileri, "Çektiğim filmde hiçbir kent adı geçmiyor" 

diye yanıtlar (Başlangıç 2005). Atıf Yılmaz, (romana göre Denizli’de geçen) öykünün 

Kastamonu’da çekilme sebebine, "Denizli’nin mimarisi çok bozulmuş. Biz, 1932’de geçen bir 

olayı anlatıyoruz. Bunun için Kastamonu tarihî mimarisiyle daha uygundu. Ancak filmde yer 

ismi kullanmadık" sözleriyle açıklık getirmiştir [(Tunca (bt)]. 

 

Filmde anlatılan öykü, zaman açısından incelendiğinde gün, ay ve yıl olarak keskin 

ölçülerle sınırları belirlenmiş, net bir tarihten söz edilmediği, sadece belirli bir dönemde (1930’lu 

yıllar) zengin ve varlıklı ailelerce uygulandığı belirtilen “Eğreti Gelin” uygulamasının anlatıldığı 

anlaşılmaktadır. Filmde öykünün anlatıldığı döneme ilişkin zamansal açıdan bir başlangıç, 

gelişim ve bitiş hususunda yine kesin ve kronolojik tarihler belirtilmemekle birlikte, öykünün 

geçtiği döneminin daha çok 1930’lu yıllarda yoğunlaştığı gözlenmektedir. 
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Eğreti gelinlerin 15-16 ve 17 yaşındaki gençleri evliliğe hazırladığı belirtildiğine göre, 

gerek romanın, gerekse filmin öykü zamanına ilişkin çözümlemeler ve yapılan araştırmalardan 

Kostak Emine ile Ali’nin evliliğe hazırlık amacıyla (eğreti gelinlik) buluşturulduklarında, 

Emine’nin yaklaşık 35, Ali’nin ise 17 (romana göre 16) yaşında olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Filmin ana öyküsü Ali (Onur Ünsal) ile Eğreti gelini Kostak Emine’nin (Nurgül Yeşilçay) 

eğreti gelinlik ilkeleri çerçevesinde başlayan ilişkilerinin, aşka dönüşmesiyle yaşadıkları 

gelişmeleri yansıtır. Filmde anlatılan ana öyküye paralel ve onu tamamlayıcı yardımcı öyküler de 

anlatılmaktadır. Yönetmen Atıf Yılmaz’ın filminde, Emine’nin Ali’ye eğreti gelin gidişiyle 

birlikte, Emine’nin kardeşi Nazlı’nın filmsel öykü döneminde faaliyet gösteren Millet 

Mektebindeki hocasıyla yaşadığı aşk, ana öyküye koşut kesmelerle anlatılırken, filmsel öykü 

döneminde gündemde olan ekonomik gelişme ve siyasi tartışmalara gönderme yaparak 

anlatmaktadır. Örneğin, filmsel öykünün kapsadığı zaman diliminde Ankara’nın sanayileşmeyi 

teşvik ettiği, Belediye Reisi Talat Bey (Fikret Hakan) ile oğlu Ali’nin dokuma atölyesindeki 

diyaloglarından; benzer şekilde gerici-ilerici tartışmalarının 1930’lu yıllarda da var olduğu, 

şehirde akşamları sahne alan kumpanyanın, horozlardan birini Ali’nin oynadığı sahne 

diyaloglarından anlaşılmaktadır.  

 

Filmin izleme süresi, orijinal cd kutusundaki tanıtıcı broşürün yanı sıra, filmin künyesini de 

gösteren sinema içerikli çeşitli web sitelerinde 100 dakika olarak gösterilmiştir. Aynı filmin 

izleme süresi, bir başka kaynakta [http://www.denedim.com/Vizyonda18subat2005.htm 

(03.10.2006)] ise 117 dakika olarak gösterilmiştir. Film cd ortamına aktarılırken birden çok cd 

kullanımı nedeniyle, cd değişimlerinde ikinci cd’de görüntülerin birinci cd’de tam kesildiği 

yerden başlaması yerine, önceki cd’nin sonundaki aynı zaman ve süre dilimlerinin -“Eğreti 

Gelin”de bu yaklaşık 10 saniye’dir- ikinci cd’de tekrar tekrar kaydedilmesi, filmin gerçek izleme 

süresini tam olarak saptamada güçlükler doğurmaktadır. Eğreti Gelin filminin, her iki cd’si 

üzerinde yapılan süre hesaplamalarında, film başlamadan önce gösterilen yapım şirketi isimleri 

ve telif hakkı uyarı yazısı (1:04 saniye) ile jeneriğin (1:38 saniye) gösterilme süresi yaklaşık 2.42 

saniye olarak hesaplanmış ve bu süre dilimleri, kolaylık olması için filmin bölüm, gün ve diğer 

zaman dilimi süreleri ve toplam izleme süresinin saptanmasında göz önüne alınarak 
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hesaplamalara dahil edilmiştir. Başlangıçtaki film yapım şirket isimleri, uyarı telif hakkı yazısı ve 

sondaki kredi akış süresi ile ikinci cd’nin başındaki yaklaşık 10 saniyelik tekrar görüntüleri hariç, 

filmin izleme süresi [(+6)(-6) saniyelik bir hata (telorans) payı ile], jenerik dahil yaklaşık 107 

dakika 9 saniye (jenerik hariç 105 dakika 31 saniye) olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu süre 

hesaplamalarına göre denilebilir ki, yönetmen Atıf Yılmaz filminde, Kostak Emine ile Ali’nin 

öyküsünü jenerik dahil yaklaşık 107 dakikada anlatmaktadır.  

 

Karakterlerarası ilişkiler ve öykü gelişimine göre 4 bölüme ayırdığımız filmin, 

çözümlenmesi sırasında hazırlanan zaman-mekan çizelgesi ile zaman-mekan kurgusuna ilişkin 

tutulan notlara dayanarak oluşturduğumuz çekim senaryosunun oldukça uzun olması, bu 

çalışmada tamamına yer verilmesini olanaksız kılmıştır. Bu nedenle bu başlık altında, söz konusu 

çözümleme senaryosunun, sadece zaman-mekan ile ilgili argümanları ve bağlantıları, etkileri ve 

filmin temel yapı taşları üzerinde ne derece belirleyici oldukları özetlenmeye çalışılmıştır.  

 

Filmde her bir bölümün öykü süresi-izleme süresi, başlama zamanı-bitiş zamanı, başlama 

mekanı-bitiş mekanı ve bir sonraki bülüme geçiş biçimi; benzer şekilde baştan sona filmde 

izlenen günlerin de başlama zamanı-bitiş zamanı, başlama mekanı-bitiş mekanı, öykü süresi-

izleme ve sonraki güne geçiş biçimi saptanmış ve her bir değer, hazırlanan zaman-mekan 

çizelgesindeki ilgili hanesine yazılarak, filmin zaman-mekan bağlantıları, oluşturulan zaman-

mekan çizelgesindeki verilere göre yorumlanmaya çalışılmıştır.  

 

Filmde zaman-mekan, çözümleme çalışması sırasında kurgu, kamera hareketleri, görüntü 

boyutu, geçiş türleri, ses-müzik, mekandaki ışık ve objeler, karakterlerin diyalog, davranış ve 

giyim tarzları ve zaman-mekan imlemeleri açısından, filmin ilk jenerik görüntülerinden, son 

kapanış ve kredi akışına kadar ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir. Filmin öykü gelişimine göre 

perdede fiilen izlenen gün geçişlerinin kronolojik akış çizgisi özenle takip edilerek, filmin 

bütününde tutarlı bir zaman-mekan bütünlüğü ve sürekliliğinin olup-olmadığı aranmıştır.   

 

Filmin jeneriği, bir fıskiyeden akan su, bu suyun aktığı çanak ve üzerine konmaya çalışan 

güvercin görüntüleriyle başlar. Ses de doğal su ve güvercin sesleri (ötme ve kanat çırpmaları) ile 

başlar, görüntülere aynı zamanda filmin orijinal müziği eşlik eder ve jenerik yazılar kararıp-
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açılmayla akar. Filmin ilk jenerikte duyulan orijinal müziği, daha sonraki bazı sahnelerinde, 

(ikinci bölümdeki klip tarzında verilen kısım ile Ali’nin Emine ile belediye dairesinin 

koridorunda karşılaştımasında ve filmin kapanış jenerikleri akarken) de duyulur. Güvercin 

görüntülerinden, kuş motifleriyle süslü el işlemelerine zincirleme yapılır.  Mekanın neresi olduğu 

belirsizdir, film içeriğini tanıtıcı bir aksesuar olarak verildiği düşünülebilir. Bu görüntüler aynı 

zamanda filmin jenerik kısmını teşkil etmektedir ve süresi yaklaşık 1 dakika 38 saniyedir. 

Jenerikteki, el işlemeleri gelin çeyizlerini çağrıştırır. Motifler, filmin ilerleyen bölümlerinde 

belediye reisinin evinde, Ali ve Emine’nin kaldığı odada ya bir perde veya masa örtüsünde göze 

çarpar.  

 

Jenerikten filmin ilk başlangıç görüntülerine zincirleme yapılır. Ali standtan aldığı, 

üzerinde bir oğlanı leğende banyo yaptıran kadın figürünün bulunduğu mendili incelemektedir. 

Ali ilerlerdikçe onun panayır yerinde, olduğunu standları gezdiğini, geride panayır çadırını 

görürüz. Panayır çadırının şehrin neresinde olduğu belirsizdir. Yakın çevresini gösteren genel 

çekim kullanılmamıştır. Çadırın bulunduğu yer, vatandaşlara “Panayır Yeri” olarak 

duyurulmaktadır.  

 

Ali çadıra girmeden önce, çadır çivisini çakan İbiş (Mehmet Esen) ile konuşurken, çadırdan 

söz edilir. Bu, “filmde bir mekanda iki karakter arasındaki diyaloglarda sözü edilen mekan, bir 

sonraki çekimin mekanını oluşturduğu” kanaatinin ilk belirtisidir, çünkü Ali, “çadır mı 

kuruyorsunuz?” dediğinde İbiş, “Ne çadırı dünya kuruyoruz evlat” cevabını verir, izleyen 

çekimlerde ise Ali çadırın içine girdiğinde kendini gerçekten bambaşka bir dünyada bulur. İki 

karakter dışarıda konuşurken, mekan (çadırın içi, dünya), diyalogla tanıtılıyor, bir sonraki çekim 

mekanı (çadırın içi), bir önceki çekimde (çadırın dışında) diyaloglarda sözü edilen mekandır.  

 

Ali çadırın içine girdiğinde, görüntülere eşlik eden ses, iç ve ve dış mekan farkını 

hissettirecek şekilde başarıyla sağlanır. Çadır dışındaki çevresel sesler Ali içeri girdiğinde, yerini 

çadır içindeki seslere bırakır. Çadır içinde gelişen olayda, horoz rolündeki oyunculardan birinin 

sarhoş olması nedeniyle yerine sahne alacak yeni biri aranmaktadır. Horoz imgesi, Denizli’yi 

çağrıştırır ve hissettirir. Filmde öykü mekanı dolaylı olarak bu tip imlemelerle hissettirilir.  
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Çadırdaki görüntülerin ardından kumpanyada görevli oyuncuların, akşamki gösteriyi 

vatandaşlara duyurmak için yaptıkları yürüyüş görüntülerine kesmeyle geçilir. Panayır görevlileri 

çadırdaki hazırlıklarını tamamlamışlar, at arabalarına binmişler, kostümlerini giymişler, kimileri 

yaya, kimileri at arabasında caddede yürüyorlar. Oysa biz anılan bu aksiyonları filmde görmeyiz. 

Burada yönetmen aksiyonda gereksiz gördüğü parçaları atarak, zamanda ve mekanda atlama 

yapmış ve çadır içindeki görüntülerden, doğrudan caddede yürüyenlere kesme yapmıştır. Mekan, 

şehirde herhangi bir caddedir. Eski evler ve geçişi seyreden insanların giyimi, dükkanlar ve 

önlerindeki eşyalar, dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Panayırda sahne alacak oyuncuların 

geçişi sırasında görüntülere, ege yöresine ait harmandalı türküsü (efe ya da zeybek müziği) eşlik 

etmektedir ki, bu da mekan açısından Ege’yi çağrıştırmaktadır.  

 

Kumpanyada görevli oyuncuların geçişi sırasında, çerçevede bir elektrik direği 

görünmektedir. Elektrik direği, fark edildiği ilk çekimde, “o dönemde öykünün yaşandığı yerde 

elektrik ne gezer” yargısına erken kapılmamak için ilerleyen çekimlerde de bu hususa özellikle 

dikkat edilmiştir. Oysa filmin ilerleyen sahnelerinde, gerek belediye reisinin evinde, gerekse 

Eminelerin evinde gaz lambaları görünmekte ki, bu da o dönemde filmsel öykünün yaşandığı 

yörede henüz elektrik olmadığını ortaya koymakta, en azından bu kanaatin doğruluğunu 

güçlendirmektedir.  

 

Kumpanya oyuncularının Ali ve sözlüsü Neşe’lerin evinin önünden geçişi sırasında, 

kamera Ali’lerin (aynı zamanda Şehrin Belediye Başkanı Talat Bey’in) evini gösterir. Ev üç 

katlıdır. Ali’nin annesi İffet Hanım ve Çeneto’yu pencereden bakarken görürüz. Çeneto ile İffet 

Hanım’ın giyim tarzları her iki karakter arasındaki sınıf ve mevkisel ayrımı gözler önüne serer. 

Ayrıca, burada çekimlerden Ali ile Nişanlısı Neşe’nin konuştuğu bir karede, Neşenin arkasında 

kalan evlerden birinin çatısındaki elektrik direği üst kısımları neşenin tam başının hemen 

arkasında arka planında görünür.  

 

Pencereden bakan İffet Hanım ile Çeneto, Ali hakkında konuşurken, kamera onları alt 

kamera açısından görüntülemektedir. Pencerinin perdesi kapanır ve iç mekana (belediye reisinin 

evinin içinde) konuşmakta olan Çeneto ve İffet Hanım’a doğrudan kesme yapılır. İki karakterin, 

ikinci katta bir odada oldukları, bir önceki çekimden anlaşılır ancak, bu odaların diğer odalara 
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göre evin neresinde bulunduğu belirsizdir. İffet hanımın giyim tarzı, filmsel zaman açısından 

öykü dönemini (1930’lu yıllar) başarıyla yansıtır. İffet Hanım, yeni kurulmuş genç Türkiye 

Cumhuriyetinin bir belediye reisinin eşine uygun şekilde betimlenmiştir. Çenetonun giyimi ise 

tipik Anadolu kadınını yansıtır. Çeneto, o dönemin ünlü eğreti gelinlerini sayarken ikisini iki 

mekan (şehir) adı ile birlikte anarken, Kostak Emine ile ilgili bilgiler verir ve eğreti gelinliği de 

tanımlar: Eğreti gelinliğin (filme göre) parayla yapıldığı diyaloglardan anlaşılmaktadır.  

 

İffet Hanım’ın evinde, Kostak Emine’yi eğreti gelin getirmesi için Çeneto ile yaptığı 

konuşmaların ardından, kamera Emine’lerin evine doğru yürüyen Çeneto’ya kesmeyle geçiş 

yapar. Çeneto Emine’lerin evinin kapısına doğru ilerler. Bu sırada Horoz sesi duyulur, bu ses 

izleyicide sabah saatlerini çağrıştırsa da iki ayrı mekan ve zaman arasında kararma-açılma veya 

zincirleme değil, kesme yapılmıştır ki, aynı gün içinde başka bir zaman ve mekan (bu kez 

Eminelerin evinde) diliminde öykünün devam ettiği anlaşılmaktadır.  

 

Burada birbirinin ardı sıra eklenen Çenetonun kapıya doğru yaklaşarak, kapıyı çalması ve 

beklemeye başlaması sırasında bakış yönü, mekandaki karakterlerin bakış yönüne göre kurgu 

prensibi açısından zıtlık arzetmektedir. Çünkü, birbirini izleyen iki çekim dikkatlice 

incelendiğinde, Çeneto’yu kapıya yanaşarak önünde durup kapıyığı çaldığında çerçevenin soluna 

doğru baktığını, ancak bir sonraki çekimde çerçevenin sağına doğru baktığı gözlenmektedir.   

 

Emine evlerinin arka bahçesinde çamaşır sererken, Çeneto yanına gelir. Çeneto’nun 

Emine’ye “Hasan’ın çamaşırları mı?” diye sormasıyla, izleyiciye o ana kadar filmde henüz hiç 

görünmeyen ancak, belediye başkanının evindeyken sadece sözü edilen Hasan-hapishane olguları 

izleyicinin kafasında yer etmeye başlar.  

 

Emine, Çeneto ve Emine’nin kardeşi Nazlı, Emine’lerin evinde mutfaktalar. Nazlı 

Emine’ye bugün eğreti gelin olması için bir kadının geldiğini, Emine’nin ise Hasan’a söz verdiği 

için gitmediğinden söz eder ki, gün içinde olup bitenler karakterler aracılığıyla anlatılır. Çeneto 

Emine’ye, belediye reisinin eşi İffet Hanım’ın, oğlu Ali’ye kendisini, eğreti gelin istediğinden söz 

açar. Karakterlerin konuşmaları, öykünün geçmiş ve geleceğine ilişkin çeşitli ipucu verir. Çeneto 

Emine’ye, “katlanacağın en fazla bir ay, o zamana kadar Hasan da çıkmış olur” der ki,  bu zaman 
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aralığından, Emine’nin belediye reisinin evinde, en fazla 1 ay süreyle “eğreti gelin” olarak görev 

yapacağı anlaşılmaktadır.  

 
Eminelerin evindeki çekimler yakından incelendiğinde, görüntüler evde aydınlatma için gaz 

lambası (fener) kullanıldığını göstermektedir. Karakterlerin diyaloglarında sözü edilen mekanlar: 

Nazlı’nın okuduğu mektep, Ali’nin okuduğu mektep, Hasan’ın yattığı hapishanedir. Burada bahsi 

geçen mekanlar, sıra ile izleğe gelirler. Örneğin, Emine evde kardeşi Nazlı’ya “sen okula gitmiyo 

musun bugün?” der, Nazlı’nın ders gördüğü sınıfın kapısından çıkan kadınlara kesme yapılır. 

Emine evde Çeneto’ya, “oğlanı bi göreyim hele” der, diyaloğun ilgili görüntüsünde Emine fayton 

ile Ali’nin okulunun önüne yaklaşır, Ali okuldan çıkmaktadır. Emine evde, “Hasan çıkana kadar 

biraz sabır diyorum” der, ilgili sahnesinde ise Hasan’ın yattığı hapishanin görüşme odasına 

kesmeyle geçiş yapılır. Yönetmen tüm bu sahneleri paralel kurgular ve olaylar paralel ilerler.  

 

Nazlı’nın okulu ile ilgili görüntüler incelendiğinde, kamera sınıf kapısından çıkan kadınları 

görüntülemektedir. Çalan zil ve sınıftan çıkan kadınlardan, dersin bittiği anlaşılır. Sınıfta 

duvardaki objeler (heceleme fişleri) karatahta, karatahtadaki yazılar, işlenen dersin içeriği 

hakkında bilgi verir. Koridor ile sınıf arasındaki mekan değişiminde, ses yoğunluğu farkı ustaca 

verilmektedir. Nazlı sınıfın kapısını kapatır, kapanan kapı kararma etkisi yapmaktadır. 

Yönetmen, defterini almak üzere sınıfa giren bir kadının, sınıfa girişini gösterirken, solda kalan 

giriş kapısının açılma sesini ekranın solundaki ses kaynağından yüksek sesle verir, çerçevedeki 

karakterler sesin geldiği yöne bakarlar. Sınıftaki (mekandaki obje) karatahta, fişler, yazılar vb 

okuma-yazma öğrendiklerini gösterir. Sınıfta Nazlı ile sevgilisi (hocası) fotoğraftan sözederler ki, 

daha önce de belirtilen diyalog-mekan ilişkisi burada da kendini gösterir. Çünkü, Nazlı sınıftan 

çıkınca koridorda koşmaya başlar ve fotoğraf çektirirkenki görüntülerine (önceki görüntülerde 

diyaloglarda adı geçen mekan-bir sonraki görüntünün çekim mekanı) kesme yapılır. Nazlı 

sınıftan çıkar. Koridorda birden koşmaya başlar, doğru fotoğrafçıya gidecektir.   

 

Yönetmen burada başka bir olaya (Emine’nin evinde Çeneto’ya “oğlanı bir göreyim hele” 

demişti), Ali’nin okulunun önüne, yanaşan faytona kesme yapar. Atlar çerçeveye soldan girer ve 

durur ancak kamera sola doğru kaymaya devam eder ve Emine’ye gelince durur. Aynı çerçevede 

okul bahçesinden faytona doğru gittikçe yaklaşan talebeler görülmekte içlerinde Ali de vardır.  
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Nazlı, sevgilisine vermek üzere fotoğraf çektirmek üzere gittiği fotoğrafçıda, fotoğraf 

makinesının körüklü olması ve kenarındaki siyah-beyaz fotoğraflar, izleyiciyi öykü dönemine 

götürmekte başarılıdır.  

 

Hasan ile Emine’nin hapishanedeki ilk görüşme sahnelerinde, görüşme esnasında 

görüntüye eşlik eden müzik, hapishane ortamı ile bütünleşir. Hasan’ın “yaklaş” diyerek Emineyi 

koklaması ve “özlemişim kokunu” diyerek söze başlaması, uzun süredir içeride olduğunu 

anlatırken, “gün sayıyoruz artık” demesiyle çıkmasına, yaklaşık bir ay veya bir aydan az bir süre 

kaldığını ifade eder. Çerçeve dışından yükselen gardiyanın “herkes koğuşa” sesi ile Emine ile 

Hasan, çerçeve dışına sesin geldiği tarafa bakarlar. Yine diyaloglarda Hasan’ın, hapisten çıkınca 

yapmak istedikleri (geleceğe yönelik planlar) anlatılır. Gardiyanın “Her kes koğuşa!” demesi, dış 

ses gibi veriliyor ve yine ustaca ama bu kez, Hasan’ın görüş salonuna girdiği kapı tarafından yani 

ekranın sağındaki ses kaynağından yükselir. Ve Hasan ile Emine sesin geldiği kaynak tarafına 

(ekranın sağına) ani bir bakış refleksi ile irkilirler. Kullanılan müzik de hapishane ortamını 

tamamlar. Emine’nin Hasan’a, “sen çıkıncaya kadar çalışsam” demesi; Hasan’ın “şimdi gün 

sayıyoruz, sonra yıl saydırmayın bana” demesi; Emine’nin Ali’ye eğreti gelinlik süresinin 

Hasan’ın çıkış günüyle sınırlı olduğunu ve Hasan’ın çıkmasına bir ay veya daha az süre kaldığını 

(Çeneto Emine’yi eğreti gelin olmaya ikna ederken ‘dayanacağın bir ay’ demişti) gösterir ki tüm 

bunlar, filmin öykü süresini yaklaşık (bir ay) ortaya koymaktadır.  

 

Filmde, belediye reisinin evinde Çeneto’nun İffet Hanım ile konuşma görüntülerinden 

itibaren, kullanılan zaman-mekan uyumuna baktığımızda, aynı gün içersinde (1.gün) sırayla, 

Emine’lerin evinde, Nazlı’nın okuduğu okulda ders gördüğü sınıf (koridor ve sınıf), Ali’nin 

okuduğu okulun önünde, Nazlı’nın fotoğraf çektirdiği yer (bahçe), hapishane görüşme salonunda 

gerçekleşenler paralel kurgu ile anlatılır.  Emine’nin kardeşi Nazlı’nın okulunda ders hocası ile 

arasında geçenler ve okuldan ayrılması gösterilir. Ardından, Çeneto ile birlikte Ali’yi görmek için 

onun okulunun önünde faytonda bekleyen Emine gösterilir. Daha sonra yeniden Nazlı’ya 

dönülür. Nazlı Fatoğraf çektirmektedir. İzleyen çekimde ise Emine hapishane görüşme salonunda 

Hasan’la konuşmaktadır. Bu mekanlar arası geçişler kesmeyle sağlanırken, gereksiz zaman-

mekan parçaları atılmaktadır. Örneğin, Emine’nin sınıftan çıkışından fotoğrafçıya gidişine kadar 

olan kısımlar atlanmıştır. Ayrıca Emine eğreti gelin olmak için önce oğlanı görmek istediğini 
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söyler. Öyküye göre olayın devamındaki görüntüde Çeneto ile Emine faytonda okul önende 

beklemektedir. Evden okulun önündeki görüntülere kadar pek çok zaman-mekan atlaması 

yapılmıştır. Aynı şekilde Emine’nin Hasan’ı görmek üzere hapishaneye gidişini, girişini, 

görmeyiz, doğrudan görüşme salonunda görüşme yaparkenki görüntülerine kesme yapılmaktadır.  

 

Öykünün gelişimine göre filmde, Hasan ile Emine’nin hapishanedeki görüşme 

görüntülerinden panayır çadırı önüne kesmeyle geçilir. Birinci günün akşamıdır. Çünkü 

kumpanya gösterilerini akşamları gerçekleştirmektedir. Çadır giriş kapısı üstünde “Hisseli 

İstikbal Kumpanyası” yazısı vardır. Kumpanyanın gösterilerinde Ali, çok güzel horoz ötme 

taklidi yapması dolayısıyla sahne alacaktır ve yobaz horozu oynayacaktır. Ali’nin anne-babası, 

nişanlısı Neşe’nin anne babası ve Neşe, çadıra girmekteler. Dış çekimde ses içerden, içeride ise 

tam iç mekandan duyulma yoğunluğunu yansıtır. İçeride de, kulis-sahne ayrımında yine ses 

dengesi uyumludur. Sahnede Türk bayrağı açılması, “yaşa gazi Mustafa Kemal Paşa” ve “yaşasın 

Cumhuriyet” sloganları, tiyatro sahnesinde horoz rolündeki oyuncuların (horoz kostümünü 

giyenlerden biri Ali’dir) diyaloglarındaki “gerici-ilerici” diyalogları, izleyiciyi günümüz ile 

filmsel öykünün geçtiği dönem (genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları-1930) arasında 

yolculuğa çıkarmaktadır. Horoz imgesi hem Deniz’liyi, hem erkekliği imgelerken, horozların 

dövüşürken yaptığı gerici-ilerici tartışmaları, günümüzde de hala yaşanan bu tartışmalara 

gönderme yapmaktadır.  

 

Filmde, ilk görüntülerden kumpanyanın ilk gösteri görüntülerine kadar olan kısım mekan 

kullanımı açısından incelendiğinde, Panayır yeri-Çadır dışı ve içi, Tiyatro gösterisi duyurusu 

yapılırken geçilen sokaklar, Ali’lerin evinin üst kat penceresi, Belediye Reisinin evinin içinde bir 

oda , Genel çekim ölçeğinde Eminelerin evinin önü , Eminelerinin evinin arka bahçesi, 

Eminelerin evinin içi , Nazlı’nın Okulu, koridor ve sınıf; Fotoğrafçının fotoğraf çektiği bahçe ve 

duvar önü, Ali’nin Okuduğu okulun çıkış bölümü, Hapishane görüşme odası, Panayır çadır girişi, 

Çadır içi, tiyatro sahnesi ve kulisi vs. bölümleri, filmsel öykü gelişimine göre en çok göze çarpan 

mekanlar olarak öne çıkmaktadır.  

 

Tiyatronun ilk gösterisine kadarki, zaman kullanımını yakından incelendiğinde ise, geri 

dönüş kullanılmamıştır. Zaman-mekanda öykü, görsel yönüyle zaman açısından bir yönde 
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gelişimini sürdürür. Geçmiş zamandaki olaylar ya da ileriye yönelik planlar (konuşmalar) 

karakterlerin diyalogları aracılığıyla şimdiki zaman sürekliliğinde anlatılır. Konuştukları, 

düşündükleri ya da hayal ettikleri şeyler gösterilmez, geçmişten ya da gelecekten söz ederken, 

görüntü yine onları göstermeye devam eder, bu da olayların şimdiki zaman sürekliliğinde 

geçtiğini gösterir.  

 
Hasan ile Emine’nin hapishanedeki ilk görüşmelerindeki diyaloglardan, Hasan’ın faytoncu 

olduğunu, çıkmasına günler kaldığını ( bir ay gibi süre), dışarı çıkınca faytonculuk yapmayı 

hedeflediğini anlıyoruz. Burada zaman, daha çok karakterler ve onların diyalogları aracılığıyla 

kendini hissettirmektedir.  

 
Filmde karakterlerin eylemleri ve zaman-mekan (ne zaman neredeler?) bağlantıları 

incelendiğinde ise, Alinin bir günlük eylemi: Okula gitmek, panayıra gitmek, atölyeye gitmektir; 

Belediye reisi: İşe gider, arada bir atölyeye gelir çalışanları ve işleri kontrol etmektedir. Hasan: 

Hapishanededir. Kendisini görmeye her gelişinde Emine’ye “yanaş bakim” der. Filmde hapisten 

çıkıncaya kadar bir tehdit unsuru olarak, öyküye gerilimi arttırıcı tesiri olan Hasan’ın, hapisten 

çıktıktan sonra periyodik niteliğe sahip bir eylemi göze çarpmamaktadır. Emine, evde ev işleriyle 

uğraşır, arada bir Hasan’ı hapishanede görmeye gider. Bohçacı Çeneto, Belediye Reisinin evinde, 

Emine’lerin Evinde ve bu evlere girerken görünür. Nazlı, millet mektebine gider, Nazlı’yı kendi 

evlerinde, fotoğrafçıda, parkta görürüz. İffet Hanım’ı evinde görürüz. Ev dışında eşiyle tiyatro 

salonunda, kendi evinin yatak odasında ve bir de piknik yerinde ama genellikle kendi evinde 

görünür.  

 

Emine, kendi evlerinde, daha çok (eğreti gelinliği süresince) Ali’lerin evinde görünür. 

evlerinin bahçesinde çamaşır asarken, faytonda Ali’nin okulunun önünde, evlerinden ayrılırken, 

belediye reisinin evine girerken-çıkarken, belediye resinin evinde, yatak odasında, tiyatro 

kulisinde, tiyatrocularla eğlendiği mekanda, Alilerin evinden ayrıldıktan sonra ise, kendi evinde, 

belediye binasına doğru giderken, belediye dairesinde Başkanın makamında, yine kendi 

evlerinde, kumpanya çadırında ve son olarak istasyonda ve trenle uzaklaşırken görünür. Ali’yi 

panayırda, çadır önünde, çadıra girerken, çadırda, kendi evlerinde, atölyede, Neşe ile kendi 

evlerinin arasındaki caddede, atölyede, yatak odasında, şehirde, pazaryerinde, belediye 

dairesinde, istasyonda ve Emine ile trende görünür.   
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Tiyatro kulisinde Talat Bey ile kumpanyada görevli oyuncuların görüntülerinde, Belediye 

Başkanı tiyatrocularla konuşurken, Muasır medeniyetler seviyesine ancak onlar gibi değerli 

sanatçılarla erişilebileceğinden (gelecekten) söz eder. Temsilden sonra belediye bahçesinde 

kendilerini bekleyeceğini söyler fakat, oyuncuların belediye bahçesine gitmeleri, belediye 

başkanı ile görüşmeleri vb görüntüler filmde yoktur. Bunlar filmde olacak ya da olmuş gibi kabul 

edilir.   

 

Ayrıca, çekim ya da planlar arası geçişlerde, seslerin duyuluşu ile ses kaynağının yeri 

arasındaki uyum dikkat çeker. Perdedeki konumlarına (çerçeve) göre, Talat Bey ile yanındaki 

adam çerçevede çadırın sağından yürürken, çadırın içinden yükselen ses soldaki ses kaynağından 

gelir. İçeri girdiklerinde, ses yoğunluğu tam da içinde bulunulan ortamın sesine uygundur.  

 

Film öykü süresine göre, birinci günün akşamı, kumpanyanın gösterisi izlendikten sonra 

belediye reisi ve eşi gece evlerinin yatak odasında konuşurlar. Karakterlerin konuşmalarından 

zaman-mekana yönelik çeşitli (Ali ve eğreti gelinlik) hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Belediye reisi Ali’yi bir büyüğü ile daha önce (geçmişte), umumhaneye yolladığından söz eder. 

Film öyküsü 1930’ları anlattığına göre, eğreti gelinliğin artık kalktığını söyleyen belediye reisi, 

bu uygulamanın çok daha önceleri kendi gençliğinde de olduğunu söylemek ister ki, bu da eğreti 

gelinliğin uygulandığı zaman aralığının başlangıcı açısından öykü döneminde 1930’lardan daha 

gerilere gidilmesini gerektirir.  

 
Film, başlangıcından belediye reisi ile eşinin evlerinin yatak odasındaki görüntülerine 

kadar, öykü süresi ve izleme süresi açısından karşılaştırıldığında, 2.41 saniyede başlayan birinci 

gün, 20.46’da Reis Bey’in eşi ile yatak odasında eğreti gelin almaya karar vermeleriyle sona erer, 

ancak başlangıçtaki film yapım şirketi logolarının gösterildiği süre dilimi (1.04) çıkartıldığında, 

birinci günün jenerik dahil yaklaşık 17 dakika 1 saniyelik bir izleme süresine karşılık geldiği 

saptanmıştır.  

 

Birinci gün ile ikinci gün arası geçiş kararma-açılma ile yapılmaz.  Ancak bir yatak odası 

(uyku öncesi) sahnesi ile sona ermesi ve ertesi gün Neşe’nin evlerinden çıkıp belediye reisi ile 
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karşılaşınca “Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Talat Amca” demesiyle bir günden diğer bir güne 

geçiş ve bunun da kesme ile yapıldığı gözlenmektedir.  

 
İkinci gün sabah (filmde 20.47’de başlar 41.02’de biter: 20 dakika 15 sn.) Neşe evden 

çıkar, Ali’lerin evine doğru yürür ki, görüntülerden iki evin aynı cadde üzerinde olduğu anlaşılır. 

Burada Ali’lerin eviyle sözlüsü Neşe’lerin evinin aynı cadde üzerinde ve birbirlerine komşu 

olduğu, tek bir çekim ve çevrinme hareketiyle verilir, ancak evlerin (aynı zamanda panayır yeri, 

Eminelerin evi, hapishane vb yerlere göre) şehrin neresinde, en azından tam olarak hangi 

sokağında olduğunu kestirmek zordur. İki evin önünden geçen caddeyi, iki evin arasından dikine 

geçen bir caddenin kestiğini anlıyoruz. Çerçevede iki ana karakter konuşurken, yanlarından 

arkalarından veya sağ ve solundan birkaç kişi geçerler, böylece mekana zenginlik katılmaktadır. 

Örneğin belediye reisi faytonuna binerken, çerçeveye iki çocuk soldan girip sağdan çıkarken, 

yine bir adam ve yanında küçük bir çocuk çerçeveye sağdan birlikte girer ve soldan çıkarlar.  

 
Ali’nin kişiliği, odasındaki (mekan) poster ve dergi kapağı ve tiyatrosal figürlerle 

anlatılmaktır. Kamera, Ali’nin odasındaki posterleri, tiyatro figürlerini yakından gezinerek 

(ayrıntı-aktüel çekimlerle) odadaki kuklaları, afişleri, sinema dergisini objeleri, gösterir. 

Cinemonde dergisi, Hacivat-karagöz, çubuklara bağlı iplerle oynatılan tiyatro figürü vs. den 

Ali’nin kişiliği hakkında bilgiler ediniyoruz. Resimler siyah-beyaz, sayfalar hafiften sararmıştır. 

Kapı açılır. İçeriye Neşe girer. Belediye reisi uzaklaşırken, Neşe’nin eve ve Ali’nin odasına gidişi 

gösterilmez. Doğrudan Ali’nin odasındaki eşyalara kesme yapılır. İffet Hanım’ın Ali ile Neşe’yi, 

Ali’nin yatak odasında gürültü yaptıkları gerekçesiyle azarladığı sahnede (filmin 22. dakika 56. 

saniyesinde) üzerinde durulması gereken bir kamera açı değişimi söz konusudur. İffet Hanım 

odaya girdiğinde, Ali ekranın solunda, Nazlı sağında, İffet Hanım ortadayken, kamera karşı ön 

cepheden her üçünü de görüntüler. İffet Hanım, Ali ve Neşe’nin ağız dalaşına sinirlenerek, ekseni 

etrafında 180 derece dönerken, kamera 180 derece yer değiştirir, bu kez kapı tarafından onları 

görüntülemeye başlar. Açı değişimi İffet Hanım’ın dönüşüyle, harekette süreklilik izlenimi 

başarıyla verilmiştir. Kamera yer değiştirince Ali ile Neşe de ekranda yer değiştirmiş, bu kez Ali 

sağda, Nazlı solda, İffet Hanım ortadadır. Aynı mekandaki bu 180 derecelik yer değiştirmeyle, 

oyuncuların yeri 180 derece simetrik yer değiştirdiğinden ve aksiyonda süreklilik sağlandığından 

gözleri rahatsız etmez. Ayrıca İffet Hanım’ın ekseninde 180 derece dönüşü, iki ayrı açıdan 

görüntülendiğinden (karşı açı), zamanda uzatmaya örnek verilebilir.  
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Yine burada diyaloglar aracılığıyla öykü gelişimine ilişkin zaman ve mekanlar vurgulanır. 

Ali ve İffet Hanım’ın diyaloglarında, Ali’ye eğreti gelin geleceğinden söz edilir. İffet Hanım 

Ali’ye Babasının kendisini atölyede beklediğini söylerken, izleyen çekimde diyalogda sözü 

edilen mekana (atölye) doğrudan kesmeyle geçiş yapılır.  

 
Dokuma atölyesindeki görüntüler yakından incelendiğinde; dokuma tezgahları, iplikler, 

yünler, kaynayan boyama kazanlarında yünlerin boyanması ve çalışan işçiler görünür. 

Görüntüler, zaman-mekan vurgusu yönünden dönemin el işlerini (insan gücünü) anlatmakta 

başarılıdır. Belediye reisi atölyede çalışanları kontrol etmektedir.  Ali’nin atölyeye girmesi, 

babasının onu çağırması, konuşurlarken fabrikadaki dokuma tezgahlarının sesinin devam etmesi 

mekanın atmosferini tamamlar. Diyologlarda Ali’nin her gün işe gelmesi gerektiği söylenir ki 

bundan gündüzleri mektebe giden Ali’nin, aynı zamanda babasının atölyesinde çalıştığını, 

akşamları da panayırda horoz taklidi yaptığı anlaşılır. Babası Ali’nin düğüne kadar (gelecek 

zaman) usta olmasını ister. Atölyedeki çekimleri, karakterleri ve diyalogları zaman-mekan 

açısından çözümlemeye devam edecek olursak, Reis Bey, Cemil Bey ile ortak kurulacak 

fabrikanın fotoğraflarının Almanya’dan geldiğini söyler (şimdi, şu an). Resimlerde makine 

tezhgahları vardır. Gelecekte fabrikasyona geçme düşünülmektedir. Belediye Başkanı Talat Bey, 

Ankara’nın (başkent-hükümet) sanayileşmeyi teşvik ettiğinden söz eder. Düğünden sonra Ali ve 

Neşe’yi Almanya’ya göndermek istiyor. Cumhuriyet’in yetişmiş gençlere ihtiyacı olduğunu 

belirtirken, Cemil Bey’in serveti, kendisinin Ankarada’ki itibarının birleşmesiyle çok güzel şeyler 

olacağını dile getirir. Burada evlilikte aile büyüklerinin sözünün geçerliliği ve çocuklarını 

evlendirirken onların görüşlerini hiçe sayarak, kendi maddi hesaplarını düşünmelerine gönderme 

yapılmaktadır. Ali’nin babasına eğreti gelini olup-olmadığını sorduğunda zamanda geriye dönüş, 

karakterin konuşması ile sağlanmıştır. Babası, Ali’nin sorusuna yanıt verirken, gözlerini bir 

noktaya odaklar, derinlere uzaklara dalarak (adeta yüksek sesle düşünür) konuşur ki, böylece 

zamanda geçmişe dönülür; ancak görüntüler (klasik geri dönüşlerde olduğu gibi siyah/beyaz ve o 

zaman ki gençlik görüntüleri değildir) Ali’nin babasını göstermeyi sürdürür ki geçmiş, şimdiki 

zaman sürekliliğinde anlatılır. Ayrıca, Talat Bey’in Ali gittikten sonra, elleri telefona gider. 

Telefon,  yandan çevirmeli (kolçaklı) telefondur ve filmsel öykü dönemini yansıtmada 

tamamlayıcı obje görevini yerine getirmektedir.  
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Yönetmen filminde, öyküde (senaryo) anlatılan zaman ve mekan unsurlarını görsel öğelerle 

desteklemeye çalışır. Görsel öğelerin yetmediği yerlerde diyaloglar ve oyuncular devreye girer. 

Belediye reisinin geçmişte eğreti gelini olduğu, görüntü yardımıyla zamanda geriye dönüş 

(flashback) yapılmadan belediye reisinin anlatımlarıyla, gelecekteki fabrikasyona geçilme hedefi 

ise fotoğraf ve diyaloglarla sağlanır.  

 
Filmde, atölyede Talat Bey’in telefon açma görüntüsünden, Ali’lerin evide çalışan hizmetçi 

kadına kesme ile geçilir. Çeneto, İffet Hanım ve Hizmetçi Kadın (Naciye Kalfa) konuşmalarında, 

Hasan’ın geçmişte Emine’ye sarkıntılık eden birini bıçakladığından ve hapse girdiğinden söz 

ederler. Odada gaz lambaları göze çarpar. Çeneto bohçasından Emine için ayırdığı elbiseleri 

çıkartır ve yatağın üzerine açar. Elbise görüntülerinden Emine’lerin evinin önünde bekleyen 

faytona kesmeyle geçilir. Gece (öyküde ikinci günün gecesi) olmuştur. Eminelerin ışığı yanmakta 

ve fayton dışarıda beklemektedir.  Evin duvarında gaz lambası yanmaktadır. Emine hazırlanmış, 

elinde uduyla odadan çıkar. Karakterler, diyaloglarında yakın geleceğe yönelik (Emine eğreti 

gelin olduğu zaman) neler yapmaları gerekteğinden sözederler. Emine Ali’lere yerleştikten sonra 

Çeneto’nun Eminelerde kalacak ve Nazlı’ya göz kulak olacaktır. Emine ve Çeneto Belediye 

Belediye Reisi’nin evine gitmek üzere, faytona binerler. Gidilecek adres bellidir. Film için 

yazılan ve bestelenen ve özel müzik Sezen Aksu’nun sesiyle görüntülere eşlik etmektedir. 

Emine’yi Ali’lerin evine götürecek faytonun sadece çerçeveden çıkışını görürüz. Fayton 

çerçeveden çıkınca, görüntü kompozisyonunun faytondan boşalan yerinde arka planda Nazlı, 

içeri girer ve kapıyı kapatır. Bu sırada görüntüye uzaklaşan at araba ve nal sesleri eşlik eder. 

Faytonun uzaklaşması görüntü ile değil, ses yoğunluğunun gittikçe düşmesiyle sağlanır. Fayton, 

Neşe’lerin evi ile Ali’lerin evinin arasındaki caddeden yaklaşır ve durur. Geri planda Ali’nin 

sözlüsü Neşe’lerın evi vardır ve Neşe gelenleri görmüştür. Emine faydondan iner görüntüden 

çıkar. Emine, bir sonraki çekimde Reis Bey’in evindedir ve Ali ile tanıştırılmaktadır. Eve girişi, 

üst kata çıkışları vs. gösterilmez. Bu sırada Neşe, pencereden dışarı bakar ve gelenleri görür ki, 

buradan iki evin birbirine yakın ve aynı cadde üzerinde olduğu anlaşılır. Belediye Reisinin evinde 

Ali ve Emine tanıştırılırken, evdeki objeleri yakından incelendiğimizde, öykü dönemine ait gaz 

lambaları göze çarpar. Evdeki odaların nerede, birbirlerine göre hangi yerleşimde olduğu pek 

belirgin değildir. Ali’yle Emine tanıştırıldıktan sonra yemek masasının bulunduğu odaya geçilir. 

Belediye Reisi, Emine’ye “Hoş geldin kızım, gelinliğin gelip-geçici olsun, oğlum sana emanet” 

der ve besmele çekip kaşığını çorbaya daldırır.  Yönetmen Atıf Yılmaz, yemek masasını, üstten 
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de görüntüyerek karakterlerin oturuş düzenlerini özetler. Sofra ile kararan görüntü, (birinci bölüm 

sonu) Ali ve Emine’nin kalacakları odaya ilerlemeleri ile açılır. Kararma-açılma efekti, öyküde 

iki farklı bölüm arası geçişi sağlamaktadır. Yemek yendikten sonra açılan görüntüyle artık Ali, 

“eğreti gelin”yle aynı odada kalacaktır. İkinci gün gece, Ali ile Emine aynı odaya girerler.  

 
Ali ile Kostak Emine’nin aynı odaya kapanmalarına kadar olan birinci bölümü (buraya 

kadar olan kısma,  giriş ve öyküyü tanıtıcı bölüm denilebilir), zaman-mekan kurgusu yönünden 

özetleyecek olursak; genellikle filmin karakterleri, kişilikleri, öykünün içinde geçtiği mekanlar, 

anlatılmak istenen öyküyü tanıtıcı sahnelerle anlatılmıştır. Tüm bunlar yaklaşık iki öykü gününde 

anlatılmıştır. Birinci gün Ali’nin panayırda horoz rolünü kabul etme görüntüleriyle başlar. 

Panayır görevlilerinin akşamki gösteri hakkında duyuru yapmak üzere geçtiği cadde, Reis Bey’in 

evi, Emine’lerin evi, Nazlı’nın okuldaki sınıfı, Ali’nin okulu, Nazlı’nın fotoğraf çektirdiği yer, 

dokuma atölyesi, hapishane, Ali ile Emine’nin kalacağı oda öne çıkan mekanlar olarak göze 

çarpmaktadır. Öykünün gelişme bölümüne (ikinci bölüm denilebilir) Ali ile Emine’in aynı odaya 

kapanmalarıyla geçilir, geçiş karar-açılmayla sağlanır. Ali ile Emine’nin odalarına çekilmelerine 

kadar, yaklaşık 1.5 gün geçtiği sanılmaktadır. Zira, birinci gün; Ali’nin çadır önündeki 

görüntüsüyle başlayan film, akşam yapılan tiyatro gösterisiyle, gösteriden sonra da gece geç 

saatlerde Belediye Reisiyle eşinin, eğreti gelin gelmesi konusunda uyumadan önce yatak 

odalarında konuşmalarıyla devam eder ve bu yatak odasındaki konuşmalardan sonra (devamı 

uyku ) ile sona erer. İkinci gün ise Ali’nin nişanlısı Neşe ile Belediye Reisinin iki evin arasındaki 

caddede karşılaşmasıyla sabah başlar, Ali ve Emine’nin kendi odalarına kapanmalarının 

ardından, Ali’nin odadan anne-babasından habersiz tiyatro gösterisine gitmesi ve ardından tekrar 

eve Emine’yle birlikte kaldıkları odaya gelip, Emine’ye baktıktan sonra odadan çıkmasıyla gece 

sona erer. Birinci bölüm ile ikinci bölüm arası geçiş kararma-açılma ile sağlanır. İkinci gün gece, 

birinci bölüm sonunda sofranın üstten görüntüsü kararır ve birinci bölüm biter, ardından aynı gün 

gece görüntü Ali ve Emine’nin odalarına doğru ilerleyişi ile açılır ve ikinci bölüm başlar. Birinci 

bölümde sabah Neşe’nin Ali’lerin evine doğru yürürken belediye reisi ile karşılaşması ile 

başlayan ikinci gün, ikinci bölümde devam eder ve gece Ali ile Emine’nin kapandıkları odada 

gece biter. İzleme süresi yaklaşık 20 dakika 15 saniye olan ikinci günün, 15 dakika 24 saniyelik 

kısmı birinci bölümde, 4 dakika 51 saniyelik kısmı ise ikinci bölümde izlenir. Birinci ve ikinci 

gün izleme süresi açısından karşılaştırıldığında, birinci günün yaklaşık (jenerik dahil) 17 dakika 1 
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saniye, ikinci günün 20 dakika 15 saniye, iki günlük öykünün ise toplamda yaklaşık 38 dakika 20 

saniyelik bir izleme süresine karşılık geldiği gözlenmiştir.  

 

Buraya kadar olan öyküyü perdeden yansıtırken yönetmen Atıf Yılmaz, zaman ve mekanda 

geri dönüş ya da ileriye sıçramaları, filmdeki karakterlerle, onların diyaloglarıyla ve mekandaki 

objeler yardımıyla sağlamıştır. Ayrıca önemli saptama da, bir önceki çekimde diyaloglarda adı 

geçen mekan, bir sonraki sahne ya da sahnedeki çekimlerin mekanını oluşturmakta ve genellikle 

bu mekanlara (zaman zaman diyaloglardaki sıraya uygun, zaman zaman da paralel şekilde 

anlatılırken) kesme yapılmaktadır. Çeneto’nun bohçasından çıkan elbiseler, dikkat çekicidir 

çünkü, özellikle Emine, İffet Hanım ve Nazlı’nın giydiği bazı elbiseler, “daha önce bu elbiseyi 

Çeneto vermişti” diye düşündüren elbiselerdir. Ayrıca, yatak odasında yanan gaz lambaları ile 

filmin jeneriğinde dikkat çeken kuş motifi işlemeli perdeler dikkat çekicidir. Kamera hareketleri 

açısından değerlendirecek olursak yönetmen, optik kaymaya (zoom in/out) başvurmamıştır. 

Zaman-mekan farklılıkları optik kaymadan çok, sabit kameranın yanı sıra, çevrinme ve kayma 

hareketleriyle verilmiştir. Karakterler dar açılı merceklerle görüntülendiğinde arka plandaki 

mekandaki görüntüler bulanıklaşmaktadır. Yönetmen dış mekanda, karakterleri geniş açıda pek 

fazla göstermez. Onu ilgilendiren sadece kurduğu çerçeve kompozisyon ve anlatmak istediği 

tutarlı bir akıcılıkta öykünün gelişimidir.  

 
Ali ve Emine’nin yatak odalarına kapandıkları ilk görüntüleri incelendiğinde, 

diyaloglarında yakın gelecek ve geçmişe dönük öykü gelişimine ilişkin (zaman ve mekan içerikli) 

konuşmalar öne çıkmaktadır. Odadaki gaz lambaları, yine öykü dönemine ait bir gerçeği 

yansıtmaktadır. Ali, şehre kurulan panayırda sahne alan tiyatro kumpanyasına gitmesi 

gerektiğinden, odada yokken Emine’nin, kendisi içerdeymiş gibi taklit yapmasını ister. Ali 

tiyatroya gitmek için odadan çıkar. Tiyatro sahnesine kesme yapılır. Ali’nin tiyatroya varışı, 

kulise girişi vb zaman-mekandaki parçalarında atlamalar yapılmıştır. Tavid Usta, sahnede gösteri 

yaparken, tiyatro sanatının zaman-mekan kurgusu film içinde kendini gösterir. Sahnede sallanan 

bez ile dalga efekti, kuliste içi su dolu kovanın çalkalanması dalga sesi, rüzgar ıslığı, sahne 

gerisindeki yıldızlar, tamamen filmdeki tiyatro sanatının sahne düzenlemesiyle ilgilidir.   

 
Ali tiyatroda iken, yatak odasında Emine uyumak üzeredir. Aynı zaman dilmindeki iki 

farklı mekan paralel kurgu ile gösterilir. Tiyatro kulisinde Ali’nin Tavid Usta’ya tiyatroyu 
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bırakması gerektiğinden söz ettiği sahnede, iki karakterin konuşmalarında, eğreti gelinlik ve 

Ali’nin yakın geleceğine ilişkin neler yapması gerektiğinden söz edilir. Tiyatro sahnesinde, 

dansçı kadın gösterisini tamamladığında üç ayrı mekan bütünlüğü, gerek ses ve gerek görüntü 

açısından bir arada verilerek sağlanmıştır. Şöyle ki: Dansçı kadın gösterisini tamamlar ve izleyici 

selamlar, Kamera Ali ile Tavid’i aynı karede görüntülerken ara planda kadının izleyici 

selamladığı gösterilir ki burada yönetmen alan derinliğinden yararlanır. Üç karekter aynı 

çerçevede yer alırken, sağda gösteriyi izleyen seyircilerin varlık duygusu, hem ses (alkış sesleri) 

hem de kadının sağa dönerek dönerek selamlamasından anlaşılır. Emine yatak odasında, Ali 

tiyatro kulisindeyken, iki farklı mekandaki gelişmeler, paralel kurgu yoluyla birbirlerinin yerine 

geçerek sıra ile anlatılırken, aynı zamanda farklı mekanlarda cereyan eden bu gelişmeler arası 

geçişler kesmelerle sağlanır. Tiyatro kulisinden çıkmakta olan Ali’yi görüntüsünü, izleyen 

çekimde evlerinde merdivenlerden üst kata çıkarken görürüz. Ali’nin tiyatrodan ayrılışından 

evlerinin merdivenlerine kadar olanki zaman-mekan parçaları atlanırken, geçiş kesme ile 

sağlanmıştır. Ali merdivenlerden çıkar ve yatak odasına girer. Emine’ye bakar. Emine uyanıktır, 

fakat numara yapar. Yatağın üstten ve içinde uzanan Emine yakın çekimlerle görüntülenir. 

Yatakta birden yön değiştiren (sırtını kameraya çeviren Emine) önceki kadrajda, bir anda başı 

kadrajın sağında iken, yön değiştirince başı kadrajn soluna gelmiştir. Burada “Yatağın yönü mü 

değişti yoksa kamera aks mı atladı?” sorusu kafalarda soru işaretlerine yol açsa da oyuncunun 

sırtını kameraya dönme hareketi, izleyicinin gözü önünde başlamış, bir sonraki çekimde de 

tamamlanmıştır. Hareket, izleyicinin gözü önünde cereyan ettiğinden, en azından o izlenimi 

verdiğinden, pek rahatsız edici gibi görünmemektedir. Yatak odasındaki son görüntüde Ali 

odadan çıkar, (Ali, başka odada uyur, bu gösterilmez, yine zamanda atlama söz konusudur) ikinci 

gün, -uykuyla devam edeceğinden- böylece biter: 20.47 ile başlayan ikinci gün, 41.02 ile biter ve 

ikinci günün öykü süresinin 20 dakika 15 sn izleme süresine karşılık geldiği anlaşılır.  

 
Ali odadan çıkarken kameraya karşı, kapıyı kapatır. Kapanın kapatılması bir noktalama 

efekti gibi işlev görmektedir. Kesmeyle (ertesi gün: üçüncü gün sabah) Ali’lerin evine doğru 

ilerleyen sözlüsüne geçilir. Ali’lerin evinin duvarındakı sokak tabelası dikkat çekicidir, ancak 

burada kamera çevrinme yaptığından ve genel çekimle görüntülediğinden tabeladaki yazının 

okunması (bu çekimde) oldukça güçtür. Yazı okunabilse evlerin şehrin hangi sokağında olduğu 

kuşkusuz anlaşıbilecektir.  
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Üçüncü gün, Neşe’nin Ali’lerin evine doğru yürümesiyle başlar. [İkinci bölüm, ikinci gün 

gece Ali ile Emine’nin aynı odaya girmesiyle (33:59) başlamıştı. İkinci gün, Neşe’nin kendi 

evlerinden çıkması ile sabah başlamış, Ali’nin yatak odasında gece uyumadan önce Emine’ye 

baktıktan sonra odadan çıkmasıyla (41.01) bitmişti; üçüncü gün ise yine Neşe’nin sabah 

evlerinden çıkıp Ali’lerin evine doğru yürüyüşü ile başlar, iki ev arasındaki sokakta gece biter.  

 

Ali’lerin evinde, İffetin Emine’ye “Bize kahve yap” sözüyle biten çekimden, kahve 

fincanından fala bakma görüntülerine kesmeyle geçiş yapılır. Eğreti, Neşenin kahve falına bakar. 

Fal ile ilgili söylenenler, yazın yapılması düşünülen Ali’yle Neşe arasındaki ilişki ve düğünleriyle 

ilgilidir ki karakterlerin diyalogları aracılığıyla gelecek zamana ilişkin olabileceklerden 

sözedilmektedir.  

 

Kahve falına bakılma görüntülerinden sonra Neşe ile Ali’lerin evlerinin arasındaki sokaktan 

kemeraya (izleyiciye, ekranın hafif sağına) yaklaşan ve Ali’lerin evine yönelen Çeneto’ya kesme, 

izleyen çekimde ise Çeneto’nun görüntüsünden de Ali’lerin evinin önünden aynı şekilde 

kameraya (izleyiciye, ekranın hafif soluna doğru) ilerleyen Nazlı’ya kesme yapılır. Çeneto, 

Nazlı’yı gösteren çerçeveye soldan girer ve ikisi köşede karşılaşırlar. Nazlı’nın Çeneto’ya 

“dönerken uğra” demesine karşın, Çeneto’nun Neşe’lerin evine uğradığı gösterilmez ancak, 

izleyici uğramış kabul eder. Çeneto’nun “uğrarım” dedikten sonra aksiyonda zaman-mekan 

atlaması yapılarak, dönüp-gidişi gösterilmez. Doğrudan Ali’lerin evinin içinden kapıya kesme 

yapılır. Emine, çalan kapıyı açar. Gelen Çeneto’dur. Çeneto, Emine’ye kardeşi Nazlı’nın Millet 

mektebindeki hocasıyla aşk yaşadığını söyler, Çeneto’nun burada başka bir mekan ve zamandan 

söz etmesi, Neşe’yi, okulu, Hoca’yı anımsatırken, konuşmalardaki “Millet mektebi” ifadesi, 

Türkiye’de millet mekteplerinin faaliyette olduğu dönemi anımsatır.  

 

Çeneto ile Emine’nin, Ali’lerin evindeki konuşmasından sonra, görüntü Emine ile biterken, 

Emine’nin görüntüsünden hapishane görüşme salonuna giren Hasan’a kesme yapılır. Emine 

Hasan’ı görmeye gelmiştir, bu ikinci görüşmeleridir ve 3. günde gerçekleşmektedir. Mekan 

geçişleri kesmeyle yapılırken, Çeneto’nun Ali’lerin evinden ayrılışı, Emine’nin hapishaneye 

gelişi ve ayrılışı gösterilmez.  
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Emine ve Hasan’ın ikinci görüşmelerinde (öykü süresi 3. gün), Hasan Emine’ye yine 

“yanaş” der. Burada, Hasan Emine’nin her zamanki gibi kokmadığı için, dışarıda bazı durumların 

değiştiğini anlar. Ayrıca Hasan, kokuyu önceki haftayı anımsatan bir imge olarak kullanır. 

Geçmişte Emine için yaptıkları yine diyaloglardan anlaşılır. Emine gözlerini kapatarak Hasan’ı 

sevdiğinden söz ederken onun da geçmişte Hasan için yaptıkları diyaloglarından anlaşılırken, 

burada görüntüler aracılığıyla geriye dönüş yoktur. Karakterler geçmişten sözederken, kamera 

onları gösterir ve öykü şimdiki zaman sürekliliğinde gelişimini sürdürür. Hasan, Emine’nin 

gözlerini kapatıp geçmişten söz ettiği sırada, Emine’nin gözleri kapalıyken görüşme odasını terk 

eder. Zamanda geri dönüşler karakterlerin sözleriyle anlatılmaktadır.  

 

 Hasan ile Emine’nin hapishane görüntülerinin ardından, izleyen çekimde, dış mekanda 

(muhtemelen çay bahçesi) siyah-beyaz resimleri tutan ellere kesme yapılır. Resimde Neşe’nin 

başındaki beyaz eşarp ya da fular, izleyiciyi, Nazlı’nın fotoğraf çektirme sahnesi ile daha önce 

Emine’lerin evindeki bir çekimde (aynı fuları takmış, aynada kendisine bakıyordu) Çeneto’nun 

bohçasından çıkardığı beyaz fulara götürmektedir.  

 

Emine’nin Hasan ile ilişkisi, Ali’lerin evinde gelişen olaylar, Nazlı’nın okulda hocasıyla 

yaşadıkları ve ilişkilerinin seyri, paralel kurgu yoluyla birbirlerinin yerine geçerek, sırayla 

anlatılmaktadır. Yönetmen Atıf Yılmaz, görüntü kompozisyonda oyuncuları çerçeve dışına 

çıkarmamaya özen göstermektedir. Zira mekanda küçük bir zamansal uyumsuzluk, filmin 

“dönem filmi” olma özelliğine zarar verecektir. Dolayısıyla dış mekandaki çekimlerde, kamera 

sadece oyuncuları izler. Oyuncuların olmadığı bir mekanı genel hatlarıyla görüntülemekten 

kaçınır. Ancak ayrıntı çekimiyle bir mekanın parçası verilmektedir. Yönetmen filmin öyküsünün 

geçtiği dönemin zamansal tutarlılığını sağlamak için öncelikle oyuncular ve onların yaşadıklarına 

odaklanır, mekan ikinci plandadır. Oyuncuları, genel çekimden çok dar açı ve yakın çekimlerle 

vermeye çalışmaktadır. Karakterlerin mekanlar arası yer değiştirmeleri, birkaç sahne (Emine 

Ali’lerden olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra, Ali’nin onu evlerine kadar takip etmesi; Hasan’ın 

Emine’yi belediye dairesine kadar izlemesi) dışında pek fazla gösterilmez.  

 
Nazlı’nın parkta sevgilisi (aynı zamanda hocası) ile konuştuktan sonra yanından ayrılırken, 

bir sonraki çekimde, kesme ile Ali ve İffet Hanım’a geçilir. Mekan Reis Bey’in evidir ve 

muhtemelen Emine’nin kaldığı odadır, filmsel öykü zamanı ise yine 3. gündür. İffet Hanım 
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öfkelidir ve Ali’yi Emine’ye teslim eder odaya bırakır. Ali ile Emine evlilik hakkında konuşurlar. 

Emine evliliği dini öğretilerle Ali’ye anlatırken yün sararlar. Yün sarımı sırasında Ali Emine’nin 

göğüslerine hafiften bakar, bu; film erotik bir hava verir ve duygusal yoğunluğu arttırıcı bir etki 

yapar. Ali, ortamdan ve konudan sıkılır, hızla kapıyı açar ki, kapıdan onları dinleyen annesi, kapı 

açılınca bir anda içeri düşer gibi olur. Ali’nin annesi ile Emine’yi odada bırakırken, odadan çıkışı 

gösterilmez, görüntüde İffet Hanım ve Emine olduğu halde, sadece kapının çarpılma sesiyle 

odadan ayrıldığı hissi verilir. Ali gittikten sonra kapanan kapı sesi ekranın solundaki ses 

kaynağından duyulur ki, zaten kapı da soldadır. Ses kaynağı ve sesin geldiği taraf arasında yönde 

tutarlılık başarıyla sağlanmıştır. Ayrıca Emine ile İffet Hanım konuşurken, Emine’nin “Oğlan asi, 

biraz rahatlasın dediydim” cümlesindeki “dediydim” sözcüğü, o dönemin şivesini yansıtmaktadır. 

Günümüz İstanbul şivesinde bu “demiştim” şeklindedir. Filmde ayrıca Reis Bey’in konuşmaları 

(biraz resmiyet katılmaya çalışılsa da) da öykü dönemi ve öykü mekanında (Denizli yöresi) 

yaşayan yerel şiveyi yansıtmaktadır. Yönetmen, dış çekimlerde mekanın yavan, boş ve durgun 

görünmemesi için hareketli objelere başvurmayı ihmal etmemiş ve arka planlara hareketli 

insanlar yerleştirmiştir. Bu insanlar, çerçevedeki ana karakterlerin aksiyonu görüntülenirken, aynı 

çerçevede geri planda görünürler ve geçip giderler. Ana karakterlerle ilgileri yoktur. Nazlı ile 

hocası (sevgilisi) parkta otururlarken arka mekanda nargile içen adam, sağdan girip-soldan çıkan 

çocuk, yine Belediye Reisi faytona binerken arka planda geçmekte olan çocuklar, bunlara örnek 

gösterilebilir.  

 

Ali odasında, annesi ve Emine’yi bırakıp çıktıktan sonra Emine’nin görüntüsünden 

evlerinin pencesinde kasnakta oya işleyen Neşe’ye kesmeyle geçiş yapılır. Neşe, Ali’ye seslenir 

ve bu kez izleyen çekimde Ali’ye kesme yapılır. Ali, evlerinin köşesinde, Neşe’lerin eviyle kendi 

evleri arasından geçen cadde üzerinde yürümektedir. Neşe’nin sesini duyan Ali’i onu bekler. 

Ali’nin kendi odasından çıkışı yukarıda belirtildiği gibi ses efekti (kapı çarpılma sesi) ile 

sağlanmıştı. Yönetmen, bu sahne çekimlerinde, Ali’lerin evinin duvarındaki sokak adını bile 

izleyiciye okutmaktan adeta kaçınır gibidir. Duvardaki tabela çerçeveye tam olarak girse de 

kamera Ali ile çevrindiğinden, üzerindeki yazı güçlükle okunabilmektedir. Defalarca yapılan 

izlemelerin ardından bu sokağın adının daha çok Dilruba (Dilara da olabilir) sokak olduğu 

kanaatine varılmıştır. Yönetmen karakterleri duvar dibinde konuşturur, arka planda sadece duvar 

olduğundan çevre hakkında doyurucu bilgi edinmek mümkün değildir. Sokaktaki konuşmalarının 
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sonunda Neşe Ali’ye yumruk atar ve içeri kaçar. Ali de peşinden içeri girer. Ali girdiği anda, 

Neşe evde kimsenin olmadığını söyler. Konuşurken Neşe’nin sesindeki titreklik ve Ali’ye karşı 

aitlik ve samimiyet duygusu ve bakışları, daha cümlesini tamamlamadan bile, mekanda (evde) 

baş başa olduklarını izleyiciye hissettirir.  

 

Ali, Neşe’yi evde tek başına bırakıp çıktıktan sonra, bir kasanın kapısını açan ve içine para 

yerleştiren ele (ayrıntı çekim) kesme yapılır. İzleyen çekim ölçeği öncekine göre daha geniş 

açılıdır ki, bu çekimden kasaya para koyan elin sahibinin Ali, görüntülere eşlik eden dokuma 

tezgahı seslerinden mekanın atölye olduğu anlaşılır. Ali’nin Neşe’yi evde bırakıp, atölyeye 

varışında, önceki pek çok sahnede olduğu gibi, yine zaman-mekanda eksilti (atlama) yapılarak, 

aksiyonun gereksiz yerler gösterilmemiştir. Ali kasaya parayı koyduktan sonra babası yanına 

gelir ve konuşurlar. Konuşurlarken, dokuma tezgahlarının çıkardığı sesler, konuştukları yerden 

duyulmaktadır ve fabrika ortamını kusursuzca tamamlamaktadır. Reis Bey’in diyalogları onun, 

evlilik önesi cinsel ilişkiyi (tecrübe kazandırır diye) savunduğunu ortaya koymaktadır. Ali ile 

babası konuşurken, arka planda usta başı görünür, çalışanları kontrol etmektedir. Ustabaşı 

kontrolunu yapa yapa Ali ile Talat Bey’in yanına gelir. Usta başı Talat Bey’e, Ali’nin 

çalışmadığını, ancak iyi bir sanatçı yönü olduğunu söyler. Ali, babasının isteğiyle odadan çıkar. 

Usta Başı Ali’yi babasına şikayet ederken, içi boya dolu tabağa kesme yapılır. Kamera tabağı 

üstten gösterir. Ali, baskı kalıbı ile bez üzerine baskı resimler yapmaktadır. Ancak, görüntülere 

Usta Başı ile Ali’nin babasının konuşmaları eşlik etmektedir. Ali’nin baskı resim yapma 

görüntülerine, Usta Başı ile Talat Bey’in konuşmaları bindirilir. mekan-ses bütünlüğü 

asenkronizasyonla sağlanır. Ali atölyenin başka bir yerinde kalıp basarken, görüntülerine eşlik 

eden sesler, atölyede babasının odasındaki konuşmalardır. Yönetmen, iki ayrı mekandaki görüntü 

ve sesleri öykü birliği içersinde birleştirerek bütünleştirmiştir. Ayrıca Ali’nin bastığı kalıptaki 

resim, izleyiciye filmin başlangıcındaki ilk (Ali’nin aynı desenli mendili inceleme) görüntüyü 

anımsatmaktadır. Ayrıca Ali’nin babası ile Usta Başı, Ali’nin sanatçı yönünden söz ederken, bir 

sonraki çekimde, çerçeveye soldan girereler ve Ali’nin yanına gelirler. Diyalogdaki konu (Ali’nin 

sanatçı yönü), iki karakteri mekana (atölye’de Ali’nin baskı resmi yaptığı yer) yönlendirerek 

bağlantı yapar, her üçüde aynı mekandadır ve aynı çerçevede görüntülenirler.  
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Atölyedeki Ali’nin baskı resimleri yaptığı sahnedeki son çekimin ardından izleyen 

çekimde, yerdeki bir sofraya kesme yapılır, kesme yapılır-yapılmaz kamera hemen çevrinmeye 

(tilt) başlar ve elindeki aletle (murç) kalıp işlemeye çalışan Ali’de (göğüs çekim ölçeğinde) durur. 

İzleyen çekimde Emine’ye kesme, daha sonra ikisine birden (Emine amors, Ali karşı’dan 

görüntülenir) kesme geçiş yapılır. Muhtemelen öykü süresi açısından 3. günün gecesidir. 

Dışarıdan köpek havlama sesleri duyulması, gecenin ilerleyen saatleri olduğunu gösterir. 

Aralarındaki diyaloglar incelendiğinde karakterler, geçmiş zamana ilişkin imgelemeler yaparlar. 

Özellikle Emine, Adem ile Havva’dan sözederken, evlilikte aşk, sevgi ve kadın-erkek ilişkisine 

vurgu yapar. Görüntülere eşlik eden müzik ritm yönünden başlangıçta ağır ritimli iken, 

Emine’nin birden bire, anlatılanlara kayıtsız kalan Ali’yi yatağa yatırması ile (57. dakika 47. 

saniyede) yerini yüksek tempolu müziğe bırakır. Aksiyon, öykü ve heyecan yününden tempo 

birden yükselmeye başlar. İzleyici bu sahne için yaklaşık, 57 dakika 47 saniye beklemiştir. Başka 

deyişle, Eğreti gelinliğin uygulamalı olarak icra edilmesi için 57 dakikalık süre geçer. Buradaki 

aksiyon beş ayrı çekimle sürekli hale getirilmiş ve yatağın üstten çekimi ile bütünleştirilmiştir ve 

izleyici ayrıntıları gözden kaçırmaz. Yönetmen odanın geniş açılı görüntüsünü yatay bir açıdan 

vermekten kaçınır. Karakterler konuşurken, arka plandaki objeler göze çarpsa da odadaki masa, 

yatak vs yerleşim planı hakkında detaylı bilgi edinmek güçtür. Çünkü, “önemli olan karakterlerin 

gerçekleştirdiği eylem ve öykünün yönü ve sürekliliğidir” denilebilir. Ancak, iki karakterin 

gerçekleştirdiği aksiyon esnasında, geri planlarda duvar, perdeler, perdedeki desenler (kuş motifli 

perde), divan, divandaki yastık ya da örtülerin desenlerini görürüz. Kuş motifli perde, filmin 

başlangıcını anımsatmaktadır, çünkü filmin başlangıcındaki güvercin ya da kumru 

görüntülerinden, perdedeki el işlemeli kuş motifine (jenerik başlangıç görüntüleri) zincirleme 

yapılmıştı. Perdedeki kuş işlemeli motifleri Ali ile Emine’nin kaldığı odanın penceresinde 

görülmektedir. Odada bulunan divan örtüsündeki motifler yine filmin başlangıcında (jenerikte) 

gördüğümüz desenleri anımsatmaktadır. Bu sahnede son olarak yatağın ve yatakta geçen 

aksiyonun üsten görüntüsü, oda hakkında izleyiciye detaylı bilgi verme fırsatı vermektedir. Ağır 

tempoyla başlayan, Emine’nin Ali’yi yatağa fırlatmasıyla yükselen ve ilk deneyim sırasında 

doruğa çıkan bu sahnelerin sonunda, Ali’nin odayı terk etmek için kapıyı açtığı sırada İffet 

Hanım bir anda görüntüye girer. İffet Hanım’ın daha önce de birkaç kez kapı önünde 

yakalanması onun, sürekli Ali ile Emine odada iken onları dinlediğini göstermektedir. Ali odayı 

terk eder ve hızla merdivene yönelir; Emine ise İffet Hanımla tartışırtıktan ve İffet Hanım odadan 
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çıktından sonra kapıyı içerden kapatır ve ağlamaya başlar. Daha sonra dışarıda yalnız başına 

oturan Ali’ye kesme yapılır. Zaman, “gece gayri muayyen saat” diye tabir edilen bir zamandır.  

 

Bir önceki duygu yoğunluğu yüksek yatak odası sahnelerinin sonunda, Ali’nin sadece 

odadan çıkıp, merdivenlere yöneldiğini görürüz, izleyen çekimde de Emine ile İffet Hanım’ın 

tartışmasına geçilmişti. İffet hanım çıktıktan sonra, kapıyı kapatan ve ağlamaya başlayan 

Emine’den dışarıda yapayalnız oturmakta olan Ali’ye kesmeyle geçilir. Kamera, Ali’yi 

görüntülerken, aynı zamanda arka planda görünen sözlüsü Neşe’lerin evinin kapısı açılır ve 

kapının açılmasıyla görüntüye giren Neşe, Ali’ye doğru yaklaşır. Dışarıdan duyulan köpek 

havlama ve böcek sesleri, gecenin atmosferini tamamlayıcı niteliktedir ve geceye ürpertici bir 

derinliğin yanısıra yalnızlık duygusu katmaktadır.  

 

Kadrajda Ali net görünürken, sözlüsü Neşe’lerin evi ve kapıyı ilk açtığı sırada Neşe, flu 

görünmektedir. İşte tam bu noktada yeri gelmişken, yönetmenin filmin başından sonuna kadar 

pek çok sahnede yetkin bir şekilde, başarıyla kullandığı, “vurgulanmak istenen (önemli) öğe 

net-vurgulanmak istenmeyen (önemsiz) öğe flu” tekniğinden söz etmek gerekir. Yönetmen, 

vurgulamak istediği temel (önemli) bir öğeyi [karakter, obje, konu (iki kişi konuşurken diyalog) 

ya da bir mekandaki ses] daha baskın, daha yoğun ya da yüksek derecede [(vurgulamak istenen 

oyuncu ise ön plandaki (örneğin konuşan) oyuncuyu net, diğer (dinleyen) oyuncuyu flu; mekan 

ise, ön planı net, arka planları flu; ses ise önemli saydığı oyuncuların sesini yüksek, diğerlerini 

düşük veya sıfır düzeyde (mesela hapishanedeki görüşme sahnesinde sadece Emine ile Hasan’ın 

sesi duyulur)] kullanır. Yönetmen Atıf Yılmaz görüntü kompozisyonunda, özellikle ön 

plandakileri net-arka plandakileri flu göstererek, bu tekniği filmin pek çok sahnesinde kusursuzca 

kullanmaktadır.  

 

Yeniden gece dışarıda tek başına oturan ve kesme geçiş yapılan Ali’ye dönecek olursak; 

Ali tek başında otururken, arka planda Neşe kapıyı açar (Neşe, ev ve kapı flu) ve Ali’ye doğru 

yaklaşır ve onunla konuşmaya çalışsa da Ali yanıt vermez ve aniden kalkar ve uzaklaşır. Ali 

uzaklaşırken görüntü kararır ve izleyen çekimde baskı resim yapan el görüntüsü (Ali atölyeye 

gitmiş ve yine kalıp ile bez üzerine baskı resim yapmaktadır) ile açılır ki filmde, bu noktada 

kararma-açılma ile öykünün bambaşka bir tarzda anlatıldığı bölüme geçilir.  
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Neşe’nin (41. dakika 2. saniye’de) kendi evlerinden çıkıp, Ali’lere doğru ilerlemesiyle 

sabah başlayan 3. gün, iki evin arasında bulunan sokakta Ali’nin sözlüsüne yanıt vermeden 

uzaklaşması ile (55. dakika 06. saniye’de) gece biter. Burada, öykü süresi olarak, 3. günde 

cereyan eden (1 günlük) olaylar dizisinin, 14 dakika 4 saniye’lik bir izleme süresine karşılık 

geldiği söylenebilir.  

 

Filmde anlatılan öyküye göre yaşanan 3. gecenin ardından yönetmen, kararma-açılma ile 

başka bir anlatım (tıpkı bir klip) tarzı uyguladığı bölüme geçer. Bu bölümde, oyuncular 

konuşmazlar, yaşadıkları duygu yoğunluğu nedeniyle düşünmekteler ancak, görüntüler onların 

düşüncelerinde cereyan edenler değil, bizzat kendileri ve tepkiledir. Zaman da geri dönüş 

(flashback) karakterlerin düşüncelerindedir. Ali yaşadığı karmaşık duyguların etkisi altındadır. 

Hasan hapishanede gün saymaktadır ve günlerin geçmediği ya da zor geçtiği yaktığı sigara ile 

pekiştirilir. Emine odasına kapanmış, aynada kendini süzerken yaşadıklarının tesiri altındadır. 

Belediye Reisi Talat Bey’de Emine’den etkilenmiştir ve birgün gece Emine yatağında uyurken 

gizlice onu izler. Talat Bey ayrıca, kahvaltı sırasında Emine’ye çok değişik (arzulayıcı) bakar. 

Yönetmen, bu bölümde kısa kısa çekimlerle film öyküsünde geri ve ileriye yönelik bir 

özetlemeyi, deyim yerindeyse tam bir “klip havasında” (ses sanatçılarının şarkı veya türkülerine 

çektikleri klipleri andıran bir yöntemle) gerçekleştirmektedir. Karakterlerin duygu yoğunluğuyla 

bezeli görüntülerine Sezen Aksu’nun sesinden film için özel bestelenen şarkı eşlik etmektedir.  

 

Bu bölümdeki çekimleri yakından inceleyecek olursak, önceki bölümle arasındaki geçiş 

kararma-açılma ile sağlanmıştır. Önceki çekimde nişanlısına yanıt vermeyen Ali, oradan 

uzaklaşırken görüntü kararır ve “baskı resmi yapan el” görüntüsü ile açılır. Mekan, atölyedir ve 

baskı resmini yapan da Ali’dir. Yaklaşık 8 saniye uzunluğundaki bu çekim, aynı zamanda daha 

önceki (atölyede) bir çekimin tekrarıdır. Çünkü bu çekimin aynısı, daha önce Usta Başı, Ali’yi 

atölyede babasına şikayet ederken, Ali yanlarından ayrılmış ve Usta Başı ile konuşan babası Talat 

Bey’in görüntülerinden, kalıp ile baskı resmi yapan el görüntüsüne kesme yapılmış, izleyen 

çekimde bu elin sahibinin Ali olduğu anlaşılmıştır. Her iki çekimin de 8 saniye olması ve her 

ikisinde de baskı yapılan figürün soluna düşen siyah damlacık ile baskı kâsesindeki sıvının (boya) 

hareketi, aynı çekim olduklarını gözler önüne sermektedir.  
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Yönetmenin tıpkı bir klip gibi, kısa kısa görüntülerle öyküyü özetlediği, karakterlerin 

konuşmayıp karmaşık duygularıyla yaşadıklarını, ruhsal durumlarını, Sezen Aksu’nun 

seslendirdiği filmin orijinal müziği eşliğinde sunduğu, bu bölüm yaklaşık 2 dakika 20 saniyedir. 

Geri dönüşler görüntü ile değil, karakterlerin düşüncelerinde gerçekleşirken, öykü ileriye doğru 

gelişimini karakterlerin gün ya da günler içersinde yaşadığı önemli (düğüm) anlara kesmeler 

yapılarak anlatılmaktadır. Yönetmen, bu çekimlerle öykü günlerini de kısalttığı ve atlamalar 

yaptığı sanılmaktadır. Bir dönem filmi olması ve yönetmeninin ifadesiyle, filmde mekan 

öğesinden çok, “anlatılan öykü ve karakterlerin yaşadıkları”nın tutarlı bütünlük ve akıcılıkla 

anlatılabilmesinin öncelikli olması dolayısıyla, zaman-mekan ayrımlarının zaman zaman 

belirsizleştiği “Eğreti Gelin” filminin, bu bölümüne özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Filmin 

bu kısmında zaman-mekan akışı analiz edildiğinde: “Önceki çekimde (3. gün gece), Ali 

sözlüsünün yanından ayrıldıktan sonra görüntü kararır, sonraki çekimde kalıp resmi basan el 

görüntüsüyle açılır ki, kararma-açalma iki bölüm arası geçişi sağlamaktadır. Ali doğruca atölyeye 

gitmiştir ve Ali’yi burada kalıp basarken görüyoruz; bastığı figürler, filmin hem başlangıcında 

incelediği kadın erkek figürlü mendili, hem daha önceki bir çekimde, aynı kalıp basma 

görüntüsünü anımsatır; Ali kalıp resmini basar (8 sn) ve oturur, otururken düşüncelere dalar (4 

sn). Belli ki Emine ile yaşadıklarının etkisindedir. Görüntülere eşlik eden ses ise Sezen Aksu’nun 

ses verdiği şarkıdır. Film için özel bestelenen bu şarkının filmin atmosferine katkısı büyüktür. 

Ali’nin atölyedeki düşünceli görüntüsünden, Reis Bey’in evinde, kendi odasında aynaya bakan 

Emine’nin aynadaki görüntüsüne kesme yapılır. Emine kokular sürünürken kamera hafifçe sağa 

çevrinerek aynadaki görüntüsü ile birlikte Emine de çerçeveye dahil olur (13 sn). Emine’nin 

aynadaki görüntülerinden, Okulundan çıkmakta olan Ali’ye kesme yapılır (Oysa, Ali son olarak, 

atölyede kalıp resmi basarken görülmüştü. O halde “Ali’i atölyeden eve gitti, okul elbiselerini 

giydi ve okula gitti” diye bir varsayım ileri sürülebilir ancak, bunun Ali’nin atölyedeki o, kalıp-

baskı resmi yaptıktan sonra, okula ilk gidişi olduğunu(arada birkaç gün geçmediğini) kim iddia 

edebilir?). Atölyedeki baskı-resim yapmakta olan Ali’den, yatak odasında koku sürünen 

Emine’ye, ondan da okuldan çıkmakta olan Ali’ye kesme yapılır. Ali’nin okuldan çıkarkenki 

düşünceli hali, önceki gece Emine ile yaşadıklarını düşündüğünü göstermektedir. Geri dönüş 

karakterin düşüncesinde gerçekleşirken, filmsel öykü ilerleyişini sürdürür. Şöyle ki, Ali’nin 

okuldan çıkarken, bir önceki gece yaşadıklarını düşündüğünü varsaydığımızda (karakterin 
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düşüncelerinde geçmişe dönüş), ertesi gün okula gitmiş, derslerini tamamlamış ve şu an okuldan 

çıkmaktadır (9 sn). Ali’nin (öykü süresinde) kaç gün sonra okula gittiği belirgin olmamakla 

birlikte diğer bölüm ve geçişlere göre, Ali okuldan çıktığında öykü süresinin 4. gün olduğu 

tahmin edilebilir.  

 

Karakterler arası ilişkiler, yaşadıkları ruh halleri, psikolojik durumları kısa çekimlerle, 

filmin orijinal müziği eşliğinde gösterilirken, Sezen Aksu’nun seslendirdiği şarkının (filmin 

orijinal müziği) sözleriyle de adeta, eylemleri örtüşmektedir. Bu müzik filmin jeneriğinde ve 

sonunda kredilerin geçişi sırasında da duyulur.  

 

Yeniden görüntülerin klip şeklinde akışına kaldığımız yerden devam edecek olursak, 

okuldan çıkan Ali’nin düşünceli görüntüsünden hapishane görüşme salonunda Emine’ye 

(çerçevenin soluna) bakmakta olan Hasan’a kesme yapılır. Bu Emine ile Hasan’ın filmin 

başından bu yana 3. görüşmeleridir. Kamera önce Hasan’ı ardından çevrinme yaparak Emine’yi 

profilden görüntüler. Ancak, Hasan’dan Emine’ye doğru çevrinirken, aradaki tel örgüyü de (hafif 

bir kararma ile) atlar ve Emine’de durur. Hasan yine “yaklaş” demiştir (çünkü Emine kameranın 

çevrinmesiyle birlikte tel örgüye yanaşmaya başlıyor) ancak, görüntülere filmin şarkısı eşlik 

ettiğinden konuşmaları duyulmaz (6 sn). Bu görüntüler bir yönüyle de sanki önceki sahneleri 

hatırlatır bir işlev de görmektedir. Hapishane’deki Emine’nin (Hasan’ın koklaması için) tel örüye 

yanaştığı görüntüden, demir pervazlı pencerede kasnakta oya işleyen Neşe’nin görüntülerine 

kesme yapılır (3 sn). Devam eden çekimde ise, Reis Bey’in evinde yemek masasında mavi renkli 

çaydanlıktan bardağa dökülen çay görüntüsüne kesme yapılır. Kamera bardağa en yakın 

(bardağın sahibine) oturan Talat Bey’e (yukarı) çevrinme yapar, oradan sola-yukarı (yay çizerek) 

kayma hareketiyle çay koyan Emine’ye geçer, Emine’den de bu kez sola-aşağı (yay çizerek) 

kayma hareketiyle İffet Hanım’ı gelir ve durur (8 sn). Kamera’nın bu hareketi ile (hiçbir 

diyalogun olmadığı bu görüntülerde) çerçeveye giren karakterlerin düşünceleri adeta 

okunmaktadır. Kahvaltı masasında Ali yoktur. Çay, zaman açısından kahvaltıyı (sabah saatlerini) 

çağrıştırır. Öykü süresi muhtemelen 5. günün sabahıdır.  

 

Diyaloğun olmadığı ve görüntülerin kısa çekimlerle kurgulandığı bu kısımda, öykü 

zamanında geçmiş ve şimdiki zamana yönelik süreçler özetlenmektedir. Öykünün şimdiki ve ileri 
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dönük gelişme sürecine, Reis Bey’in kahvaltı masasında Emine’ye, onu arzular nitelikte bakışı ve 

İffet Hanım’ın bunu yakalaması örnek verilebilir. Zira önceki görüntülerde böyle bir çekim 

yoktur. İzleyici bu sahneyi ilk kez burada (şimdiki zamanda) görmektedir. Emine’nin Hasan ile 

görüşmesi, daha önce de birkaç kez (ilk görüşmelerinde Emine’nin çalışmak istediğini 

söylediğinde; ayrıca Hasan’ın Emine’ye, “kokun değişmiş” dediği, Ali’ye eğreti olduktan sonraki 

görüşmelerinde) gösterilmişti. Neşe’nin kasnakta oya işlemesiyse yine ilk kez (şimdi) 

görülmüştür. Ali’nin okuldan çıkışı sırasında önceki gece Emine ile yaşadıklarının etkisinde 

olduğu gözlenirken, öykü gelişimi şimdiki zamanda ilerleyişini sürdürmektedir. Ancak, Ali’nin 

okuldan çıktıktan sonra geceyi nerede geçirdiği belirsizdir, zira ertesi gün kahvaltı masasında 

yoktur. Kahvaltıda İffet Hanım’ın Reis Bey’e bakışını gösteren çekimden, odasında yatağına 

uzanmış Emine’ye kesme ile geçilir. Emine’nin düşünceli hali dikkat çekicidir. O da 

yaşadıklarının etkisindedir. Muhtemelen akşam yemeğinden sonra (5. günün gecesi) herkesin 

odasına çekildiği bir zaman dilimini (gece) yansıtmaktadır ki, bu Ali’nin kolunda ceketiyle, 

herkes yattıktan sonra merdivenlerden odasının bulunduğu yere geliş görüntüsünden 

anlaşılmaktadır. Ali merdivenleri çıkar, duraklar, Emine’nin odasının kapısına yönelir, kapı 

koluna elini uzatır ancak girmekten vazgeçer. İzleyen çekimde, hapishane koğuşunda yatağına 

uzanmış halde sigarasını yakan Hasan’a kesme yapılır. Sigarasını yakan Hasan, çakmağını hemen 

söndürmez ve bir süre yanan alevi izler (5 sn). Hasan’ın çakmağın alevini izleyen düşünceli 

görüntüsünden, yatağına uzanmış halde kukla bebeği elinde tutan Ali’ye kesme yapılır (4. sn). 

Emine ile yaşadıklarının etkisindedir ve uyku tutmamaktadır. Ali’den Emine’nin kapısını 

dinleyen Talat Bey’e kesme yapılır. Talat Bey, usulca kapıyı açar ve uyumakta olan Emine’yi 

süzer (7 sn). Talat Bey’in gözünden öznel kamera tekniği ile yatağında sereserpe yatan Emine’ye 

kesme yapılır (3 sn). Bir sonraki çekimde ise önce Talat Bey’e, ardından kapanan kapıya kesme 

yapılır (4.sn). İzleyen çekimde kamera, meyhanede arkadaşları ile içmekte olun Ali’yi gösterir (6. 

günün gecesi). Kesme ile geçilen çekimde, Ali kendini içkiye vermiş ve Emine’yi ve onunla 

yaşadıklarını düşünmektedir (5 sn).  Ali’nin bir önceki gün (5. gün) gece yatağında görülmesi ile 

bir sonraki gün (6. gün) gece arkadaşları ile içmesi, ardından eve gelmesi ve evde Emine ile 

konuştuktan sonra odasına girmesine kadar olan öykü gelişimi, süre göstergesi açısından dikkatle 

incelendiğinde, yaklaşık 1 dakika 39 saniyelik izleme süresine karşılık geldiği gözlenmektedir. 

Dolayısıyla, yönetmenin burada bir günlük öykü süresini 1.39 saniyede anlattığı söylenebilir. 

Yönetmen, Ali’nin meyhanede içtikten sonra gece geç saatte evlerine girişini, gece olduğu için 
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geniş açı ve genel çekim ölçeğinde rahatça gösterir. Kamera, Ali’nin eve girişini geniş çekimde 

20 sn görüntüler. Ardından içeriye Ali’nin merdivenleri çıkarkenki görüntüsüne kesme yapılır. 

Ali odasına yöneldiği sırada, Emine’nin Ali’ye seslenmesiyle görüntülere eşlik eden şarkı da biter 

ve karakterler konuşmaya başlar. Ali merdiven tırmanırken, sol ses kaynağından kapı açılma sesi 

duyulur. Emine’nin odası merdivenlerin solundadır ve kapıyı açan Emine’dir. Ali kendi odasına 

yani sağa doğru yöneldiğinde Emine Ali’ye seslenir, konuşurlar ve Emine odasına döner ve 

kapıyı kapatır. Kapanırken kapının çıkardığı ses yine sol ses kaynağından gelir, Zira Emine 

ekranın solundan çıkmıştır. Burada yatak odasına giriş ve kapanan kapı, gece uyku ve ertesi güne 

geçiş efekti etkisi yapmaktadır.  

 

Reis Bey’in evindeki çekimler incelendiğinde, Emine’nin kaldığı oda ile Ali’nin tek başına 

kaldığı odanın ikinci katta, karşılıklı olduğu, mutfağın giriş katında merdivenlerin solunda, 

oturma odası ya da yemek yenilen odanın ise ikinci katta olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, evdeki 

odaların birbirlerine göre konumları belirgin değildir. Neşelerin evi ise 3 katlıdır. Bu, daha önce 

Emine’nin Ali’lere yerleşmek üzere faytonla gelişi sırasında (ikinci gün gece) kameranın yaptığı 

çevrinme ile Neşe’yi gösterirken anlaşılmaktadır.  

 
İkinci bölümde cereyan eden ve klip gibi gösterilen bölümde, ana öykü ekseninde gelişen 

olaylardan etkilenen karakterlerin yaşadığı gelişmeler kısa çekimlerle özetlenmektedir. 

Karakterlerin neler yaptığı kısa 3-5-10-15 saniyelik çekimlerle gösterilir, Ali’nin atölyede baskı-

resim yaptığı çekim, önceki çekimin bir tekrarıdır. Ancak Talat Bey’in Emine’nin odasını 

dinlemesi, ayrıca Ali’nin meyhanede arkadaşlarıyla içmesi ile Hasan’ın hapishane koğuşunda 

yatağında sigara içmesi, eş deyişle; karakterlerin neler yaşadığı, psikolojik durumları, düşünceleri 

vb ruhsal durumlarının yansıtıldığı bu bölüm, aynı zamanda bir klip havasındadır. Ali’in okulu, 

Emine ile Hasan’ın hapishanede görüşmeleri, Hasan’ın “yanaş” demesi, koklaması; evde 

belediye reisinin eğretiyi arzular şekilde bakması vb… Görüntülere, Sezen Aksu’nun sesinden 

film için özel bestelenen şarkı eşlik eder. Yönetmen kısa çekimlerle öyküyü, karakterlerin 

düşüncelerini, ruhsal durumlarını izleyiciye aktarır. Bu bölümde, yaklaşık 3 gün değişimi 

gözlenmiştir. Çünkü, Ali’nin nişanlısını gece (3. gün gece) sokakta bıraktıktan sonra bir kez 

atölyede görünür, ardından da gündüz okuldan çıkarken görünür, ertesi gün sabahleyin Ali 

kahvaltı masasında görünmez. Ali’nin geceyi nerede geçirdiği belirsiz ancak kahvaltı sofrası 

görüntüsünden, bir gün geçtiği anlaşılmaktadır. Ali’nin aynı bölümde iki gece geç saatte eve 
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gelmesinden 3 gün-4 gece (fazla da olabilir) süren bir öykü anlatıldığı tahmin edilebilir. Ancak, 

öykü süresindeki gün ayrımları arasında birkaç gün geçmiş de olabilir, çünkü Ali’nin birbirini peş 

peşe izleyen iki gece, eve geç geldiği iddia edilebileceği gibi, aralarında birkaç gün bulunduğu da 

ileri sürülebilir. 3 gün-4 gece olduğu tahmin edilen (ancak daha fazla bir öykü süresini de 

kapsayabilir; çünkü ileriki bir sahnede Hasan’ın Emine’ye, “3-5 günüm kaldı dayan” demesiyle 

bu süre daha belirginleşecektir) bu bölüm, 4. gün atölyede baskı-resim yapan Ali’nin görüntüsü 

ile başlar, 6. gün gece Emine’nin salonda Ali’ye seslenmesi ile sona erer ve izleme süresi 2 

dakika 20 saniyedir. Bu süreye 6. gün gecesi Emine ve Ali’nin salonda konuştuktan sonra, ayrı 

ayrı kendi odalarına çekilme süresi de eklendiğinde, toplamda yaklaşık 3 dakika 6 saniyelik bir 

izleme süresine karşılık geldiği gözlenmektedir.  

 
Klip tarzındaki bölümün ardından yönetmen diyaloglu çekimlerle, öyküye kaldığı (2. 

bölüm) yerden devam eder. Klip tarzındaki bölümde yönetmenin kaç günlük öykü anlattığı kesin 

ve net ayrımlarla belirgin olmadığından, film çözümleme çalışmamızda, bu noktadan itibaren 

öykü süresi açısından fiilen perdede izlenen ve öyküde hissedilen zaman olarak iki yaklaşık değer 

üzerinden tahminler yürütülmeye çalışılarak, zaman bağlantıları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

Filmde diyalogsuz klip şeklinde akan görüntülerden sonra, ikinci bölüm öykü gelişimi 

açısından diyaloglu çekimlere devam eder. Ali’lerin evinin arka veya yan bahçesinde Emine 

çamaşır sererken (filmde izlenen 7. gündür. Ancak hissedilen öykü günü süresi daha fazla 

olabilir) Ali yanına gelir, çiçek verir ve akşamki tiyatro gösterisine davet eder. Çiçekleri koklayan 

Emine’den, akşam tiyatroda horoz gösterisini izleyen Emine’ye kesmeyle geçilir. Zamanda 

eksiltinin en açık örneğidir. Gündüz bahçedeki görüntülerden (izlenen 7. gün), akşamki tiyatro 

sahnesine kesme yapılırken, burada akşamki tiyatro gösterisine kadar olan zaman atlayışı 

yaklaşık 50 saniyelik bir izleme süresinde gösterilir. Ayrıca, tiyatroda sahnesindeki horoz dövüşü 

görüntüleri ve diyaloglar, tekrarlarla önceki sahneleri anımsatır.  

 

7. gün gece, tiyatro gösterisinin ardından Emine, Ali, tiyatrocu Tavid Usta ve diğer tiyatro 

oyuncuları, kasabanın herhangi bir eğlence yerinde canlı müzik eşliğinde eğleniyorlar. Eğlence 

yeri olduğu servis yapan garsonlardan anlaşılıyor. Ancak arka planda ağaçların yaprakları 

arasındaki renkli ampuller, eğer filmin öyküsünün anlatıldığı yörede 1930’lu yıllarda elektrik 

yoksa, ne ile çalışıyor sorusunu akıllara getirmektedir.  
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 Buradaki çekimlerde ayrıca Emine ud çalerken ellerinin hareketi ile ud sesinin 

senkronizasyonundaki uyumsuzluk göze çarpmaktadır. Emine playback yaparken udu sadece 

tutmaktadır.  

 

Burada dikkati çeken bir husus da Tavid Bey’in Emine’ye söylediği “Gelinliğin hakiki 

olsun” sözü, daha önce Belediye Reisinin “Gelinliğin geçici olsun” sözüyle zıtlaşırken, aşkın 

kurallara bağlanmaması gerektiğine yönelik bir gönderme olarak değerlendirilebilir.  

 

Ali ve Emine eğlence sonunda (izlenen 7. gecesi), eve gelirler. Eğlencede oynarkenki 

görüntülerden, Ali’lerin evinde Ali ve Emine’nin merdivenden çıkarkenki görüntelerine 

kesmeyle geçiş yapılır. Salonda Ali ve Emine’nin duygu yoğunluğundaki artış yüz ve el detay 

çekimleri ve çevrinmelerle aktarılır. İki karakter geceyi ayrı odalarda geçirir. Kararma-açılma ile 

öbür sahneye geçilir. Burada izlenen 7. günün sona erdiği anlaşılmaktadır. Ali’nin Emine’ye 

çiçek vermesi ile başlayan akşam tiyatro gösterisi ve gösteri sonrası eğlence ile devam eden ve 

Ali ile Emine’nin evlerinde ayrı ayrı odalarına çekilmeleriyle sona eren görüntülerden, filmde 

izlenen 7. günün 6 dakika 43 saniyelik bir izleme süresine karşılık geldiği gözlenmiştir.  

 

Kararma açılma ile ertesi güne (izlenen 8. gün) geçiş yapılır. Sahne, odasında örgü ören 

Emine’nin görüntüsü ile açılır. Arka planda kapı gözükür. Kapı çalınır. Kapıdan Ali’nin kuklası 

İbiş görünür (kuklayı tutan ve konuşan Ali’dir) ve “sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun” demesi 

günün sabah saatlerinini çağrıştırır. Ali içeri girer, aralarındaki diyalog, evrim teorisi ile yaratılış 

görüşüne ilişkindir. Ancak yatak odasındaki objeler mekan açısından dikkat çekicidir. Divandaki 

ve duvardaki kilimler kilim motifleri Anadolu halk kültürünün öz bez öz kendisidir. Ali’nin 

bayılma numarası yapıp Emine’ye, kendini ayıltmaya çalışırken, bir anda onu öpmesi 

aralarındaki aşkın kıvılcımını daha da alevlendirir. Emine de karşılık vermekten kendini alamaz 

ve o dönemde yaşanan eğreti gelinlik geleneğinin doğasına ve ilkelerine aykırı davranmaya 

başlar.  

 

Emine, İffet Hanım’dan izin almak için merdivenlerden çıkarken,  (izlenen 8. gün, öğle) 

masada iskambil kağıtlarından fal açan el ve kağıtların yakın görüntüsüne kesme yapılır. Emine 
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alt kattan yukarı doğru çıkarken yönetmen yine ön plandaki net-arka plandaki flu tekniğine 

başvurur. Yönetmen burada masa, iskambil kağıtları ve elleri net, basamakları tırmandıkça 

çerçeveye giren Emine’yi flu gösterir. Emine ekranın alt sınırı gibi işlev gören masanın 

kenarından çerçeveye girer. “Bulaşıkları yıkadım yemek de hazır” cümlesi bizleri öğleye doğru 

olan (izlenen 8. gün öğle saatleri) bir zamanı çağrıştırmaktadır. Çünkü Ali, bir önceki çekimde 

odaya girerken kuklaya “sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun” dedirtmişti. Emine ile İffet Hanım’ın 

buradaki konuşmaları, mekana ilişkin bazı ipuçları vermektedir. Ali ile Neşe’nin mahalle 

arkadaşı olduğunu, çocukluktan beri yan yana büyüdüklerini diyaloglardan öğreniyoruz. Zaten 

filmde tek bir çekim ve kameranın çevrinmesiyle evlerinin aynı cadde üzerinde olduğu ve 

arasından bir sokak (Dilruba Sokak) geçtiği, birkaç kez gösterilmişti.  

 
Neşe evlerinin önünde (izlenen 8. gün öğle) ibrikle çiçek sulamaktadır. Ali’lerden 

Emine’nin çıktığını görür ve konuşurlar. Emine, önceki çekimde İffet Hanım’dan izin almıştı, 

ancak aksiyonun izleyen kısmında, iki ev arasındaki sokakta Neşe ile konuşmaktadır. Her iki 

karakter de konuşurken, arka plandan veya çevreden mekana ait herhangi bir ayrıntı verilmez. 

Konuşmalar sonunda Emine ayrılırken kamera onu çevrinmeyle izler. Yönetmen, Emine’yi 

görüntülerken, konuyla alakası olmayan birkaç kişi oradan geçirtir ve mekana dinamizm katarak 

sahneye doğal bir hareketlilik kazandırmaya çalışır.  

 

Emine, Neşe ile konuştuktan sonra sokakta yürümeye devam eder, kamera çevrinmeyle 

gidişini gösterir, bir sonraki görüntü, Nazlı’nın okulunda ders gördüğü (1-A) sınıfın kapısıdır. Bir 

önceki çekimde Ali ile Neşe’lerin evinin ara sokağından uzaklaşan Emine’nin görüntüsünden, 

Nazlı’nın sınıfının kapısından çıkmakta olan kadınlara kesme geçiş yapılır (izlenen 8. gün). Zil 

sesi dersin sona erdiğini ifade eder. Tıpkı önceki çekimin tekrarı gibi ancak bu kez kapıyı kapatan 

Nazlı’nın hocasıdır. Kameraya kapanan (izleyenin yüzene kapanma hissi) kapı, geçiş efekti gibi 

işlev görür. Bir sonraki çekim sınıfı gösterir. Mekandaki (sınıftaki) objeler, sınıf ortamını 

bütünler nitelikte. Cümle ve hece fişleri, vs. okuma-yazma öğrenme dersi işlendiğini anlatır. 

Diyaloglar hoca hakkında da çeşitli ipuçları verir. Diyaloglarda geçen mektup ve fotoğraf gibi 

unsurların yanı sıra, öğretmenin Nazlı’yı istemek için “Müdür Bey’e rica ederiz” demesi, 

ailesinin kız istemek için filmin öyküsünün geçtiği kasabaya (Denizli) gelemeyecek kadar uzakta 

olduğunu akıllara getirir.  
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Nazlı’nın sınıftan çıkışının ardından Emine’lerin evinde yemek hazırlayan Çeneto’ya 

kesme yapılır (izlenen 8. gün). Ayrıca görüntüye nesneden önce sesin girmesi ve soldaki ses 

kaynağından çıkması ustaca kurgulanmıştır. Önceki çekimin sonunda Nazlı’nın sınıftan 

ağlayarak çıkış görüntüsünden, Çeneto’ya kesme yapılmıştır, sesler ise zincirleme ile 

birleştirilmiştir. Çünkü, Nazlı sınıftan çıkarken kapıyı kapatırken duyulan ses, bir sonraki 

çekimde Emine’nin kendi evlerinin kapısını açarken duyulan ses ile birleşir. Çeneto gelenin Nazlı 

olduğunu sanar, ama gelen Emine’dir. Emine ve Çeneto konuşurken, fonda ud sesi duyulur.  

 

Nazlı’nın gelişiyle kapı açılma sesinin (soldaki ses kaynağından) duyulması ve Emine ve 

Çeneto’nun çerçeve dışına (sola) bakmalarıyla, mekan-ses ve karakterlerin bakış yönü 

uyumludur. Çeneto ile Emine konuşurken, Emine “ben geri dönmek istemiyorum” dediğinde, 

Çeneto ona “İşte bu olmadı, daha paranın yarısını bile almadık” der. Nazlı eve geldiğinde 

ağlamaklıdır ve Çeneto’ya hakaret edince, Emine ona tokat vurur. İzleyen çekimde, hapishanede 

bir asker görüntüsüne kesme yapılır.  

 

Kapıda bekleyen asker, Emine’yi içeri davet eder. Emine ve Hasan hapishanede her 

zamanki görüştükleri görüşme salonundan farklı bir yerde görüşürler, çünkü arada demir yoktur, 

ikisi aynı odadadır (izlenen 8. gün). Emine ile Hasan’ın filmde yaptıkları 4. görüşmedir. Askerin 

kıyafeti filmsel öykü zamanına uygundur. Hasan’ın Emine’yi bu odaya özel olarak çağırttığı 

diyaloglardan anlaşılmaktadır. Görüntüye eşlik eden müzik, yine hapishanede filmin başından 

beri kullanılan müziktir. Diyaloglar mekana ilişkin dolaylı ipuçları verir. Emine “Şehirde 

faytonları olan arkadaşın vardı ya” sözü film öykü mekanının (şehirden kasıt şayet Denizli ise 

Denizli’nin bir kasabasında), bir şehre bağlı kasabada cereyan ettiğini çağrıştırır. Ayrıca, 

öyküdeki aksiyonun zamanında belirsizlikler var. Hasan’ın Emine’yi çağırtmasının altında 

onunla ilgili bazı duyumlar aldığı, bu duyumları da ona Nizam’ın getirdiğinden anlıyoruz, fakat 

“Geçen gün Nizam söyledi” demesi bir önceki görüşme gününde Nizam’la (Hasan’ın kardeşi) 

görüştüğünü ortaya koyar fakat, öykünün kaçıncı gününe rastladığını saptamak güçtür. Çünkü, 

karakterler, konuşmalarında kesin tarih vermezler. Bu sadece burada değil, filmin genelinde 

böyledir. Hasan, Emine’nin “Al götür beni buradan” diye yalvarmasına verdiği cevapta, zaman 

ölçüsü yine muğlaktır. Hasan, “ “3-5 günüm kaldı dayan” der. Hasan’ın bu sözü ile yaklaşık 

öyküde 17-19 günlük bir zaman atlaması yapıldığı gözlenmektedir. Çünkü zaten öyküde buraya 
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kadar 8 gün değişimi izlenmiştir. 17-19 günlük zaman atlayışına, buraya kadar izlenen 8 gün 

daha eklendiğinde, 25-27. günlere ulaşılmaktadır ki, bu da Hasan’ın filmin başında diyaloglardan 

anlaşılan 30 günlük hapis süresinin dolmasına “3-5 günüm kaldı” demesi ile doğrulanmaktadır.  

 

Buradan Hasan’ın çıkmasına en az 3, en fazla 5 gün kaldığı anlaşılmaktadır. Bu görüşme 

Hasan ile Emine’nin filmin başından bu yana yaptığı 4. görüşmedir. Ve filmin başlarında 

Hasan’ın çıkmasına bir ay kaldığı belirtilmekteydi. O halde bu görüşmeyi yaptıklarında, filmin 

öykü süresi 25 ya da 27. gününe ulaştı. Her ne kadar filmde izlenen 8. güne (öykü süresi) 

ulaştığımızı belirtsek de zaman geçişleri tam belirgin değildir. Yönetmen’in ikinci bölümün 

içinde klip tarzındaki diyalogsuz bölümde (yaklaşık 3 gün-4 gece geçtiği belirtilmişti) birkaç 

günlük öykü süresine (17-19 günlük) karşılık gelen gelişmeleri anlattığı tahmin edilebilir. Zaten 

“3-5 günüm kaldı” diyen Hasan, filmde bu zaman atlayışını doğrular niteliktedir.  

 

Emine ile Hasan’ın hapishanedeki görüşme görüntülerinden, ailelerin piknik yaptığı 

mekana (Emine ile Neşe’nin ailesi) kesme yapılır. Yer bir nehir kenarıdır. Öykünün kaçıncı günü 

olduğunu saptamak zordur. Ancak, Hasan ile Emine’nin bir gün önce gece görüştükleri 

düşünülerse bu piknik yapılan gün bir gün sonra olabilir. Hasan’ın “3-5 günüm kaldı dayan” 

demesi, öykü süresinin 25-27 günlerin ulaştığını belirtse de piknik sahnesinde, öykü süresinin 26-

28. günler olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Hapishane’de Hasan ile Emine’nin birbirlerine 

sarıldığı görüntülerden, piknik alanına kesme yapılmıştır. Yine arada öykü süresinde birkaç 

günlük atlama yapıldığı ileri sürülebilir. Piknikte Ali ile Neşe koşarken, aksiyona uygun olarak 

ritmi arttırıcı müzik kullanılır. Ayrıca Ali’nin Neşe’yi öperken, Emine’den pek çok şey öğrendiği 

anlaşılır ki, bu aynı zamanda öykü süresinde de ileri doğru uzunca bir ilerleme ve gelişme 

sürecini ifade eder.  

 

Piknik sahnesindeki Ali’nin kırdaki (gündüz) görüntüsünden, tiyatro sahnesi önündeki 

Tavid Usta’ya (gece) kesme ile geçiş yapılır. Burada bir gündüz (muhtemelen izlenen 9. günde) 

sahnesinden bir gece sahnesine geçiş yapılırken, piknikten tiyatro sahnesine kadar olan öykü 

gelişimini 1.15 saniyede gösterir. Tiyatro sahnesi önünde Ali ve Tavid Usta ile konuşmaktadır. 

Zamanda ve mekanda yine bir atlayış vardır ve bunun izleme süresi yaklaşık 1.15 saniyelik bir 

süreye tekabül ederken, öykü zamanı kesin olmamakla birlikte piknik yapılan günün akşamı 
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olduğu tahmin edilebilir. Emine ile Neşe arasındaki seçim yapmakta zorlanan Ali, Tavid Usta’ya 

danışmaktadır. Karakterlerin diyaloglarında geçmiş ve geleceğe ilişkin zaman-mekan içerikli 

imlemleri söz konusudur. Tavid Usta, Ali’ye geçmişte verdiği kararları anlatırken, Ali’nin 

vereceği kararın geleceği için son derece önemli olduğunu anlatmak ister. Görüşmenin yapıldığı 

zaman ve saate ilişkin bir fikir yürütmek gerekirse; tiyatro sahnesi ve sandalyeler boştur, gösteri 

bitmiştir. Salonda sadece Ali ile Tavid Usta vardır. Bu sahne bize Ali ile Tavid Usta’nın akşam 

gösteri sonrası konuştuğunu anlatır. Ancak öykü süresinde kaçıncı gün olduğu hususunda kesin 

bir belirleyicilik yoktur. Sadece, filmin başından bu yana izlenen 9. gün ya da Hasan’ın 

hapishanede söylediği “3-5 günüm kaldı dayan” cümlesine istinaden bir gün sonra yani, 26-28. 

günler olduğu hususunda bir tahmin yürütülebilir.  

 

Tiyatro sahnesi önünde düşünmekte olan Ali’den, evlerindeki yatak odasında, Emine’ye 

ayaklarını yıkatmakta olan doğrudan Ali’ye kesmeyle geçiş yapılır. Ali’nin tiyatro’dan evlerine, 

evlerinde de yatak odasına zaman-mekanda atlama yapılmıştır. Öte yandan, Emine’nin İffet 

Hanım’dan izin alırken, birkaç günlüğüne diye izin almıştı ki, burada yatak odasında Ali’nin 

ayağını yıkarken görülen Emine, birkaç günlük izni tamamlamış ve Ali’lere geri dönmüştür.   

 

Önceki çekimde tiyatro sahnesi önünde düşünmekte olan Ali, bu çekimde Emine’ye yatak 

odasında ayaklarını yıkatmaktadır. Diyaloglarda Ali “Biz geçen gün Neşe ile öpüştük” der. Bu 

cümle öykü süresinde kaçıncı güne rastladığı hususunda fikir verebilir. Ali dün ya da önceki gün 

yerine “geçen gün” demektedir. Zaman ölçüsü oldukça belirsizdir. Muhtemelen filmde izlenen 9. 

gün gündüz vakti piknik yaparken öpüştüler ancak, piknikte öpüştükten sonra Tavid (Helvacıyan) 

Usta’nın tiyatrodaki görüntüsüne kesme yapılmıştı ve Ali ile Tavid Usta’nın konuşmalarının 

piknik yapılan günün akşamı gerçekleştiğini tahmin etmiştik. Piknik sahnesine, bir gün önce 

tahminen gece gerçekleşen Emine ile Hasan’ın Hapishane’de görüntülerinden kesme yapılmıştı. 

Mekan sıralaması mercek altına alındığında ortaya şöyle bir zaman-mekan sıralaması 

çıkmaktadır: Hapishane (filmde izlenen 8. gün akşam veya gece-Hasan’ın “3-5 gün kaldı” 

demesi dikkate alındığında: 25-27.gün); Piknik yeri (izlenen 9. gün gündüz- Hasan’ın “3-5 gün 

kaldı” demesi dikkate alındığında: 26-28.gün); Tiyatro sahnesi önünde oturan Tavid’e kesme 

(izlenen 9. gün akşam- Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi dikkate alındığında: 26-28. gün akşam); 

Tiyatro sahnesi önünde düşünen Ali’den, yatak odasında Emine’ye ayaklarını yıkatan Ali’ye 
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kesme (izlenen 9. gün gece- Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi dikkate alındığında: 26-28.gün 

gece). Ali’nin Neşe’yi öptüğü süre göstergesi ile bunu Emine’ye söylediği süre göstergesi 

arasında 1 dakika 17 saniyelik bir izleme süresi vardır, izlenen gün açısından 9. gün gündüz- 

Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi dikkate alındığında 26-28.gün gündüz saptaması olsa da, burada 

Ali’nin sözünden yine öykü süresinde (yaklaşık 1-2 günlük) atlama yapıldığı tahmin edilebilir.  

 

Ali ve Emine’nin yatak odasında, Ali’nin ayağını yıkatırken Emine ile konuştuğu 

görüntülerden, Ali ile Neşe’lerin evinin ara sokağından gelmekte olan Çeneto’ya kesme yapılır, 

muhtemelen ertesi gün (bir gün sonra) gerçekleşen bir öykü ve öykü süresinde gerçekleşmektedir 

(izlenen 10. gün gündüz- Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi dikkate alındığında: 27-29.gün). 

Çeneto koşar adım ara sokaktan geçer. Sokak genel çekimde görünürken Çeneto öne doğru yürür,  

mekana hareket unsuru katmak için iki kişi de ileri doğru yürür ve uzaklaşır. Kamera, Ali’lerin 

evinin köşesini hızla koşar adım dönen Çeneto’yu izler ve evin dışından ikinci katına doğru 

çevrinme yapar. Kamera hala evin dışını gösterirken Çeneto ile Emine konuşmaya başlamışlardır. 

Ses mekana ilişkin aksiyona bir kaç saniye önceden geçer ve içeride Çeneto ile Emine’yi 

konuşurken görürüz. Burada yönetmen, Çeneto’nun eve giriş hissini izleyicinin belleğinde, sesi 

kamera dışarıdayken başlatarak sağlamıştır.  

 

Emine Ali’lerin evindeki odasında Ali’ye kazak örmekte ve Çeneto ile konuşmaktadır 

(izlenen 10. gün gündüz- Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi dikkate alındığında: 27-29.gün 

gündüz). Çeneto bu sahnede “Dün Nizam geldi eve”, “Seninki yarın tahliye oluyor” şeklinde iki 

zaman diliminden söz eder. Bu sözlerden Hasan’ın (izlenen 11. gün sabah- Hasan’ın “3-5 gün 

kaldı” demesi dikkate alındığında: 28-30.gün sabah) tahliye olacağı, Emine’nin de Hasan’ın 

çıktığı gün kendi evlerinde olması gerektiği tahminleri ileri sürülebilir.  

 

Emine ve Çeneto, konuşmalarını sürdürürken kapı açılma sesi duyulur. Emine ve Çeneto 

çerçeve dışına (sesin geldiği yöne) bakarlar. Gelen İffet Hanım’dır. Çeneto, İffet Hanım’a 

bohçasındaki elbiselerden söz ederken, “Halep işleri, Hindistan nakışları” demektedir ki, bu 

sözlerden, o dönemde (1930’lu yıllar), Halep ve Hindistan’da üretilen giyim eşyalarının öykünün 

yaşandığı yörede kadınlar arasında revaçta olduğu kanaatine varılır. Karakterler arası konuşmalar 

bize Hasan’ın yarın (izlenen 11. gün sabah- Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi dikkate alındığında: 
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28-30.gün sabah) tahliye olacağını, Emine’nin de Hasan tahliye olunca Ali’lerden ayrılacağını 

anlatmaktadır. Film çözümleme çalışmasının başında da belirtildiği gibi filmde yaklaşık bir aylık 

(30-31) günlük bir öykü anlatıldığı, burada olayların gelişiminden anlaşılmaktadır.  

 
İffet Hanım ve Çeneto bu konuşmalardan sonra Emine’nin odasından çıkarlar. Emine 

odasında yalnız ve örgü örmeye devam ederken, belediye reisinin evinin gece dış görüntüsüne 

kesme yapılır. Gece olduğu için yönetmen öncekilere oranla evi biraz daha geniş çekim ölçeğinde 

göstermekte ve kamerayı rahatça çevrindirmektedir. Belediye Reis’nin evini gösteren kamera 

yavaş yavaş sola çevrinir ve Neşe’lerin evini gösterir (izlenen 10. gün gece- Hasan’ın “3-5 gün 

kaldı” demesi dikkate alındığında: 27-29.gün gece). Her iki evin de ışıkları yanmakta ve Ali’lerin 

evinden ud çalarak şarkı söyleyen Emine’nin sesi duyulmaktadır. Bu sırada Neşe’lerin evinde bir 

odanın ışığı daha yanar ve pencereye yaklaşan ve Ali’lerin evine bakan Neşe’ye, Neşe’den de 

Belediye Reisi Talat Bey’e kesme yapılır. Talat Bey, içkisini yudumlarken, şarkı söyleyen 

Emine’ye eşlik etmektedir. Talat Bey’i gösteren kamera hafif optik kayma ile (zoom out) aynı 

masadaki İffet Hanım’ı da çerçeveye dahil eder. İzleyen çekimde kendi odalarında ud çalan 

Emine ve onu dinleyen Ali’ye kesme yapılır. Belediye reisinin evinin dış çekimi ile başlayan 

çevrinme ile Neşelerin evinin dışı ve Neşe’nin penceredeki görüntüsü ile devam eden, ardından 

Beledeyi Reis’nin masasında içki içerken şarkı söyleyerek Emine’ye eşlik etmesinden, Ali ve 

Emine’ye kesme geçiş ile son bulan bu diyalogsuz sürekli çekimler dizisinde, mekan-ses uyumu 

başarıyla sağlanmaktadır. Emine’nin şarkı söylerken duyulan ses yoğunluğu, dışarıdan başka 

(düşük), yemek yenilen odada Belediye Reisi ona eşlik ederken başka (orta), Emine’nin 

bulunduğu odada (normal bulunduğu ortamda duyulma düzeyi) başkadır ve kameranın gösterdiği 

mekana uygun şekilde duyulma düzeyine sahiptir. Yönetmen mekan değişimlerinde bu sesin 

duyulma düzeyini de ustalıkla dengeleyerek, mekan-ses bütünlüğünü sağlamıştır. Bu çekimler 

dizisinin sonuncusunu teşkil eden Ali ve Emine’nin yatak odasında Emine’nin ud çalarak şarkı 

söylerkenki görüntülerde göze batan tek nokta, fonda duyulan ud sesi ile Emine’nin 

parmaklarındaki uyumsuzluktur.  

 

Bu çekimler dizisinde öykünün gelişimine ilişkin zamansal değerlere bakıldığında, 

Belediye Reisi Talat Bey ile İffet Hanım’ın konuşurken, İffet Hanım “yarın gidiyor hayırlısıyla” 

der.  İffet Hanım’ın “sen 15 gün hiçbir şey yapamamıştın hatırladın mı? Aslan oğlum daha ilk 

günden becerdi gahbeyi” demesi, konuşmalar aracılığıya kendi evlilik yıllarının ilk günleri ile 
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içinde yaşadıkları zamanı karşılaştırır. Olayların seyrinde ise yarın Hasan tahliye olacak, Emine 

ise Belediye Reisi’nin evinden ayrılacaktır. Bu Emine’nin Ali ile geçirdiği (izlenen 10. gün gece- 

Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi dikkate alındığında: 27-29.gün gece) son gecedir.  

 

 Bu son gecede Emine ile Ali, kaldıkları yatak odasında konuşurken diyaloglarındaki 

zaman-mekan imlemeleri dikkat çeker. Emine “Hasan yarın çıkıyor”, “Kısmetse ben de 

gidiyorum sabahtan”, “Hasan büyük şehre gidelim” der. Zaman-mekan konusunda geleceğe 

yönelik düşünceler karakterler aracılığıyla yansıtılır. Emine konuşmalarında yine Hadis’lerden 

örnekler verir ki, bunlar Peygamber’in yaşadığı dönemleri çağrıştıran bir imleme olarak 

düşünülebilir. Aynı mekanda (yatak odası) konuşurlarken, Ali’nin gittikçe yükselen duygu 

yoğunluğu ayrıntı çekimleri ve bakışlarından yansır. Belediye Reisi’nden kesme ile geçilen 

Emine’yle Ali’nin yaklaşık 41 saniye süren konuşmalarına, yavaş ritimli bir ud ve arp sesi eşlik 

eder. Ali ile Emine’nin yaşadıkları aşkta doruk noktası olarak kabul edilebilecek bu son gecede, 

her iki karakter sevişmeye başladıklarında müziğin ritmi de artar ve duygu yoğunluğunu doruğa 

ulaştırıcı bir etki yapar ve İkinci bölüm (izlenen 10. gün gece- Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi 

dikkate alındığında: 27-29.gün gece) son gece kararma ile biter.  

 

Ertesi gün (izlenen 11. gün sabah- Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi 

dikkate alındığında: 28-30. gün sabah), Talat Bey’in kendi evi önünde, işe veya atölyeye gitmek 

üzere faytona binerkenki görüntülerle açılır. Talat Bey, faytona biner ve çerçevenin solundan 

çıkar. Çekime devam eden kamera yukarı doğru çevrinir ve Talat Bey’in evinin giriş kapısını 

(birazdan kapıda olacakları hissettirircesine) gösterir.   

 

İzleyen çekimde, kahvaltı masasında Ali ve annesi otururken, Emine bohçasını 

hazırlamıştır ve veda etmek üzere masaya Ali ile İffet Hanım’ın arasına yaklaşarak İffet Hanım’la 

konuşur (izlenen 11. gün sabah- Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate 

alındığında: 28-30. gün sabah). Kamara her üçünü de karşı profilden gösterir. İffet Hanım 

Emine’ye para verir. Kahvaltı masasında karakterlerin çekimini yakından inceleyecek olursak; 

Ali, Annesi ve Emine yuvarlak masa etrafında otururlar.  
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                                        K:4                                                     
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                                                                                         K:  K:2                                                                                                                                        

                                                                 

                                                 K:3 

                                                                     K:1      

Çizim1: 

Kahvaltı masası çekim planı’nda K:2 ve K:4’ün aks atlaması (K: Kamera, A:Ali, E:Emine, İ:İffet Hanım) 

 

Filmde, Emine Ali’lerden ayrılmadan önce, kahvaltı masasında karakterlerin çekimi 

sırasında kameranın aks atladığı gözlenmektedir. Buradaki aks atlayışı nedeniyle Emine, önce 

ekranın solunda, izleyen çekimde sağında görünmektedir. Çekimleri gösterim sırasına göre 

incelersek; K1 her üçünü de genel çekimde görüntüler, İffet Hanım, Emine’ye “Otur bir çay iç, 

gidersin” der. Emine masanın solundaki sandalyeye oturur. K2; İffet Hanım’ı başının bir kısmını 

çerçeveye alacak şekilde Emine’yi gösterir, İffet Hanım ekranın sağında Emine ekranın 

solundadır. İzleyen çekimde K3, Emine’nin başının bir kısmını da çerçeveye alacak şekilde 

Ali’yi gösterir. Emine ekranın solunda Ali ekranın sağındadır. Bir sonraki çekimde ise K4, K2’ye 

göre aks çizgisini atlamıştır ve Emine’yi başının bir kısmını da çerçeveye alacak şekilde (Emine 

bu kez ekranın sağındadır) İffet Hanım’ı gösterir.  

 

Bir mekanda karşılıklı konuşan karakterlerin, yerleşim düzeni ve bakış yönündeki tutarlılık, 

aksiyonun sürekliliği açısından önem arzeder, ancak bir yönetmen, seyircide bırakmak istediği 

etkiye göre bu ilkeyi önemsemeyebilir. Yeter ki, yönetmenin bir nedeni olsun. Sokolov’a göre 

(1995:93), bir mekanda bulunan objelerin bakış yönüne göre kurgu prensibi, birbiriyle karşılıklı 

ilişki halinde olan iki objenin çekimlerinin, mutlaka bu objlerin arasından geçen aks çizgisinin 

sadece bir tarafından yapılması gerektiğini dikte eder. Sokolov (1995:124), her türlü yön 

değişikliğinde (aks çizgisinde atlama yapmak gerekiyorsa) bunun izleyicinin gözü önünde 

kamera çekim halindeyken yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.  

 

Tekrar film çözümlememize dönecek olursak, Emine’nin Ali’lerden ayrılırken Ali peşinden 

aşağı iner, ona sarılır ve sevdiğini söyler, ardından İffet Hanım durumu fark eder merdivenlerden 

   Aks Çizgisi       
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inerken adeta kıyameti koparır. Eğreti gelinliğin kuralları çiğnenmiştir artık. Filmde öykünün 

gelişimi açısından 3. bölümün başlangıcı olarak kabul ettiğimiz bu sahnelerde, çekimler kısa kısa 

kurgulanmıştır. Bu bölüm aynı zamanda karakterlerin, eş deyişle ana öykü ekseninde gelişen 

olayların, ana öyküde kesişmesine sahne olur. Filmin başından bu yana öykünün gelişiminde (Ali 

ile Emine’nin birlikteliğinde) bir tehdit unsuru olarak beliren Hasan, hapisten bugün çıkacaktır 

(izlenen 11. gün sabah- Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 

28-30. gün sabah). İffet Hanım, Ali’yle Emine’nin birbirini sevdiğini anlamıştır. Buradaki 

çekimler ve içerdiği aksiyon parçalarına baktığımızda,  çekimler, kısa kısa kurgulanmış ve hızlı 

ritimli müzikle desteklenerek tempo arttırılmıştır.  

 

Yeniden Emine’nin Ali’lerin evinden ayrılış çekimlerine dönecek olursak, ikinci katta 

kahvaltı masası başındaki veda konuşması ardından Emine aşağı indiğinde Ali, peşinden koşar ve 

ona sarılır. Durumu fark eden İffet Hanım, ikinci kattan alt kata doğru hızla “gahpe, büyü yaptın 

oğluma, büyücü urusbu” diyerek iner ve Emine’ye vurmaya başlar. Ali araya girer, Emine dışarı 

atar kendini ve kaçar, arkasından İffet Hanım bağırmayı sürdürür, sesleri mahallede 

yankılanmaktadır. Ve karşı pencereden Neşe ile Annesi önce pencereye, ardından sokağa 

fırlarlar. Ali, Emine’nin gittiği aynı sokaklara girerek onu takip eder. Bu sahnede yönetmen, 

“çekimlerin zaten kendi temposunun hareketliliğinden olsa gerek, mekana başka hiç kimseyi 

yerleştirmemiştir, Emine Ali’lerin evinden çıkar ve bomboş sokakta (Dilruba sokak) ileri doğru 

koşarak uzaklaşırken, kamera onu çevrinmeyle izler ve durmaksızın Neşe’lerin evinin 

penceresine çevrinme yapar. Emine dönemin tarihi dokusunu yansıtan evlerin bulunduğu dar 

sokaklardan koşar adım ilerlerken Ali onu takip eder. Bu kaçış ve takip görüntülerinde mekanın 

geniş açılı perspektifi verilmez. Karakterlerin daracık sokaklardan koşar adım geçişini görürüz. 

Ara sokak ve yolların şehrin neresinde olduğunu ve birbirlerine göre konum ve bağlantılarını 

tespit etmek oldukça güçtür. 12 değişik mekanın gösterildiği bu takip sahnesinde, kısa 

çekimlerler ard arda eklenerek hızlı bir ritm yaratılmıştır. Yönetmen ritm arttırıcı etki olarak 

müzik ile öykünün içeriğindeki (kavga ve tartışma vs) unsurlar ile kısa çekimlerin yaratacağı 

sinerjiden ustalıkla yararlanmaktadır. Takip sırasında karakterlerin geçtiği mekanlarla ilgili 

tanıtıcı genel ve ayrıntı çekimi yoktur, çünkü birinci derecede önemli olan aksiyon ve 

karakterlerdir. Ayrıca yönetmen bu takip sahnesi çekimlerinde Ali ve Emine dışında ilgisi 
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olmayan hiçbir karakteri çerçeveye sokmaz. Takip sahnesinde cadde ve sokaklardan geçenler 

sadece Ali ve Emine’dir. Takip sahnesi, filmde 1.12 saniyede izlenir.  

 

Takip sahnesi sonunda Ali’nin yere çöktüğü görüntüden Emine’lerin evinde, Çeneto’nun 

teselli etmekte olduğu Emine’ye kesme geçiş yapılır. Çeneto Emine’yi teselli eder. Emine’nin su 

içtiği küçük sürahi, duvarda asılı kuru sarmısak, yanında asılı külle sıvanmış kara kazan, hem 

öykü döneminin özelliklerini yansıtır, hem de Emine’lerin evi ile Belediye Reisi’nin evi 

arasındaki farkı (mevki ve zenginlik açısından) gözler önüne sermektedir.  

 

Çeneto’nun su içirmekte olduğu Emine’den, hapishane kapısına kesme yapılır. Hasan 

kapıdan görünür. Çerçevede, hapishanenin köşesinde duvar dibinde harekete hazır fayton ve yanı 

başında Hasan’ın kardeşi Nizam beklemektedir. Filmin başından itibaren, çeşitli diyaloglarda, 

Hasan’ın çıkmasına bir ay kaldığı dile getirilir. Hasan hapishane kapısından çıkar ve Nizam’a 

doğru yürür (izlenen 11. gün - Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate 

alındığında: 28-30. gün). Filmin başlangıçtan Hasan’ın hapisten çıkmasına kadar olan izleme 

süresi, yaklaşık 1 saat 26 dakika 04 saniyedir ki, bu Hasan’ın hapiste kaldığı yaklaşık 30 günlük 

öykü süresine karşılık gelmektedir.  

 

Hasan’ın hapishaneden çıkış görüntülerine dönecek olursak, görüntü kompozisyonunda, 

çerçevenin solunda, hemen soldan çıkmaya hazır fayton beklemektedir. Atın sadece kuyruk ve 

ayakları gözükmektedir ki bu izleyiciye çerçevenin soluna doğru uzanan bir yol olduğu hissini 

uyandırır. Hasan kapıdan çıkar, birkaç adım atar, çantasını bırakır, Nizam da ona doğru yürür ve 

sarılırlar. Fayton ve hapishane duvarları karakterlerin hemen arkasında ve çerçevenin daha çok 

solunu kaplamaktadır. Çerçevenin sağ ve üst kısımlarını ise arka planda yükselen yeşil yapraklı 

ağaçlar kaplar. Hasan ile Nizam birbirine sarıldıktan sonra faytona yönelirler.  

 

Ön planda fayton olduğu oluğu halde, faytonun sürücü koltuğu üzerinden yaklaşmalarına 

kesme yapılır. Ancak, bir önceki çekimde faytonun solunda hapishane duvarı olduğu bu çekimde 

yeşil yapraklı ağaçlar vardır. Sanki bu çekimde faytonun yeri, bir önceki çekimdeki konumuna 

göre değiştirilmiş gibidir. Hasan faytona biner “deh, deh” der, bu karede faytonun harekete 

geçtiği görülmez ki bu durum, önceki çekimdeki konumuna göre, bu çekimde faytonun yerinin 
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değiştiğine dair kanaati güçlendirirken, belki de zorunlu olarak zamanda uzatma yapıldığı ileri 

sürülebilir. Çünkü, faytonun hapishane önünden ayrılması (aksiyon) tek bir çekimde 

gösterilebilecekken (tercihin yönetmenin tasarrufunda olduğunu elbette unutmamak gerek), iki 

çekimde gösterilmiştir. İlkinde Hasan bel çekim ölçeğinde görünürken, “deh deh” diye atları 

harekete geçirmeye çalışır, fayton tam hareketlenecekken kesmeye başvurulur bu kez genel 

çekim ölçeğinde Hasan yine “deh deh” derken faytonun harekete geçtiği ancak görülür. Fayton 

bu çekimde kameraya doğru hareketlenir, yaklaşır ve çerçeveden çıkmadan Emine’lerin evinde 

Nazlı’ya kesme yapılır.  

 

Hasan’ın hapisten çıktığı gün, Nazlı evde yemek hazırlamaktadır. Emine’nin bir kez 

çamaşır asarken ki görüntüsü dışında, Çeneto, Nazlı ve Emine karakterlerinin her üçününe bu 

evde yapılan kesme geçişlerde, genellikle yemek yaparken görülmeleri dikkat çekicidir. Nazlı, 

Çeneto ile tartışır ve yapmakta olduğu (yemek hazırlama) işini bırakır ve odadan çıkar, aynı 

çekimde odaya Emine girer, doğruca duvara oyma ocaktaki tencerenin kapağını kaldırır. Tam bu 

sırada dışarıdan (sol ses kaynağı) Hasan’ın “deh deh” sesleriyle birlikte yaklaşan at nalı ve fayton 

tekerlek sesleri işitilir. Emine ve Çeneto çerçevede sola (sesin geldiği yöne) bakarlar. Ses-mekan 

uyumunda yön tutarlılığı kusursuzdur. Nazlı öbür odadan, Çeneto da evin mutfağından hızlıca 

çıkarak ve ara odaya geçerler ve buradan dış kapıya yönelirler. İzleyen çekimde kamera, açılan 

ve dışarı çıkan Nazlı ve kapı aralığındaki Çeneto’yu gösterirken bir anda çerçeveye soldan 

Hasan, hızla (kapıdaki Nazlı ve Çeneto’nun görüntülerini kapatırcasına) girer ve kameranın 

önünden geçerek kapıya gelir ve Nazlı’yı kucaklar. Bir sonraki çekimde kamera içeriden 

Çeneto’yu da yarı profilden çerçeveye alacak şekilde Hasan ve Nazlı’yı gösterir. Gelişi ses efekti 

ile verilen Hasan’ın faytondan inişi ve fayton görüntülerde yoktur. Hasan ile Emine’nin evin ara 

odasında (antre) karşılaştıklarında görüntüye, hapishanede görüşürlerken kullanılan müzik eşlik 

eder ve izleyiciyi hapishanedeki o zamana geri götürme işlevi görürür. Önceki çekimde bir 

basamak çıkan Hasan, bu çekimde basamakları tamamlar ve ekranı kaplarcasına Emine’ye doğru 

ilerler ve sarılırlar. Eksenlerinde birkaç kez dönerler. Bu çekimde Yönetmen, konuşan net-izleyen 

flu tekniğini kusursuzca sağlamıştır. Çerçevenin sağında (hepsinin de baş çekimleri) Emine net 

görünürken, geri plandaki Nazlı ve Çeneto ile ön plandaki Hasan flu görünmektedir. Konuştuktan 

sonra Hasan, Emine’nin elinden tutar ve kapıya doğru hareket ederler, izleyen çekimde (içerideki 

son çekim) Nazlı ve Çeneto da kapıya yönelirler.  
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Hasan’ın Emine’yi şehirde fayton turuna çıkardığı (dış) çekimler (Ali’nin Emine’yi takip 

sahnesinde olduğu gibi) yine kısa kısa kurgulanır. Öykünün içeriğinden kaynaklanan bir ritim 

artışı söz konusudur. Çünkü hapisten yeni çıkan Hasan, Emine’ye şehirde fayton turu attıracak ve 

Emine’nin kendisine ait olduğunu tüm şehre gösterecek, ablasının kavuşmasını fırsat bilen 

Nazlı’da koşar adım kendi sevgilisine (hocası) gidecektir. Emine’lerin evinin önünde bekleyen 

faytona kesme yapılır. Çerçevenin sağından yaklaşık 3’te birini faytonun çadırı kaplar, solundan 

Hasan ile Emine faytona binerler kamera önce sola kaydırma ve durduktan sonra hafif sağa 

çevrinme ile onları gösterir. Fayton çerçevenin solundan çıkar çıkmaz kapının önündeki Nazlı ile 

Çeneto’ya kesmeyle (yakın plan) geçilir. Evinden önünden uzaklaşan nal sesleri pek duyulmaz. 

Bir önceki çekimde, fayton çerçeveden (sol) çıkmadan, evin kapısındaki Çeneto ile Nazlı’ya 

(biraz acele) kesme yapılır. Fayton’un çerçeveden çıkması beklense, kamera onları zaten 

görüntüleyecek, ancak yönetmenin kapıdaki Nazlı ile Çeneto’nun yüz ifadesini ve tepkilerini tam 

olarak yansıtabilmek için karekterleri biraz daha yakından (omuz veya bel çekiminde) vermeyi 

göstermeyi amaçladığı düşünüldüğünde yapılan kesmenin yerinde bir hareket olduğu 

gözlenmektedir.  

 
Hasan ve Emine şehir turuna çıkarken, Nazlı’da sevgilisinin yolunu tutar. Ayrıca bu sırada 

Ali ve arkadaşı çarşıda gezmektedir. Yönetmen yine farklı öykü parçalarını paralel birbirinin 

yerine gelecek şekilde sıralar.  

 

Nazlı’nın evden ayrılırkenki çekimlere baktığımızda, kapı önündeki Nazlı ve Çeneto bel 

çekim ölçeğinde gösterilir. Nazlı birden çerçevenin soluna doğru hareketlenir ve sağ alt köşeye 

yaklaştığında (sadece başı görünür), izleyen çekimde yine ekranın sol alt köşesinden çerçeveye 

girer ve Çeneto’nun öznel bakış açısından kamera çevrinmeyle onu izler. Nazlı sola döner ve 

ekranın solundan çıkar. Nazlı’dan faytonla hareket halinde olan Hasan ve Emine’ye kesme 

yapılır. Hasan, şehrin değişik caddelerinde Emine’yi faytonla gezdirmektedir. Çerçeveye sağdan 

girip soldan çıkarlar. Bir sonraki çekimde Emine ile Ali’nin bulunduğu caddeden geçmekte olan 

Ali ile arkadaşına kesme yapılır. Şehirde çeşitli dükkanların bulunduğu bir sokakta (muhtemelen 

pazaryeri) Ali ile arkadaşı (ekranda sağa doğru) yürümektedir. Ali’nin arkadaşı Şehirdeki bir 

mekana (kerhane) yeni bir kız geldiğinden söz eder. Ali oralı değildir ve Emine’yi 

düşünmektedir.  
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Ayrıca, filmde kullanılan faytonlarla ilgili yeri gelmişken burada altı çizilmesi bir husus 

vardır. Gerek Ali’yle arkadaşının gerekse Hasan ile Emine’nin şehirde geçtiği mekanlarda başka 

fayton göze çarpmamaktadır. Bu aynı zamanda filmin bütünü için de geçerlidir, filmde Reis 

Bey’in makam faytonu ile Hasan’ın faytonu ve ayrıca Emine ile Çeneto’nun bindiği (yolcu) 

fayton görülmüştür ancak, her biri tek başlarına görünmüştür. Herhangi biri görüntüde iken, o 

sırada, o civardan geçmekte olan başka herhangi bir fayton görülmemiştir. Filmin faytonlu 

sahnelerinde, aynı anda hep tek fayton görülmüştür. İki ya da daha fazla faytonun karşılaştığı bir 

sahne ya da çekim yoktur. Öte yandan sahne çözümlemesi sırasında da karşımıza çıkacaktır; 

Emine ile yanındaki güvenlik görevlisi Belediye Dairesine girerken Hasan’ın da onları takip 

ettiği sahnede çevreden birçok at arabası, at nalı sesleri duyulmaktadır. Filmde sadece burada ki, 

o da Belediye Dairesinin bulunduğu yerin şehir merkezi olduğu izlenimini yansıtabilmek için at 

arabası, fayton ve at nalı ses efektlerinden yararlanılır, ancak görüntülere ne at, ne fayton ne da at 

arabası girmektedir.  

 

Hasan ve Emine’nin faytonla gezerken, Ali ve arkadaşının onlarla karşılaşma 

görüntülerinden çözümleme çalışmamıza devam edecek olursak; bu sahnelerin kısa çekimlerden 

oluştuğu daha önce belirtilmişti. Çekimleri zaman-mekan bağlantıları açısından kısaca 

irdelediğimizde, bütün bunlar öykü süresi açısından Hasan’ın hapisten çıktığı ilk gün 

gerçekleşmektedir (izlenen 11. gün - Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate 

alındığında: 28-30. gün). Yönetmen faytonla gezme sahnelerinde kesme ve çevrinmeye başvurur.  

 

Şehirdeki çeşitli caddelerde (pazaryeri vb) Emine ile Hasan fayton ile tur aterken, Ali ile 

arkadaşı da aynı caddede gezmektedir. Yönetmen yine çerçeveye konu ile ilgisi olmayan 

insanları ustalıkla yerleştirir. Fayton kalabalık bir caddeye (muhtemelen pazaryeri) ekranın 

sağından girer, kameraya doğru yaklaşır ve sola döner. İzleyen çekimde faytondaki Emine ve 

Hasan omuz çekiminde gösterilir. Emine’nin gözü aynı cadde üzerindeki Ali’dedir. Ali’de onu 

görür ve göz göze gelirler. Emine bakarken Ali, Ali bakarken Emine aynı çerçevede kalmaları 

çok kısa bir andır. Ali Emine’ye bakarken, çerçeveye Emine’nin alnından yukarısı girmemiştir. 

Bunun da Ali’nin yerde, Emine’nin yukarıda faytonda olmasından kaynaklandığı ileri sürülebilir. 

Önceki çekimde faytonun ekranın solundan çıkmasıyla çevrinen kameranın önünde kalan Ali’nin 
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görüntüsünden, faytonda geriye doğru bakan Emine’ye kesmeyle geçiş yapılır. Fayton ekranın 

yaklaşık 3’te birini kaplar, Emine omuz çekim ölçeğinde faytondan geriye doğru Ali’ye 

bakmaktadır. Bir sonraki çekime kesme geçilir: Ali de Emine’ye bakakalmıştır. Arkadaşı ise 

Hasan’ın geçmişte Emine yüzünden birini vurup hapse girdiğiden söz edeken, Ali hemen döner 

ve arkadaşının yanından hızla uzaklaşır.   

 

Daha önce de belirtildiği gibi Emine’yle Hasan’ın evden ayrılma, çarşıda faytonla gezme 

ve Ali ile karşılaşma sahneleri kısa kısa çekimlerle gösterilirken, aynı zamanda ana öyküye 

yardımcı yan öykülere de kesme yapılır ve paralel kurgu yoluyla birbirinin yerine geçerek 

anlatılır. Evden sinirli bir şekilde ayrılan Nazlı, sevgilisinin evine gelmiştir. Nazlı kapıya 

yaklaşırken, yönetmen buradaki daracık mekana bile karakterlerle ilgisi olmayan iki kadın 

yerleştirmeyi başarmıştır. Nazlı kapıya doğru ilerlerken kamera onu çevrinmeyle izler. Nazlı 

kapıyı yumruklar ve hemen arkasına sağına soluna bakar, birilerinin eve girerken kendisini 

görmesinden endişelenmektedir. Kapının halkalı oluşu, onun tarihi karakterini yansıtmaktadır. 

Kapıyı Hocası (sevgilisi-Sadık) açar, Nazlı’yı elinden tutarak içeri çeker ve o da sağa-sola 

karşıya bakarak kapıyı kapatır. Karakterlerin sağa-sola ve karşıya bakış haraketleri, filmsel öykü 

döneminde o yörede, çevrenin oldukça tutucu olduğunu, evlilik öncesi kadın-erkek ilişkilerinde 

çevre baskısını hissettirmesi bakımından önemlidir.  

 

Bu arada, fayton turunu tamamlayan Hasan ile Emine, tarihi ve kısman ahşap bir yapının 

önünde faytondan inerler. Oraya nereden geldikleri zaman-mekan atlaması yapıldığından 

belirsizdir. Ancak, faytonun Emine’lerin evinden, söz konusu tarihi ahşap yanının önüne kadar, 

hareket evreninde tutursızlık yoktur ve hep çevrenin soluna doğru hareket ediyor izleninimini 

vermiştir. Kapanan kapı (Nazlı’nın hocası Sadık’ın evinin kapısı) görüntüsünden, faytondan inen 

Hasan ve Emine’ye kesmeyle geçilir. Fayton’dan inen Hasan ve Emine, tahta ahşap balkon 

benzeri bir yapı üzerinde ilerleyerek samanlık diye tabir edilebilecek bir odaya girerler. 

Görüntülere eşlik eden müzik yine hapishane görüşme salonundaki görüşmeleri sırasında 

kullanılan müziktir ve o anları çağrıştırmaktadır. Odanın duvarında gaz feneri vardır. İçeri 

girişleri odanın demirli penceresinden görülür. Diyaloglarında geçmişte yaptıkları (anıları) ve 

gelecekte yapmak istediklerine ilişkin imlemeler vardır ve bunlar aynı zamanda mekan içeriklidir 

ancak aksiyon şimdiki zaman sürekliliğindedir. Hasan, geçmişte Emine ile ilk bu samanlıkta 
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halvet olduklarından söz eder. Emine ise, Hasan’ın hapisteyken tanıştığı faytoncu arkadaşı 

aracılığıyla şehirde iş bulmasını ve yaşadıkları yöreden gitmek istediğini söyler.  

 

Hasan ile Emine’nin samanlıkta sevişmeye başlarkenki baş çekimlerinden (Emine ekranın 

solunda yukarı, Hasan sağında aşağı bakar kamera üstten çok kısa gösterir) Belediye Dairesinde, 

Belediye Başkanı Talat Bey’in odasındaki Ali’ye kesme yapılır. Ali babasının odasında koltukta 

oturmakta ve kendisiyle konuşan babasının dinlemektedir. Görüntüde Ali olduğu halde duyulan 

ses babasının sesidir. Konuşmalarında gelecek zamana ilişkin yapılması gerekenler, beklentiler 

ve olası gelişmelerdir. Reis Bey, Ali’nin eğreti gelini ile evlenmesi durumunda “ele güne karşı ne 

deriz” kaygısını taşımaktadır.  

 

Ali ile babasının makam odasında konuşurkenki görüntülerinden bir şehirde işlek bir 

caddedeki (muhtemelen pazaryeri) horoz heykeline kesme yapılır. Kamera, horozdan 

heykelinden kahve (çay ocağı) önünde tavla oynayan Hasan’na çevrinir. Belediye Reisi’nin 

makamından kesme ile geçiş yapılan horoz heykeli, hem filmsel öykü yöresine ilişkin, hem de 

erkeklik olgusunu çağrıştırıcı bir imlemedir. Hasan tavla oynarken, kahvenin önündeki caddede 

yürüyen Emine ve yanındaki güvenlik görevlisine kesme yapılır. Emine’nin yanındaki güvenlik 

görevlisinden, Talat Bey’in onu makamına çağırdığını anlaşılmaktadır. Yönetmen bu çekimde de, 

mekana bütünlüğü sağlayacı karakterler yerleştirmiştir. Fötrlü iki kadın kameradan uzaklaşırken, 

Emine ve yanındaki güvenlik görevlisi (polis veya zabıta) kameraya doğru yürürler. Cadde 

üzerindeki eşyalar filmsel öykü dönemini yansıtır. Kentin en önemli ulaşım aracı fayton tekerleği 

de eşyalar arasındaki yerini almıştır. Ayak sesleri ve tavla zar ve pul sesleri görüntüye eşlik eder. 

Emine ile yanındaki görevli kameraya doğru yaklaştıkça kamera önce hafifçe geri kayar, 

ardından çevrinme ile onları takip eder ve tavla oynayan Hasan’a gelince durur. Durur durmaz da 

oturmakta olan Hasan’a bel çekim ölçeğinde kesme yapılır. Hasan, hemen yanından geçmekte 

olan Emine’yi tanır ve oyunu bırakıp takip etmeye başlar. Hasan’ın Emine’yi fark etmesiyle 

birlikte görüntüye gerilim ve ritim arttırıcı tipik bir takip müziği eşlik etmeye başlar. Hasan’ın 

Emine’yi takip edişi sırasında, kamera da şaryo hakereti ile (sola kayma) onu izler. Hasan 

züccciye dükkanları önünden geçerek Emine’yle yanındaki adamı izlemeye koyulur. Tarihi bir 

yapının avlusundan geçerler. İzleyen çekimde belediye binasına kesme yapılır. Kemara belediye 

binasını yukarıdan aşağı tilt hareketi ile gösterir. Emine ile yanındaki güvenlik görevlisi, belediye 
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binasına doğru yürür. Hasan da onları takip etmeyi sürdürür. Yönetmen, belediye binası 

önününde de, konu ile ilgisi olmayan insanları çerçeveye dahil eder ve mekana dinamizm 

kazandırır. Ayrıca, çevreden birçok at arabası, at nalı sesleri gelmektedir. Belediye dairesinin 

bulunduğu yerin şehir merkezi olduğu izlenimini yansıtabilmek için at arabası, fayton ve at nalı 

ses efektlerinden yararlanılır, ancak görüntülere ne at, ne fayton, ne de at arabası girmiştir.  

 

Emine ile yanındaki görevli, belediye binasına girerken, Hasan girmeyip binanın yan 

tarafına geçerek Emine’yi beklemeye koyulur ve bir sigara yakar. Sigara yakmak, zaman akışına 

ilişkin bekleme eylemine başlamanın simgesel kullanımıdır. Ayrıca, Hasan’ın sigarasını çıkardığı 

parlak metal kutu, yine filmsel öykü dönemine uygun bir araç olup, çakmağı da (pek belirgin 

olmasa da) muhtar çakmağını andırmaktadır. Kameranın kayma hareketi ile belediye binası 

avlusunun demirlerinin gerisinden (dışından) Hasan’ı izlemesi, “gizlice birini izliyor” hissini 

vermede başarılıdır. Farklı mekanlardan geçilirken, gereksiz zaman-mekan parçalarının atıldığı 

bu takip sahnesinde, Hasan’ın Emine ve yanındaki görevliyi kahvehaneden belediye binasına 

kadar olan takibi 58 saniyelik bir izleme süresinde gösterilir.  

 

Hasan’ın sigara yaktığı görüntüden belediye reisinin oğlu Ali ile konuştuğu makam odasına 

kesme yapılır. Talat Bey’in oğlu ile konuşmasına devam ettiği anlaşılmaktadır. Yönetmen, farklı 

mekanlarda, aynı anda gerçekleşen öykü parçacıklarını, ana öykü ekseninde, birbirinin yerine 

geçecek şekilde, sırayla paralel şekilde vermektedir. Talat Bey, Ali ile konuşmasını sürdürür. 

Diyaloglarının içeriği yukarıda da kısmen değinildiği gibi, gelecek zamana ilişkin yapılması 

gerekenler, beklentiler ve olası gelişmelerdir. Talat Bey, “Ben he desem de karının belalası 

gebertir seni, bir de evlat acısı tattırma bana” der. Ali’yi ikna edemeyen Talat Bey onu tokatlar ve 

atölyeye gönderir.  

 

Yönetmen, paralel kurguladığı öykü parçalarını ve dolayısıyla filmin ana karakterlerini, 

belediye binasında dolaylı olarak karşılaştırır, tam karşılaştırmayı ise filmin sonunda (finalde) 

istasyonda yapacaktır. Ali belediye binasının makam odasından çıkarken Emine ile karşılaşır. 

Emine’yi de dışarıda Hasan beklemektedir. Görüntülere eşlik eden müzik, eğreti gelin için 

bestelenen özel müziktir ve bu müzik, izleyiciyi ikinci bölüm içersinde (Yönetmenin uzunca bir 

öykü zaman dilimini, kısa çekimlerle anlattığı) klip şeklinde gösterilen bölüme götürmektedir. 
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Söz konusu bölümde kısa kısa çekimlerle öykü özetlenirken, görüntülere Sezen Aksu’nun 

sesinden film için özel bestelenen şarkı eşlik etmişti. Belediye reisinin makam odasının kapısının 

önündeki Ali ile Emine’nin karşılaşma anında, müziğin bu duygusal ana kattığı dramatik etki 

büyüktür. Ali ve Emine’nin birbirlerine bakışmaları baş çekim ölçeğinde gösterilirken, Ali 

Emine’nin yanından geçerken, Emine de Talat Bey’in makam odasına girerken uzun uzun 

bakışırlar. Emine’nin yanındaki görevli makam odasının kapısını çaldığında Talat Bey’in içeriden 

(derinlerden) “geel” sesi duyulur. Mekan ve ses yoğunluğu uyumu, birbirini tamamlar 

niteliktedir.  

 

Emine içeri girdiğinde Talat Bey’in masada tempo tutan parmakları bir gerginliğin 

işaretidir. Talat Bey, masada bir şeyler okuyormuş gibi yapar. Masasındaki yandan çevirmeli, 

büyük siyah telefon filmsel öykü dönemini işaret eder. Türk bayrağı da, 1930’lu yılların genç 

Türkiye’sinde bir seçilmişin makam odasına resmi bir hava katar. Talat Bey’in konuşmaları 

gelecek zaman içeriklidir. Talat Bey, Emine’ye farklı bir gözle bakar ve geleceğe yönelik 

(metreslik vb) bir takım önerilerde bulunur. Emine kabul etmeyince konuyu Ali ile ilişkisine 

getirir ve bırakmasını ister. Emine’ye eğer tuzak peşindeyse, kendisini öldürmekle tehdit eder ve 

şehri terk etmesini ister ve odadan kovar.  

 

İzleyen çekimin mekanı belediye binasının merdivenleridir. Aşağı doğru inen Emine’ye 

kesme yapılır. Görüntüye, çeşitli at arabası, at nalı, fayton sesleri eşlik eder ki, bu Belediye 

Binası ve civarının şehir merkezinin en yoğun mekan olduğu atmosferi yaratır. Emine belediye 

binasının bahçesine indiğinde Hasan soldan çerçeveye (sırtı kameraya dönük) girer ve Emine’ye 

seslenir. İki karakterin birbirine bakarken ki görüntüsü, net-flu tekniğiyle mükemmel 

denilebilecek bir derecede yansıtılır. Hasan Emine’yi az önce beklediği belediye binası duvarının 

dibine çeker, olanlara çok sinirlenmiştir. Emine’yi sıkıştırır. Emine’nin sözleri geçmiş ve 

geleceğe dönük (Ali ile arasında geçenler ve bir an önce şehirden gitmek istediğine ilişkin) 

zaman-mekan içermektedir. Konuşmalardan sonra Hasan, Emine’yi eve gönderir. Kendisi de 

Ali’nin peşine düşer.  

 
Talat Bey, Ali’yi makam odasında tokatladıktan sonra dokuma atölyesine göndermişti. 

Hasan’ın Emine’ye “şimdi git evde bekle” dediği çekimde, Hasan’ın çerçevenin sağından 

çıkmasıyla, kadrajda omuz çekim ölçeğinde kalan Emine’den, atölyede babasının odasında, 
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baskı-resim kalıbı yapmakta Ali’ye (Ali’nin yaptığı kalıb üzerindeki resmi daha net 

gösterebilmek için, hafif arka ve üst yan profilden omuz çekim ölçeğinde) kesme yapılır. Kamera 

Ali’yi çalıştığı odanın dışından bir yerden görüntüler, Ali’nın sırtı ekranın soluna yakındır. 

İzleyen çekimde Ali’nin sırtı ekranın sağına yakındır çünkü kamera Ali’yi (ve yanındaki güvenlik 

görevlisini) bu kez odanın içinden görüntülemektedir. Ali’nin yaptığı kalıptaki figür, yine daha 

önceki sahnelerde birkaç kez görülen, kadın ve leğende yıkanan erkek figürü’dür. Bu figürler, 

filmin başlangıcında Ali’nin incelediği, üzerinde aynı figürlerden olan mendile, Usta Başının 

kendisini babasına şikayet ederken, “ama bastığı kalıpları bir görsen” diyerek Ali’nin sanatçı 

yönünü söylediği çekim ile bu çekimin tekrarının kullanıldığı ikinci bölüm içersinde gösterilen 

diyalogsuz klip havasanda verilen kısmın ilk açılış görüntülerini anımsatmaktadır. Ali’nın kalıp-

resmi yapmaya çalıştığı sırada, atölye ortamında çalışan el tezgahı sesleri mekanın ses 

atmosferini tamamlar.  

 

Güvenlik görevlisinin, Ali’nin bulunduğu odanın kapısından ayrıldığı sırada, Hasan 

atölyeye (çerçevenin sağından) girer ve doğruca Ali’nin bulunduğu odaya gelir ve Ali’nin 

yakasından tutarak, odanın camına yaslar. Hasan’ın Ali’yi cama yasladığı anki görüntüden, yine 

Hasan’ın, ama bu kez odanın dışından, Ali’yi cama yasladığı görüntüye kesme yapılır. Kamera 

bu çekimde karakterleri odanın dışından göstermektedir. Ali’nin ceketi, ensesi ve saçı, Hasan’ın 

yaslama kuvvetiyle şekillenmiştir ki, Hasan’ın gücü ve aksiyonun canlılığı bu çekimde, sadece 

gösterilmekle yetinilmemiş, kameranın yer değiştirmesiyle adeta hissettirilmiştir. Hasan’ın jest ve 

mimikleri, “şlak” diye ses çıkartıp Ali’nin kulağına dayadığı sustalı bıçağı, atölyeden yükselen 

dokuma tezgahlarının ritmik sesi, sahnenin atmosferini yoğunlaştırırken, gerilimi de yükseltir. 

Hasan (yakın geçmişte Ali ve Emine hakkında) duyduklarını Ali’ye, onu cama iyice sıkıştırarak 

söyler. Bir yumruk, bir de tokat atar. Durumun atölyedeki çalışanlar ve Ali’yi bekleyen güvenlik 

görevlisi tarafından fark edilmesi üzerine Hasan, odaya girmeye çalışan kişileri bıçak tehdidiyle 

uzaklaştırır ve Ali’ye dönerek, “bir daha onun yanında görürsem senin sülaleni …….” diye 

küfreder ve atölyeden çıkar. Ali olanlara sinirlenir ve oturduğu yerden duvarı yumruklar. Bir süre 

düşünür ve gözleri çerçevenin sağına yönelir. İzleyen çekimde Ali hafif doğrulur ve çevredekilere 

görünmeden kasanın bulunduğu yere doğru ilerlerlerken, kasanın kapısını açan el görüntüsüne 

(Ali’nin eli) yakın çekim ölçeğinde kesme yapılır. Aynı el kasadan silah ve bir deste para alır ve 

kasanın kapısını kapatır. Bu sırada görüntüye dışarıdan (derinlerden) bir tellalın anons sesleri 
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eşlik etmeye başlar. Bir sonraki çekim bu ses sahibini anons yaparken konuştuğu cihazı kesme ile 

gösterir. Panayırda sahne alan tiyatro oyuncuları, akşam son gösterisini yapacaktır. Elindeki 

megafondan duyuruyu anons eden panayırdaki tiyatroda sahne alan karakterlerden İbiş, 

çerçevenin sağında varlığını hissettiren bir caddeden görüntüye girer ve soldaki caddeye 

(kameranın bulunduğu cadde) döner. Arkasından tiyatroda görevli diğer oyuncular gelir. Sahne 

filmin başlarında aynı oyuncuların duyurularını yapmak üzere yaptığı geçiş görüntülerinin 

benzeridir. Ancak geçtikleri cadde farklıdır ve kalabalığın yoğun olduğu bir pazaryerini 

andırmaktadır. Ali’nin atölyede babasanın odasındaki kasadan parayı alırken dışarıdan anons 

seslerinin duyulması, atölyenin civarındaki bir caddededen geçiş yaptıkları anlamına gelmektedir. 

İbiş’in anons yaparken söylediği cümleler, zaman-mekana ilişkin imlemelerle doludur. Şehirde 

kurulan panayır yerinde sahne alan tiyatronun, son temilisi akşam gerçekleşecektir. Tiyatroda 

sahne alan oyunculardan Tavid (Helvacıyan) Usta, Paris’ten büyük fedakarlıklarla getirilmiştir ve 

son gösterisinde finten temsili yapacaktır.  

 

Grubun akşamki gösteriyi duyurmak için geçiş yaptığı sırada görüntüye eşlik eden müzik, 

yine daha önceki geçiş sırasında duyulan müziğin aynısıdır. Müzik, akordion ağırlıklıdır ve daha 

önceki geçiş yapılan sahneyi anımsatmaktadır. Grubun geçişi esnasında ateşbazın ateşe üfleme 

görüntüsünden (gündüzden), Ali’nin sözlüsü Neşe’lerin evinin önünde bekleyen gece bekçisine 

(geceye) genel çekim ölçeğinde kesme yapılır. Burada aynı gün içinde, gündüz geçiş yapan 

tiyatrocu gruptan, gece Neşe’lerin evinin önünde bekleyen bekçiye geçişte, öykü süresi ve 

zamanında süresi belirsiz atlama söz konusudur. Öykü süresindeki bu atlayış, iki mekan 

arasındaki ışık-aydınlık (gündüz-akşam) farkından anlaşılmaktadır. Burada seslerde de bir kesme 

geçiş söz konusudur. Yönetmen, ateşbazın ateşe üflemesiyle ateşin çıkardığı sesten, bekçinin 

düdüğünü üflemesi ve düdüğün çıkartığı sesi ani bir kesmeyle birleştirmiştir. Kamera, gecenin 

loş aydınlığında Neşe ve Ali’lerin evi ve önünde bekleyen bekçiyi gösterir (izlenen 11. Gün gece-

Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 28-30. Gün gece). Bekçi 

Neşe’lerin evine daha yakındır ve Neşe’lerin evi Ali’lerin evine göre çerçevede daha fazla yer 

kaplamaktadır ki bu kompozisyon, birazdan görüntüye gelecek çekim mekanının Neşe’lerin 

evinin içi olacağını sezdirmektedir.  
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Evlerin dış genel görüntüsünden iç mekanda (Neşe’lerin evi) iki aile büyüklerinin 

konuşmalarını dinlemek üzere, onların seslerinin duyulduğu odadının kapısına doğru yürüyen 

Neşe’ye diz çekim ölçeğinde kesme yapılır ve kamera, Neşe’yi çevrinmeyle izlemeyi 

sürdürürken, Neşe kapıya başını dayadığında çekim ölçeği, göğüs çekim ölçeğine ulaşır, Neşe ile 

birlikte durur. İzleyen çekimde; Talat Bey, İffet Hanım ve Cemil Bey (Neşe’nin babası), kesme 

ile gösterilir. Konuşan Neşe’nin babasıdır ve sesi bu kez Neşe’nin dinlediği odadan duyulan 

sesine göre daha toktur ve içinde bulunduğu mekanın öz be öz içinden duyulmaktadır. İki mekan 

arasındaki ses farklılığındaki keskinlik, kesme geçiş ile (sanki izleyici odaya girmiş gibi) yüksek 

düzeyde sağlanmıştır. Bu sahnede Neşe ve içeridekilere arka arkaya kesmeler yapılır ve her 

seferinde ses yoğunuluğu-mekan ayrımı izleğe sıra ile gelen görüntülerden hissedilir.   

 

İçeride, haklarında yapılan konuşmalara içerleyen Neşe, dayanamaz ve içeri girer. Neşe’nin 

içeri girme hareketi, aksiyonun ikiye bölünmesi suretiyle gösterilmiştir. Neşe içeri tam girmeden 

aksiyon bölünür, devamı içeriden (Talat Bey ve Cemil Bey, arka profilden göğüs çekim hizasında 

görünürken) çerçeveye ikisinin ordasında kalan Neşe’nin kapıdan girişiyle tamamlanır. 

Kameranın Talat Bey, İffet Hanım ve Cemil Bey’i gösterdiği (Talat Bey çerçevenin solunda, İffet 

Hanım ortada, Cemil Bey sağda) daha öneki çekime (K1) göre, aynı mekanda 180 derece yer 

değiştirdiği (karşı açı) İffet Hanım’ın bulunduğu noktadan (İffet Hanım’ın bakışından öznel 

kamera tekniği ile) konuya baktığı gözlenmektedir (K2) Zira, açı değişiminde Talat Bey ile 

Cemil Bey arka profilden bel çekim ölçeğinde görünürken, İffet Hanım çerçevede yoktur. Böyle 

bir açı değişimine, belki de aynı mekana dışarıdan gelerek kompozisyona katılan birini daha 

etkili vurgulamak için başvurulduğu savunulabilir. Ayrıca kamara konumu ve açı 

değişimlerindeki seçimin, yönetmenin tasarrufunda olduğunu unutmamak gerekir. Nitekim, 

birçok yönetmen, sinemada değişmez diye bilinen kimi ilkeleri, kendi sanat anlayışı ve izleyicide 

bırakmak istediği etkiye göre değiştirmekte, alt üst etmekte ve bambaşka bir tarzda izliyeciye 

aktarmaktadır ki bu da onun kendi tarzını ortaya koyar.  
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Çizim 2:  
Neşe, aile büyükleri konuşurken odaya girdiğinde, kameranın (K1 ve K2) 180 derece yer değiştirdiği  

açı konumu (K: Kamera, İ: İffet Hanım, T:Talat Bey, C: Cemil Bey, N:Neşe). 

 
Neşe içeride Ali ve kendisi hakkında Aile büyüklerinin (ebeveyn) evlilik üzerinden bir 

takım maddi hesaplar yapmalarına sinirlenir ve onları suçlar. Konuşması gelecek zaman 

kipindedir ve Ali ile kendisinin akıbetinlerine ilişkin olacakları “Ben başımın çaresine bakarım, 

Ali de gider kurtulur inşallah” sözleriyle özetler. Neşe, aile büyüklerinin evlilik üzerinden 

yaptıkları maddi hesaplar nedeniyle onları suçlar ve odayı terk eder. Neşe’nin odadan çıkışı, tıpkı 

girişi gibi kurgulanmıştır. Neşe dışarı çıkarken, aksiyon bölünür (kesme), dışarıdan (salondan) 

çıkış (dışarı çıkarken ki görüntüsüne kesme) aksiyonu tamamlanır. Neşe odadan çıktığında, 

çerçevenin solundaki kapıdan çerçeveye girip, hızla çerçevenin sağından çıkarken, aynı kapıdan 

annesi de çerçeve soldan girer ve hızla sağa doğru koşarken, bir sonraki çekimde, odada 

konuşmaya devam eden Talat Bey ile Cemil Bey’e kesme yapılır (izlenen 11. Gün gece- 

Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 28-30. Gün gece). Talat 

Bey, aynı gün, gündüz içinde yaşananlardan haberdardır ve akşam bunları dünürü Cemil Bey ile 

paylaşmaktadır. Hasan’ın Ali’yi tartakladığını, Ali’nin kasadaki bir miktar parayı ve silahı 

aldığını ve ortadan kaybolduğunu Cemil Bey’e söyler. Bir sonraki çekimde, iki karakterin 

diyaloglarına konu alan Ali’ye kesme yapılır. Yönetmen’nin, bir önceki çekimde karakterlerin 

konuşmalarında adı geçen mekan ya da karaktere, bir sonraki çekimde kesme yaparak, bir sonraki 

çekim mekanı ya da karekteri izleyiciye önceden diyalog yoluyla hissetirdiği, önceki bazı 

sahnelerde de dikkat çekmiş ve bunlara değinilmişti.  
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Ali gece, kepenkleri indirilmiş, dükkanların önünde kaldırmada yürümektedir (izlenen 11. 

Gün gece- Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 28-30. Gün 

gece). Karşı caddedeki ışık, Ali’nin gölgesini yanı başındaki dükkan kepenkleri ve önündeki 

kaldırım üzerine kırarak yansıtır. Ali kameraya doğru bir süre yürür yanından geçer, kamera onu 

çevrinmeyle izler, Ali bir meyhanenin önüne gelince durur. Kamera Ali’yi arka hafif yan 

cehpeden omuz çekim ölçeğinde (içeri bakarken) gösterirken, bu sırada iki polis çerçeveye 

sağdan dahil olur ve meyhaneye girerler. Hasan’a yaklaşırak ona bir şeyler söylerler. Ali içeride 

olup bitenleri camdan izlerken, içerideki konuşmalar (derinlerden) çok düşük düzeyde duyulur. 

Hasan zorluk çıkarmaz ve polislerle birlikte önce meyhaneden (ekranın sağından) çıkar. Aynı 

kadrajda sırtı kameraya dönük olan Ali, yüzünü kameraya döner bir süre sağa sola bakınır, 

ardından o da meyhane önünden biraz eğilerek geçer ve çerçevenin sağından çıkar.  

 

Kamera, Ali çıkınca kalan konuyu (meyhane) bir süre daha gösterir ve bir sonraki çekimde 

Emine’lerin evine kesme yapılır (izlenen 11. Gün gece- Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı 

dayan” demesi dikkate alındığında: 28-30. Gün gece). Gecenin ilerleyen saatleri, ortamda 

karanlık üstünlüğünü hissettirirken, Emine’lerin evinde iki pencerede ışık yanmaktadır.  

Çerçeveye sol alt köşeden Ali girer eve Emine’lerin alt katındaki pencerenin önünde durur.  

 

Bir önceki çekimde meyhane önünde gördüğümüz Ali, şimdi Emine’lerin evinin önündedir. 

Pencereden yansıyan loş ışık Ali’yi aydınlatır. Kompozisyona hakim ışık, Emine’lerin iki 

penceresinden ve çerçeve dışındaki bir kaynaktan Ali’nin sırtına vuran ışık huzmeleridir. 

Çevreden duyulan böcek sesleri gecenin ıssızlığını tamamlar. Ali pencereye taş atar ve aralanan 

perdeden Emine bakar. Emine baktığı anda ud sesi ağırlıklı filmin özel müziği görüntülere eşlik 

eder. Emine dışarı çıkar ve arka bahçede (Emine’nin daha önce çamaşır asarken görüldüğü yer) 

konuşurlar. Konuşmalarında yakın geçmişte olanlar ile bunların cereyan ettiği mekanlar ve 

geleceğe ilişkin planlar ve bunların içinde gerçekleşeceği olası mekan unsurları vardır, ancak yine 

filmimizin öyküsü şimdiki zaman sürekliliğinde gelişimini sürdürmektedir. “Ali yarın sabah ilk 

trenle gidiyoruz” der. Emine “Bu yolun çıkarı yok Ali” der ve ileride Hasan’ın kendilerini 

öldürebileceğinden söz eder. Ali ise Hasan’ı karakola götürürlerken gördüğünü (izleyiciye 

Hasan’ın götürülüşünü anımsatır) ve Hasan çıkıncaya kadar (yarın) da kaçmış olacaklarını söyler. 

Ali, atölyede kasadan aldığı silahı kendi şakağına dayar ve Emine’yi gelmezse tetiği çekmekle 
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korkutur ve Emine’yi gelmeye razı ederek, ona tiyatroya gelmesini söyler. Kamera, iki sevgili 

karşılıklı konuşurken, onları yan profilden omuz çekim ölçeğinde gösterir. Bir sonraki çekimde 

Nazlı’ya kesme yapılır. Kamera eliyle duvardan destek alarak sağa doğru ilerleyen Neşe’yi yan 

profilden omuz çekim ölçeğinde çevrinme ile izler ve Emine ile Ali çerçeveye girince durur. 

Görüntü kompozisyonunda konuşanlar (Ali ve Emine) net, izleyen (Nazlı) flu gösterilir. 

Yönetmen zaten bu tekniği filmin pek çok yerinde başarıyla uygulamıştır.  

 

Emine ve Ali’nin (Emine’lerin evinin yan bahçesinde) konuştukları mercek altına 

alındığında, filmin öykü süresi ve öykünün nasıl gelişeceği az çok sezilmektedir. Ve filmde 

olaylar bu yönde gelişmesini sürdürür. Emine ve Ali, gece tiyatroda buluşmaya karar verirler ve 

yan bahçeden evin giriş kapısı önüne gelirlerken, kamera onları bel çekim ölçeğinde, çevrinmeyle 

izler. Ali tiyatroya gitmek üzere buradan ayrılırken, çerçevenin sol alt köşesinden (bulunduğu yer 

meyilli olduğundan) çıkar. Emine de bir süre arkasından baktıktan sonra içeri girer. İzleyen 

çekimde, içeride onu bekleyen Nazlı’ya kesmeyle geçilirken, aynı kadrda Emine çerçeveye, sağ 

alt köşeye yakın bir noktadan girer ve karşı odaya doğru ilerlerken, Nazlı’nın “Utanmıyorsun 

değil mi benim yaşımda bir çocukla kaçmaya?” demesiyle durur, tam durduğunda Emine, diz 

çekim ölçeğinde görüntüdeki yerini almıştır. Bulundukları odayı duvarda asılı gaz lambası 

aydınlatır. Aralarındaki diyalogda, zamansal ifadeler gelecekle ilgilidir. Emine, Ali ile kaçtıktan 

sonra yerleştikleri yerden kendisine haber yollayacaklarını ve onu da yanlarına çağıracaklarını 

söyler. Nazlı ise Millet mektebindeki hocası (Sadık) ile evleneceğini (daha önce Sadık’a hamile 

olduğunu söylemiştir), bu yüzden hiçbir yere gitmeyeceğini söyler. İki karakterin konuşması 

sırasında görüntü kompozisyonunda uygulanan konuşan net-izleyen flu tekniği, burada da 

yetkin bir şekilde uygulanır.  

 

Burada Nazlı ile ilgili bir parantez açmak gerekirse; Nazlı, daha önce (sabahleyin) Hasan 

hapisten çıktıktan sonra, Emine’lerin evine gelip Emine’yi şehirde fayton turuna çıkardığında, 

Nazlı da Emine Hasan’la gidince sinirlenmiş hatta onu kıskanmış ve doğruca kendi sevgilisine 

gitmiş, içeri girdikten sonra, Emine ile Hasan’ın samanlıktaki görüntülerine kesme yapılmıştı. 

Son olarak hocasının evinde görünen Nazlı, bu kesme geçişten sonra (şimdi kendi evlerinin 

önünde) ilk kez, burada Emine ile Ali’nin kaçma planları yaparken onları gizlece dinleyişine 

yapılan kesme ile görünmekte ve ana öykü ile kesişmektedir. Öte yandan, Emine’nin Nazlı’nın 
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hocasına “muaillim” demesi, öykünün yaşandığı dönemlerde (1930’lu yıllar) öğretmenlerin bu 

sözcükle adlandırılması gerçeğini göz ardı etmemektedir.  

 

Emine ile Nazlı’nın konuştuğu görüntüleri yakından incelediğimizde; Emine kardeşinin 

“utanmıyorsun değil mi?...” dediği çekimde, Emine’nin durup, başını yavaşça geri çevirme 

hareketinde kesmeye başvurulur. Emine olduğu yerde genel çekimde konuşturulsa yüz ifadesi 

yeterli düzeyde aktarılamayacak. Dolayısıyla burada ilk planda Emine başını hafifçe geri 

çeverirken, yan profilden omuz çekim ölçeğinde Emine’ye kesme geçiş yapılır. Emine’nin önceki 

çekimde kesilen, yüzünü geri (sol omuz tarafından) çevirme hareketi (aksiyon), bu karede 

tamamlanır. Zira yan profilden omuz çekim ölçeğinde Emine’ye kesme yapıldığı anda, Emine 

görüntüye gelir gelmez, önceki çekimde başladığı başını geriye çevirme hareketini, bu çekimde 

sürdürür ve tamamlar. Böylece başını geri çevirirken ki aksiyon, önceki çekim ile sonraki çekim 

arasında arada, kesinti yokmuş gibi bir süreklilik içersinde, ustaca ve kusursuzca yansıtılır.  

 

Emine’lerin evindeki son çekimde, Emine düşünceli bir şekilde yere otururken, kamera onu 

tilt hareketiyle izler ve o oturduğunda yan profilden omuz çekim ölçeğinde durur. Bir sonraki 

çekimde, panayır yerindeki tiyatro sahnesine kesme yapılır. Sahnede horoz temsili oynamaktadır 

(izlenen 11. Gün gece- Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 28-

30. Gün gece). Horoz temsili filmde daha önce de birkaç kez gösterilmişti. Zaten horozların 

diyaloglar hep aynıdır (tekrar) ve izleyiciyi, hem film (izleme süresi) içinde hem de öykü süresi 

(öykünün geçtiği 1930’lu yıllar, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları) içinde geriye 

götürmektedir. Diyalog ve görüntüleri seyircileri filmde daha önce de gördüğünden, burada 

yeniden anımsamaktadır.  

Horoz temsili sahnesinde, gerici ve ilerici horozun kavgasını ayırmaya çalışan İbiş, salona 

giren polisleri görür. İbiş temsilde zamanı geldiğinde, zaten kulis dışına itiliyordu, Horozlardan 

biri (Ali) İbiş’i temsilin tam yerinde kulise iter. Sahneden kulise itilen İbiş, çerçevenin solundan 

çıkar, izleyen çekimde kulise (çerçeveye) sağdan girer. Girişini izleyen çekimde tamamlar bir 

başka deyişle sahnede başlayan aksiyon kesme ile içerde tamamlanır. İbiş kulise girerken Emine, 

kulisteki sandığın üzerinde otururken görülmektedir. Emine, evlerinden tiyatroya gelmiştir.  
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Polisler belli ki Emine ve Ali’yi arıyorlar. Ali’nin babası şehrin belediye başkanıdır ve 

sonuçta şehrin güvenlik ile ilgili konularından az çok haberdar olan biridir veya en azından öyle 

olması beklenir. Nitekim, Ali’ye göre bulunması daha zor olması beklenen Hasan, elleriyle 

konulmuş gibi meyhanede bulunmuş ve karakola götürülmüştür. Acaba, Ali’nin horoz kostümü 

içinde her gün sahneye çıktığını ve temsilin sonunda horoz başlığını çıkartarak seyirciyi 

selamladığını (onlarca kişi izlemesine rağmen)  kimse bilmiyor muydu? Polislere bu konuda hiç 

bilgi veren olmamış mıydı? Kuşkusuz bu ve buna benzer sorular akıllarda yer etmekle birlikte, 

filmin tema, karakter ve olay örgüsüyle ilgili inceleme ve kritikler kapsamına girdiğinden burada 

üzerinde durulmayacaktır.  

 

Az önce de belirtildiği üzere, Emine evlerinden tiyatro kulisine gelmiştir. Polisler gelince 

Emine, daha önce Ali’nin babasına görünmemek için girdiği sandığa saklanır. Tavid Emine’yi 

sandığa saklarken “Ali’yi de buraya saklamış idik” der ve Ali’nin o saklanış anını diyalog 

aracılığıyla anımsatır. Tavid Usta, tiyatrocu uslubuyla konuşurken polislerin de kafasını karıştırır. 

Bu sırada sahnedeki gerici-ilerici horoz temsili biter ve Ali (horoz kostümü giymiştir) sahneden 

kulise yuvarlanır. Kamera bu hareketi çevrinmeyle gösterir. Horoz kostümü içindeki Ali, polisleri 

görünce Tavid Usta’yı selamlar ve tekrar sahneye (çerçevenin solundan çıkarak) döner. 

Sahnedeki oyuncuların, salondaki seyircilerin (alkış sesleri) ve kulisteki karakterlerin sesleri 

görüntülere aynı anda (üst üste bindirilerek) eşlik etmektedir. Bu üç ayrı mekanın kendine özgü 

sesi ve düzeyi, izleğe gelen görüntüye göre değişmektedir. Örneğin kamera kuliste olanları 

gösterirken, sahnedeki oyuncuların sesleri, başka bir mekandan (dışarıdan-sahneden) duyulma 

düzeyindedir ve sahne ile kulis arasındaki ses düzeyi açısından mekan farklılığını ortaya 

koymaktadır. Polisler Tavid Usta’nın konuşmalarından bir şey anlamaz ve kulisi terk eder.  

 

Polislerin gidiş görüntüsünden kulise horoz başlığını çıkartarak giren Ali’ye kesme geçiş 

yapılır. Ali, Emine’yi sorar ve Tavid Usta sandıkta olduğunu söyleyince, İbiş sandığın kapağını 

açar. Kamera her üçünü (Tavid Usta, İbiş, Ali) de bel çekim ölçeğinde gösterirken, sandığın 

kapağı açılınca Emine sandığın içinden doğrularak çerçeveye alttan girer ve böylece görüntü 

kompozisyonda 4 kişi olurlar. Emine sandıktan çıkıp Ali’ye baktığı anda, görüntülere (Ali ile 

Emine’nin genellikle baş başa kaldıklarında duyulan) daha önce, Ali’nin Emine’lerin evinin 

penceresine taş attığında ve Emine’nin perdeyi aralamasıyla duyulan ve aynı sahnede Emine’nin 
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“geleceğim” deyişine kadar süren (ud sesi hakim) müzik, eşlik etmeye başlar. Müzik, aynı 

zamanda bir sonraki çekimde de duyulmaya devam ederken sanki Ali ile Emine’nin baş başa 

kalacaklarını önceden haber vermektedir.   

 

Tiyatro kulisindeki Emine, Ali, Tavid Usta ve İbiş görüntüsünden, boş salona kesme yapılır 

(izlenen 11. Gün, gece - Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 

28-30. Gün gece). Sandalyeler boştur. Tiyatro gösterisi bitmiş, salon boşalmış ve herkes evine 

gitmiş, deyim yerindeyse el ayak çekilmiştir. Boş sandalyelerden sağa doğru kaymaya başlayan 

kamera, perdeleri çekili sahnenin içinde yerde yan yana oturan Emine ve Ali’yi çerçeve 

merkezine alınca durur. İkisini de uyku tutmamaktadır. Sabahın olmasını beklerler. Görüntü 

kararır. Ertesi gün sabah Hasan’ın karokoldan çıkış görüntüleriyle açılır.   

 

Görüntünün kararmasıyla birlikte, filmin (öykü akışına göre sınıflandırdığımız 

bölümlerinden) 3. bölümü burada sona ermektedir. Belediye Reisinin sabahleyin evinden 

çıkarken ki görüntüyle açılan ve Emine’nin Ali’lerin evinden ayrılmasıyla başlayan, Hasan’ın 

hapisten çıkmasıyla devam eden 3. bölümde yönetmen, ana öykü ekseninde gelişen yan öyküleri 

paralel şekilde birbirinin yerine geçecek şekilde sırayla anlatırken, birbirlerinden farklı yer ve 

zamanlarda gelişen olaylara geçişte kesmelere başvurmuştur. Yönetmen’in öncelikli amacı 

karakterlerin birbirleriyle yaşadığı ilişkiler ve öykünün kesintisiz gelişimi olduğundan, filmin bu 

bölümünde de zaman-mekanda eksiltiye sık sık başvurmuş, öykü ve aksiyonda gereksiz kabul 

ettiği zaman-mekan parçalarını atmıştır. Örneğin bir karakterin bir mekandan bir başka mekana 

geçişinde, iki mekan arasında geçtiği veya geçmesi gereken yerler ve bu sırada geçen zaman 

(Ali’nin Emine’yi evlerine kadar izlemesi, Hasan’ın Emine’yi fayton turuna çıkarması, yine 

Hasan’ın Emine’yi belediye dairesine kadar takip ettiği sahneler dışında) atılmıştır. Hatta, 

parantez içinde anılan takip sahnelerinde bile zaman-mekan atlamlarına buşvurulurken, bu 

sahnelerin takip sahnesi olması nedeniyle ritmi arttırmak için eksilti yapıldığı söylenebilir. Filmin 

başından bu yana olduğu gibi, bu bölümde de yönetmen zaman da ileri atlayış, ya da geri 

dönüşleri karakterler ve onların diyalogları aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Emine’nin Ali’lerden 

ayrılması ile başlayan ve tiyatro sahnesinde Emine ile Ali’nin kararan görüntüsüyle sona eren 3. 

bölümde öykü süresi açısından yaklaşık 1 günlük öykü anlatıldığı, bu 1 günlük öykünün ise 

izleme süresi açısından yaklaşık 23 dakika 20 saniyede anlatıldığı gözlenmiştir.  
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3. bölümde Hasan, Ali’yi dokuma atölyesinde tartakladığı gerekçesiyle, polislerce 

meyhaneden alınarak ve karokala götürülmek üzere yola çıkmıştı. Meyhaneden çıkarkenki 

görüntüde onları izleyen Ali’de vardı ve kompozisyonda son kalan Ali’den Emine’lerin evine 

kesme yapılarak, Hasan’ın karakola gidişine ara verilmişti. İşte filmin öykü akışına göre 4. bölüm 

(final) olarak adlandırdığımız bu bölümü Hasan’ın karakoldan çıkışı ile başlamaktadır. 3. bölüm 

ile 4. bölüm arası geçiş, kararma-açılma sağlanmıştır.  

 

Dış mekan (gündüz) karakol kapısı ve merdivenleri. Emine ile Ali’nin tiyatro sahnesinde 

iken kararan görüntüleri Hasan’ın karakoldan çıkış görüntüleriyle açılır. Hasan kardeşi Nizam’la 

birlikte Karakoldan çıkar (izlenen 12. Gün, sabah- Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” 

demesi dikkate alındığında: 29-31. Gün sabah). Geceyi nezarette geçirmiştir. Kendisini bekleyen 

fayton’a biner. Nizam’a eve gitmesini söyler ve fayton ekranın sağından çıkar, devamı çekimde 

de akranın solundan girecektir.  

  

Filmin 4. bölümü (final), Hasan’ın karokol binasından çıkış görüntüsüyle açılır. Yönetmen 

burada da mekana karakterle ilgisi olmayan bir kişiyi yerleştirir. İlgisiz kişi karakol 

merdivenlerini tırmanırken, Hasan karakol kapısında belirir. Hemen arkasından kardeşi Nizam 

çıkar.  Hasan kapıdan çıkar çıkmaz, sağa (kameraya) döner ve hafif topallayarak biraz da yorgun 

halde merdivenleri iner ve doğruca karakolun karşısındaki binanın avlu duvarı önünde bekleyen 

faytona doğru ilerler. Kardeşi Nizam da arkasından onu izler. Kamera her ikisini de karakol 

kapısından faytona kadar çevrinmeyle izler. Hasan faytonun yanına geldiğinde, yüzünü karakol 

binasına çevirir ve sinirli bir şekilde bakar. Hasan’ın bu sinirli bakışı, bel çekim ölçeğinde 

yapılan kesmeyle fark edilir. Kamera aynı çekim ölçeğinde ve konumda çalışırken Hasan, 

faytona biner, dizginleri alır ve Nizam’a “sen eve git” deyip, dizginleri sallayarak, yorgun bir ses 

tonuyla “dieeh” der. Fayton çerçevenin sağından çıkar, ancak uzaklaşma hissi kameranın 

çevrinmesiyle değil, kardeşi Nizam’ın başını faytonun uzaklaştığı yönde çevirmesi (ekranın 

sağına bakar) ve uzaklaşan at nalı ve fayton tekerlek sesiyle ifade edilir.  

 

Nizam’ın uzaklaşan faytonun arkasından baktığı görüntüsünden, Hasan’ın faytonla 

Emine’lerin evinin önüne yaklaşma görüntüsüne kesme yapılır. Fayton, önceki çekimdeki hareket 

yönüyle uyumlu bir şekilde, çerçeveye soldan girer sağa doğru ilerlerken (kamera çevrinerek 
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izlemekte), evlerinin penceresinden perdeyi aralayarak bakan Nazlı’ya yaklaşık 2 saniye süren bir 

kesme yapılır. İzleyen çekimde yine faytona kesme yapılır. Hasan faytonu durdur ve yere atlar. 

Doğruca Emine’lerin kapısına doğru hızlı adımlarla yöneldiği sırada, temposu yüksek bir müzik 

gittikçe yükselerek görüntülere eşlik etmeye ve filmin ritmini de arttırmaya başlar. Hasan, 

faytondan inip birkaç adım attıktan sonra bir sonraki çekimde bel çekim ölçeğinde kesme yapılır 

ve kamera, çevrinmeyle Emine’lerin kapısına kadar onu izler. Az önce pencereden bakan Nazlı, 

kapıya gelmiştir. Hasan, onu hızla kapının sağına iter ve içeri girer ve içeriden “Emine! Emine!” 

diye bağırma sesleri duyulur. Kamera ise kapıdaki Nazlı’yı göğüs çekim ölçeğinde yan profilden 

göstermeye devam eder. Nazlı çerçevenin soluna bakarken, içerden Hasan’ın sesleri geldikçe yüz 

ifadesi ve mimikleri alaycı bir şekilde değişmektedir. Hasan, kapıdan tekrar görüntüye girer.  

 

Nazlı başlangıçta Hasan’a karşı, Emine’yle Ali’nin nereye kaçtıklarını söylemeyecekmiş 

gibi bir tavır takınırken, bir anda söyleyiverir. Nazlı ayrıca, bununla da kalmaz “Emine Ali’nin 

eğreti geliniydi” diyerek durumu tüm açıklığıyla Hasan’a gammazlar. Nazlı bunu söylerken, 

önceki çekime göre, kamerada Nazlı lehine yapılan açı değişikliğiyle, çerçevede karakterlerin 

önem ve gücü arasında fark yaratılır. Önceki çekimde her iki karakterin yan profilden (Hasan 

lehine vurgu) göğüs çekim ölçeğindeki görüntülerinden, Nazlı’yı karşıdan Hasan’ı sırtı biraz 

kameraya dönük, hafif yan profilden gösterdiği görüntüye kesme yapılır, böylece Nazlı’nın 

söylediği “Emine Ali’nin eğreti geliniydi” sözü kamera açısı aracılığıyla söyleyen kişi önemli 

kılınarak vurgulanır. Bu sözü duyan Hasan, Nazlı’yı kapıya doğru itekler ve hızla çerçevinin 

solundan çıkar ve çerçevede sadece Nazlı kalır. İzleyen çekimde, aşağıda bekleyen faytona doğru 

hızla koşan Hasan’a kesme yapılır Bu sırada çerçeveye sağdan Çeneto da girmiştir. Hasan’ın 

faytona binme hareketinde bir kesmeye daha başvurulur ve arka planda Emine’lerin evi ve kapıda 

Nazlı olduğu halde (karşı açı), fayton ve faytona binmekte olan Hasan’a kesme yapılır. Hasan, 

faytonu harekete geçirip ve çerçevenin soluna doğru yöneldiği anda, Çeneto’ya kesme yapılır. Bir 

önceki çekimde çerçevenin solundan çıkmak üzere harekete geçen fayton, bu çekimde faytonu 

çeken atın çerçeveye alttan girmesiyle Çeneto’yu, önünden geçerek kapatır, soldan çıkmasıyla 

görüntüde sadece Çeneto kalır. Faytonun uzaklaşması, çevrinmeyle değil, Çenotunun yönünü 

çevirmesi ve uzaklaşan at nalı ve fayton tekerlek sesiyle sağlanır. Faytonun arkasından bakan 

Çeneto, çok kısa bir süre sonra bakışlarını çerçevinin sağına (Eminelerin evinin kapısına) çevirir. 

İzleyen çekimde, kapıda göbek atmakta olan Nazlı’ya diz çekim ölçeğinde kesme geçiş yapılır.  
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Hasan’ın istikameti istasyondur. İstasyonda tiyatro kafilesi ilk trenle şehirden ayrılacak, Ali 

ve Emine de onlarla birlikte gidecektir. İstasyonda durgun bir atmosfer hakimdir. Hasan’ın 

faytonla hızla yol alışı ve İstasyon görüntüleri, paralel kurgu yoluyla, istasyon ve istasyona doğru 

hızla gelmekte olan fayton (ve onu kullanan Hasan) sıra ile birbirinin yerine geçecek şekilde kısa 

karelerle aktarılır. İstasyondaki görüntüler durgun, Hasan’ın görüntüleri ise dinamik bir 

kompozisyon ile yansıtılır. Özellikle Hasan’ın fayton ile istasyona doğru yol alışı kısa çekimlerle 

kurgulanırken, görüntülere eşlik eden müzik de ritm arttırıcı etki yaratmaktadır. Ayrıca faytonun 

istasyona doğru yol alışında zamanda uzatmaya başvurulduğu sezilmektedir.  

 

Çekimleri yakından irdelediğimizde, Nazlı’nın evlerinin kapısı önünde göbek atarkenki 

görüntüsünden, istasyondaki tiyatro oyuncularına kesme yapılır. Tiyatro kafilesi şehirden 

ayrılmak üzere, trenin gelmesini beklemektedir. Bekledikleri tren, şehirden en erken saatte 

ayrılacak ilk trendir. Ali ve Emine horoz kostümü giymişler ve kafileyle birlikte tren 

beklemektedir (izlenen 12. Gün, sabah- Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate 

alındığında: 29-31. Gün sabah). İstasyondaki o kadar kalabalığa rağmen, yönetmen yine de arka 

plandan, görüntüdeki kişilerle (tiyatro kafilesi) alakası olmayan kişiler geçirmeyi ihmal etmez, 

hatta trenin yaklaştığı kadrda, çerçevenin sağına bir de simitçi yerleştirmiştir. Kamera çevrinme 

ve kayma (sola) hareketiyle istasyondakileri görüntüler. Ve horoz kostümlü iki kişinin (Ali ile 

Emine) çerçeveye girmesiyle onlar yürümeye devam ettiği için bir süre daha (sola) kayar, onlar 

durunca bu kez önlerine (sola) doğru kayar ve hafif sağa çevrinerek onları odaklar ve durur.  Bu 

sırada görüntüye,  yaklaşmakta olan trenin buhar sesleri eşlik etmeye başlar. Horoz kostümündeki 

Ali ve Emine trenden yükselen buhar sesinin geldiği yöne bakarlar. Bir sonraki çekimde, Ali ve 

Emine arka profilden (karşı açı), omuz çekim ölçeğinde kesme ile görüntülenir. Önceki çekimde 

duyulan buhar sesiyle istasyona yaklaştığı ve Ali ile Emine’nin sesin geldiği yöne bakmasıyla 

yaklaşmakta olduğu anlaşılan tren de onların iki başı arasından onlara (kameraya) doğru 

yaklaşmaktadır. Tren buharlı kara trendir, filmsel öykü dönemine uygundur.  

 

İstasyondaki çekimlerden, şehrin herhangi bir caddesinde hızla yaklaşmakta olan faytona 

kesmeyle geçilir. İstasyon ile istasyona doğru hızla ilerleyen fayton kesme geçişlerle birleştirilir. 

Fayton hızla istasyona (çerçevenin soluna)  doğru yol almaktadır ve geçtiği yolun kenarındaki 
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evler, tarihi dokusuyla filmsel öykü dönemi yansıtmaktadır. Görüntü kompozisyonları 

incelendiğinde, gittikçe yaklaşan trenin buhar basıncı ve basınç dolayısıyla çıkardığı kendine 

özgü o klasik tıslamayla karışık düdük sesi,  atmosferi tamamlamaktadır. Sahneye dinamizm 

katmak için ilgisi olmayan kişileri kadraja ustalıkla yerleştiren yönetmen, bir önceki çekimde 

çerçeveye yerleştirdiği simitçiye bir de müşteri eklemiştir. Ayrıca istasyona yaklaşmakta olan 

fayton görüntüsüne eşlik eden tempolu müzik, istasyondaki görüntülere kesme yapıldığında da 

devam etmektedir. İki ayrı mekana yapılan kesmelerde aynı tempolu müzik duyulurken, görüntü 

kompozisyonlarındaki tren ve fayton birbirine koşut ölçülerde büyüyor izlenimi vermektedir.  

 

Tren’den yükselen buhar basınç ve buhar düdüğü vb iyice yakından ve tok duyulmaktadır. 

Faytonun istasyona doğru hızla yol alışında, faytonun çeşitli parçalarına yapılan ani ve kısa 

kesmeler zamanda uzatma yapılarak, adeta istasyona kadar alınması gereken yolun bitmeyeceği 

izlenimi uyandırılmakta ve aradaki gittikçe daralan zaman baskısı izleyiciye hissettirilmektedir.  

 

İstasyona ulaşan fayton çerçeveye soldan girer ve istasyon girişinde ani bir frenle durur. 

Hasan hemen faytondan atlayarak, merdivenlerde konuyla ilgisi olmayan insanlar arasından 

istasyondaki kalabalığın bulunduğu yere doğru koşar adım ilerler. Önce kalabalığın arasında kısa 

bir süre duran Hasan, dikkatle sağa sola bakarak Emine ve Ali’yi görmeye çalışır. Hasan’ın 

faytonu durdurma, inerek insanların bulunduğu yere doğru koşar adım ilerleme ve bu insanlar 

arasındaki Ali ve Emine’yi arama görüntüleri kesmeyle birleştirilerek, aksiyonda devamlılık 

sağlanmıştır. Hasan’ın durduğu yerden çevreye bakarken, bir anda öne doğru (ekranın soluna) 

yürümeye başlar, aynı anda kamera da onu kaydırma ile izler. Emine ve Ali (horoz kostümü) 

kadraja soldan girince durur. Hasan birkaç kez daha çevresine bakınır ve “Emine!” diye bağırır.  

 

İzleyen çekimde, horoz kostümleri içinde gizlenen Ali ve Emine ile Tavid Usta ve tiyatroda 

yılan dansı yapan yapan kadın, Hasan’a dönerler. Tam bu sırada karakterlerle alakası olmayan 

siyah çarşaflı bir kadın aralarından geçer. Ve göğüs çekim ölçeğinde Hasan’a kesme yapılır. 

Emine ve Ali’nin kostümde gizlendiğini anlayan Hasan, silahını çeker. “Gelmezsen hepinizi 

öldürürüm” der. Burada, Hasan silahını çektiği anda görüntüye eşlik eden tempolu müzik 

kararma-açılma ile yerini daha yavaş ritmli bir müziğe yerini bırakır. Düşük tempolu müzik 

sahneye, hem ritmi azaltıcı, hem de gerilim arttırıcı etki yapar.  
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Çekim süresi, görüntü kompozisyonu, geçiş türü ve diyalog içeriği açısından, görüntüleri 

çözümlemeye çalışırsak; çekimler kesmelerle birleştirilmiştir. Kamera karakterleri öznel bakış 

açısına yakın bir açıdan görüntüler. Emine horoz kostümünü çıkarttığında, kısa bir sessizlik olur 

ve Hasan’ın, istasyona gelişi sırasında görüntüye eşlik eden müzik yavaş yavaş kaybolur ve ritmi 

düşük bir müzik yavaşça yükselir. Hasan ve Ali birbirlerine silah doğrulturlar. Silahların çekildiği 

sahnede, Hasan’ın kararlılığını gören Emine, Ali’nin önüne geçerek, “Hasan yalvarırım” der. 

Emine’nin bu hareketinin hem Ali’yi hem de Hasan’ı etkilediği gözlenir. Hasan duraklar, bir 

anlık Ali ve Emine’ye (yüreğinin içinden gelen bir sesi işitircesine) bakar. Başını önce hafif yana 

(sağa) eğer, sonra bakışlarını aşağı düşürür, başını eğer, silahını indirir ve Hasan’ın “gidin hadi” 

der. Hasan’ın bunu söylemesiyle birlikte hapishanede duyulan müzik, görüntüye eşlik etmeye 

başlar. Müzik’teki değişim, Hasan ve Emine’nin hapishanedeki duygu yüklü konuşmalarını 

anımsatır. Hasan’ın “gidin” demesine karşın, Emine ile Ali’in şaşkın şaşkın bakışları, onu 

sinirlendirir. Hasan silahını tekrar onlara doğrultur ve “defolun” der. Emine ve yanındakiler trene 

binerler.  

 

Trenin istasyondan ayrılış görüntüleri yakından incelendiğinde kamera, lokomotifin sağ ışık 

yanındaki aksamlar, çerçevenin yaklaşık 3’te birini kaplayacak ve çerçevenin solunda olacak 

görünücek lokomotife göre biraz daha uzakta kalan Hasan’ı gösterir. Hasan’ın “makinist sür 

trenini…” demesi ve lokomotife ateş etmeye başlamasıyla birlikte, lokomotif çerçevenin sağına 

hareket eder, çerçevenin 3’te birini kapladığı kısım gittikçe büyürken ekranın tamamını 

kaplamaya tabir yerindeyse ramak kala, yeniden bir kesmeye daha başvurulur. Yapılan bu son 

kesme, trenin lokomotifi ile hemen arkasındaki vagon arasında (vagonun ön kısmandaki, 

basamaklarda) geriye (kameraya ya da Hasan’a) bakmakta olan Emine ve Ali’yedir. Tren yavaş 

yavaş (çerçevenin soluna) uzaklaşırken, kamera çok hafif sola çevrinme yapar. Ancak, bu son 

çekim ile bir önceki çekimde trenin hareket yönü birbirinin tersidir. Önceki çekimde tren 

çerçevenin sağına hareket ederken, filmin son kapanış çekiminde sola doğra hareket etmektedir.  

 

Film, Ali ve Emine’nin bindiği tren istasyondan ayrılırken kararma ve horoz sesi ile biter. 

Tren çerçevenin soluna doğru ilerlerken, önce görüntüye eşlik eden müzik sona erer, ardından 

Emine ve Ali gittikçe uzaklaşan trende görünmez olduklarında görüntü kararırken, horoz sesi 
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duyulur. Horoz imgesi hem filmde işlenen genç erkeklerin evliliğe hazırlanması temasına uygun 

olarak bir erkeklik imgesi, hem de film öyküsünün yaşandığı yöreye ait bir imge işlevi 

görmektedir. Filmin kapanışındaki horoz sesi Ali’nin daha önce filmin birinci bölümünde 

çadırdaki horoz ötüşüne ve Tavid Usta’nın bunu çok beğendiği sahneleri anımsatır. Filmin 

kapanışında duyulan Horoz sesi izleyicide, yükseliş frekansını tamamlayıp, alçalmaya başlarken 

gittikçe bir boşlukta yankılanıyormuş gibi bir izlenim bırakır. Horoz sesinin bitmesiyle birlikte 

uzaklaşan tren görüntüsü kararır ve Sezen Aksu’nun sesinden film için özel olarak bestelenen 

şarkı başlar. Şarkı ile birlikte filmin kredisi (yazı) aşağıdan yukarı geçer.   

 

Filmin son bölümü, şimdiki zaman sürekliliği içersinde gelişir. Sabah saatlerinde karakolda 

başlar ve yine sabah saatlerinde istasyonda biter. Bölüm mekan açısından, Hasan’ın çıktığı 

karakol ile başlar. Emine’lerin evi ve faytonun istasyona ulaşmak için geçtiği caddeler ile devam 

eder ve istasyonda son bulur. Zaman-mekan geçişleri kesme ile sağlanır. Özellikle faytonun 

istasyona doğru yol alışı ile istasyondaki karşılaşma sahneleri kısa çekimlerle kurgulandığından 

ve kullanılan müziğin de etkisiyle ritm yüksek, aksiyonda süreklilik kesintisizdir. Ayrıca müzik 

ve horoz imgesiyle geçmişe bir anımsatma yapılır. Final sahnesindeki çözümlemelerden de 

anlaşıldığı gibi burada saptanan toplam 33 çekimin büyük çoğunluğu 1-5 saniyelik çekimlerden 

oluşur ve tamamı kesmeyle birleştirilir. 32. çekim 8 saniye, 33. sü ve sonuncusu ise 16 saniye 

uzunluğundadır. Son iki çekimde, bir yönde hareket eden nesnenin hareket yönüne kurgu ilkesine 

göre, zıtlık söz konusudur. Tren, 32. çekimde sağa, son (33.) çekimde ise sola doğru 

ilerlemektedir.   

 

Faytonun istasyona doğru yol alışında, geçtiği yolun kenarındaki evler, tarihi dokusuyla 

filmsel öykü dönemi yansıtmaktadır. Fayton, atın başı, atın ayaklarıyla birlikte dönen tekerlekler, 

atın kulakları ve Hasan’ın bel çekim ölçeğindeki görüntüsüne yapılan kesmeler, kısa çekimlerle 

kurgulanarak, görüntülere eşlik eden temposu yüksek müziğin de katkısıyla filmin ritmi oldukça 

hızlandırılmıştır. Ayrıca, faytonun istasyona doğru yol alışı, önce genel çekimde kameraya 

yaklaşırken gösterilir. Ardından (sanki aynı aksiyon) bu kez kısa kısa ve ani kesmelerle, atın başı, 

atın ayakları, dönen tekerlekler, atın kulakları ve Hasan bel çekim ölçeğinde gösterilir ki, burada 

aynı aksiyon üzerinde yapılan ani ve kısa kesmelerle zamanda uzatma yapıldığı söylenebilir.  
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Fayton, at ve atın ayakları ve dönen tekerlekler, faytonun hareket evrenine uygun olup yönü 

çerçevede sola doğrudur ki, bu da kadrajdaki objelerin bakış ve hareket yönüne göre kurgu 

ilkesine uygundur.  

 

İstasyondaki çekimlerde yönetmenin, bir mekanda konuşan iki veya üç kişiyi 

görüntülemede sıklıkla kullanılan açı düzenlemesinde daha çok, üçgen (zaman zaman da karşı 

açı) tekniğine başvurduğu gözlenmektedir. Özellikle Ali ve Hasan’ı birbirlerine silah 

doğrulttuklarında üçgen kamera konumu belirgindir. Çünkü öznel kamera açısına yakın olan bu 

çekimlerde, karekterlerin bakış yönünün doğrultusu çerçevenin dışına (karşısında olduğu 

varsayılan karaktere) doğrudur. İzleyici bu doğrultuyu sezmektedir. Öznel açı olsa, örneğin 

Hasan’ın gözünden Ali’ye kesme yapıldığında, bu karakterin bakışı doğrudan kamera objektifine 

(izleyicinin ya da Hasan’nın gözünün içine) olması beklenir. Oysa buradaki çekimlerde iki 

karakter arasında olanları kamera (izleyici) dışardan izlemekte en azından böyle hissedilmektedir.  

 

Filmin final sahnesindeki çekimleri irdelendiğinde, Ali ve Emine’nin birlikte şehirden 

(Denizli) kaçmayı planladıkları tren, sabahleyin şehirden ayrılacak ilk trendir. Olay, istasyonda 

cereyan etmektedir. Zaman ve mekana ilişkin imlemeler, karekterler ve öykü gelişimine ikinci 

planda kalmaktadır. Önemli olan öykü gelişiminde son vurucu ve etkileyici noktayı 

koyabilmektir. Bu bölümünde, Hasan’ın silahını çektiği anda görüntüye eşlik eden tempolu 

müzik kararma-açılma ile yerini daha yavaş ritmli bir müziğe yerini bırakmıştır. Düşük tempolu 

müzik sahneye, hem ritmi azaltıcı, hem de gerilim arttırıcı etki yapar. Çekimlerin fazla uzun 

olmayışı, öykü ve aksiyonun içeriği ile filmin başından bu yana Kostak Emine-Ali aşkında bir 

tehdit unsuru olarak beliren Hasan’ın ne yapacağının bilinmeyişindeki iç dinamik, filmin istasyon 

(final) sahnesinin, korku, heyecan, gerilim ve adrenalin yükseltici bir atmosfer yaratımında 

önemli etkenlerdir. Yönetmen, aksiyonu çok kısa çekimlerle birbirine eklerken, gereksiz zaman 

mekan parçalarını atarak, öykü gelişimine ve izleyicide bırakmak istediği etkiye göre gerekli 

yerlerde (müzik unsuru ile desteklemek suretiyle) ritmi yükseltmiş, gerekli yerlerde de ritmi 

düşürmüştür. Yönetmen karakterler arası ilişkiler ve öykü gelişimini filmin başından sonuna 

kadar, akıcı, kesintisiz ve tutarlı bir biçimde sürdürmeye özen göstermektedir.  
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Son bölümü özetleyecek olursak, Hasan’ın karakoldan çıkışına, 3. bölümün sonunda Ali ile 

Emine’nin tiyatro sahnesindeki görüntüsünün kararması ile geçilmişti. Bu film öyküsüne göre 

yaşanan son geceydi ve gece ertesi güne kararma-açılma ile bağlanmıştı. Emine ve Ali’nin tiyatro 

kafilesi ile birlikte şehirden ayrılacakları tren, diyaloglara göre sabahleyin şehirden ayrılacak ilk 

trendir. Ancak, saat kaçta ayrıldığını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Varsayımlardan 

hareket edilerek, yaklaşık tahminler yapılabilir. Hasan’ın karakoldan çıkışı ile başlayan bu son 

bölüm, istasyondaki son görüntünün kararmasına kadar, yaklaşık 4 dakika 53 saniye’de 

izlenirken, bunun ne kadarlık bir öykü süresine tekabül ettiği belirgin değildir. Resmi dairelerin 

sabah 8:00’de açıldığı düşünülürse ve Hasan’ın karakoldan çıkışı için gerekli resmi işlemlerinin 

8:00-8:30 arası bittiği, karakoldan Emine’lerin evine gidişi, oradan da istasyona varışı ve trenin 

hareket edişinin birkaç saat alabileceği şeklinde yaklaşık bir tahmin yürütülebilir. Filmin 

bütününe göre bakıldığında, istasyondaki gelişmelerin öyküdeki süresi, filmde izlenen 12. Gün, 

sabah saatleri, Hasan’ın ikinci bölümde Emine ile hapishanede yaptığı görüşmede, Emine’ye “3-5 

gün kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 29-31. Gün sabah saatleridir. 

 

2.1. Filmde zaman-mekan örgüsü ve zaman-mekan sürekliliği  

Yapılan çözümlemelerden anlaşılacağı üzere, filmin bütününe bakıldığında filmde zaman-

makan sürükliliğinin sağlandığı söylenebilir. Film, geçmiş zamanda (1930’lu yıllarda), şimdiki 

zaman sürekliliği içersinde gelişir. Aynı zamanda 3 ayrı şehirde çekilmesine karşın, izleyici filmi 

mekansal süreklilik içinde görür.  

 

Zaman-mekan örgüsü, karmaşık gibi görünmesine karşın, filmin zaman-mekan 

analizlerinde elde edilen verilerin, çözümleme sırasında oluşturulan zaman-mekan çizgelgesinde, 

ilgili yerlerine yerleştirilmesiyle, bütünlük arzettiği gözlenmiştir. Filmde Hasan karakterinin 

Emine ile hapishanede yaptığı 4. görüşmede Emine’ye “3-5 günüm kaldı dayan” demesiyle, 

perdede fiilen izlenen günler’in yanı sıra, ayrıca öyküde hissedilen günler kavramı ortaya 

çıkmakta ve bizi öykü süresine ulaştırmaktadır. Film, fiilen izlenen 12 gün geçişine karşılık, 

yaklaşık 29-31 günlük öykü süresini kapsarken, perdede jenerikle birlikte yaklaşık 107 dakika 9 

saniyelik bir izleme süresiyle izleyiciye aktarılmaktadır.  
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Filmde, her bir bölümün toplam izleme süresi (jenerik dahil 107 dakika 15 saniye) ile bu 

bölümlerin her birine ait (perdede fiilen izlenen) günlerin toplam izleme süresinin (jenerik dahil 

107 dakika 9 saniye), saniye olarak aralarında 6 saniyelik fark olmasına karşın, dakika 

bakımından birbirine eşit olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Bölümlerin başlama-bitiş zamanı ve başlama-bitiş mekanlarına bakıldığında, 1. bölüm 

gündüz (günün hangi saatinde başladığı belirgin değildir) başlar panayır çadırı önünde başlar,  

gece Ali’lerin evinde biter. 2. bölüm gece Ali’lerin evinde başlar, yine Ali’lerin evinde (Emine ve 

Ali’nin odasında) gece biter. 3. bölüm Ali’lerin evinin önünde gündüz (sabah) başlar, tiyatro 

sahnesinde gece biter. 4. bölüm karakol binası önünde gündüz (sabah) başlar, yine gündüz 

(muhtemelen 1-2 saat sonra) istasyonda biter.  

 

Filmdeki gün geçişleri yakından incelendiğinde, başlama-bitiş zamanı ve başlama-bitiş 

mekanlarına bakıldığında ise, 6. gün ile öyküde hissedilen 26.-28. günlerin (fiilen izlenen 9. gün) 

gösterildiği kısımdaki 1 gün (öyküde kaçıncı gün olduğu belirgin değil, 26-27-28. günlerden 

herhangi biri olabilir) gece başlarken, diğer bütün günler gündüz başlar. Gündüz başlayan 2., 3., 

5., 7., 8. (öyküde hissedilen 25-27.), 11 (öyküde hissedilen 28-30.) ve 12. (öyküde hissedilen 29-

31.) günlerin sabah başladığı, bir önceki gün ile bağlantısı, öykü içeriği ve ışık etkisi vb 

öğelerden anlaşılmaktadır. Filmde 4. gün ve 12. gün (öyküde hissedilen 29-31. gün) dışında 

bütün günler gece biter. 4. gün atölyede gündüz başlar yine aynı mekanda gündüz biter. 12. gün 

(öyküde hissedilen 29-31. gün) ise karakol binası önünde gündüz (sabah) başlar, istasyonda yine 

aynı gün gündüz (tahmini 1-2 saat sonra) biter. Ali’lerin evi, Ali ve Emine’nin kaldığı oda, Neşe 

ve Ali’lerin evinin önü, iki ev arasındaki sokak, filmde günlerin başlama-bitiş mekanları öne 

çıkmaktadır.  

 

Filmde, 1., 2. ve 3. günler; 4., 5., 6., 7. günler ile 8., 9.ve 10. günler kesmeyle; 3.- 4.gün, 7.-

8. gün, 10.-11. gün, 11.-12. gün, 12. gün ve kredi kararma-açılma ile birleştirilmiştir. Birinci 

bölümdeki gün geçişlerini (1. ve 2. gün) kesmeyle; 2. bölümdeki gün geçişlerini daha çok 

kesmeyle ancak, her 3 günde bir kararma-açılma ile sağlayan yönetmen, 3. ve 4. bölüm arası 

(aynı zamanda bunlar 11. ve 12. günlere karşılık gelmektedir) geçişi, kararma-açılma ile 

sağlamıştır. Filmin bütüne bakıldığında, bölümler arası geçişleri kararma-açılma ile birleştiren 
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yönetmen, gün değişimlerinde ailelerin piknik sahneleri, Emine’nin Hasan’ı hapishanedeki son 

ziyaret görüntüleri ile Ali’nin kumpanya yöneticisi Tavid (Metin Akpınar) ile görüşme 

sahnelerinden sonra, kararma-açılmaya (Hasan karakoldan çıkarken dışında) pek sık başvurmaz. 

Bu sahnelerden sonra filmdeki gün değişimleri pek belirgin olmamakla birlikte zaman değişikliği 

ancak çevredeki ışık faktörüyle belirlenmeye çalışılsa da filmin sonuna kadar kaç günlük bir öykü 

anlatıldığı hususunda kesin bir rakama ulaşılamamış, ancak gerek karakterlerin diyaloglarına 

dayanarak, gerekse çözümleme sırasında elde edilen verilerin filmin zaman-mekan kurgusu 

çizelgesinde işlenmesi sonucunda yaklaşık bir aylık (29-31) bir öykü süresi olduğu kanaatine 

varılmıştır. Çünkü Çeneto (Füsun Demirel), Emine’yi eğreti gelinliğe ikna etmeye çalışırken ona, 

“dayanacağın bir ay” der. Ayrıca Emine, yine Çeneto tarafından Ali’ye eğreti olması için 

Belediye Reisi Talat Bey’in (Fikret Hakan) eşi İffet Hanım’a (Müjde Ar) tavsiye edilirken, 

Hasan’ın hapisten çıkmasına yaklaşık bir ay kaldığı diyaloglarda dolaylı da olsa ifade 

edilmektedir. Hasan hapisten çıktıktan sonra Emine ile Ali’nin ilişkisini anlar ve Ali’yi dokuma 

atölyesinde tartaklar. Hasan, karakola götürülür ve burada sabahlar, aynı gece Ali ile Emine, 

ertesi gün sabahleyin trenle şehirden kaçmayı planlamışlardır ve geceyi tiyatroda geçirirler. Tüm 

bu sahneler Hasan hapisten çıktıktan sonra öykünün yaklaşık bir gün daha sürdüğü ipucunu 

vermektedir.  

 

Film, bölümlere göre başlama-bitiş mekanı ve öykü süresi-izleme süresi açısından 

değerlendirildiğinde 1. bölümün izleme süresi jenerik dahil 32 dakika 25 saniye olup, yaklaşık 

1.5 günlük bir öykü süresine karşılık gelmektedir. Tamamı birinci bölümde cereyan eden 1. gün, 

jenerik dahil 17 dakika 1 saniyede izlenmektedir. 1. bölümde başlayan (15 dakika 24 saniyesi 1. 

bölüme, 4 dakika 51 saniyesi 2. bölüme dahil) ve 2. bölümde devam eden 2. gün ise toplam 20 

dakika 15 saniyelik bir izleme süresine karşılık gelmektedir. Filmin 1. günü, birinci bölümle 

birlikte, gündüz panayır çadırı önünde standları gezen Ali’nin görüntüsü ile başlar, Belediye 

Reisinin evinde Talat Bey ile İffet Hanım’ın Ali’ye eğreti gelin almaya karar vermeleriyle yatak 

odasında gece biter. Ali’lerin evinde yenilen akşam yemeğinden sonra 1. bölüm biter ve kararma-

açılma ile 2. bölüme geçiş yapılır. 1. bölümde sabah Neşe’nin Ali’lerin evine doğru yürümesiyle 

başlayan 2. gün ise, Ali’lerin evinde, Ali ve Emine’nin akşam yemeğinden sonra kalacakları 

odaya doğru yürümeleriyle başlayan 2. bölümde, akışını sürdürür ve Ali ve Emine’nin odasında 

gece biter. 1. ve 2. bölüm arası kararma açılma, 1. ve 2. gün arası ise kesmeyle birleştirilir.  
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Filmde 2. bölüm, gerek öykü, gerek izleme süresi açısından en uzun süreye karşılık 

gelmektedir. Klip tarzı bölümleri de 2. bölüm içersinde gösteren yönetmen, bu bölümde aşağı 

yukarı 27-29 günlük bir öyküyü, yaklaşık 46 dakika 31 saniyede anlatmaktadır. 2. bölüm, 2. gün 

gece Ali’lerin evinde Ali ve Emine’nin odalarına doğru yürümeleri ile başlar; 10. gün (Hasan’ın 

Emine’ye “3-5 günüm kaldı dayan” demesi dikkate alındığında 27-29. gün) Ali’lerin evinde, Ali 

ile Emine’nin kaldığı odada gece biter ve kararma-açılma ile 3. bölüme geçiş yapılır.  

 

Filmin 2. bölümünde cereyan eden günlerin zaman-mekan bağlamında öykü ve izleme 

sürelerine bakıldığında 3. günün izleme süresi 14 dakika 4 saniyedir ve bu bölümde anlatılan 

yaklaşık 27-29 günlük öyküde, izleme süresi açısından en uzun gündür. 3. gün, sabah Neşe’nin 

Ali’lere doğru yürümesiyle başlar, gece Ali ve Emine’lerin ara sokağında kararma-açılma ile 

biter. Bu bölümdeki ikinci en uzun günse 10 dakika 15 saniye ile 8., öykü süresi açısından 

Hasan’ın Emine’ye “3-5 günüm kaldı dayan” demesi dikkate alındığında 25-27. gündür. Filmin 

çok kısa izleme süresine sahip günleri 2. bölümdedir. Bu bölümde (aynı zamanda klip tarzı 

bölüm kapsamında) cereyan eden 4. gün 0:47 saniyelik; 5. gün 1.04 saniyelik, 6. gün 1:15 

saniyelik izleme süreleriyle öne çıkmaktadır.  

 

Öykü süresi açısından uzun (birkaç günlük) zaman atlamalarıyla öne çıkan 2. bölümde 

yönetmen iki ayrı yerde birkaç günlük öyküyü birkaç dakikada anlatırken, filmin bütününe göre 

zaman kesintisizliğini korumayı başardığını söylemek mümkündür. 2. bölümde öne çıkan, klip 

tarzı bölüm 2 dakika 20 saniyelik bir izleme süresine karşılık gelmektedir. Klip tarzı bölümün 

öykü süresi ise, filmin 8. gününde kendini gösterir. Hasan’ın, filmde perdede fiilen izlenen 8. 

gün, Emine ile hapishanede yaptıkları 4. görüşmede Emine’ye “3-5 günüm kaldı dayan” 

demesiyle, klip tarzı bölümde 17-19 günlük bir öykü anlatıldığı anlaşılır. Hasan, bunu Emine’ye 

fiilen izlenen 8. günde söylemiştir ve bu 8 günlük süre, 17-19 günlük süreye eklendiğinde filmin 

öykü süresi 25-27. günlere ulaşır ki, bu da Hasan’ın “3-5 günüm kaldı” demesiyle, karakterlerin 

diyaloglarına dayanarak tahmin edilen yaklaşık 1 aylık öykü süresini doğrulanmaktadır. Filmin 

ikinci bölümünde, yine birkaç günlük (yaklaşık 3 gün) öykünün birkaç dakikaya sığdırılan bir 

zaman dilimi daha dikkat çekmektedir. Filmde fiilen izlenen 9. güne, Hasan’ın “3-5 günüm kaldı 

dayan” demesine istinaden, öyküde hissedilen 26.-28. güne karşılık gelen bu zaman diliminde, 



 252 

sırayla gündüz piknik yeri, gece tiyatro sahnesi önü, gece Ali ve Emine’nin odasına kesme 

geçişlerle ve Ali’nin Emine’ye “biz geçen gün Neşe ile… ” diye başlayan cümlesindeki “geçen 

gün” ibaresi ile yaklaşık 3 günlük bir öykü anlatıldığı, bunun da 2 dakika 51 saniyede izlendiği 

anlaşılmaktadır.   

 

2. bölümde izleme süresi uzun olan günlerden biri  8. (öyküde hissedilen 25-27.) gündür. 10 

dakika 15 saniyelik izleme süresine karşılık gelmektedir. Öykü süresi açısından Hasan’ın 

Emine’ye “3-5 günüm kaldı dayan” dediği gün olarak önem arzeder. Filmin öykü süresini 

doğrulamada temel dayanak noktasıdır. Çünkü buradan itibaren filmde hissedilen öykü süresi 

karşımıza çıkmaktadır. Hasan’ın bu sözü söylemesine kadar filmde (çoğunluğu klip tarzı 

bölümde olmak üzere), yaklaşık öykü süresi açısından 17-19 günlük bir öykü anlatıldığı tahmin 

edilmiş ve perdede fiilen izlenen 8. günün öyküde hissedilen 25.-27. güne; 9. günün öyküde 

hissedilen 26.-28. güne, 10. günün öyküde hissedilen 27.-29. güne, 11. günün öyküde hissedilen 

28-30. güne ve 12. günün ise öyküde hissedilen 29.-31. güne karşılık geldiği gözlenmiştir.  

 

Filmdeki yaklaşık 29-31 günlük öykü süresini doğrulayan bir başka yaklaşım ise şöyledir: 

Hasan’ın hapisten çıkmasına yaklaşık bir ay kaldığı daha önce karakterlerin diyaloglarında 

belirtilmiştir. Hasan’ın “3-5 gün” dediği günden, filmin son gününe kadar, fiilen izlenen gün 

geçişi sayısı 4’tür. Böylece, filmde izlenen 8. gün ile 25-27. günler arasında 17-19 günlük bir 

öykü süresi olduğu ortaya çıkar. 3-5 gün kavramına istinaden, filmdeki öykü günleri 25-27, 26-

28, 27-29 vb.birer birer (dikey) artış gösterirken, aynı zamanda her artışın yatay olarak 3’er 

günlük öykü süresine sahip olduğunu ileri sürmek mümkündür. Çünkü, 3-5 aslında, 3-4-5 olmak 

üzere 3 değeri (gün) bağrında taşımaktadır.  Aynı şekilde 25-27 de, 25-26-27 olmak üzere 3 günü 

bağrında taşımakta ve yukarı doğru her bir artışta, aslında 3 gün birden atlanmaktır. Filmde 

Hasan’ın “3-5 gün” ifadesini kullandığı 8. günden itibaren, filmin sonuna kadar toplam 4 gün 

geçişi izlenmiştir. Her gün geçişinde yönetmenin 3 günlük öykü anlattığı varsayıldığında, 

Hasan’ın 8. günde “3-5 günüm kaldı dayan” demesinden sonra filmin sonuna kadar, öykü süresi 

açısından 12 günlük bir öykü anlatıldığı anlaşılır. Hasan’ın “3-5 günüm kaldı” diye konuştuğu 8. 

güne kadar, 2. bölümde izlenen klip tarzı kısımda 17-19 günlük bir öykü anlatıldığı daha önce de 

belirtilmiştir. Az önce yukarıda saptanan 12 günlük öykü süresi ile 17-19 günlük öykü süresi 
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birbiriyle toplandığında, filmin öykü süresi yine yaklaşık (29-31 gün) olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

Filmde izleme süresi en uzun gün, fiilen izlenen 11. (öyküde hissedilen 28.-30.) gündür ve 

3. bölümün tamamına yayılmıştır ve izleme süresi 23 dakika 20 saniyedir. Yaklaşık üç günlük bir 

öykü süresinin hissedildiği bu bölüm (aynı zamanda fiilen izlenen 11., öyküde hissedilen 28.-30. 

gün) Ali’lerin evinin önünde Reis Bey’in faytona binmesiyle sabah başlar, tiyatro sahnesinde 

gece biter ve kararma-açılma ile 4. bölüme geçilir. 4. bölüm aynı zamanda filmin fiilen izlenen 

12., öyküde hissedilen 29.-31. günüdür. İzleme süresi 4 dakika 53 saniyedir ancak, öykü süresi 

belirgin değildir. Karakol önünde sabah başlar, tahminen yaklaşık 1-2 saat sonra istasyonda 

gündüz biter.  

 

Filmde, daha önce de belirtildiği gibi yer (mekan) adı kullanılmamaktadır. Filmde zaman-

mekan, dolaylı olarak izleyiciye hissettirilmektedir. Örneğin Çeneto, İffet Hanım’a ünlü eğreti 

gelinleri sayarken, “Yeni Hisarlı Gül Raziye”yi de sayar. Ayrca filmdeki Horoz imlemeleri 

Denizli’yi, tiyatro grubunun akşam yapılacak gösterilerini vatandaşlara duyurmak için caddede 

geçiş yaptığı sırada, “Harmandalı” müziği görüntülere eşlik etmektedir ki, bu müzik öykünün 

geçtiği ege yöresini çağrıştırmaktadır.  

  

Filmde, öykü mekanının Denizli olduğu karakterlerin diyalogları ile öykü dönemine ilişkin 

çeşitli objeler ve müzik yardımıyla yapılan imlemelerle dolaylı bir şekilde hissettirilmeye 

çalışılır. Çekim mekanlarının Kastamonu olduğu kesin olmakla birlikte, çekimlerin yapıldığı 

mekanların şehrin nereleri olduğu belirgin değildir. Örnek vermek gerekirse kamera, yine bir 

roman uyarlaması olan Ömer Kavur’un Anayurt Oteli’ndeki uslubu kadar, mekanı bir karakter 

gibi algılamaktan uzaktır. “Eğreti Gelin” filminde ise Yönetmen Atıf Yılmaz’ın, mekandan çok 

karakterlerin ilişkilerine, yaşadıklarına, olayların belirli bir yönde sürekli ve tutarlı bir gelişme 

göstermesine ağırlık verdiği gözlenmektedir.  

 

Filmde, Ali’nin yaşadığı ev ile sözlüsü Neşe’nin yaşadığı evin aynı cadde üzerinde olduğu, 

aralarında bir sokak (Dilruba) bulunduğu, kameranın çevrinme hareketlerinden anlaşılmakta, 

fakat ev aynı anda tek bir çekimde (kamera sabit, çevrinme ya da optik kayma yapmadan) 
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gösterilmemiştir. Her iki ev giriş (zemin kat dahil) 3 katlı gözükmektedir. Belediye Reisinin 

evinin içindeki görüntülerde, odaların birbirlerine göre nerede ve hangi konumda olduğunu kesin 

olarak belirleyebilmek güçtür. Ali ile Emine’nin kaldığı odanın, girişin bir üst katında olduğu 

çıkılan merdivenlerden anlaşılmaktadır. Ayrıca yine aynı karekterin ayrı ayrı odalarda 

gecelediklerinde, kapıları birbirine karşılıklı odalarda kaldıkları, Ali’nin merdivenleri çıkınca 

sağda Emine’nin, solda ise kendi odasının olduğu gözlenmektir. Yine yemek yenilen salonun 

giriş (zemin) katın bir üst katında, mutfağın ise zemin katta olduğu Ali’nin sözlüsü Neşe’nin 

merdivenlerden üst kata çıkarken, Emine’nin kahve yapmak üzere zemin katta kalmasından (ki 

kahve mutfakta yapılır) anlaşılmaktadır.  

 

Filmde en çok öne çıkan mekanlara, Belediye Reisinin evi, (içi/dış), Ali ve Emine’nin 

kaldığı oda, hapishanenin görüşme odası, dokuma atölyesi, Belediye Reisinin makam odası, 

kumpanya çadırı, çadırın içindeki tiyatro salonu ve sahne, Emine’nin kardeşi Nazlı’nın okuduğu 

millet mektebinin koridoru ve sınıfı, Ali’nin okuduğu okulun önü, (iç/dış), Belediye Binası (bir 

kez görülür, o da Hasan’ın (Şevket Çoruh), Emine’yi yanındaki güvenlik görevlisiyle Belediye 

Binasına girerken onları izlediği sırada), çekim mekanlarının şehrin neresinde olduğu belirgin 

olmayan pazar yeri, dar sokaklar (Ali’nin Emine kovulduktan sonra izlediği sırada görülür), bir 

piknik alanı, hapishane (iç/dış), Karakol binası yan cephe, istasyon örnek gösterilebilir.  

 

Yönetmen, Filminde zaman-mekan sürekliliğini sağlamada çeşitli yöntemlere başvurur. 

Diyalog-mekan sürekliliği tekniği buna en güzel örnektir. Kesme geçişlerle bu tekniğin filmde 

başarıyla uygulandığı görülür. Tekniğin özüne bakıldığında, bazı bölümlerde bir sahnede geçen 

diyaloglarda söz edilen mekanın, devamı sahnenin çekim mekanını oluşturduğu gözlenmiştir. 

Örnek vermek gerekirse bir ayrımda İffet Hanım, Ali’ye “Baban atölye’de seni bekliyor” 

dediğinde, kesme ile doğrudan atölyeye Ali’nin babası ile konuşma görüntülerine geçilir.  

 

Yönetmen Atıf Yılmaz’ın filmde, mekan-diyalog kurgusuna ilişkin uyguladığı bir diğer 

teknik ise, bir mekanda aksiyon gerçekleşirken bu aksiyon görüntülerine, bir başka mekanda 

konuşan iki kişinin diyaloglarının eşlik etmesidir. Örnek olarak, dokuma atölyesindeki bir 

sahnede, dokuma ustası Ali’yi babasına şikayet etmektedir. Babası Ali’yi “iş başına” diyerek 

yanlarından uzaklaştırır ve Usta ile Talat Bey, konuşmaya devam ederler ve görüntüler bu iki 
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karakteri göstermektedir. Ne zaman ki ustası Ali’nin sanatçı yönünü babasına övmeye 

başladığında, kesme ile bez üzerine baskı yapan Ali’nin görüntülerine geçilir; ancak, görüntülere 

eşlik eden ses, dokuma ustası ile Ali’nin babasının konuşmalarıdır. Yönetmenin ayrıca, gereksiz 

zaman-mekan parçalarını atarak, zaman-mekan eksiltilerini, anlatmak istediği öykünün olay 

örgüsüne uygun ve tutarlı biçimde sağladığı da söylenebilir.  Filmin bir dönem filmi olmasının da 

etkisiyle, filmde mekana ilişkin tanıtıcı, ayrıntı ve genel çekimlere pek sık yer verilmezken, 

sadece olayın geçtiği mekan-zaman dikkate alınır ve gereksiz zaman-mekan parçaları atılır. 

Filmin başından sonuna kadar, Yönetmenin pek çok sahnede kullandığı “vurgulanmak istenen 

(önemli) net- vurgulanmak istenmeyen (önemsiz) flu” tekniğinden söz etmek gerekir. Atıf 

Yılmaz, “Eğreti Gelin”de, bunu yetkin bir şekilde uygulamıştır. Yönetmen, vurgulamak istediği 

temel bir öğeyi özellikle konuşan karakterlerden, ön planıdakileri net-arka plandakileri flu 

göstererek, filmin pek çok sahnesinde mekanın çok da önemli olmadığını göstermek istemiştir.  

 

2.2. Görüntü boyutunun zaman-mekan etkisi ve çekimde zaman-mekan sınırları 

Yönetmen, sinama tekniğinin olanakları ve kendine özgü yöntemleriyle, filminin bir 

“dönem filmi” olmasından doğan zaman-mekan sınırlılığı ve güçlüklerinin üstesinden başarıyla 

gelmiştir.  

 

Filmde çekimlerin yapıldığı şehirle ilgili mekanlar ve birbirlerine göre konumları, ayrıntılı 

olarak gösterilmemektedir. Nedeni olarak, filmin bir dönem filmi olması nedeniyle çerçeveye 

günümüze ait bir nesne, ya da nesnelerin girmesinin önüne geçilme çabası gösterilebilir.  

 

Bütün iyi niyetli çabalara karşın, filmde bir iki sahnede bu tip nesne veya nesnelerin 

görüntülere girdiği gözlenmiştir. Örneğin, filmdeki adıyla “Hisseli İstikbal Kumpanyası” 

oyuncuları, vatandaşlara akşam yapacakları gösteriyi duyurmak amacıyla caddede yürürken, geri 

planda çerçeveye elektrik direği girmiştir. Oysa gerek Kostak Emine’nin evinde, gerekse belediye 

reisinin evinde gaz lambaları kullanıldığı dikkat çekicidir. Ayrıca Emine’nin, Hasan’ın hapisten 

çıkmasına bir gün kala, İffet Hanım’dan izin alıp evlerine gitmek üzere Reisin evinden çıkıp, 

Ali’nin sözlüsü Neşe ile karşılaşması ve konuşması esnasında, bir ilkokul öğrencisi çerçeveye 

girer ki, önlüğü mavidir. Oysa daha birkaç yıl öncesine kadar ilkokul (şimdiki adıyla ilköğretim) 

öğrencilerinin önlüğünün siyah olduğu bilinen bir gerçektir.  
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Filmde mekana ilişkin geniş açılı çekimlere pek fazla yer verilmemiştir. Hatta, Ali ile 

sözlüsü Neşe’lerin evinin arasından geçen sokağın sokak tabelasındaki yazıdan “Dilruba Sokak” 

olduğu izlenimi oluşsa da bunu kesinleştirmek zordur, çünkü kamera çevreye ilişkin tanıtıcı, 

geniş açı ya da detay çekimler kullanmaz. Mekana ilişkin detay çekimler, filmin birkaç 

sahnesinde kullanılır ancak bunların mekanı tanıtmaktan çok, mekandaki karakterlerin kişiliğini 

ve alışkanlıklarını vermeye yönelik olduğu sezilmektedir.  

 

Yönetmen Atıf Yılmaz, “Eğreti Gelin”  filminde, daha önce çeşitli başlıklar altında da 

değinildiği gibi, genel çekimlere pek sık başvurmamaktadır. Nedeni olarak filmin “dönem filmi” 

niteliği taşımasından dolayı, çerçeveye günümüze ait bir nesne ya da nesnelerin girmesinin önüne 

geçme çabası gösterilebilir. Örneğin, filmde 3. gün gündüz Ali ile Neşe’lerin evinin ara 

sokağında iki karakterin (Ali ve Neşe) konuştukları sahne çekimlerinde yönetmen, Ali’lerin 

evinin duvarındaki sokak adını bile izleyiciye okutmaktan adeta kaçınır gibidir. Duvardaki tabela 

çerçeveye tam olarak girse de kamera Ali ile çevrindiğinden, üzerindeki yazı güçlükle 

okunabilmektedir. Defalarca yapılan izlemelerin ardından bu sokağın adının daha çok Dilruba 

(Dilara da olabilir) sokak olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetmen karakterleri duvar dibinde 

konuşturur, arka planda sadece duvar olduğundan çevre hakkında doyurucu bilgi edinmek 

mümkün değildir. Oyuncuları mekanda daha çok bel, omuz ya da yakın çekimde gösteren 

yönetmen, genel çekimlerin zorunlu olduğu yerlerde bile oyuncuları duvar dibinde dar bir 

çerçevede konuşturur. Oyuncuları görüntü kompozisyonunda çerçeveden çıkarmamaya özen 

gösteren yönetmen, sırf mekanı tanıtma amaçlı özel çekimlere filminde pek yermez. Sadece 

Ali’nin odasında kameranın aktüel yöntemle eşyaları gösterdiği gözlenir ancak, bunun da mekanı 

tanıtmaktan çok Ali’nin kişiliğini (alışkanlıkların, hobilerini, vb) tanıtmak amacıyla yapıldığı 

düşünülmektedir.  

 

Yönetmen filminde “ön plandakileri (vurgulanmak istenen-önemli) net-geri plandaki 

(vurgulanmak istenmeyen-önemsiz) flu” şeklinde göstererek, filmde mekanın çok da önemli 

olmadığını göstermek istemiştir. Yönetmen bu tekniği karakterlerin birbirleriyle (konuşan net-

izleyen dinleyen flu) konuşması sırasında da filmin başından sonuna pek sahnede kusursuz 

kullanılır.  
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Tiyatro sahnesinde ikiden fazla oyuncunun tek çerçevede görüntülendiği birkaç sahnede 

alan derinliği de başarıyla uygulanmıştır. Tiyatro sahnesinde (arka planda) dansçı kadın 

izleyicileri selamlar (flu görünür), Ali ve Tavid Usta tiyatro kulisinde (ön planda) konuşur ve her 

üç karakter aynı çerçevede gösterilir ki, burada yönetmen alan derinliğini kullanır.   

 

Yönetmen, dramatik etkiyi arttırmak için bazı sahnelere ayrıntı çekimiyle başlar.  Bu 

tekniğin daha çok, ana öykü eksenine paralel gelişen tali öykü parçacıklarına geçişlerde, 

kullanıldığı gözlenmektedir. Örneğin, Ali kasaya para yerleştirirken, önce para yerleştiren el 

görüntüsünü ayrıntı çekimi ile gösterilir, ardından elin sahibi (Ali), omuz ya da bel çekim 

ölçeğinde gösterilir. Aynı şekilde, parkta Nazlı parkta sevgilisine fotoğrafını gösterirken, kamera 

yine önce Nazlı’nın elinde tuttuğu fotoğrafı ayrıntı çekimi ile gösterir, ardından daha büyük bir 

çekim ölçeğinde iki karakteri (Nazlı ve sevgilisi) aynı çerçevede gösterir.  

 

Filmde zaman atlamaları ve gün geçişleri, öykü içeriği, diyaloglar, geçiş türleri ve ortamın 

aydınlık-karanlık durumuna göre kendini izleyiciye hissettirir. Filmin bir dönem filmi taşıması 

nedeniyle, görüntü kompozisyonunda oyuncuların çerçeve dışına çıkarılmamaya özen gösterildiği 

gözlenmektedir. Çünkü, mekanda en küçük bir zamansal uyumsuzluk, filmin “dönem filmi” olma 

özelliğine zarar verecektir. Dolayısıyla özellikle dış mekan çekimlerinde kamera sadece 

oyuncuları izler ve ön plandaki oyuncu veya oyuncuları, objeleri (vurgulanmak istenenleri) net 

gösterir, gri planı genellikle flu gösterir. Oyuncuların olmadığı bir mekanı genel hatlarıyla 

görüntülemekten kaçınır. Bir oyuncu boy çekim ölçeğinde verilmek istendiğinde ve genel 

çekimin zorunlu olduğu durumlarda bile duvarlardan destek alındığı gözlenir. Oyuncular duvar 

dibinde konuşturulurken, genel çekimden çok, dar açı ve yakın çekimlerle gösterilir. Örneğin, 

Emine’nin olaylı bir şekilde Ali’lerin evlerinden ayrıldıktan sonra Ali onu takip eder ve 

Emine’lerin evinin köşesine kadar gelir. Kamera, Ali’yi Emine içeri girer girmez, Emine’lerin 

evinin kapısının önünden genel çekimde görüntüler ancak, çerçevenin yaklaşık üçte ikisini duvar 

kaplar.  

 

Yönetmen yine, filmin bir dönem filmi olması ve öykü bütünlüğü ve ile karakterler arası 

ilişikinin ön planda olması nedeniyle, filmde karakterlerin mekanlar arası yer değiştirmelerini 
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birkaç sahne dışında (Emine, Ali’lerden olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Ali’nin onu, evlerine 

kadar takip etmesi; Hasan’ın Emine’yi belediye dairesine kadar izlemesi; Hasan’ın fayton ile 

istasyona doğru yol alışı) dışında pek fazla göstermez.  

 

Filmsel zaman yaratılmasında görüntü boyutu, görüntü boyutu yaratılmasında kameranın 

konuya bakışı önemli, çekim ölçekleri ve merceklerin türü önemli rol oynar.  

 

2.3. Kurgu, geçiş türleri ve kamera hareketleri  

Yönetmen görüntü kompozisyonunu, oyuncu, (diyalog-öykü içeriği) ses, ses-müzik ve ışık 

öğeleriyle uyumlu bir şekilde bütünleştirerek, filminde zaman-mekan geçişleri, karakterlerin 

bakış ve aksiyonun yön tutarlılığını kurgu ile ustaca vermeyi başarmıştır.  

 

Ayrıca, film üç ayrı şehirde çekilmesine karşın (Kastamonu, Uşak, İstanbul), tek bir öykü 

mekanında gerçekleşiyormuş (mekan sürekliliği) izlenimini vermektedir ki, bununda kurgu 

yoluyla başarıldığı söylenebilir.  

 

Örneğin, mekan değişimlerinde ses yoğunluğu da değişmekte, sesin geldiği kaynağın 

bulunduğu yer ile görüntüdeki kişilerin bakış yönü tutarlıdır.  

 

Filmde, gün değişimi geçişlerinde daha çok kesmelere, bölümler arası geçişler kararma 

açılmaya başvurulmuştur. Özellikle, bölümler arası geçişlerin tamamı kararma-açılma ile 

sağlanmıştır. Gün geçişlerinin bölümler arası geçiş ile çakışanları kararma-açılma, diğerlerinde 

ise daha çok kesmeyle geçiş kullanılmıştır. Yönetmen filmde baştan sona fiilen izlenen 12 gün 

geçişinin 4’ünde kararma-açılmaya, birinde ise (o da son gün filmin bitişinde) kararmaya 

başvurmuştur. Kararma-açılma geçişlerin ikisi aynı zamanda bölümler arası (2. bölümden 3. 

bölüme ve 3. bölümden 4. bölüme) geçiş; ikisi de ikinci bölüm içersinde gösterilen klip tarzı 

bölüme (3. günden 4. güne) geçiş ve klip tarzı bölümün bitiminden sonra yine ikinci bölümde 

devam eden (7. günden 8. güne) geçişte kullanılan kararma-açılma geçişleridir. Perdede fiilen 

izlenen 12. günde trenin istasyonun uzaklaşması ile görüntü kararır ve filmin bitiş kredisi akmaya 

başlar.  
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Filmde, zincirleme geçiş türü hiç kullanılmamış, daha çok kesme ve kararma-açılma geçiş 

türününe başvurulmuştur. Filmde kararma-açılma ve kesmelerin yerli yerinde kullanıldığı 

söylenebilir. Bölümler arası geçişlerde ve gece biten günlerin ertesi güne geçişlerinde başvurulan 

kararma-açılmalar, izleyiciyi dinlendirme, bir sonraki sahneye hazırlama ve izleyicinin öyküsel 

gelişim açısından iki sahne arası farkı sezmesine olanak sağlama işlevini yerine getirmektedir.  

 

Zamanda geri dönüş ve/veya ileri atlayışlar, görüntüler aracılığıyla karakterlerin anılarında 

canlandırdığı görüntülerle değil, onların diyalogları aracılığıyla şimdiki zaman kullanılarak 

anlatılır. Filmin bir karakteri geçmişten söz etmeye başladığında, görüntüler geçmişteki olayları 

göstermez, karakteri göstermeye devam eder. Buna en güzel örnek, Ali Babasına “Eğreti gelinin 

oldu mu?” diye sorduğunda, babasının gözleri bir noktaya dalar ve o günleri adeta yaşayarak 

anlatır. Ancak, bu sırada kamera Ali’nin babasını göstermeyi sürdürür. Bu da filmin şimdiki 

zaman sürekliliğinde geçtiğini gösterir.  

 

Yönetmen kurgu aracılığıyla diğer filmsel anlatım öğelerinin de desteğiyle (ses, müzik, 

renk, ışık, vb) ritim ve çeşitli zaman-mekan etkileri yaratırken, öykünün ileriye doğru tutarlı 

akışını, zaman-mekan sürekliliği içersinde gerçekleştirerek, filmde bütünselliği sağlar. Örneğin, 

ikinci bölümdeki klip tarzı bölümde, karakterlerin yaşadığı ruhsal gerilimi, Sezen Aksu’nun 

sesinden duyulan filmin orijinal müziği eşliğinde (müziğin bu sahnenin ruhuna kattığı dramatik 

etki büyüktür),  kısa çekimlerle özetlerken, aynı zamanda öykü gelişiminde 17-19 günlük bir 

öyküyü birkaç dakikaya sığdırır. Yine Hasan’ın faytonla istasyona doğru yol alışı sırasında kısa 

çekimlerle ve müzik unsurunu da kullanarak, istasyon ve faytonun geçtiği mekanlar arasında 

öyküsel gelişim açısından zamansal baskıyı (Hasan acaba tren ayrılmadan istasyona varabilecek 

mi?) ustaca izleyiciye hissettirir.  

 

Emine’nin Ali’nin annesi ile tartıştıktan sonra koşar adım evlerine gidişini ve Ali’nin onu 

izleyişi yine kısa çekimlerle kurgulanarak, müziğin de katkısıyla temposu yüksek bir takip 

sahnesi gerçekleştirilir. Filmdeki bu takip sahnesinde karakterlerin geçtiği mekanlar, kısa 

çekimlerle ard arda eklenerek hızlı bir ritm yaratılırken, kısa çekimler, müzik ve öykünün 

içeriğinden doğan sinerjiden ustalıkla yararlanılmaktadır.  
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Yönetmen, filmde ana öykü ekseninde gelişen tali öykü parçalarını, birbirinin yerine sırayla 

izleğe gelecek şekilde paralel kurgular. Örneğin filmde, Hasan hapisten çıkmanın verdiği sevinç 

ile Emine’yi şehirde fayton turuna çıkarır. Nazlı’da sevgilisinin yolunu tutar, bu sırada Ali ve 

arkadaşı da çarşıda gezmektedir. Hasan ve Emine’nin faytonla evden ayrılma, çarşıda gezme ve 

Ali ile karşılaşma sahneleri kısa çekimlerle gösterilirken, aynı zamanda ana öykü ekseninde ve 

ana öyküye yardımcı yan öykülere kesme yapılır. Benzer şekilde, Hasan’ın Emine’yi belediye 

dairesine kadar izledikten sonra binanın yan tarafında onu beklerken, Belediye Reisi Talat 

Beyoğlu ile konuşmaktadır. Emine’de yandaki güvenlik görevlisiyle belediye binasına gelmiştir. 

Yönetmen paralel kurguladığı öykü parçalarını dolayısıyla filmin ana karakterlerini belediye 

binasında dolaylı olarak karşılaştırır, tam karşılaştırmayı ise istasyonda yapar.  

 

Kamera hareketleri açısından değerlendirecek olursak yönetmen, optik kaymaya (zoom in/out) 

bir-iki sahne dışında başvurmamıştır. Optik kaymanın en belirgin olduğu çekime Ali’lerin 

evindeki (izlenen 10. gün gece- Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi dikkate alındığında: 27-29.gün 

gece) bir sahnede rastlanmaktadır. Talat Bey içkisini yudumlarken, odasında Ali’ye ud çalıp şarkı 

söyleyen Emine’ye şarkı söyleyerek eşlik ederken, Talat Bey’i gösteren kamera, hafif optik 

kayma ile (zoom out) aynı masadaki İffet Hanım’ı da çerçeveye dahil eder. Filmde zaman-mekan 

farklılıkları optik kaymadan çok, sabit kameranın yanı sıra, çevrinme ve kayma (şaryo) 

hareketleriyle verilmiştir. Karakterler dar açılı merceklerle görüntülendiğinde arka plandaki 

mekandaki görüntüler bulanıklaşmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, yönetmen dış mekanda, 

karakterleri geniş açıda pek fazla göstermez. Onu ilgilendiren sadece kurduğu çerçeve 

kompozisyon ve anlatmak istediği tutarlı bir akıcılıkta öykünün gelişimidir.  

 

2.4. Zamanda uzatma-atlama 

Filmde zaman kullanımına yakından bakıldığında, zamanda geri dönüş kullanılmamıştır. 

Zaman-mekanda öykü, görsel yönüyle zaman açısından ileri doğru bir yönde gelişimini sürdürür. 

Geçmiş zamandaki olaylar ya da ileriye dönük planlar (konuşmalar) karakterlerin diyalogları 

aracılığıyla şimdiki zaman sürekliliğinde anlatılır. Karakterler konuşurken, düşündükleri ya da 

hayal ettikleri şeyler görüntü aracılığıyla zamanda geri dönüş yapılarak gösterilmez. Karakterler, 

geçmişten ya da gelecekten söze ederken, kamera yine onları göstermeyi sürdürür. Bu da 

olayların şimdiki zaman sürekliliğinde geçtiğini göstermektedir.  
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Ancak, bütün sinema filmlerinde olduğu gibi, zaman-mekanda atlama yoğun olarak 

kullanılmıştır. Zaman-mekanda atlama yapılmadan film yapmak zaten mümkün değildir. 

Yönetmen Atıf Yılmaz, “Eğreti Gelin” filminde de, öykünün tutarlı bir ilerleyişi ve bütünlüğünü  

içersinde zaman-mekan sürekliliğini sağlayabilmek için, öykü içeriği ve olayların gelişimine göre 

pek çok aksiyonda gereksiz zaman-mekan parçalarını atmıştır.  

 

Filmde, öykü ve karakterler arası ilişkiler ön planda olduğu için, karakterlerin mekanlar 

arası yer değiştirmeleri ve zaman değişimlerinde gereksiz olan parçalar atılır. Örneğin, gün içinde 

sabah başlayan bir aksiyon biter bitmez aksiyondaki ana karakter, öykünün gelişimine göre bir 

başka zaman ve mekanda (aksiyonda) doğrudan kesmeyle ancak bu kez akşam görünür. Örneğin, 

Ali’ Emine’ye 7. gün sabah çiçek verir ve onu akşamki tiyatro gösterisine davet eder. Burada 

çiçekleri koklayan Emine’den doğrudan, aynı gün akşam tiyatro kulisinde Ali’nin gösterisini 

izleyen Emine’ye kesmeyle geçilir.  

 

Filmde yaklaşık 29-31 günlük öykü anlatılırken, yönetmenin, zaman üzerinde tahakküm 

kurduğu gözlenmektedir. Çünkü, öykü süresi açısından 2. bölümdeki klip şeklinde gösterilen 

sahnelerde bile zaman akışı,  filmin bütünü ve genel karakteri göz önüne alındığında tutarlı ve 

yerli yerindedir. İzleme süresi açısından 17-19 günlük bir öykünün, yaklaşık 2.20 saniyelik bir 

izleme süresine sıkıştırıldığı, 2. bölümdeki klip şeklinde gösterilen sahnelerde bile, zaman atlayışı 

sürekliliğini korur ve normal bir izleyici gözüyle bakıldığında pek fark edilmez, ancak 

karakterlerin aralarında geçen (Hasan’ın Emine’ye “3-5 günüm kaldı dayan” demesiyle) 

konuşmalardan anlaşılabilmektedir.  

 

Zaman-mekan atlamalarını filmin pek çok yerinde ustalıkla kullananan yönetmenin, filmin 

birkaç sahnesinde zamanda uzatmaya da başvurduğu söylenebilir. Örneğin, Ali ve Emine’nin 

odasında ağız dalaşına girdiğinde, İffet Hanım’ın onları azarlarken, çevresinde 180 derece 

dönmesi (aksiyon) karşı açı tekniğiyle iki farklı açıdan gösterilmiştir. Ayrıca, faytonun istasyona 

doğru yol alışında, hızla ilerleyen faytonu önce genel, ardından (aynı aksiyonda) atın başı, 

kulakları, ayakları, dönen tekerlekler ve fayton üzerindeki Hasan’a yapılan kısa çekimlerle 
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kurgulayarak gösterdiği sahnede, yönetmenin zamanda uzatmaya başvurduğu tahmin 

edilmektedir.  

 

 

2.5. Ritim yaratmada zaman-mekan faktörü 

Değişik tempo ve zaman aralıklarının düzenlenmesiyle ritmik kompozisyonlar sınırsız bir 

çeşitlilik yaratır (Jacobs 1994:40-41). Kısa çekimler, ritim arttırıcı etki yapar. Ritmin artmasıyla 

hareket de hızlanır. Kısa çekimlerin ard arda kesmeyle birleştirilmesi, ritim arttırıcı etki yapar. 

“Eğreti Gelin” filminde en çok kullanılan geçiş türü kesmedir.  

 

Yönetmen Hasan’ın Emine’yi ve yanındaki güvenlik görevlisini belediye binasına kadar 

izlediği, Emine’nin Ali’lerden olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Ali’nin evlerine kadar Emine’yi 

takip etmesi ve faytonun istasyona doğru yol alışında kısa çekimleri kesmelerle birleştirerek ritmi 

yükseltir. Özellikle faytonun istasyona doğru yol alışında, iki mekan arası mesafe ve zaman 

(acaba tren kalkmadan istasyona varabilecek mi?) baskısını hissettirir. Yönetmen kısa ve uzun 

çekimler kullanarak, müziğin de katkısıyla öykü içeriği ve olayların seyrine göre ritmi 

arttırır/düşürür. Örneğin, 2. bölümdeki klip tarzı kısımda, farklı zaman ve mekanlarda 

gerçekleşen olaylar kısa ve uzun çekimlerle gösterilirken müzik etkisiyle ritim oldukça 

düşürülerek, yaklaşık 17-19 günlük bir öykü birkaç dakikaya sığdırılır.  

 

2.6. Ses ve müziğin zaman-mekan yaratımındaki rolü 

Filmin genelinde öykü içeriği ve olayların gelişimine göre ses-müzik öğeleri ve zaman-

mekan görsel bir bütünlük arz edecek şekilde dengeli ve uyumludur.  

 

Yönetmen Atıf Yılmaz, filminde ses ve müziğin yarattığı dramatik etkilerden ustalıkla 

yararlanmıştır. Müziği karakterlerle örtüştürür ve bunu izleyiciye hissettirir. Örneğin, Emine ile 

Hasan’ın hapishane görüşmelerinde görüntüye eşlik eden ses ve müzik mekanın atmosferini 

yansıtır. Emine’nin Hasan ile hapishanede her görüşmesinde izleyici aynı müziği işitir. Yine Ali 

ve Emine’nin baş başa kaldıklarında filmin özel müziği duyulur.  
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Ayrıca, filmin bütün sahnelerinde çekim ya da planlar arası geçişlerde, seslerin duyuluşu ile 

ses kaynağının yeri arasındaki uyum dikkat çeker. Örneğin, filmin birinci günü akşamki tiyatro 

gösterisinden sonra kulise giderken, perdedeki konumlarına (çerçeve) göre, Talat Bey ile 

yanındaki adam çerçevede çadırın sağından yürürken, çadırın içinden yükselen ses soldaki ses 

kaynağından gelir. İçeri girdiklerinde, ses yoğunluğu tam da içinde bulunulan ortamın sesine 

uygundur.  

 

Yönetmen, ritim arttırıcı ya da azaltıcı etkiyi sağlamada müziğe başvurur. Filmdeki takip 

sahneleri, faytonun istasyona doğru yol alışı, istasyondaki karşılaşma anında ve klip tarzı 

bölümde müziğin anılan bu sahnelerin ruhuna kattığı dramatik etki büyüktür.  

 

Mekan yaratımında ses etkisinden ustalıkla yararlanan yönetmen, özellikle belediye 

binasının şehrin en işlek yerinde olduğu izlenimini verirken ses efektlerinden yararlanır. Emine 

ile yanındaki güvenlik görevlisi belediye binasına girerken Hasan’ın da onları takip ettiği sahnede 

çevreden birçok at arabası, at nalı sesleri duyulmaktadır ancak görüntülere ne at, ne fayton ne da 

at arabası girmektedir.  

 

Yönetmen farklı zaman-mekanda gerçekleşen aksiyonları birleştirirken iki sahne arasındaki 

ses geçişlerini sağlamada ustalığını da konuşturur. Örneğin, tiyatrocu grubun filmde son 

yapacakları gösteri için duyuru yaparken (fiilen izlenen 11. gün, öyküde hissedilen 28-30. gün 

gündüz) ateşbazın ateşe üfleme görüntüsünden (gündüzden), Ali’nin sözlüsü Neşe’lerin evinin 

önünde bekleyen gece bekçisine (geceye) genel çekim ölçeğinde kesme yapılır. Burada seslerde 

de bir kesme geçiş söz konusudur. Yönetmen, ateşbazın ateşe üflemesiyle ateşin çıkardığı ses ile 

bekçinin düdüğünü üflemesi ve düdüğün çıkarttığı sesi ani bir kesmeyle birleştirmiştir.  

 

2.7. Filmde ışık-renk ve zaman-mekan etkisi 

Yönetmen filminde belirgin bir tarih, saat, ya da gün adı kullanmaz, ayrıca karakterlerin 

konuşmalarında belirgin zaman ölçütleri yoktur. Ancak, filmin pek çok sahnesinde çekim 

mekanının aydınlık-karanlık oranı izleyiciye, olayın gerçekleştiği zamanı yaklaşık olarak 

izleyiciye hissettirmektedir.  

 



 264 

Örneğin hapishanedeki görüşme sahnelerinde mekan loş ışıkla aydınlatılırken, hapishane 

ortamının atmosferini tamamlar.  Filmin (fiilen izlenen 11. öyküde hissedilen 28-30. gün gece) 

Ali gece, kepenkleri indirilmiş, dükkanların önünde kaldırmada yürürken, karşı caddeden geldiği 

anlaşılan ışık, Ali’nin gölgesini yanı başındaki dükkan kepenkleri ve önündeki kaldırım üzerine 

kırarak yansıtır. Çerçevenin dışından yansıyan ışığın görüntü kompozisyonuna kattığı derin 

anlam, yönetmenin kamera ve ışık kaynağının konumunu belirlemede titiz davrandığını gözler 

önüne serer. Filmde gündüz gerçekleşecek bir eylemin gece suni ışıklandırmayla çekildiğine dair 

bir izlenim oluşmamıştır. Bu da yönetmenin filminde ışık etkisini başarıyla kullandığının bir 

göstergesidir. 

 

2.8. Zaman-mekan imlemeleri  

Filmde karakterler ve objeler ve diyaloglar aracılığıyla günümüz ile filmin öykü dönemine 

ilişkin karşılaştırmalar ve göndermeler yaptığı gözlenmiştir. Horoz film öyküsünün geçtiği 

mekana ilişkin bir imlemedir, ister istemez Denizli’yi akıllara getirirken, aynı zamanda erkekliği 

çağrıştırmakta ve bu yönüyle de filmin temasına önemli katkı sağlamaktadır.  

 

Yönetmen filminde, karakterler aracılığıyla sahnelerde zaman-mekan etkisini hissettiren 

imlemeler yapar. Örneğin, Emine ile yanındaki görevli, belediye binasına girerken, Hasan 

girmeyip binanın yan tarafına geçerek Emine’yi beklemeye koyulur ve bir sigara yakar. Sigara 

yakmak, zaman akışına ilişkin bekleme eylemine başlamanın simgesel kullanımıdır. Ayrıca, 

Kameranın kayma hareketi ile belediye binası avlusunun demirlerinin gerisinden (dışından) 

Hasan’ı izlemesi,  “gizlice birini izliyor” hissi verir.  

 

Horoz sahnelerindeki gerici-ilerici tartışmaları ve tekrarları, Cumhuriyetin ilk kurulduğu 

yıllarda Ankara’nın (Hükümetin) sanayileşmeyi teşvik ettiği, horoz vb imgelemler filmde 

karakterler aracılığıyla yapılan zaman-mekan imlemelerine örnek verilebilir. Karakterlerin 

konuşmalarındaki yöresel şive, giyimleri, kullandıkları eşyalar dönemin gerçeklerini yansıtır. 

Örneğin, Nazlı fotoğraf çektirirken kullanılan körüklü fotoğraf makinesı, atölyede belediye 

reisinin odasındaki yandan çevirmeli (kolçaklı) telefon, Çeneto ve İffet Hanım’ın giyim tarzları 

vb. bunlardan ilk akla gelenlerdir.  
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2.9. Çerçeve İçi ve Dışı Mekanın Kullanımı 

“Eğreti Gelin” filminde çerçeve içi mekanda gerçekleşen öykü ya da aksiyon, aksiyonun 

gerçekleştiği yerin yakın çevresiyle (çerçeve dışı) ile bütünlük taşır.  

 

Yönetmen, çerçeve dışını çerçeve içindeki öğelerle, çerçeve içini de çerçeve dışı öğelerle 

destekleyerek, görüntünün çerçeve ve yakın çevre (çerçeve dışı) bütünlüğünü sağlar. Görüntüde 

iki karakter konuşurken, çerçeve dışından ses duyduklarında, sesin geldiği yöne bakarlar. Klip 

şeklinde gösterilen bölümün sonunda, Ali merdivenlerden tırmanır, odasına yönelir, sol ses 

kaynağından kapı açılma sesi ve Emine’nin sesi duyulur. Ali sesin geldiği yöne (sola doğru) 

bakar. Benzer şekilde, Hasan hapisten çıktıktan sonra Emine’lerin evine yaklaşmakta olduğu, 

çerçeve dışından (yakın çevre) duyulan ses ve karakterlerin o yöne bakmasıyla anlaşılır. 

Faytonun çerçeveye girmesi ya da ayrılmasında da çerçeve içi ve dışı uyum ses etkisiyle 

başarıyla bütünleştirilir. Faytonun ayrılması bazı sahnelerde çevrinmeyle değil, uzaklaşan ve 

gittikçe alçalan at nalı, fayton tekerleği sesiyle (eğer fayton gidince çerçevede bir karakter kalırsa, 

başını faytonun gittiği yöne çevirmesiyle) sağlanır.  
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SONUÇ 

 

Yapılan inceleme sonucunda görülüyor ki, “Eğreti Gelin” filmi, genel olarak geçmişte 

(1930’lu yıllar) şimdiki zaman sürekliliğinde gelişir. Filmde, zaman-mekandan çok karakterlerin 

yaşadıkları ve öykünün akışı önceliklidir.  

 

Filmde karakterlerin diyaloglarına dayanılarak tahmin edilen “yaklaşık 30-31 günlük öykü 

süresi” varsayımı, filmin baştan sona yapılan zaman çözümlemelerinden de anlaşılacağı gibi 

doğrulanmaktadır. Filmin kapanıştaki öykü süresi, Hasan’ın hapiste yaklaşık bir ay kalması ve 

hapisten çıktıktan sonra tren ayrılıncaya kadar geçen (1 günlük) süre de dikkate alındığında,  

yaklaşık 31 günlük bir öykü süresini tamamlamış ve başlangıçta karakterlerin diyaloglarından 

yola çıkılarak oluşturulan zaman akışını doğrulamıştır.  

 

Film, 1930’lu yılların Türkiye’sinde var olduğu savunulan bir olguyu yansıtırken, filmde 

bir mekan ya da yer ismi belirtilmemekte, izleyici sadece filmsel mekanların görünen parçaları ile 

yetinmektedir. Filmde karakterler ve olaylar (öykü ve akışı) öncelikli olduğundan zaman-mekan, 

buna göre, biraz geri planda kalmıştır ve mekanları tanıtma amacıyla genel çekimlere pek sık 

başvurulmaz. Ancak, aksiyonun cereyan ettiği mekana karakterle alakası olmayan ancak filmsel 

öykü dönemini yansıtan kişi ya da objeler yerleştirilerek mekana dinamizm kazandırıldığı 

gözlenmiştir.  

 

Filmin çekimlerine Kastamonu'da başlanır, çünkü 1930'larda geçen bu öyküyü artık bir 

sanayi kenti olan Denizli'de çekmek olanaksızdır. Bu dönem filmine en uygun mekânlar 

Kastamonu'da bulunur. Filmde zaman-mekan, dolaylı olarak izleyiciye hissettirilmektedir. Öykü 

mekanının Denizli olmasına karşın çekim mekanları Kastamonu (Uşak ve İstanbul’da yapılan 

çekimler var) olmakla birlikte, filmdeki mekanların hangi şehrin hangi mekanları olduğu ve 

birbirlerine göre konumları belirgin değildir. İşte “Eğreti Gelin” filminde, çekim mekanları farklı 

şehirleri kapsamasına rağmen, mekansal sürekliliğini sağlaması yönetmenin bu noktadaki önemli 

bir başarısını ortaya koymaktadır. Zira yönetmen, izleyiciye İstanbul ve Uşak’taki çekimlerin 

hangileri olduğunu fark ettirmeden, filmi mekansal süreklilik içersinde göstermeyi başarmıştır.  
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Dönem filmi çekmenin zorlukları bilinen bir gerçektir. Atıf Yılmaz’ın filminde belirgin bir 

mekan adı belirtmemesine, filminin bir dönem filmi olması nedeniyle, çerçeveye günümüze ait 

bir nesne, ya da nesnelerin girmesinin önüne geçme çabası gösterilebilir. Cumhuriyet'in ilk 

yıllarında geçen öykünün, hangi kentte yer aldığı da filmde özellikle belirtilmez zira yönetmen, 

mekanın değil karakterler ve aralarındaki ilişkinin ön planda olduğunu düşünmektedir.  

 

Filmde, Belediye Reisi ile müstakbel dünürü Cemil Bey’in evinin aynı cadde üzerinde 

olduğu ve aralarında bir sokak (Dilruba) bulunduğu, kameranın çevrinme hareketlerinden 

anlaşılmakta ve her iki ev de giriş (zemin) kat dahil 3 katlı gözükmektedir. Yönetmen daha önce 

de belirtildiği gibi mekana ilişkin geniş açılı çekimlere pek başvurmaz. Mekana ilişkin detay 

çekimler, filmin birkaç sahnesinde kullanılır ancak bunların mekanı tanıtmaktan çok, mekandaki 

karakterlerin kişiliğini ve alışkanlıklarını vermeye yönelik olduğu sezilmektedir. Yine yönetmen 

ön plandakileri net, arka plandaki flu gösterirken mekanın çok da önemli olmadığını göstermek 

istemiştir.  

 

Ali, Neşe ve Emine’lerin evleriyle hapishane, dokuma atölyesi, tiyatro salonu ve sahnesi, 

belediye binası, Ali ve Emine’nin birlikte kaldığı oda, istasyon, şehirdeki bazı cadde ve sokaklar 

filmde en çok görülen mekanlardır.  

 

Film, geçmiş zamanda (1930’lu yıllarda), şimdiki zaman sürekliliği içersinde gelişir. 

Yönetmen, zaman-mekan ve gün geçişlerinde kararma-açılma ve kesmelere başvurmuştur. 

Zamanda geri dönüş ve/veya ileri atlayışlar, görüntüler aracılığıyla karakterlerin anılarında 

canlandırdığı görüntülerle değil, onların diyalogları aracılığıyla anlatılırken, öykü baştan sona 

şimdiki zaman kesintisizliğinde ilerleyişini sürdürür.  Filmin bir karakteri geçmişten söz etmeye 

başladığında, görüntüler geçmişteki olayları göstermez, karakteri göstermeye devam eder. 

 

Filmde zaman-mekan imlemeleri bakımından karakterlerin, günümüz ile filmin öykü 

dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve göndermeler yaptığı gözlenmiştir. Örneğin, horoz imgesi, 

ister istemez Denizli’yi çağrıştırması ile öykü mekanına, erkekliği çağrıştırması yönüyle öykü 

temasına katkı sağlayıcı unsur olarak öne çıkmaktadır. Horoz sahnelerindeki gerici-ilerici 
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tartışmaları ve tekrarları, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda Ankara’nın (Hükümetin) 

sanayileşmeyi teşvik ettiği, horoz vb imgelemler bunlara verilebilecek ilk akla gelen örneklerdir. 

 

Yönetmen filminde, öyküde (senaryo) anlatılan zaman ve mekan unsurlarını görsel öğelerle 

destekler. Görsel öğelerin yetmediği yerlerde diyaloglar ve oyuncular devreye girer. Belediye 

Reisinin geçmişte eğreti gelini olduğunu, görüntü yardımıyla geçmiş zamana flashback 

yapılmadan belediye reisinin anlatımlarıyla, gelecekteki fabrikasyona geçilme hedefini ise 

fotoğraf ve yine diyaloglarla sağlar.  

 

Yönetmen, görüntü kompozisyonda oyuncuları çerçeve dışına çıkarmamaya özen gösterir. 

Zira mekanda çerçeveye girecek küçük bir zamansal uyumsuzluk, filmin “dönem filmi” olma 

özelliğine zarar verecektir. Yönetmen filmin öyküsünün geçtiği dönemin zamansal tutarlılığını 

sağlamak için öncelikle oyuncular ve onların yaşadıklarına odaklanır, mekan geri plandadır. 

Oyuncuları, genel çekimden çok, orta ve yakın çekimlerle göstermiştir. Karakterlerin mekanlar 

arası yer değiştirmelerini, birkaç sahne dışında pek fazla göstermez ve gereksiz zaman-mekan 

parçalarını atarak, kesmelerle sık sık eksiltiye, başvurur.  Yönetmen ayrıca filmin genelinde, 

mekanda alanda derinliğini yetkin bir şekilde, özellikle ön plandakileri net-arka plandakileri flu 

göstererek, kusursuzca kullanmıştır.  

 

Filmdeki mekanlarda, iki faytonun aynı anda karşılaştığı bir görüntü yoktur. Belediye 

dairesinin bulunduğu yerin şehrin en kalabalık yerlerinden (merkez) olduğu izlenimi, ses 

efektiyle sağlanırken, duyulan o kadar at nalı, fayton veya at arabası tekerlek seslerine karşın, bir 

tek fayton görülmemiştir.  

 

Filmde kameraların, birkaç izleyen çekimde birbirine göre aks atladıkları gözlenmiştir, 

ancak kamara konumu ve açı değişimlerindeki seçimin, Yönetmenin tasarrufunda olduğunu 

unutmamak gerekir. 

 

Filmdeki horoz temsili sahnelerinde diyaloglar tekrar niteliğine sahiptir. Horoz temsili 

oynayan oyuncular, gerici-ilerici kavgası yaparken, filmde her sahne alışlarında aynı diyalogları 
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tekrarlamaktadırlar. Bu tekrarlar gerici-ilerici tartışmalarının film öyküsünün geçtiği 1930’lu 

yıllarda da var olduğunu göstermektedir.  

 

Film, öykünün gelişimine göre 4’e ayrılmıştır ve her bir bölüm, zaman-mekan bağlantıları 

açısından tek tek tüm detaylarıyla incelenmiştir.  İncelemeye göre bölümlerin zaman-mekan 

bağlantılarına baktığımızda; Birinci bölüm, gündüz panayır yerinde başlar, Ali’lerin evinde gece 

sona erer. Şimdiki zaman sürekliliğinde gelişir. Bu bölümdeki 1.5 günlük öykü, filmde jenerik 

dahil, 32 dakika 25 saniye’de izlenir.  

 

Birinci bölümde, panayırda görevlilerinin sokaktaki geçişi sırasında görüntüler, ege 

yöresine ait harmandalı türküsü (efe ya da zeybek müziği) eşliğinde verilirken, mekan açısından 

Ege çağrıştırılmıştır. Filmin öykü dönemiyle tutarlı olması için, zaman-mekan unsurları üzerinde 

(bir iki çerçeve hariç, o da mecburen) titizlikle durulduğu gözlenmiştir. Kaldı ki, bir dönem filmi 

çekmenin zor olduğu bilinen bir gerçektir ancak, usta yönetmen Atıf Yılmaz, geçmişten gelen 

birikimiyle, günümüz sinema tekniğini birleştirmiş ve tecrübesini, hayata gözlerini kapamadan 

önce yönettiği bu son filmi için de kullanarak, yine zoru başarmıştır.  

 

Filmin yaklaşık 30-31 günlük öyküyü kapsadığı birinci bölümde karakterlerin 

konuşmalarıyla kendini hissettirmiştir. Filmin birinci günü, gündüz panayırda başlar, Reis Beyin 

yatak odasında gece biter. İkinci gün Neşe’nin evlerinin önünden Ali’lere doğru yürüyüşüyle 

gündüz başlar. Ancak geçiş türü kararma-açılma değil kesmedir. Birinci gündeki, 1 günlük öykü 

süresi jenerik dahil 17 dakika 1 saniyede izlenir. İkinci gün sabah Neşe evlerinin önünden, 

Ali’lerin evine doğru yürürken başlar, kameranın çevrinmesiyle görüntülerden iki evin aynı 

cadde üzerinde ve aralarında bir sokak geçtiği anlaşılır. Birinci bölüm gece, Ali ile Emine’nin 

aynı odaya kapanmadan önce sofranın kararması ile biter. Birinci bölümde başlayan ikinci gün, 

ikinci bölüme de sirayet eder ve Ali ile Emine’nin odasında gece biter. İkinci bölüm Ali ile 

Emine’nin aynı odaya (ilk geceleri) kapanmasıyla başlar.  

 

Başlangıçtan, Ali ile Kostak Emine’nin aynı odaya kapanmalarına kadar olan kısımda -ki 

buraya kadar olan kısma,  giriş ve öyküyü tanıtıcı bölüm denilebilir- genellikle filmin 

karakterleri, kişilikleri, öykünün içinde geçtiği mekanlar, anlatılmak istenen öyküyü tanıtıcı 
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sahnelerle anlatılmıştır. Tüm bunlar yaklaşık iki öykü gününde anlatılmıştır. Zaman-mekan 

farklılıkları sabit kameranın yanı sıra, çevrinme ve kayma hareketleriyle verilirken, geçişler daha 

çok kesme iledir.  

 

İkinci bölüm, ikinci gün Ali ile Emine’nin kendi odalarına kapanmasıyla gece başlar. 

Önceki bölüm ile arasındaki geçiş türü kararma-açılmadır ve yine Ali ve Emine’nin odasında 

(izlenen 10. gün-gece, Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 27-

29.  gün-gece) gece biter.  

 

Üçüncü gün sabah, Neşe’nin Ali’lerin evine doğru yürümesiyle başlar. Ali’nin sözlüsüne 

yanıt vermeden uzaklaşması ile gece biter. 3. günde cereyan eden (1 günlük) olaylar dizisi 14 

dakika 4 saniye’de izlenmiştir. İkinci bölümde, 3. günden itibaren, filmde gün geçişleri yaklaşık 

olarak belirlenebilmiştir. Çünkü, bu bölümde klip tarzında sunulan bir kısım vardır ve bu kısımda 

yaklaşık 3 dakikada, birkaç günlük öykü anlatılmıştır. Bu kısımda, yaklaşık 17-19 günlük bir 

öykünün anlatıldığı, karakterlerin (Hasan’ın) konuşmalarından yola çıkılarak saptanmıştır. Filmin 

orijinal müziği eşliğinde (Sezen Aksu’nun sesiyle) klip tarzındaki bu bölümün ardından 

yönetmen, diyaloglu çekimlerle öyküye kaldığı (2. bölüm) yerden devam eder. İkinci bölümde 

klip tarzında verilen kısımda, oyuncular konuşmazlar, yaşadıkları duygu yoğunluğu nedeniyle 

düşünmekteler ancak, görüntüler onların düşüncelerinde cereyan edenler değil, bizzat kendileri 

ve tepkileridir. Zamanda geri dönüş (flashback) filmin sonuna kadar hiç kullanılmaz, ancak 

diyaloglardan geçmişten söz edilir. Sezen Aksu’nun seslendirdiği filmin orijinal müziği eşliğinde 

sunulan bu kısım 2 dakika 20 saniye’de izlenir ki bunun,  17-19 günlük bir öykü süresine karşılık 

geldiği, Hasan karakterinin (filmdeki dördüncü görüşmelerindeki) konuşmalarından anlaşılmıştır.  

 

İkinci bölümde içersinde klip şeklinde verilen bu kısımda yönetmenin kaç günlük öykü 

anlattığı kesin ayrımlarıyla belirgin olmadığından, film çözümleme çalışmamızda, bu noktadan 

itibaren öykü süresi açısından fiilen perdede izlenen ve öyküde hissedilen zaman olarak iki 

yaklaşık değer üzerinden tahminler yürütülerek, zaman bağlantıları ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  
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Filmde izlenen 7. gün Gündüz Ali’lerin evinin arka bahçesinde başlar, akşam tiyatroda 

devam eder, gece Ali’lerin evinde biter. Geceyi ayrı odalarda geçirirler. Kararma-açılma ile öbür 

sahneye geçilir. Buradan, izlenen 7. günün sona erdiği anlaşılır ve 6 dakika 47 saniyelik bir 

izleme süresine karşılık geldiği gözlenmiştir. Ertesi gün, (izlenen 8.) gün Emine’nin odasında 

sabah başlar.  

 

Hasan’ın Emine’ye, “3-5 günüm kaldı dayan” demesi ile 17-19 günlük bir zaman atlaması 

yapıldığı gözlenmiştir. Çünkü zaten filmde Hasan’ın bunu söylediği ana kadar, fiilen perdede 8 

öykü günü izlenmiştir. 17-19 günlük zaman atlayışına, buraya kadar izlenen 8 gün daha 

eklendiğinde, 25-27. günlere ulaşılmaktadır ki, bu da Hasan’ın filmin başında belirtilen 30 günlük 

hapis süresinin dolmasına “3-5 günüm kaldı” demesi ile doğrulanmıştır. Hasan’ın bu sözü 

söylemesinden sonra hapishaneden (akşam, dördüncü görüşme için Emine içeri girerken ve 

görüşme sırasında ortamın ışıklılık durumu bunu yansıtmaktadır) piknik yerine (gündüz), piknik 

yerinden tiyatro sahnesine (akşam) ve buradan da Ali ve Emine’lerin yatak odası’na (gece) 

yapılan kesmelerden yaklaşık 1 günlük öykü daha anlatıldığı tahmin edilmiştir. Emine’nin 

Ali’yle geçirdiği son gün, izlenen 10. gün-gündüz, Hasan’ın “3-5 gün kaldı” demesi dikkate 

alındığında: 27-29. gün-gündüz, Çeneto’nun Ali’lerin evine gelişi ile başlar ve gece kararma ile 

Ali ve Emine’nin odasında biter. Bu aynı zamanda öykünün ileri doğru gelişiminde ikinci 

bölümün bitişi kabul edilmiştir.  

 

Filmin üçüncü bölümü, ertesi gün (izlenen 11. gün sabah- Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün 

kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 28-30. gün sabah), Talat Bey’in kendi evi önünde işe 

veya atölyeye gitmek üzere faytona binerken ki görüntülere açılır ki, bu bölümde öne çıkan ve 

bölümün başlangıcı olarak kabul edilmesinde rol oynayan gelişme, Emine’nin Ali’lerden 

ayrılmasıdır. Gündüz Ali’lerin evinde sabahleyin başlar (izlenen 11. gün sabah- Hasan’ın 

Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” demesi dikkate alındığında: 28-30. gün sabah), Gece tiyatro 

sahnesinde ertesi gün trenle kaçmayı bekleyen Ali ve Emine’nin görüntüsüne yapılan kararma-

açılma ile sona ermektedir.  
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Filmde, öykü süresini belirlemede temel ölçü kabul edilen, Hasan’ın hapisten çıkmasına 

kadar olan izleme süresi, yaklaşık 1 saat 26 dakika 04 saniyedir ki, bu Hasan’ın hapiste geçirdiği 

yaklaşık 30 günlük öykü süresine karşılık gelmektedir.  

 

Emine’nin Ali’lerin evinden ayrılmasıyla başlayan, Hasan’ın hapisten çıkmasıyla devam 

eden 3. bölümde yönetmen, ana öykü ekseninde gelişen yan öyküleri paralel şekilde birbirinin 

yerine geçecek şekilde sırayla kurgularken, birbirlerinden farklı zaman-mekanlarda gelişen 

olaylara geçişte daha çok yine kesmelere başvurmuştur. Yönetmenin öncelikli amacı 

karakterlerin birbirleriyle yaşadığı ilişkiler ve öykünün kesintisiz gelişimi olduğundan, filmin bu 

bölümünde de zaman-mekanda eksiltiye sık sık başvurmuş, öykü ve aksiyonda gereksiz gördüğü 

zaman-mekan parçalarını atmıştır. Emine’nin Ali’lerden ayrılması ile gündüz sabahleyin 

başlayan ve tiyatro sahnesinde iki karakterin, aynı gün gece kararan görüntüsüyle sona eren bu 

bölümde, yaklaşık 1 günlük öykü (22 dakika 10 saniye izleme süresinde) anlatıldığı gözlenmiştir.  

 

Hasan’ın karakoldan (izlenen 12. gün-sabah, Hasan’ın Emine’ye “3-5 gün kaldı dayan” 

demesi dikkate alındığında 29-31. gün sabah) sabahleyin çıkışı ile başlayan dördüncü ve son 

(final) bölüm, istasyondaki, son görüntünün kararmasına kadar, yaklaşık 4 dakika 53 saniye’de 

izlenirken, bunun öykü süresi açısından karşılığı belirgin olmamakla birlikte yaklaşık birkaç saate 

tekabül ettiği söylenebilir.  

 

Filmin genelinde olduğu gibi geçmişte (1930’lu yıllar) şimdiki zaman sürekliliği içersinde 

gelişen bu bölüm, sabah saatlerinde karakolda başlar ve (birkaç saat belki de dakika sonra) yine 

sabah saatlerinde istasyonda biter. Bölüm mekan açısından, Hasan’ın çıktığı karakol ile başlar. 

Emine’lerin evi ve faytonun istasyona ulaşmak için geçtiği caddeler ile devam eder ve istasyonda 

son bulur. Zaman-mekan geçişlerinde kesmeye başvurulur.  

 

Yönetmen bu bölümde sahne ve mekan değişimlerinde kullandığı müzikler vasıtasıyla, 

ritmi arttırmış, zaman zaman düşürmüş, karakterlerin yaşadığı önemli anlara dönüş yapmıştır. 

Örneğin, istasyonda Hasan’ın silahını indirip “gidin hadi” demesiyle görüntüye eşlik etmeye 

başlayan müzik, Hasan ve Emine’nin hapishane görüşmelerinde duyulan müziktir.  
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Bu bölümde filmin kredileri geçerken kullanılan kapanış müziği, jenerikte, ikinci 

bölümdeki klip tarzı kısımda ve daha çok Ali ile Emine’nin göründüğü sahnelerde duyulan 

(Sezen Aksu’nun seslendirdiği) filmin orijinal müziğidir ve yeniden, filmde daha önce bu 

müziğin duyulduğu sahnelere ve öyküye bir anımsatma yapar. Aynı şekilde kapanış efektindeki 

horoz sesi de öykünün geçtiği düşünülen mekana ilişkin bir imlemedir.  

 

Sinemanın çok yönlü bir sanat olması ve diğer sanatlarla kolayca etkileşmesi, ilgili 

konularına, geniş açılı perspektiften bakmayı gerektirmektedir. “Sinemada Görsel Zaman ve 

Mekan Kurgusu” kurgusu başlıklı bu tez çalışmasında, filmin oluşturulmasında zaman-mekanın 

etkileri ile zaman-mekanın yaratılmasında, filmin temel yapıtaşlarının işlevlerini ve bunların 

nelere bağlı olduğu önce yoğun literatür kaynak taraması yapılarak ulaşılan bilgiler çerçevesinde 

“Eğreti Gelin” filmi, zaman-mekan kurgusu açısından incelenmiştir.  

 

Filmde zamanın kullanımında en sık başvurulan bir yöntemle özetlemek gerekirse, geriye 

dönüşle (flashback) sinemanın geçmişten günümüze gelişme sürecini ve bu süreçte, sinema 

sanatının diğer sanat dallarıyla ilişkilerini inceledik. İnceleme sırasında perspektifin (konu-

mekan) genişlediğini gördük. Geçmiş dönem filmlerle, günümüz filmleri arasındaki benzerlikleri, 

zamanda geriye dönüş ve günümüze tekrar sıçramalarla kavradık. Türk Sinemasının usta 

yönetmenlerinden Atıf Yılmaz’ın da filminde, bir dönem filmi çekmenin zorluğuna karşın, 

geçmişten gelen tecrübesini, günümüz film sanatının teknikleriyle başarıyla harmanladığını, 

filminde karakter ve yaşadıkları öykü ön planda olmasına karşın, zaman-mekan bağlantılarında 

tutarlılığı ve sürekliliği (net ayrımlarla belirgin bir mekan adı ve tarih belirtmemesine rağmen) 

film sanatının nimetlerinden sonuna kadar yararlanarak sağladığını söylemek mümkündür.  

 

Diğer sanatlarla daha önce yaptığımız karşılaştırmalardan da anlaşıldığı üzere filmin 

yarattığı dünya görüntüsü içinde zaman ve mekanın sınırlarının akıcı olduğu görülmüştür. Plastik 

sanatlar bir mekan sanatıdır. Plastik sanatlarda mekan hareketsizdir, değişmez. Tiyatro ise pek 

çok yönden filme en çok benzeyen sanatsal bir ortamdır. Oysa sinema perdesinin kenarları, içinde 

sonsuz bir süreklilik olarak düşünülen dünyanın bir bölümünün görüldüğü bir pencere işlevine 

sahiptir.  
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Sinema soyut bir sanattır. Sinemadaki mekan da özünde soyuttur, çünkü iki boyutludur. 

Zaman değişkendir; belirli bir uzama bağlı değildir. Geriye, ileriye yana sıçramalara izin verir. 

Filmsel zaman, gerçek zamandaki gibi sabit değildir. Bu durum yönetmene zamanla özgürce 

oynama olanağı sağlar. Bir olayı değişik açılardan görüntülenen çekimlere bölmek, her çekimi 

gerçek zamanın değişik bir anı yapar. Yönetmen kurguda bazı çekimleri çıkarır, değerlerini 

özgün olayı yeniden kurmak için değişik yöntemlerle kurgular. Bir film, zaman ve mekan içinde 

herhangi bir yere ve herhangi bir ana gidebilir, böylece öykü aniden tarihe dönüş yapabilir, ya da 

dünyayı gezebilir, ya da bir sahne hızlandırılabilir veya kısaltımdan geçmiş gibi görünebilir. Bir 

olay gerçekte olduğu biçimde bütünü ile sunulabilir ya da yalnızca önemli noktaların ya da 

izlenimlerin gösterildiği çeşitli parçalara bölümlenebilir. Mekan açısından birbirinden ayrı olan, 

birden fazla çevrim yeri tek bir mekan olarak sunulabilir.  

 

Film geniş ölçüde bir yerden bir başka yere bir değişim içerir. Bu mekansal hareket, az ya 

da çok kronolojik bir zaman yapısı içinde kurulur. Belirlenen zaman dilimi içinde öykü için 

önemi olmayan saatler ya da yıllar, ve bu zaman dilimi ve yıllar içinde gerçekleşen eylemler 

atlanır. Yönetmen Atıf Yılmaz, filminde sinema sanatının kendine özgü tekniklerini başarıyla 

kullanırken bunu yönetmenlik tecrübesiyle birleştirir. Usta yönetmenin filminde, farklı çekim 

mekanları (Kastamonu, İstanbul, Uşak) kullanmasına karşın belirli bir mekan adı kullanmaksızın 

mekansal sürekliliği; yine belirgin bir tarih yerine yaklaşık bir dönemi (1930’lu yıllar) ele 

almasına karşın zamansal sürekliliği sağladığı ve bunu hissettirdiği söylenebilir.  

 

Yönetmen Atıf Yılmaz, Ali ile eğreti gelini Kostak Emine’nin öyküsünü, filmde yaklaşık 

31 günlük öykü günlük süresine, bu 31 günlük öyküyü de yaklaşık 107 dakikaya sığdırmıştır. 

Usta yönetmenin, ölmeden önce yönettiği son filmi, zaman-mekan kurgusu yönünden, bir dönem 

filmi olmasına karşın başarılıdır. Yönetmen, geçmişte yaşanan ya da yaşandığı varsayılan bir 

olguyu, uzun bir geçmişe dayanan sinema birikimini, günümüz sinema teknikleriyle de 

birleştirerek, tutarlı bir biçimde beyaz perdeden yansıtmıştır.  
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ÖZET 
 

Zaman ve mekan kişilerin günlük konuşmalarında sık sık kullandıkları, vazgeçilemez iki 

sözcüktür. İnsan yaşamında önemli yer tutan zaman ve mekanı, sanatın birçok dalı çeşitli biçim 

ve yöntemlerle kullanmaktadır. Gerçek hayatta ne bir başka zamana ne de bir başka mekana 

atlayabiliriz. Ancak, gerçek yaşam filme aktarıldığında, zaman ve mekan, bambaşka bir çehreye 

bürünerek, yönetmenin özgürce işleyebildiği, filme özgü iki önemli unsur haline gelir. Bir öykü 

ya da anlatı filminin var olabilmesi için zorunlu unsurların başında zaman ve mekan gelir. Film, 

zaman ve mekanı diğer sanat dallarıyla kıyaslanamayacak ölçüde özgürce kullanma olanağı 

sağlar. Bu çalışma, Sinemada görsel zaman-mekan kurgusu ve Eğreti Gelin filminde zaman ve 

mekan kullanımını araştırmaktadır. Bunun için Eğreti Gelin filmi öykü akışına göre 4 bölüme 

ayrılmış, her bölüm zaman, mekan, öykü ve izleme süresi açısından incelenmiş ve elde edilen 

bulgulardan, film bir “dönem filmi” niteliği taşımasına karşın, zaman-mekan kullanımı yönüyle 

başarılı bulunmuştur.  

Anahtar sözcükler: Zaman, mekan, film, süre, Eğreti Gelin, kurgu, yönetmen  
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ABSTRACT 

 

Time and place are two indispensable words used by people in their daily conversations. 

Many branches of art have been using the time and the place in various forms and ways, which 

they have an important part in human life. In real life we cannot pass into a different time or a 

different place. However, the time and the place are compeletely different in disguise when real 

life is transferred in film that a director freely works on and they become two important issues 

special to the film. The time and the place are the first necessary elements in order to be able to 

exist of a film of stor yor narration. A film gives opportunity to use the time and the place so 

freely that cannot be compared with another branches of art. This work is studying the visual time 

and the place fiction in cinema and usage of the time and the place in the film titled “Eğreti 

Gelin”. For the reason the film of “Eğreti Gelin” is divided into four parts according to the course 

of story, each part is studied as of place, story and watching time and pursuant the findings the 

film has been found successful although it is a “film of epoch”. 

 

Key words: time, place, film, Eğreti Gelin, fiction, director 
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