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EDEBİ ESERLERDE BETİMLENMİŞ MİMARİ MEKÂNLARIN 
SİNEMADA TEMSİLİ 

ÖZET 

1960’lı yıllardan bu yana disiplinler arası çalışmanın önemini kavramış ve edebiyat, 
sinema, göstergebilim gibi disiplinlerle etkileşim içerisinde olmuştur. Mimarlar bir 
süredir mekâna ait bilginin yazınsal metinler üzerinden elde edilerek mimari mekân 
üretimi üzerinde çalışmaktadır. Sinemada ise bu yöntem yazınsal metinlerin filme 
uyarlanması sürecinde kullanılmaktadır. Edebi eserlerde betimlenmiş mimari 
mekânların sinemada temsili mimarlık, edebiyat ve sinema disiplinlerinin 
kesişiminde yer almaktadır. Yazıdan görüntüye olan süreci göstergebilimsel açıdan 
çözümlemek mümkündür. 

Göstergebilim göstergelerin dilini inceleyen bilim dalıdır. Doğal ya da yapay yollarla 
oluşmuş ve gelişmiş olan yazılı ve sözlü göstergelerle ifade edilen dillerin yanında 
mimarlık ve sinema gibi disiplinlerinde kendilerine özgü dilleri vardır. Mimari 
mekânlar sahip oldukları göstergeler sayesinde insanlarla konuşur. Bu tez çalışması 
yazılı ve sözlü olarak ifade edilen mimari mekânların betimden gerçekliğe dönüşüm 
sürecini ve bu süreç içerisinde etkili faktörleri ve kullanılan yöntemleri göstergebilim 
ışığında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca edebiyattan sinemaya uyarlanmış 
filmlerdeki mimari mekânları inceleyerek ulaşmayı planlamaktadır. Edebiyat 
eserlerinde betimlenmiş mimari mekânların yazılı satırlardan sinema ekranına olan 
yolculuğunda göstergeler ve etkileri üzerine çalışılmıştır. 

Tez kapsamında, kullanılan kavramlarla ilgili bilgiler verildikten sonra mimarlık, 
edebiyat ve sinema disiplinlerinin birbirleri ile olan etkileşimlerine değinilmiştir. 
Mimari mekâna ait yazınsal göstergelerin sinemasal göstergelere dönüşümü aşaması 
için yöntem geliştirilmiş ve bu yöntem edebi eserlerden sinemaya uyarlanmış filmler 
üzerinden incelenmiştir. 
Alımlayıcı olan okuyucunun, kullanıcının ya da izleyicinin karşılaştığı gösteren ve 
çağrışımsal bağıntı kurduğu gösterilen sonucu ulaştığı gösterge her bir alımlayıcı için 
ayrı ayrıdır. Bu ayrımdaki etkenler kültür, dil, eğitim, çevre ve benzeri etkenler yani 
bireyin tüm hayatı boyunca edindiği deneyimlerdir. 
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THE CINEMATIC REPRESANTATION OF ARCHITECTURAL SPACE 
DESCRIBED IN LITERARY WORKS 

SUMMARY 

Architecture has understood the importance of interdisciplinary studies such as 
literature, cinema, semiotics and and interacts with them since the 1960s. Architects 
are working on the production of architectural space through the interpretation of 
literary texts for a long time. This method is used in the process of literary texts’ 
adaptation to the cinema. Spaces which are depicted in the literary works of art are 
located at the intersection of architecture, literature and cinema. It is possible to 
analyze translating text to image within semiotic perspective. 
Semiology is the branch of science that studies the language of the signs. In addition 
to naturally or artificially composed and advanced written and verbal indicators, 
architecture and cinema disciplines also have their own language. Architectural 
spaces communicate with pepole through their signs. This dissertation aims to 
describe the conversion process of written and verbal expressed architectural space to 
reality, the influential factors and methods used by the help of semiology. To this 
end, architectural spaces will be examined with the films adapted from literature to 
cinema. Signs and their effects on the journey of architectural spaces described in 
literature through the cinema screen will be studied.  

After giving information about the concepts used, architecture, literature and cinema 
disciplines and their interactions with each other will be discussed in the context of 
this dissertation. A method is developed for the conversion phase of literary signs to 
cinematic signs of architectural space.  This method is examined through films which 
are adapted from literature to cinema. 
When the individual as reader, user or audience he or she reaches signified after 
signification, and every signified concepts become different for each individual. The 
factors of the differences are language, culture, education, environment that is to say 
all experiences during individual’s life. 
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1.  GİRİŞ 

Tarihte birçok disiplini bünyesinde barındıran mimarlık zaman içinde çeşitli dallara 

ayrılarak tanımını değiştirmiştir. Günümüzde ise bu değişim hızla devam ederken 

mimar artık kullanıcının dile getirdiği isteklere kendi sözünü de ekleyerek gerçekliğe 

dönüştüren, tasarlayan ve koordine eden kişi durumundadır. Mimarlık dallara 

ayrılarak genişlemiş ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerinin önemini kavramıştır. 

1960’lardan bu yana mimari alanda disiplinler arası çalışmalara ağırlık verilmiştir. 

Tezin amacı, yazı diliyle betimlenmiş ve görüntü ve işitim diline dönüştürülmüş 

mimari mekânların göstergebilimsel çözümlemelerini edebi eserlerde betimlenmiş 

mimari mekânların sinemadaki temsilleri üzerinden incelemektir. Bu nedenle tez 

çalışmasında, mimarlığın edebiyat, sinema, iletişim ve göstergebilim ile ilişkileri 

üzerine ağırlık verilecektir. Giriş başlığından sonraki bölümde göstergebilim ve 

iletişim başlıkları altında tüm tezde ve özellikle metodolojide kullanılacak 

kavramlarla ilgili ön bilgi verilmiş ve bu bilgiler mimarlık ve sinema üzerinden 

incelenmiştir. 

Yazı dilinden görüntü ve ses diline dönüştürülmüş mimari mekânlar edebiyat, sinema 

ve mimarlığın kesişiminde yer alır (Şekil 1.1). Mimari mekânları edebi yazından film 

ekranına uyarlama sürecinde ana disiplinler mimarlık, edebiyat ve sinema olsa da 

sosyoloji, tarih, psikoloji gibi diğer disiplinlerde de ortaklaşa çalışma gereklidir.  

 
 

Şekil 1.1 : Mimarlık, sinema ve edebiyat etkileşimi şeması. 
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Edebi eserlerde yazı diliyle betimlenmiş mimari mekânların sinemaya aktarımı 

yazınsal göstergeler aracılığıyla oluşturulmuş mimari şifrelerin çözümlenerek 

görüntüsel ve işitsel göstergelere dönüştürme işidir. Tez çalışmasında mimari 

mekânların yazı dilinden görüntü ve ses diline dönüşümü göstergebilimsel açıdan 

incelenmesinden önce kendilerini farklı göstergeler aracılığıyla ifade eden sinema, 

mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin birbirleriyle olan etkileşimleri ve iletişimleri, 

ortak noktaları ve farkları, ortak çalışmaları ve kullandıkları yöntem ve araçlar ile 

ilgili bilgi verilmiştir. 

Göstergebilim, gösteren, gösterilen ve aralarındaki ilişkiler ve göstergeyi inceleyen 

bilim dalıdır. Gösterge ise bir başka şeyin yerini alabilecek nitelikte olduğundan 

kendi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık ya da olgudur (Vardar, 1988). 

Göstergebilim üzerine çalışan araştırmacılar göstergeleri gruplamaya çalışmışlardır. 

Bu çalışmada göstergebilim tarihi boyunca oluşturulmuş tüm gruplamalar üzerinde 

durulmamış, tez konusuyla ilişkili gruplar incelenmiş ve aktarılmıştır. Araştırma 

genelinde mimarlık, sinema ve edebiyat disiplinlerinin kullanmış oldukları 

göstergelere değinilmiş, en yaygın olarak da yazınsal, işitsel ve görüntüsel 

göstergelerden faydalanılmıştır.  

İnsanlar edindikleri bilginin aktarımı için iletişime ihtiyaç duyarlar. İletişim bir 

gönderici ile alıcı arasındaki bilgi alışverişidir. İletişimin gerçekleşmesini sağlayan 

bildiri mesajdır. İnsanlar göstergeleri alımlayarak ve anlamlandırarak iletişim 

eylemini gerçekleştirmiş olurlar. Ancak alımlama ve anlamlandırma süreçlerinde 

bireylerin algılarını ve algı psikolojilerini etkileyen kültürleri, eğitimleri, çevreleri, 

bilgi ve donanımları etkilidir. 

Mimarlık kullanıcılarıyla iletişim kuran göstergelere sahiptir. Bu göstergeler bireyin 

beş duyusuna da hitap ederek kendini ifade eder. Sinemada mimari mekânlar 

günümüz teknolojik imkânlarına bağlı olarak sadece görüntüsel ve işitseldir. 

Yazınsal edebiyatta ise sadece sembollerle yani yazınsal göstergelerle iletişim 

kurarlar. Mimari mekâna ait bilgiyi kimi zaman edebiyat ve sinema gibi diğer 

disiplinlerden elde etmek durumunda olunabilir. Bu bilgi aktarımı için mimari 

mekâna ait şifrelerin çözümlenmesi gerekmektedir. Kimi zaman da çözümlenen 

mimari şifrelerin yeniden kodlanarak farklı tip göstergeler aracılığıyla iletişim 

kurulması hedeflenebilir.  
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Tezin dördüncü bölümünde edebiyattan sinemaya uyarlanmış mimari mekânların 

göstergebilimsel incelemesi, geliştirilmiş olan metodoloji ile ilgili yöntemler 

açıklanarak, bu yöntemler örnekler üzerinden incelenmiştir. 

Yazınsal göstergelerin görüntüsel göstergelere dönüşümünün çözümlemesinde, metin 

çözümleme, karşılaştırma ve yorumlama olmak üzere üç aşamalı metodoloji 

oluşturulmuştur. Oluşturulan metodolojide göstergebilimsel çalışmalardan 

faydalanılmış ve oluşturulan metodoloji kullanılarak edebi eserlerden sinemaya 

uyarlanan film örneklerine göstergebilimsel çözümlemeler getirilmiştir. Örnekler 

yazıldığı, filmleştirildiği ve konu aldıkları zamanlara göre başlıklandırılmıştır. 

Örnekler üzerinden yapılan göstergebilimsel çözümlemeler sonucu değerlendirmeler 

yapılmıştır. Son bölümde ise tez çalışmasında varılan sonuçlar ifade edilmiş ve 

değerlendirilmiştir. 
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2.  ÇÖZÜMLEMEDE KULLANILACAK KAVRAMLAR  

Yazılı anlatının görsel anlatıya dönüşümünün incelenmesinde göstergebilimsel 

çözümlemeden ve bilgi aktarımını sağlayan iletişimden faydalanılmıştır. Dördüncü 

bölümde ayrıntılı olarak anlatılacak olan metodolojiden önce bu bölümde kavramlar 

hakkında genel bilgi verilecektir.  

2.1 Göstergebilim 

Göstergebilim en basit tanımıyla göstergeleri inceleyen bilimdir. Bu durumda 

göstergeyi anlamadan göstergebilimi anlamak mümkün değildir. Sonraki başlıklarda 

detaylı olarak bahsedilecek olan gösterge bir başka şeyin yerini alabilecek nitelikte 

olduğundan kendi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık ya da olgudur 

(Vardar, 1988). 

Bu bölümde göstergebilim incelenirken, Pierce ya da Saussure gibi sadece belli bir 

araştırmacının çalışmaları ışığında yol izlenmemiş; göstergebilim üzerine çalışan 

çeşitli araştırmacıların araştırmaları incelenerek tez konusuyla ilişkilendirilebilecek 

konular ele alınmıştır. 

2.1.1 Göstergebilimin tarihçesi 

Göstergelerin anlamları üzerine görüşler daha eski tarihlere dayanmasına karşın 

göstergebilim 20.yy’da kurulmuştur. Göstergebilim adını, ilk kez İngiliz filozof John 

Locke (1632-1704) “An Assay Concerning Human Understanding” (1690; İnsanın 

Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme) eserinde göstergelerin öğretisi olarak nitelediği 

semeiotike terimiyle kullanmıştır (Deely, 1990). 

Göstergebilimin bilim olması yolunda ilk adım, A.B.D.’de mantıksal kökenli bir 

göstergebilim anlayışını savunan, felsefeci/mantıkçı Charles Pierce (1839-1914) 

tarafından atılmıştır. Pierce göstergeleri üçerli olarak 66 sınıfa ayırmıştır. Bu 

sınıflandırmaya günümüz göstergebiliminde de hala başvurulmaktadır. 

Göstergebilimde ikinci önemli isim İsviçreli Ferdinand de Saussure’dür (1857-1913).  
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Göstergelerin mantıksal işlevini vurgulayan Pierce’ye karşın, Saussure göstergelerin 

toplumsal işlevleri üzerinde durur.  

Modern dilbilimin babası sayılan Saussure göstergebilimin ileride kurulacak ve her 

türlü iletişimi inceleyecek bir bilim dalı olacağını, dilbilimi dahil bütün toplum 

bilimlerini kapsayacağını savunmuştur. Saussure’ün ders notları (1907-1911) 

ölümünden sonra öğrencileri tarafından derlenip “Cours de linguistique générale” 

(1916; Genel Dilbilim Dersleri) adı altında kitap haline getirilmiştir (Erkman, 1987). 

Saussure çalışmalarını gösteren ve gösterilen kavramları üzerine kurmuştur. Bireysel 

nitelikli sözden ziyade toplumsal nitelikli dil üzerine yoğunlaşmış; görüşleriyle 

geleceğin göstergebilimcilerinin yapısalcılığa yönelmelerine ön ayak olmuştur. 

1960’lardan sonra bağımsız bir bilim dalı haline gelen göstergebilimle, Roland 

Barthes, Claude Lévi-Strauss, Christian Metz, Charles W. Morris, Umberto Eco gibi 

önemli araştırmacılar ilgilenmişlerdir. Bunlardan Saussure’ün takipçisi olan Barthes 

(1915-1980) göstergebilim-dilbilim ilişkisi üzerinde çalışmış ve Saussure’ün aksine 

göstergebilimin dilbilimin alt başlığı olması gerektiğini savunmuştur. Morris 

Pierce’nün semiyotiğini davranışçılığa uygulamış ve göstergebilimi edimbilim 

(pragmatics), anlambilim (semantics) ve sözdizim (sentax) olarak sınıflandırmıştır 

(Filizok, 2001). Umberto Eco ise alımlama göstergebilimini geliştirerek çağdaş 

göstergebilimin gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Araştırmacıların çalışmalarıyla ve kavramların yerleşmesiyle göstergebilimin 

temelleri atıldıktan sonra, öncelikle dilbilim alanında çalışmalar sürdürülmüştür. 

Daha sonra göstergebilim ilkeleri sinemadan mimariye, antropolojiden moda 

dizgelerine, kısacası her türlü toplumsal/kültürel olguyu inceleyen çalışmaya 

uyarlanmıştır (Erkman, 1987). 

2.1.2 Gösterge 

Türkçede gösterge denince akla ilk bir araç gelir. Göstergenin sözlük karşılığı ise 

“bir aygıtın işlemesiyle ilgili kimi ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren 

araç”tır. Otomobildeki benzin göstergesine bakarak depoda ne kadar benzin kaldığı 

anlaşılır. Ya da ısıölçere bakarak havanın kaç C° olduğu ölçülür. Bu araçlar birer 

göstergedir. Fakat bu göstergeleri yorumlayabilmek için bunları okumayı bilmek, 

öğrenmiş olmak gerekir (Erkman, 1987). 
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Bilgi aktaran araçların yanında başka bir şeyin yerini alarak kişiye o şey hakkında 

bilgi ileten trafik lambaları, yönlendirme levhaları, bilimsel terimler vb. aracılar da 

birer göstergedir.  

P. Guiraud’nun (1977) Göstergebilim kitabında değindiği gibi gösterge bir başka 

olguyu çağrıştıran bir olgudur. Yani duygusal bir tözdür. Uyandırdığı belleksel imge, 

bireyin kafasında başka bir uyarıcının imgesine bağlanır. Aşağıdaki resimde 

Belçikalı ressam Margritte’nin ünlü tablosunun (Şekil 2.1) üzerinde Ceci n'est pas 

une pipe yani “bu bir pipo değildir” yazmaktadır. Bu gerçekten de bir pipo değil, bir 

resimdir. Tablonun üzerine işlenmiş olan görsel imge Türkçe pipo Fransızca pipeyi 

çağrıştıran bir aracıdır. Yani bu bir pipo değil piponun görüntüsel göstergesidir. 

“Pipo” piponun yazınsal göstergesi, pipo kelimesini telaffuz ettiğimizde ise 

işittiğimiz ses piponun işitsel göstergesidir.  

 
Şekil 2.1 : Ceci n'est pas une pipe resmi, Margritte (Url-1, 2010). 

Tüm göstergelerin amacı bir aracı yardımıyla iletişim kurmaktır. Bu durumda 

denebilir ki kendisi o şey olmadığı halde, o şeyi çağrıştırarak iletişim sağlayan her 

aracı bir göstergedir. Göstergebilim ise iletişim amaçlı bütün bu göstergeleri 

inceleyen, birbirleri ile olan ilişkilerini araştıran, türlerini saptamaya çalışan bilimdir. 

Dumanla haberleşmeden, modadan, yazıdan, matematik formüllerinden, mimari 

üsluplardan resme, edebiyata, sinemaya, şiire ve dile kadar yayılan, yani tüm kültür 

olgularını kapsayan geniş bir alana sahiptir (Erkman, 1987). 
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2.1.3 Gösteren ve gösterilen 

Göstergelerin bir biçimi bir de içeriği vardır (Şekil 2.2). Göstergelere iletişimsel 

özelliğini kazandıran içeriğidir. Saussure’e (2001) göre göstergenin biçimi gösteren, 

içeriği ise gösterilendir ve gösterge gösteren ve gösterileniyle iki yüzü birbirinden 

ayrılamayan kâğıt gibidir. 

 

Şekil 2.2 : Göstergebilimdeki en yaygın gösterge şeması (Erkman, 1987) 

Gösteren ve gösterilen ilişkisini basitçe incelemek açısından “kapı” örneğini alalım 

ve gösterge şemasındaki üçgenin (Şekil 2.3) üst köşesine “kapı”yı yerleştirelim. 

Herhangi bir kapının gösterenleri arasında ahşap plaka, ahşap çerçeve, plaka 

üzerinde kol ve kilit sayılabilir. Bu durumda kapının gösterileni /kapı/ kavramıdır. 

Bir mekândan diğerine geçmemizi sağlayan bir araçtır. Yani /kapı/nın zihindeki 

kavramı sadece görüntüsel imgesi değil daha çok işlevidir. 

 

Şekil 2.3 : Gösterge şemasında ‘kapı’ örneği 
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Pierce gösteren ve gösterilen ilişkisine bağlı olarak göstergeleri üçe ayırmıştır. 

Bunlar belirti, görüntüsel gösterge ve simgedir. Belirti iletişim amacı gütmez ama 

belirtide gösteren ve gösterilen arasında nedenli bir ilişki vardır (Eco, 1979). Örneğin 

duman ateşin, kar soğuğun belirtisidir. Kar havanın soğuk olduğunu anlatabilmek 

için yağmaz, karın yağmasından nedenli havanın soğuk olduğu sonucu çıkarılır. Bir 

nesnenin kendisi yerine gösterilen imgesi, görüntüsel göstergedir. Belirtinin aksine 

iletişim amacı taşır. Örneğin mimari plan, model veya resim birer görüntüsel 

göstergedir.  

Bir nesneyi birine anlatmanın en kolay yolu o nesnenin kendisini göstererek kişinin 

duyuları tarafından algılamasını sağlamaktır. Ancak o nesneyi kişiye 

gösteremiyorsak o nesneye benzeyen başka bir nesne gösteririz. Yani görüntüsel 

gösterge iletişim amacıyla üretilmiş olup gösterdiği nesneye benzemesi açısından 

nedenli, yani niyetlidir (Eco, 1979).  

Simge de görüntüsel gösterge gibi bir iletişim aracıdır. Simge anlatılmak isteneni 

temsil eder, anımsatır, hatırlatır; yani dolaylı yoldan anlatır. Sanat derdini simgeler 

yoluyla anlatır, insanların duyularına simgeler yoluyla seslenir. Keşfedilmeyi, fark 

edilmeyi bekler. Pierce’e göre simge nedensiz ve niyetlidir. Simgelerde biçimle 

içerik arasındaki ilişki nedenli değil, uzlaşmaya bağlıdır. Örneğin bir dilin sözcükleri 

simge sınıfına girer (Eco,1979). 

Belirti, görüntüsel gösterge ya da simge, bu göstergeleri algılayabilmek için onun ne 

anlama geldiğini, neyi gösterdiğini ya da neyi temsil ettiğini bilmek gerekir. Bu da 

bireyin eğitimi ve deneyimleriyle doğru orantılıdır. 

2.2 İletişim 

 İletişim en genel tanımıyla bir gönderici ile alıcı arasındaki bilgi alışverişi, karşılık 

olarak bildirimde bulunma eylemidir. Aşağıdaki şemadaki (Şekil 2.4) bildiri bir 

madde, enerji ya da bir göstergedir (Aksoy, 1975). 

 

Şekil 2.4 : İletişim şeması 
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İnsanlar toplu halde yaşar ve edindikleri bilgiyi aktarabilmek için iletişime ihtiyaç 

duyar. Toplu yaşayan hayvanlar arasında da iletişim vardır, ancak hayvanlarda 

bilgiyi depolayıp bir sonraki nesile iletişim yoluyla aktarabilme, öğretebilme yetisi 

yoktur. Hayvanlarda bilgi birikimi insanlarda da var olan kalıtımsal yolla aktarılır. 

İnsanlar iletişim kurabilmek için ‘gösterge’lere ihtiyaç duyar. Bunlar, algılama aracı 

olan duyulara gönderme yapan göstergelerdir. Yani insanlar kokusal, tatsal, 

görüntüsel, işitimsel ve dokunsal göstergeler aracılığıyla iletişim kurarlar. 

Günümüzde en yaygın kullanılan iletişim yolu işitimsel ve görsel olandır. 

İletişimde anlamlama başlığına geçmeden önce iletişimin temel taşıyıcısı olan dil, 

sonucu olan kültür ve iletişimin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz algı ve algı 

psikolojisinden bahsedilecektir. 

2.2.1 Dil ve kültür 

Dil, insanların iletişimlerini kolaylaştırabilmek için oluşturdukları bir göstergeler 

sistemidir. Doğal yollarla oluşabileceği gibi, yapay yollarla da oluşturulmuş olabilir. 

Örneğin Türkçe, İngilizce gibi günlük kullanılan diller doğalken, bilimsel amaçlı 

oluşturulan simgeler, formüller ve benzerleri yapay dillerdir.  

Doğal diller tarihsel olup, gelişimi uzun bir geçmişe, bir toplumun ortak yaşantı ve 

kültürüne bağlıdır; yapay diller ise belli amaçlarla, belli zamanlarda oluşturulan, 

gelişimi herhangi bir ortak yaşantıya bağlı olmayan dillerdir (Yıldırım, 1979). 

Dili ve sistematiğini araştıran bilime ise dilbilim adı verilmektedir. Dilbilimin 

kurucusu olan Saussure’e göre dil insanlar arasında iletişimi sağlayan sözlü ya da 

yazılı simgeler sistemidir. Simgeler ise göstergelerin alt grubu olduğundan 

göstergebilim dilbilimi de kapsayan bir bilimdir (Gümüş, 1988). Saussure’ün aksine 

Barthes dilbilimin sadece simgelerin değil tüm göstergelerin sistematiğini 

incelediğini ve bu nedenle dilbilimin göstergebilimi de kapsayan çok daha kapsamlı 

bir küme olduğunu savunur. 

Saussure’e göre, dilin bireysel yanı sözdür. Dil, bireylerüstü kurumsal bir yapıdır, bir 

kurallar bütünüdür, söz ise, dilin bireysel olarak kullanımıdır (Gümüş, 1988). Sözün 

söylenmesini sağlayan dilin yapıtaşları sözcüklerdir. Sözcükler birer simgedir ve 

belirttikleri ‘şeyler’e ait özellikleri temsil ederler.  
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Sözcükler bir araya gelerek kendileri dışında bir takım ‘şeyler’i temsil ettiklerinde ise 

bunlara betimleyici sözcükler denir. Betimleyici sözcükler dilin anlam birimleridir. 

Betimleme ise kullandığımız sözcük, terim ya da simgelerin anlamlarını belirleme, 

açıklığa ya da kesinliğe kavuşturmaktır (Kalpaklı, 1990). 

İnsanlar bilgi aktarımında çoğunlukla sözcükleri yani dili kullanırlar. Hatta içsel 

düşünmelerini bile dil yoluyla yaparlar. Toplum içinde bireyler deneyimlerini, 

isteklerini, ikazlarını kısacası tüm bilgilerini dil yoluyla aktarırlar. İşte bu bilgi 

birikiminin zaman içinde bireyden bireye aktarılarak oluşan toplumsal bilgi 

birikimine kültür denilmektedir. 

Kültürün sözlük karşılığı “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün 

özdeksel (maddi) ve tinsel (manevi) değerler ile bunları yaratmada, sonraki kuşaklara 

iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların tümü”dür (Erkman, 1987). Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi dil 

kültürün en önemli parçalarından biridir ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bir 

toplumun kültürel gelişimini o toplumun dilini inceleyerek anlamak mümkündür. 

2.2.2 Algı ve algı psikolojisi 

Çevreden kaynaklanan uyarıcı etkilerin duyu organları ve zihinsel sürece ilişkin 

olgular yardımıyla kavranması, anlaşılmasına algı, çevreden duyusal bilginin 

alınması ve işlenmesine ilişkin çalışma alanına da algı psikolojisi adı verilmektedir 

(Aydınlı, 1986).  

Duyu organlarıyla çevreden alınan uyarıcılar yani gösterenler insan bilincinde 

tanıma, kavrama, hatırlama ve benzeri eylemlerle karşılık görerek hareketlerimizi 

yönlendirir. Daha sonra da hareketlerimiz algılarımızı yönlendirir. Yani algı ve 

davranış karşılıklı bir etkileşim halindedir. 

Bireyin algısını etkileyen faktörler; sahip olduğu kültür, üyesi olduğu toplum ve 

topluluklar, yaşadığı fiziksel çevre ve koşullar, aldığı eğitim ve öğretim, ailesi ve 

arkadaş çevresi; kısacası tüm yaşamı boyunca sahip ve tanık olduğu şeyler ve 

edindiği deneyimlerdir. Bu faktörler değiştikçe ve geliştikçe algıyı da 

değiştirmektedir. Gösterenler algıyı etkilemekte, algı gösterenlere anlamlar 

yüklemekte, anlam değiştikçe de algı değişmektedir. Yani çevre ve algı sıkı bir bağ 

içerisindedir.  
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1920’lerde yapılan ünlü bir deneyde (Şekil 2.5) antropolog William Hudson, Batılı 

kültürlerle az da olsa ilişki kurmuş kırsal kesimde yaşayan Afrikalıların iki boyutlu 

görüntülerdeki derinliği Avrupalılar gibi anlayıp anlamadıklarını sınadı. Açık bir 

biçimde Afrikalıların büyük bir çoğunluğunun bunu yapamadıklarını buldu. Bu 

deney göstermiştir ki; her normal insan bir imgeyi idrak ve teşhis edebilir; ama en 

basit imgeler bile farklı kültürlerce farklı biçimde yorumlanır. Bir uyarıcı karşısında 

–bilinçli olması şart değil- yaşanan bir idrak süreci vardır ve bunun ardından bunun 

nasıl yapıldığını öğrenme gerekliliği gelir (Monaco, 2003). 

 

Şekil 2.5 : William Hudson’ın deneyindeki üç boyutlu figürler (Monaco, 2003) 

Gösteren ve gösterilen ile bağıntı kurulması sürecinde algı ve algı psikolojisi devreye 

girmektedir. Algı, bireyin tüm yaşam tecrübesine göre biçimlendiğine ve birebir aynı 

hayatı yaşamış, aynı tecrübelere sahip bireyler olmadığına göre gösteren aynı olsa 

bile gösterilen her bir birey için faklıdır. Bu fark aynı kültürü paylaşmış bireyler için 

daha az, farklı kültürlerde yaşayan bireyler için daha fazladır. 

2.2.3 Anlamlama 

Anlamlama gösteren ile gösterileni birleştiren ve ürünü gösterge olan bir oluş 

biçimidir (Şekil 2.6) (Barthes, 1993). Psikolojik açıdan bir uyaran olan gösterge 

organizma üstündeki etkisiyle bir başka uyaranın hafızadaki imgesini canlandırır. 

Yani bir nesneyi, bir varlığı, bir kavramı, bir olayı vb. zihinde canlandırabilecek bir 

göstergeye bağlayan oluşa anlamlama (semiosis) denilir (Gödeli, 1984). 
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Şekil 2.6 : Anlamlama oluş biçimi 

Örneğin sinemada bir ‘ev’ gördüğümüz zaman, bu görüntüsel imge, bizde /EV/ 

kavramını oluşturur. Böylece zihnimizde /EV/ kavramıyla ‘ev’ görüntüsü arasında 

bir bağ kurulur, görüntüyle kavram ilişkilendirilir. Böylece anlamlama süreci 

gerçekleşmiş olur  (Erkman, 1987). Zihnimizde oluşan /EV/ kavramıdır, gerçek bir 

ev değildir. Kavramlar önceki bölümde anlatıldığı algı psikolojisine bağlı olarak her 

bir bireyin zihninde o bireyin sahip olduğu kültüre, yaşam tecrübesine, eğitimine vb. 

etkenlere göre değişiklik gösterir. Hatta /EV/ kavramının yazınsal ya da işitsel 

göstergesi bile ülkeler arası değişiklik gösterir. Türkçedeki /ev/ sesi, Almancada 

/haus/, İngilizcede ise /house/dır. 

2.2.3.1 Düzanlam 

En basit tanımıyla, bir biçimle (gösterenle) karşılaşan bir bireyin aklına gelen ilk 

anlam, kavram (gösterilen) o göstergenin düzanlamıdır. Örneğin  görüntüsel 

göstergesini gördüğümüzde genel olarak her bireyin zihninde /kelebek/ kavramı 

belirir. Bu durumda göstergesinin Türkçe yazı dilinde düzanlam karşılığı kelebek 

kelimesidir. 

Kavramlar, bir topluluğun ortak bilincinin paydaları olarak yorumlandığında, o 

toplulukta yaşayan bireyler bunları birer veri olarak (çocukluktan ve konuşma dili 

aracılığıyla) edinmiş oldukları varsayılır. Kavramlar bireysel ve keyfi değil, 

topluluğun ortak işlem birimleri olarak kabul edilir. Dolayısıyla aynı toplulukta 

yaşayan bireylerin (eğitim düzeyi, ilgi alanları, vb. niteliklerine göre değişiklik 

gösterir) zihinlerinde (sınırları hemen hemen aynı noktadan geçen) aynı kavramların 

bulunduğundan söz edilebilir. Bu ortak kavramlara gönderme yapan göstergelerin ilk 

çözümlenmeleri düzanlamlarıdır. Böylece yanlış anlaşılma tehlikesine uğramazlar 

(Erkman, 1987). 
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Bir göstergenin düzanlamı, o kavramın belirlenmiş bir alanda taşıdığı anlamsal 

değerdir. Örneğin mimari göstergeler belli işlevlere gönderme yaparlar, yani her 

mimari göstergenin düzanlamı, belli bir işlevdir (Eco, 1979). Oysa bilimsel 

göstergelerin gönderme yaptıkları alanlar daha sınırlıdır. Dünyanın çeşitli 

köşelerindeki bilim adamlarının birbirlerinin yaptıklarından haberdar olması için 

bilimsel dil, daha kesin olmak zorundadır. Sanat göstergelerinde ise durum tam 

tersidir. Özetle bilimden ve yukarıda örneklenen nesnel biçimlerden sanata doğru 

gidildikçe göstergelerin düzanlamı keskinliğini yitirir (Erkman, 1987). 

2.2.3.2 Yananlam 

Göstergelerin düzanlamları keskinliğini yitirdikçe, aynı gösterene bağlı anlamların 

sayısı artabilir. Ortaya çıkan bu değişik anlamlara yananlam denir (Erkman, 1987). 

Karikatürde, şiirde, reklamda, vb. alanlarda yananlama sıkça başvurulur. Yananlama 

düzanlamdaki şifreleri çözerek ulaşılabilir. Örneğin İbrahim Tapa’nın şekildeki 

karikatüründe (Şekil 2.7) Boğaz Köprüsünü iplik gibi kördüğüm olmuş şekilde 

çizmiştir. Bu karikatürün düz anlamıdır. Yananlamı ise -düzanlamdaki ipuçlarından 

yola çıkarak- araba yoğunluğundan dolayı düğümlenen trafiktir. 

 

Şekil 2.7 : Karikatür, İbrahim Tapa (Url-02, 2010). 

Anlamlama dizgesi bir anlatım düzlemi (gösteren) ile bir içerik düzlemi (gösterilen) 

arasındaki bağıntıya eşittir. Anlatım düzlemine ‘A’, içerik düzlemine ‘İ’ ve bağıntıya 

‘B’ denirse anlamlama dizgesi ‘(ABİ)’ye denk düşer. Ancak bu dizge kendisini 

kapsayan ikinci bir anlamlama dizgesinin alt kümesi olabilir.  



 15

Yani A ve İ başka bir dizge olabilir. Bu durumda ikinci dizge ‘((ABİ)Bİ)’ olur. 

Hjelmslev bu dizgeyi yananlamsal gösterge dizgesi (Şekil 2.8) olarak adlandırmıştır 

(Barthes, 1993). Şekildeki şema incelenecek olursa; 

 

Şekil 2.8 : Yananlamsal Gösterge Dizgesi 

Burada, birinci dizge düzanlam; birinci dizgeyi kapsayan ikinci dizge de yananlam 

düzlemini oluşturur. Öyleyse, bir yananlam dizgesi, anlatım düzleminin de bir 

anlamlama dizgesi tarafından oluşturulduğu bir dizgedir (Barthes, 1993). Sonuç 

olarak, çeşitli iletişim dizgelerinde düzanlam şifrelerinin yanısıra, yananlam şifreleri 

de vardır. Bu yananlam şifrelerinin anahtarlarını genellikle başka dizgelerde buluruz. 

Bir düz anlam ikinci bir göstergenin göstereni olabilir (Erkman, 1987). “Yananlam, 

düzanlamlı bildiriyi nasıl “kaplarsa kaplasın”, onu tüketmez: Her zaman 

“düzanlam”dan geriye bir şeyler kalır (yoksa söylem olanaksızlaşır), 

yananlamlayıcılar da sonuç olarak hep kesintili, “düzensiz” ve kendilerini taşıyan 

düzanlamlı bildiri tarafından özümsenmiş göstergelerdir” (Barthes, 1987). 

2.2.4 Alımlama 

Edebî metinlerin yorumlanma ve çözümlenme sürecinde araştırmacılar yazar, metin 

ya da okur merkezli çözümleme çalışmaları yürütmüşlerdir. Alımlama estetiği 

kuramı okur (alımlayıcı) merkezli bir çözümlemedir. Okuru ön plana çıkaran bu 

kurama göre her okuma eyleminin yeni bir anlamlandırma sürecini etkinleştirdiğini 

savunur. Edebiyat dalında ortaya çıkmış olan alımlama göstergebilimini sinema ve 

mimarlık disiplinlerinde de bulmak mümkündür. 

Alımlama kavramı Latince “recipiere”den gelmekte ve “karşılama, alma, bir eserin 

etkisi” anlamlarında kullanılmaktadır. Edebiyat biliminde ise, edebiyatın okuyucu ya 

da dinleyici olarak, her türlü iletişimsel edinim biçimi anlamında kullanılmaktadır 

(Ekiz, 2007).  
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Alımlama estetiği kuramının temelinde, hakkında Hans Georg Gadamer, Edmund 

Husserl, Wilhelm Dilthey ve Martin Heidegger gibi düşünürlerin çalışmalar 

yürüttüğü yorumbilim yatmaktadır. Gadamer'e (2008) göre "bir metni anlamak 

isteyen hep bir taslak gerçekleştirir. O, metin içerisinde bir anlam görünmeye başlar 

başlamaz bütünün bir anlamını önceden ortaya atar. Böyle bir durum metnin salt 

belirli bir anlama dönük beklenti içerisinde okunduğu için gerçekleşmektedir.” 

Alımlama estetiği kuramı ilk kez 1967 yılında Konstanz Üniversitesi’nde Hans 

Robert Jauss’un tarafından ortaya konmuştur. Jauss'a (1970) göre yazar, eser ve 

alımlayıcı üçgeninde sonuncusu sadece pasif bir parça, salt reaksiyonlar zinciri değil; 

aksine tekrar bir tarih oluşturucu enerjidir ve edebî eserin tarihsel yaşamı, 

alımlayıcılarının aktif katılımı olmaksızın düşünülemez.  

Okur ile eser arasındaki diyalojik ilişki ön plâna çıkar. Edebî eser her gözlemciye her 

zaman aynı görüntüyü sunan kendi başına bir obje değildir. Her okuma farklı bir 

okumadır, dolayısıyla farklı bir yorumdur (Ekiz, 2007). 

Alımlama estetiği ile ilgili çalışmalar yürüten diğer önemli isim ise yine Konstanz 

Üniversitesi’nden Wolfgang İser'dir. İser'e (1980) göre; edebi ürünlerde "boşluklar" 

vardır. Okur ise metin içerisindeki karşılaşabilecek boşlukları anlamlandırmakla, 

yani somutlamakla yükümlüdür. Yani okurun kendi donanımı sonucu ortaya koymuş 

olduğu somutlamaların, anlamlandırmaların bir bütünüdür. Burada amaç, yazınsal 

metinlerin dönemin dış bileşenlerini oluşturan koşullar ve okurun iç bileşenlerini 

oluşturan deneyimlerle yeniden boyutlanıp, yeni anlamlara kavuşturulması ve 

yeniden kurulmasıdır. 

Yazınsal metinlerin yapısal örüntüsü çok katmanlı, çok sesli ve çok anlamlı 

olduğundan, metnin çözümlenebilmesi için okurun tarihsel, kültürel, psikolojik gibi 

dış bileşenlerden oluşan bir birikiminin olması gereklidir. Aksi halde metin 

halkasında yer alan bağlamsal ilişkileriyle, çözümlemeye dönük ortak bir iletişim 

kodu oluşturmak okur için çok zor olacaktır. Bu durum ise, yazınsal metinlerin 

oluşturduğu imgesel örüde birçok belirsizliklerin, anlam kaymalarının ve kapalı 

alanların doğmasına yol açacaktır (Bülbül, 2010). Akşit Göktürk'ün (1989) dediği 

gibi bir metne yaklaşan okur, belli bir okuma birikimi, bir toplumsal kültürel bakış, 

bir inançlar beklentiler yumağı ile yaklaşır. Bu birikimden kaynaklanan bir ön 

anlamayı da birlikte getirir.  
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Gerçekte her okurun bir metni anlaması, kendi dünya yaşantısının, bilinç deneyinin 

boyutlarıyla, özellikle de dil yetisiyle doğru orantılıdır. Böylece, her yorumlama 

edimi biraz da kendi benliğinin yorumlanışıdır. İşte bu anlamda okumak 

yorumlamak, dilbilgisel, çizgisel, salt parçalara yönelik bir etkinlik değil, metnin önü 

ardı, yüzeyi derini, içerdiği değişik bakış açıları, değişik anlam tabakaları 

kapsamında bir gezi, bir çabalama, bir uğraştır. 

Sinemada da alımlama göstergebilimi ile ilgili çalışmalar yürütülmekte; izleyici 

bakış açısıyla anlamın yeniden üretimi üzerinde durulmaktadır. 1950’lerin 

sonlarından 1970’lere kadar izleyicilerin medya mesajlarını nasıl yorumladığını 

çözümlenmeye çalışılmıştır. 1970’lerde ise Stuart Hall, geliştirdiği “kodlama ve kod 

açımı” yaklaşımı izleyici odaklı çalışmalar yapmıştır (Demir, 2007). Hall'a (1999) 

göre her tüketimin aynı zamanda bir yeniden-üretim sürecidir. Mesajın alıcıları yani 

izleyiciler edilgen değil, etkendir ve her alıcı mesajı kod-açımına uğratırken bir 

yeniden-üretim gerçekleştirir. İzleyiciler medya metinlerini tek bir şekilde 

okumamakta, anlamlandırma sürecinde bireysel ve toplumsal farklılıklar etken 

olmaktadır. Bu anlamda, izleyiciyi özne olarak ele alan araştırmalar, izleyiciyi kendi 

toplumsal-tarihsel koşulları içinde görmek ve bu koşullar içinde izlemek gerektiğini 

belirtmektedir. 

Mimarlıkta alımlama göstergebilimine göz atıldığında ise bu kez özne (alımlayıcı) 

mimari mekân kullanıcısıdır. Varoluşçu felsefe öğretisini benimseyen Husserl, insan 

bilincinin ve nesnelerin ayrımsanamaz olduğunu savunur. Bu yaklaşıma göre 

nesneler kendi başlarına bilinç veya deneyimden ayrı olarak algı nesnesi olamazlar. 

Ancak, zihnin belirli yön ya da bakımlardan nesnelere yöneltilmiş olması gerekir. 

Husserl bunu, varlığın “bilinçli farkındalığı” olarak açıklar (Güney, Yürekli, 2004). 

Algılama, algılanan ve algılayan arasındaki bilinçli farkındalığının sonucudur. 

alımlama göstergebilimi ise algılayana bağımlı algılama süreçlerini, koşullarını ve 

sonuçlarını inceler. Buna bağlı olarak, bir mimari yapıtın anlam çözümlenmesinde, 

mimari yapıt (nesne) bitmiş, sona erdirilmiş bir ürün değil, her kullanımda, 

kullanıcıyla (özneyle) her ilişki kuruluşunda yeniden yazılan ve anlamlandırılan açık 

uçlu bir üretim sürecidir. Eco (2000) bu kavramı "açık yapıt", "açık alımlama" olarak 

adlandırır. Açık alımlamada bir mimari yapıtın yaratıcısı artık sadece o yapıtın 

mimarı değil, onu yorumlayan, algılayan diğerleridir. Yani algı nesnesi, nesne 

tasarımcısının ve kullanıcısının ortak ürünüdür. 
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2.3 Sinemasal İletişim ve Sinemada Göstergebilim 

Sinematografik dil, görüntülerin ve diyalogların ardarda sıralanmasıyla oluşan bir 

‘iletişim dizgesi’, bir ‘göstergeler dizgesi’dir (Küçükcan, 2005). Göstergebilim film 

dilini ve gramerini inceleyerek filmin yapısını ve özelliklerini göstergeler ve 

simgelerin anlamlarını araştırır. 

Sinema ile yazınsal metin “kelime” ve “görüntü” karşılaştırmasıyla aynı 

göstergebilimsel çizgiye ulaşabilir (Küçükcan, 2005). Yazınsal dilin en küçük birimi 

“kelime”dir. Kelimeler bir araya gelerek cümleleri, cümleler de arka arkaya gelerek 

bir anlatıyı oluşturur. Dili bir “madde” gibi düşünürsek maddenin en küçük birimi 

“atom”sa atomlar bir araya gelerek “element”leri elementler de değişik sayılarda ve 

şekillerde bir araya gelerek “molekül”leri, moleküller de maddeleri oluşturur. Aynı 

ilişki sinemada da vardır. Ancak; sinemanın en küçük birimi “görüntü”dür. Seçilmiş 

görüntülerin belli sırayla bir araya gelerek oluşturduğu anlatıya film denir. Görüntü 

dilde cümlenin karşılığıdır. Örneğin görüntü de durakta bekleyen kırmızı atkılı bir 

kız görüyorsak; bu “durakta kırmızı atkılı bir kız bekliyor” cümlesine karşılık gelir. 

Yani sinemanın en küçük birimi “element”tir (Barthes, 1987). 

Ufuk Küçükcan’ın (2005) Film Çözümlemesinde İki Yaklaşım kitabında dediği gibi; 

dilde sözcükler önceden vardır. Oysa sinemada görüntüleri önce üretmek 

gerekmektedir. Görüntü, yönetmen tarafından yaratılmış bir ‘sözce’dir. Görüntü de 

sözce gibi düşünceyi gerçekleştirmedir, bir yaratımdır. Oysa sözcük düşünce 

değildir,  bir yaratım da değildir. Sözce gibi görüntü de tek başına anlam taşır. Oysa 

sözcük tümce içinde anlam kazanır.  

Yönetmenin görüntüleri kurgu yoluyla peş peşe getirerek bir anlam ve bütünlük 

oluşturması sinema sanatını oluşturur. Sinema dili ve yazılı ya da sözlü dil arasında 

yakın bir bağ olmasının yanında farklılıkları da mevcuttur. İlk olarak sinemada 

gösteren ve gösterilen aynı şey iken yazıda gösteren aynı gösterilen farklı olabilir. 

Örneğin yazı dilinde “fırtına” sözcüğü fırtınanın dışında farklı anlamlara da karşılık 

gelebilirken sinemada fırtınanın karşılığı onun gerçek görüntüsüdür. Sinemada 

gösteren ve gösterilenin aynı olmasına karşın gösterenin simge olarak kullanımı 

çokça rastlanan bir tekniktir. Fransa’yı belirtmek için Eiffel Kulesinin kullanımı ya 

da birinin ölümünü anlatmak için bir çiçeğin solması gibi simgeler sıkça 

kullanılmaktadır. 
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İkinci önemli fark ise sinema dilinin evrensel, yazı dilinin ya da sözlü dilin yöresel 

olmasıdır. Farklı doğal dilleri –yazılı veya sözlü- konuşanlar birbirlerini anlamakta 

güçlük çekerler, fakat görüntüyü yani görsel dili anlamak çok daha kolaydır. Türkçe 

dilinde yazılı gösteren karşılığı ‘kitap’ olan göstergenin yazılı ve sözlü gösterge 

karşılıkları diğer dillerde farklıdır. Örneğin kişi bu göstergenin İngilizce gösteren 

karşılığının ‘book’ olduğunu bilmiyorsa ‘book’ kelimesini anlamlamada zorluk 

çeker. Fakat sinemada ‘kitabı’ göstermek onun kitap olduğunu anlatmaya 

yetmektedir. Sinema görüntülerden oluşan evrensel bir dil olduğu için anlaşılması 

kolay ve iletişimde başarılı bir dildir (Küçükcan, 2005). 

Sonuç olarak sinematografik dil yazın diliyle paralel bir ilişki içerisindedir. Sinema 

dilini ve sinemasal iletişimi anlayabilmek için göstergebilimsel çalışmalara 

gereksinim vardır. 

2.4 Mimari İletişim ve Mimarlıkta Göstergebilim 

Göstergebilim açısından mimarinin yorumlanması için, gösteren ve gösterilen 

kavramlarının mimariye uygulanabilmesi gerekir. Saussure’e (2001) göre, dil 

göstergesi, bir kavramla bir işitim imgesini birleştirir. Örneğin e-v harflerinden 

oluşan “ev” sözcüğü dilimizdeki ev’in görsel imgesini çağrıştırır. Görsel imge, 

kastettiği şeyin yani ev’in kendisi değildir, onun yerine geçen bir simgedir. Bu 

durumda işitim imgesi göstergenin ses yapısı (göstereni); kavram ise anlamsal 

içeriğidir (gösterilenidir).  

Aynı örneği mimariye uygularsak bu kez “ev” gösterilenine ulaşabilmek için 

anlamlama sürecinde ‘ev’le bağıntı kurulabilecek gösterenlere ihtiyaç vardır. 

Türkiye’de yaşayan bir birey için bu gösterenler salon, yatak odası, mutfak ya da 

banyo hatta sadece yemek kokusu bile olabilir.  

Her bir mimari öğe (gösterge) anlamlama sürecinde birçok ipucu verir. Tarihi bir 

binanın tuğla dizilimi (gösteren) bile o binanın yaşının (gösterilen) saptanmasında 

(anlamlama) yeterli olabilir. 

Saussure’e göre dil, birimlerinin birbirleriyle kurdukları bağıntılar örgüsü ile bütün 

içindeki işlevleri bağlamında ele alındığından, rastgele değil, düzenli bir oluşumdur. 

Dildeki bu düzen kavramı, nesnelerin de fiziksel zaman-mekân içinde düzenlenişine, 

örgütlenişine benzemektedir (Soykan, 1990).  
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Dil ve mimarlık öğeleri arasındaki ilişki ve benzerlikler üzerine başta Eco ve 

Scalvini olmak üzere çalışmalar yürütmüştür. Ancak bu bağıntıyı en iyi ifade eden 

çalışma Castex-Panerieri’ye (1974) ait “mimari-dilsel öğeler paralelliği” tablosudur 

(Şekil 2.9) (Sağocak, 1999). 

 

Şekil 2.9 : Mimari-Dilsel Öğeler Paralelliği (Sağocak, 1999) 

Sinema dilinin ve yazı dilinin olduğu gibi mimari dilin de bir grameri vardır. Mimari 

de harflerden ve sözcüklerden oluşur. Victor Hugo’nun (1968) Notre Dame de Paris 

kitabında dediği gibi; mimari, yazı gibi başladı. Önce alfabe oldu. Yere konulan bir 

dikilitaş bir harf, her harf bir hiyeroglifti ve her hiyeroglif üzerindeki kolon başlığını 

taşıyan bir kolon gibi, bir fikirler grubunu üzerinde taşıyordu (Taşkıran, 1997). Önce 

yeryüzüne taşlar konuldu sonra taşlar birleşerek yapıları yani sözcükleri oluşturdu. 

Yapılar bir araya gelerek yerleşkelere dönüştü, yerleşkeler kentlere. Artık kentler 

cümlelerden oluşan bir anlatıydılar ve söyleyecek sözleri vardı. Bazı mimari yapılar 

imgeleriyle ön plana çıkarak Eiffel Kulesi, Pisa Kulesi, Piramitler gibi o kentin 

simgesi haline dönüştüler. 

Sonra televizyon ve İnternet keşfedildi. Bu sayede toplumlar tüm kentlerin sözlerine 

ulaşabilir, onları okuyabilir hale geldiler. Ardından algılar ve beklentiler değişti. 

Profesör Brian O’Blivion’un Videodrome (David Cronenberg, 1982) filminde dediği 

gibi: “televizyon insan gözünün retinası haline geldi”: sonra da “insan zihninin” 

(Süalp, 2004). Nihayet mimariden kitaplar yazıldı. Gelenekler birçok simge 

üretmişti. Bütün bu simgeler, giderek büyüyüp, çoğalıp, çaprazlaşarak gittikçe daha 

karmaşık bir hale geldiler (Taşkıran, 1997). Mimari dili kullanarak anlamlı sözler 

söylenip, kitaplar yazılmak isteniyorsa o dili öğrenerek, gramerine uygun cümleler 

kurup, paragraflar oluşturmak gerekti. 
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3.  MİMARLIK, SİNEMA VE EDEBİYAT DİSİPLİNLERİ VE İLİŞKİLERİ 

Edebi bir metinden, örneğin bir romandan, sinemaya uyarlanma sürecinde metinlerde 

betimlenmiş, kodlanmış ya da ipuçları verilmiş olan mekânların, yazı dilinden görsel 

dile aktarımında mimarlık, sinema ve edebiyat disiplinlerinin yolları kesişmektedir. 

Bu bölümde, bu üç disiplinin birbirleri ile olan etkileşimleri, iletişimleri ve bağları 

göstergebilim ışığında incelenecektir.  

3.1 Mimarlık ve Sinema 

Mimarlık ve sinema sürekli etkileşim halinde olan ve insanlarla göstergeleri 

aracılığıyla konuşabilen disiplinlerdir. Sinema çoğunlukla görsel ve işitimsel 

göstergeleri kullanırken mimarlık insanın tüm duyularına hitap eden göstergeleri 

kullanır. Bu bağlamda sinema mimarlığın sadece görsel ve işitsel yanlarını kullanır. 

Gerek yapıtların yaratım sürecinde gerekse kullanım sürecinde mimarlık ve 

sinemanın sahip olduğu ortak özellikler, farklılıklar ve kesişen yolları vardır. 

3.1.1 Zaman-mekân 

Sinema ve mimarlığın kesişim noktaları zaman ve mekândır.  Yönetmen, olay 

örgüsünü anlatmak için filmin zaman ve mekân boyutunu kimi zaman bilinçli olarak 

ön plana çıkarak kimi zaman da çok fazla üzerinde durmadan ya da farkında olmadan 

kullanmak zorundadır. Sinema kelimesi, Yunanca hareket ve duygu anlamına gelen 

kinemadan gelmektedir. Sinema ve mimarlık ilişkisi temelde hareket üzerinden 

irdelenebilir.  

Zaman olmadan hareket olmaz. Mekân ise zaman içinde betimlenir. Hareket 

olmadan da mekân algısı yeterince gerçekleşmez. Murray Grigor’un Architectural 

Design dergisinde (1994) dediği gibi yalnızca film, mekân ve hacmin temel uzamsal 

boyutlarını verir. Mimariyi kavramak için, mekânların içinde hareket etmek 

gereklidir. Sonuçta, herkes binaları içten dışa, yürüyerek, bakarak, mekân içinden 

geçerek tanır. Perspektifler ortaya çıkar. Köşeler dönülür. Ölçekler değişir. Derinlik 

boyutu ortaya çıkar. Ayrıntılar keşfedilir.  
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Daha önceden belirlenmiş kamera yolları ve ayarlanmış ışıklandırma planları mekânı 

ve manzarayı ortaya çıkarma ve ışığın doku üzerindeki hareketini gösterme şansını 

verir (Adiloğlu, 2005). Film hareket ettikçe zaman ve mekân içinden gelişen bir 

anlatıyı göstergelerle aktararak duyguları da harekete geçirmekte ve izleyicileri 

etkilemektedir (Adiloğlu, 2004). 

Bir filmde anlatılmak istenen olgu, olayın geçtiği mekâna ve zamana göre farklılık 

gösterir. Gösterenden gösterilene ulaşılan süreçte yani anlamlama sürecinde içinde 

bulunan kültürün, alınan eğitimin kısacası tüm yaşam boyunca sahip olunan her 

şeyin etkisi vardır. Örneğin; bir insanın gece yatağında uyuması ile gündüz sokakta 

uyuması farklı anlamlar içerir. İnsanların gece yatağında uyuması hayat boyunca 

edinilen deneyimlere bağlı olarak normal bir davranıştır. Bir insanın gündüz sokakta 

uyuması ise normalin dışında bir durum olduğunun göstergesidir. Nasıl bir durumun 

olduğunu anlamlayabilmek içinse başka göstergelere, ipuçlarına ihtiyaç duyulur.  

Film varmak istediği noktaya, vermek istediği mesaja ya da yakalamak istediği 

duygulara bu anlamları doğru kurgulayarak ulaşabilir. Atilla Dorsay’ın (2006) da 

dediği gibi en başarılı bulduğumuz filmler genelde bize mekân duygusunu en iyi 

veren ve zaman faktörünü en iyi kullanan filmlerdir. 

3.1.2 Mimarlık ve sinema etkileşimi 

Mimarlık ve sinemanın ortak özelliklerinden ilki tasarımdır. Mimarlık da sinema da 

tahayyül edilenleri, uygulama süreci içerisinde bazen benzer bazen de farklı 

yöntemler kullanarak gerçekliğe dönüştürmektedir.  

François Penz’e (1997) göre hem mimarlık hem sinema, iki boyutlu ortamda üç 

boyutlu mekânın temsilini kullanmaktadır. Mimarlık, iki boyutlu olarak çalıştığı 

tasarımları, üç boyutlu gerçekliğe aktarırken, sinema ise üç boyutlu gerçeklikten 

yakaladığı görüntüleri film ortamına dönüştürüp, iki boyutlu ekranda göstermektedir 

(Güntan, 2007). 

Her iki disiplinde de ortaya çıkan eserin oluşum sürecinde ekonomik ve teknolojik 

imkânların etkisi büyüktür. Mimar da film yapımcısı da imkânların elverdiği ölçüde 

yaratıcıdırlar. Her ikisinin de yapım süreçlerinde yaratıcının fikirlerini 

gerçekleştirebilmek için ciddi bir ekip çalışmasına ihtiyaç duyulmasına karşın, 

sonunda ürün mimarın ya da yönetmenin eseri olarak anılır. 
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Sinemacı yarattığı mekânları sadece görsel ve işitsel olarak izleyiciyle paylaşırken; 

mimar, sadece görmekle kalmayıp dokunduğumuz, hissettiğimiz yani içinde 

yaşadığımız bir gerçeklik sunmaktadır.  

Walter Benjamin ressamı bir sihirbaza kameramanı ise bir cerraha benzetir. 

Benjamin’in bu benzetmesi bir film yönetmeniyle mimara da uygulanabilir. Film 

yönetmeni, belirli bir uzaklıktan görüntülerin hayali hikâyesini anlatan ve yaşanmış 

bir durumu çağrıştıran bir sihirbaz, mimar ise fiziksel gerçekliği içinde yaşadığımız 

binayı ameliyat eden bir cerrahtır (Pallasmaa, 2006).  

Yönetmen mimari mekân kullanımına mimara oranla daha az özen gösterir. Mimar 

ise tasarımını yaparken mekânın işlevselliğini, uygulanabilirliğini ve maddi 

gereksinimlerini göz ardı edemez. Bu sebeple; yönetmen tasarladığı mekânı 

gerçekliğe dönüştürmede mimara oranla daha özgürdür. Diğer taraftan bir film 

yapımcısı, mimari etkinin zihindeki yerini bir mimardan daha iyi bilir. En önemsiz 

mimari gösterge bile, örneğin bir dolap, bir çekmece ya da bir anahtar, sinemada 

mimari ve epik bir anlam kazanabilir. Yani sinema sanatı mimarlık mesleğini 

hassaslaştırır, çünkü sinema mimarisi tüm duyusal göstergeleri kullanmasa bile 

izleyicinin tüm duyularına hitap eder (Url-3, 2009). 

Sinema zaman ve mekân kullanımı konusunda mimarlığa oranla daha özgürdür. 

Düşlediği mimari mekânları gerçekliğe dönüştürmekte daha geniş imkânlara sahiptir. 

“Sinema sanayi için düş sanayi yakıştırması yapılmıştır. Çünkü sinema, bir anlamda, 

düşler (rüyalar) üretmekte/düşleri herkes için görünür kılmaktadır. Günümüzde 

ulaşılan teknoloji bu sanayinin düş üretiminin sınırlarını olabildiğince genişletmiştir” 

(Şenyapılı, 1998). 

Bir film yapabilmek için gerekli başlıca öğelerden ikisi zaman ve mekân olduğu için 

sinema mimarlıkla zorunlu bir etkileşim içerisindedir. Bazı yönetmenler mimariyi 

sadece fon olarak kullanırken, bazıları ise mimari mekândan faydalanmakta, 

karakterlerinin o mekânlar içerisinde yaşamasını sağlamaktadır. Filmin izleyicide 

gerçeklik hissini yaratması gerekir. Gelecek bir zamanda ya da zamanı belli olmayan 

bir anda geçiyor olsa bile, film, gerçek zamanda gerçek mekânda geçiyor hissini 

uyandırmalıdır. Bu hissi uyandırabilmek için filmin seslendiği kitle ile ilgili sadece 

mimari değil, aynı zamanda sosyolojik, tarihi vb. bilgilere sahip olup kullanılacak 

göstergeleri bu doğrultuda seçmek gerekir. 
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İnsanı biçimlendiren çevresidir, çevre koşullarıdır. İnsanın karakterinin oluşmasında 

başlıca etmenler çevre kaynaklıdır. Örneğin kişinin içinde yaşadığı çevrenin iklimi, 

yaşadığı dönem ve bu dönemde üyesi olduğu topluluğun ekonomik ve toplumsal 

yapısı, egemen olan gelenek ve görenekler, ahlaksal değerler ve davranış biçimleri 

insanların karakterini belirler (Güntan, 2007). Sinemada da karakterinin özelliklerini 

izleyiciye aktarmakta en önemli ipuçlarını çevre koşulları verir. Buna bağlı olarak 

filmlerde çevresel göstergelerde dört ana etki göz önünde bulundurulur: 

    Zamanla ilgili etmenler: Öykünün geçtiği dönem 

    Coğrafik etmenler: Fizik mekân ve fizik mekânın, arazi biçimi, iklim, 

nüfus yoğunluğu – görsel ve psikolojik etkileri – ve öykü kahramanlarını 

ve davranışlarını etkileyen diğer yerel etmenleri de içeren ana 

karakteristik özellikleri 

    Toplumsal yapılanma ve ekonomik etmenler 

    Gelenekler, ahlaksal tavırlar ve davranış biçimleridir (Şenyapılı, 1998). 

Bir filmin etkili bir biçimde aktarımı için zaman ve mekân boyutunda mimari 

göstergelerin etkisi büyüktür.  Filmin set tasarımı sürecinde, özellikle fütürist 

filmlerde mimari destek alındığı bilinmektedir.  

Hatta film sektöründe sanat yönetimi bölümü mimarlar için yeni bir iş sektörü haline 

gelmiştir. Bilinen diğer bir gerçek ise Fritz Lang gibi başarılı yönetmenlerin 

mimarlık eğitimi aldığıdır. Tabi ki filmin mekân kullanımının başarılı olması için 

sadece iyi bir set tasarımı yeterli değildir. Bu başarıda yönetmenin çerçeve içinde 

mekânı izleyiciye nasıl aktaracağı, kamerayı nereye ve hangi açıyla koyacağı da 

önemlidir. Yönetmenin kullanacağı teknik aynı zamanda onun tarzını da belirler. Işıl 

Baysan Serim’in de dediği gibi Tati’nin gösterdiği Paris ile Alain Resnais’nın ya da 

Jean Vigo’nun gösterdiği Paris aynı değildir. Veya Godard’ın modern Paris 

imgesinin kuruluşuyla ilgili olarak kehaneti olan Alphaville filmi bir soyutlamadır 

(Serim, 2006). Yani mekân sinemada bir dil haline gelmiştir. 

Sinema mimarlıktan etkilendiği kadar mimarlık da sinemadan etkilenmektedir. Bu 

etki kimi zaman direkt olmasının yanında kimi zaman da dolaylı yoldan olmaktadır. 

İlk olarak mimarlar filmlerdeki mimari mekânlardan, özellikle ütopik ya da distopik 

filmlerdeki mekânlardan etkilenerek, bunları kendilerine referans almaktadır. Bu 

sinemanın mimarlığa doğrudan bir etkisidir.  



 25

Örneğin Vincent Korda’nın “Things to Come”daki (Şekil 3.1) çok katlı atrium 

hakkındaki öngörülerinin, John Portman’ın dev otel projesinde (Şekil 3.2) tamamıyla 

gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Diğer bir örnek ise; uluslararası ünde mimarların 

katkılarıyla, Walt Disney kuruluşu tarafından ortaya konulan tematik mimarlık 

örneğidir (Url-3, 2009). 

 
Şekil 3.1 : Çok katlı atrium, Vincent Korda (Url-4, 2010) 

 
Şekil 3.2 : Hyatt Oteli San Francisco, John Portman (Url-5, 2010) 
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Doğrudan diğer etki ise mimari proje çalışmalarında ve sunumlarında kullanılan 

animasyon tekniğidir. Artık günümüzde gelişen bilgisayar ve sinema teknolojileri 

sayesinde gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar başarılı mekânlar 

tasarlanabilmektedir. Hatta henüz çok yaygın kullanılmıyor olsa da artık dijital 

olarak üç boyutlu tasarlanan mekânların içinde özel gözlükler sayesinde birebir 

dolaşılabilmektedir. Bu teknoloji, mimari mekânların insan ölçeğindeki üç boyutlu 

görüntüsel göstergelerini kullanarak, kullanıcıyı henüz inşa edilmemiş mimari mekân 

içerisinde deneyimlendirebilmektedir. 

Gerek kentsel ölçekte gerekse daha küçük ölçeklerde sinema izleyiciye çeşitli mekân 

alternatifleri ve önerileri sunmaktadır. Sinemadaki mekânlar, özellikle gelecekçi 

tasarımlar, izleyici için bellek ve beklentiler deneyimlenen mekânlara göre değişir. 

Mimar ise bu beklentileri karşılamakla yükümlüdür. Zaten aynı etkinin mimarlarda 

da oluşmamış olması mümkün değildir. Fütürist filmler kimi zaman mimarlar için 

rehber görevi üstlenmektedir. Bu durum izleyicinin ve buna bağlı olarak toplumun 

algısını ve beklentilerini kimi zaman değiştirmekte kimi zamansa yönlendirmektedir. 

Kent, sinematik form tarafından şekillenmiştir. Sinema da doğasının büyük kısmını 

kentin tarihi gelişiminden almıştır. Bu noktada da “sinematik şehir” kavramı ortaya 

çıkmaktadır. Kent içinde yürüyen birinin kendini film setinde hissetmesinin 

açıklaması, kentin sinemasını inkâr edilmeyen parçası olmasıdır. Dolayısıyla sinema 

projelendirilen ve belirlenen bir ekranla sınırlandırılamaz (Clarke, 1997). Mimarlık 

ise toplum için faydalı mekânlar üretmekle yükümlü olduğundan, bu kesişimde 

sinema mimarlığı dolaylı yoldan etkilemektedir. 

3.1.3 Film mimarisi (set tasarımı) 

“Çevre sözcüğü İngilizcedeki setting sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır. 

Bu durumda çevre (setting) filmin anlattığı öykünün (ya da anlattıklarının) geçtiği 

mekân ve zaman anlamında gelmektedir” (Şenyapılı, 1998). Film mimarisi ya da set 

tasarımı ise filmin anlattığı öykünün geçtiği mekânı, zamanına uygun şekilde 

tasarlayıp oluşturmaktır.  

İnsanı biçimlendiren içinde yaşadığı çevrenin iklimi, yaşadığı dönem ve bu dönemde 

üyesi olduğu topluluğun (toplumun, ulusun) ekonomik ve toplumsal yapısı, egemen 

olan gelenek ve görenekler, ahlaksal değerler ve davranış biçimleri ve benzeri 

etmenlerin insan karakteri ve görünüşü üstünde etkisi büyüktür (Şenyapılı, 1998).  
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İzleyicide gerçeklik hissini oluşturabilmek için set tasarımında doğru gösterenleri 

kullanmak gereklidir. Doğru gösterenin ne olduğu sonucuna varabilmek içinse 

araştırma gereklidir. Karakterlerin profillerine uygun mekânlar tasarlamak için 

karakterlerin üyesi bulunduğu toplum, yaşadığı çevre ve benzeri özelliklerine hâkim 

olmak gerekir. Örneğin film tarihi bir mekânda geçiyorsa döneme ait tarihi bilgi iyice 

irdelenmeli ve beyaz ekranda izleyiciye sunulacak göstergeler bu inceleme ışığında 

olmalıdır. Mimarlık ve sinema ilişkisi doğrudan değildir, metaforiktir. Anlatımı 

pekiştirmek, anlatılmak isteneni kolayca anlatılmasını ve izleyicinin zorlanmadan 

algılamasını sağlamak için yapılır (Monaco, 2003). 

Filmin konusuyla ilişkili olarak yapılan araştırmalar sonucunda tasarlanan ve montaj 

aşamasından sonra izleyiciye aktarılan filmin mimari mekân gösterge seçimleri 

yönetmenin tarzını belirleyen başlıca etmenlerdendir. Önder Şenyapılı’nın (1998) 

dediği gibi kimi yalın, kim görkemli çevre (setting) ister. Kimi çevreyi ya da daha 

yaygın deyişle dekoru (set tasarımını) izleyicinin öyküdeki kahramanlarının 

özeliklerini daha iyi algılamasına yardımcı bir öge olarak kullanır. Kimi için 

öykünün havasını oluşturan güçlü bir araçtır dekor. Kimi yönetmense dekoru (elbette 

çevre kavramının anlamını da içeriyor artık bu sözcük) ikincil, anlatılanlara eşlik 

eden ama ön plana çıkmayan bir öge olarak değerlendirir, özel olarak vurgulanmaz. 

Film yapımcısı, istediği tarzda mimari mekânlar yaratmak için çok çeşitli yöntemlere 

sahiptir. Bu yöntemler tek tek kullanıldığı gibi, aynı film içerisinde karma olarak da 

kullanılabilmektedir. Bunlar dış mekân çekimleri, stüdyo çekimleri ve bilgisayar 

teknolojilerinin sağladığı imkânlardır. 

  
Şekil 3.3 : Avatar, James Cameron, 2010 (Url-6, 2010) 
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Stüdyo çekimlerinde maket yapımı, Shüfftan Yöntemi gibi teknikler kullanılabilirken 

bilgisayar teknolojilerinde de green box ve animasyon teknikleri 

kullanılabilmektedir. Örneğin James Cameron’un 2010 yılında gösterime giren 

Avatar filmi (Şekil 3.3) bu teknolojilerin karma kullanımının bir ürünüdür. Gerçek 

zamanı anlatmayan fantastik film, kullanılan teknikler sayesinde izleyenlere 

gerçeklik hissi vermektedir. Bu da film mimarisinin günümüze kadar kat ettiği yolun 

kanıtıdır. 

3.2 Mimarlık ve Edebiyat 

1960’lardan bu yana mimarlığın disiplinler arası çalışmaya gereksinimi keşfedilmiş, 

mimarlık kuramının dilbilimsel kuramla etkileşimi üzerine çeşitli çalışmalar yapılmış 

yöntemler geliştirilmiştir. 1843’de yayınlanan “The Builder” adlı dergide, mimarlıkla 

dil arasındaki benzerlikler şöyle ortaya konur: Bir dil, kısa bir sürede gelişemez ve 

yetkinleşemez. Gelişmemiş bir ülkenin dili de gelişmemiştir ve ancak o dili 

kullananların kültürlerinin gelişmesiyle gelişir. “Yepyeni ve bağımsız bir dil 

yaratmak kadar zordur” (Tümer, 1982). 

Mimari mekânlar edebiyatta yazınsal ya da işitimsel göstergeler aracılığıyla yani 

sözcükler yardımıyla betimlenir. Örneğin “bina” yazınsal göstergesinin gösterileni ile 

“ev” göstergesinin gösterileni başkadır. “Konak, villa, daire, çadır, baraka” 

sözcüklerinin gösterilenleri yani zihindeki temsilleri ise başka başkadır. Yani 

sözcükler farklı adlandırıldığında ya da sözcüklere açıklamalar eklendiğinde 

zihindeki görüntüler de değişecektir. Mimari mekânlar; roman, hikâye ve benzeri 

edebi eserlerde yazınsal göstergelerle temsil edilmektedir. Sözcükler aracılığıyla 

betimlenen mimari mekânlar anlamlar oluşturmaktadır. 

Mimarlar bir süredir dilbilimsel alanda anlamın belirlenmesi ve edinilen bilginin 

üzerinden mimarlığa uyarlanması üzerinde çalışmaktadır. Çalışmalar başlıca iki 

yaklaşım üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi mekâna dair bilginin 

yazınsal metinler üzerinden okunarak edinilmesi; yani mimari mekâna ait yazınsal 

göstergelerin anlamları üzerine çalışarak mimari mekânın üretilmesidir.  İkincisi ise  

mimari/kentsel mekânın doğrudan bir metin gibi okunarak çözümlenmesi; yani 

mimari mekâna ait bilgilerin yazınsal göstergeler haline dönüştürülmesidir. Eserler 

üzerinde yapılacak mekânsal okumanın mimarlığının bilgi alanına doğrudan katkı 

sağlayacağına inanılmaktadır (Çağlar, Ultav, 2004). 



 29

Yazınsal metinler mimari ve kentsel bilinçle okunmalıdır. Böylece mekân bilime 

yönelik didaktik ve esinlenme anlamında yararlanılabilmektedir. Didaktik anlamda 

metnin bütünü, öykülendiği zamana ve mekâna dair eleştirel bir yorum 

barındırmaktadır.  

Esin anlamında ise metin, mimar okuyucu için iki ayrı yaklaşım barındırmaktadır; 

birincisi yazın eserinde öykülenen ve ayrıntılı olarak betimlenen mekâna dair 

doğrudan görsel okuma ile oluşan durağan yorumlama ile mekânsal nitelik ve yazın 

eserinin öz varlığı arasında kurulan soyut iletişimden ortaya çıkan dinamik 

yorumlama; ikincisi ise mimarın okumalardan güdülenerek mimari üretime dair 

yazmaya başlamasıdır. Her iki yaklaşımda mimarlığın bilgi alanını doğrudan 

beslemektedir (Çağlar, Ultav, 2004).  

Mimar bir yapıtın tasarım süresi boyunca yazılı ya da sözlü dil kullanarak yazınsal 

göstergelere başvurmak zorundadır. Proje öncesi yapılması gereken araştırmalarda, 

çeşitli makamlarla yazılı ve sözlü ilişki kurulmasında, tasarım, sunum ve yapım 

aşamasında en önemlisi de fikirlerini tasvir etme aşamasında mimar, interdisipliner 

çalışmaya ihtiyaç durmaktadır. “İlkçağ felsefesinin en büyük filozoflarından biri olan 

Eflatun, bu dünyada var olan her şeyin, asıl gerçek olan “ideaların”, silik ve eksik 

birer kopyası olduğunu söyler.” (Tümer, 1982).  

Mimar mal sahibinin sözlü ya da yazılı olarak aktardığı taleplerini doğru şekilde 

algılamak ve bu beklentilere uygun çözümler üretmekle yükümlüdür. Fikirlerini mal 

sahibine aktarırken tasarladığı çözümlerin betimlemelerini doğru yapmalıdır.  

Söz veya yazı yoluyla karşılıklı bilgi alışverişi esnasında iletişimin kuvvetli 

olabilmesi bireylerin zihinlerindeki imge, kavram ve düşüncelerin işitsel veya 

yazınsal gösterge karşılıklarının en yakınına bağlıdır. Fakat ne kadar doğru seçimler 

yapılırsa yapılsın bireylerin kültürlerine ve deneyimlerine bağlı olarak her bir 

gösterge her bir bireyin zihninde farklı anlamlarla mevcut olduğundan iki bireyin 

aynı yazıyı okuyup aynı temsilleri zihinlerinde canlandırmaları çok düşük olasılıktır. 

Benzer ilişki yazar ve mimar ya da set tasarımcısı arasında da vardır. Edebi bir 

metinde betimlenmiş olan mekânın mimar ya da set tasarımcısı tarafından doğru 

biçimde çözümlenebilmesi için önce yazarın eserinde anlattığı mekânı nasıl 

algıladığının anlaşılması gerekmektedir.  



 30

Bu çözümleme filmdeki mimari mekân kullanımını etkilemektedir. Fakat yazar ve 

tasarımcı arasındaki ilişkide tasarımcı yazarın beklentilerini yerine getirmekle 

yükümlü değildir. Çünkü metinden sinema için gerçekliğe dönüştürülmüş mekân 

artık yazarın değil mekân tasarımcısının eseridir ve eserin kullanıcısı ulaşabildiği 

tüm izleyicilerdir. 

3.3 Sinema ve Edebiyat 

Yedinci sanat olan sinema, fotoğrafların ardı sıra gösterilmesiyle ortaya çıkan 

hareketin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yani sinema ilk yıllarında sadece 

görüntüsel göstergeleri kullanıyordu ve bu görüntüleri en uzun süreli sağlama çabası 

içerisindeydi. Daha sonra bu görüntülere ses eklendi ve zamanla sinema anlatacak bir 

şeylere, öyküye ihtiyaç duymaya başladı. Teknik olanakların hızla geliştiği bu 

dönemde, sinemanın aksayan yönünü güçlendirmek için edebiyattan faydalanıldı 

(Sivas, 2005). Sinemanın edebiyatla etkileşimi bu şekilde başladı. Sinemada 

kullanılabileceği öngörülemeyen eserlerin sinemaya uygun formata sokulabilmesi 

için senaryolaştırmaya ihtiyaç duyuldu ve edebiyattan sinemaya eserler uyarlanmaya 

başladı. 

Uyarlama tekniği keşfedildikten sonra uyarlama filmlerin sayısı her geçen gün arttı. 

Yönetmenler her kaynağı uyarlamaya yazarların bazıları ise bu sürece ayak 

uydurmaya başladı. Kimi yazarlar eserlerini sinemaya uyarlanacakmış gibi üretmeye 

başladı. İşte bu süreç içinde roman 20. Yüzyılda iki biçime ayrılmıştır. Bunlar 

günümüzde zaman zaman senaryo olarak da kullanılan, sinemayla yakından ilişkili 

popüler romanlar ve “sanatsal avangarde” çalışmaların yapıldığı seçkin romanlardır 

(Monaco, 2003). 

Popüler romanlar, seçkin romanlara oranla daha yaygın biçimde 

sinemalaştırılmaktadır. Özellikle yazılı kültürün sözlü kültür yanında ikinci planda 

kaldığı toplumumuzda; bir romanı okumak yerine, okuyan birine anlattırmak; yaygın 

bir göstergedir. Bu nedenle popüler romanlar sinemamız için bulunmaz bir hazinedir 

(Ünser, 2004). Seyirci eseri alıp günlerce okumak yerine yaklaşık iki saat içerisinde 

izlemeyi tercih edecektir. Kuvvetli ilişki içinde olan sinema ve edebiyatın, başta her 

ikisinin de kitle iletişim aracı olmalarının yanında çeşitli ortak noktaları ve 

kullandıkları yöntem ve malzeme açısından da farklı yönleri bulunmaktadır. 
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Hem filmler hem de romanlar çeşitli öyküler anlatan sanatsal eserler yaratarak 

kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Görüntüsel göstergeler yazıdan daha kolay 

anlaşılır ve daha sık kullanılan bir malzeme olduğundan sinema kitlelere ulaşma 

yetisinde edebiyata oranla daha başarılıdır. Diğer bir ortak nokta ise her iki türün 

yaratıcıları fikir aşamasında sonsuz özgürlüğe sahiptir. Yaratım aşamasında ise yazar 

yazılı dilin elverdiği sınırlar içerisinde yönetmen ise ekonomik ve teknolojik 

kaynaklar oranında özgürdür. Ek olarak roman bireysel bir çalışmanın ürünü, filmin 

ise bir ekip çalışması sonucu olmasına rağmen hem filmler hem de edebi eserler 

yaratıcılarının isimleriyle anılmaktadır.  

Sinema ve edebiyat arasındaki en önemli fark kullandıkları malzemedir. Sinemanın 

kullandığı ana malzemeler görüntü ve ses iken edebiyatınki yazı dili, nadiren de 

resimdir. Günümüzde bazı sinemalarda koku ve hareketli koltuklar kullanılarak diğer 

duyulara da hitap edilmeye başlanmıştır.  

Sinema ekonomik ve teknolojik imkânların göstergeleri kullanmasına izin verdiği 

oranda yaratıcı ve etkilidir. Oysaki romanda anlatılan öykülerde ve mekânlarda ne 

bütçe, ne teknoloji ne de zaman kısıtlaması vardır. Film gösterirken roman anlatır. 

Alıcı filmde izlediği ve dinlediği oranda özgürken, edebiyatta yazınsal göstergelerin 

anlamlama sürecindeki algıları oranında özgürdür.  

Edebi bir eserin sinemaya uyarlanması sonucu ortaya çıkan film çoğu zaman yazarı 

mutsuz etmesinin sebebi zihninde canlandırdığı kavramları sinema ekranında 

görememesidir. Yazar bu kavramları yazınsal göstergeye dönüştürür. Yönetmen ise 

yazınsal göstergeyi görüntüsel göstergelere dönüştürür.  

Bu çok duraklı iletişim süreci içerisinde yönetmenin, yazarın hayalinden 

uzaklaşmaması işten bile değildir. Örneğin; birçok eleştirmen ve izleyici tarafından 

başarılı kabul edilen Stanley Kubrick’in The Shining (Şekil 3.4) filmi uyarlandığı 

The Shining (Medyum) romanının yazarı Stephen King’in gözünde gelmiş geçmiş en 

kötü uyarlamalardan biridir. Çünkü ortaya çıkan eser yazarın zihninde yarattığı 

görüntülerden çok uzaktır. Aynı durum filmi izlemeden önce romanı okumuş kişiler 

için de geçerlidir. Kaç adet okuyucu varsa o kadar farklı tahayyül var demektir. 

Kubrick ise bu okuyuculardan sadece bir tanesidir. İzleyicilere aktardığı ise kendi 

yazıdan alarak oluşturduğu zihnindeki kavramları, imkânları elverdiği ölçüde 

görüntüsel ve işitsel göstergelere dönüştürmesi sonucu ortaya çıkan üründür. 
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Şekil 3.4 : The Shining, Stanley Kubrick, 1980 (Url-7, 2010) 

Yazıda “bordo kadife kaplı koltuk” sözcüklerinin görüntüsel gösterge karşılığı 

sadece bir an olsa da romanın filme uyarlanması sürecinde her ayrıntının aktarımı 

ortalama iki saatlik bir film için imkânsızdır. Ayrıca kitapta “bordo kadife kaplı 

koltuk” yazdığı için filmde illa /bordo kadife kaplı bir koltuk/ mu göstermek gerekir. 

Böyle bir hedef ancak bir dizi filmiyle mümkün olabilir.  

Romandan sinemaya uyarlanmış filmlerde “sadakat” gerekli midir ya da ne ölçüde 

gereklidir? Film eleştirmenleri hala bu sorular üzerine tartışmalarını sürdürürken 

yazar ve yönetmen arasındaki anlaşmazlık da bu noktada başlamaktadır. Andrea 

Bazin’in (1995) Çağdaş Sinemanın Sorunları adlı kitabında değindiği gibi “Sözcüğü 

sözcüğüne çeviriyi işe yaramaz kılan, çok serbest çeviriyi de kabul edilmez gösteren 

aynı nedenlerden dolayı iyi bir uyarlama da asıl yapıtın sözünü ve özünü yeniden 

kurabilmelidir” (Sivas, 2005). 

Özetle roman ve filmin bu rahatsız tarihi görünürde uyumlu, gizliden gizliye 

düşmandır. Aynı düşmanlık günümüzde de üstelenmektedir (Bluestone, 1956). 

Filmin romana sadakatlik derecesinin tartışmasının bir kenara bırakılıp, filmin 

başarılı mı yoksa başarısız mı olduğu tartışılmalıdır. Önemli olan kitabın ruhunu 

filme aktarabilmektir.  
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Roman yazarın, film yönetmenin eseridir. Orhan Ünser’in (2004) dediği gibi 

“Yazınsal yapıt görsel yapıta dönüştürülebilir; bu farklı alanda, içerdiği değişiklikler 

ile ortaya çıkan eser, eski eserden bağımsız, yeni bir eserdir. ‘Çalıkuşu’ Reşat 

Nuri’nin romanıdır, yeni baskılarında dilinin sadeleştirilmiş olması bu özelliğini 

değiştirmez, çünkü formunda değişiklik olmamıştır, ama sinemalaşmış şekli ile 

ortaya çıkan eser, yönetmenin, Osman F. Seden’indir." 
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4.  EDEBİ METİNDEN SİNEMAYA UYARLANMIŞ MİMARİ 

MEKÂNLARA GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME 

Edebi metinlerde yazınsal göstergeler aracılığıyla betimlenmiş mimari mekânların 

sinema ekranındaki görüntüsel göstergesinin çözümlemesinde disiplinlerarası 

çalışma gerekir. Mimarlık, edebiyat ve sinema disiplinlerinin birbirleri ile olan ilişki 

ve etkileşimleri göz önünde bulundurularak ve göstergebilimsel tekniklerden 

yararlanılarak bir yöntem geliştirilmiş ve edebi metinden sinemaya uyarlanmış 

mimari mekânların göstergebilimsel çözümlemesi örnekler üzerinden incelenmiştir. 

4.1 Kullanılan Yöntem 

Charles Senders Pierce’e Gore gösterge ilişkiler öğesidir ve göstergenin üç öğesi 

vardır. Birincisi göstergenin yerini tuttuğu şey nesne, ikincisi göstergenin dayandığı 

alan ortam ve üçüncüsü göstergeyi yorumlayan yorumcudur (Şekil 4.1) (Özek, 

1983).  

 
Şekil 4.1 : Pierce’ın gösterge kavramı (Özek, 1983) 

Charles Morris bu modeli gösterge kavramına uyarlamış ve göstergenin dizimsel, 

anlamsal ve yararsal düzey olmak üzere üç ilişki düzeyini tanımlamıştır. 

Dizimsel (sentaktik) düzey; göstergelerin biçimsel yapılarını ve içinde 

gerçekleştikleri ortam arasındaki ilişkileri araştırır ve göstergelerin bildiriler 

oluşturmak için nasıl bir araya geldiklerini inceler. 



 36

Anlamsal (semantik) düzey; gösteren ile gösterilen arasındaki anlamsal ilişkiyi; yani 

göstergelerin belirttikleri anlamları inceler. 

Yararsal (pragmatik) düzey; gösterge nesnesi ve yorumcu arasındaki ilişkiyi inceler 

(Yücel, 1981). 

Kullanılan yöntem, Piece’ın gösterge kavramından ve Morris’in düzeylerinden yola 

çıkılarak oluşturulmuştur. Birinci adımda; edebi yazı metinlerin çözümlemeleri 

yapılmış, yazınsal göstergelerin anlamsal düzeyleri üzerine çalışılmıştır. İkinci 

aşamada; göstergeler dizimsel düzeyde incelenmiş ve yazınsal-görüntüsel gösterge 

karşılaştırması yapılmıştır. Çözümlemenin son aşamasında ise yararsal düzeyden 

faydalanılmış, karşılaştırmaya anlamlama ve alımlama göstergebilim ışığında yorum 

getirilmiştir. 

4.1.1 Metinsel çözümleme 

Metinsel çözümleme yazınsal ya da edebi göstergebilimin (literary semiotics) 

incelediği bir başlıktır. Harflerin ve kelimelerin kavramları niteleyen simgesel 

gösterenler olduğuna değinilmişti. Metin ise kelime ve tümceleri kullanarak 

okuyuculara anlam ileten simgesel göstergeler dizgesidir. Metinsel çözümleme ise 

metindeki anlam evrenine girmeye ve anlatı işlevlerini ortaya koymaya yarayan 

yöntemdir (Günay, 2002). 

Rus kuramcı Mihail Bahtin diyalog kuramı, romanda uzam ve zaman sorunları, 

metinlerarası ilişkiler üstüne yazılar yazmış, araştırmalar yapmıştır. Bahtin, 

söylemlerin ya da metinlerin tarihsel, toplumsal, kültürel geçmişleri ve çevreleriyle 

birlikte ele alınması gerektiğine inanır. Böylece bir metnin hem kendinden önceki 

metinlerle, hem de bu metni okuyanların ya da dinleyenlerin yaratacakları metinlerle 

çoksesli bir ilişki içinde olduğunu belirtir.  

Bahtin’e göre metinlerarası ilişkilerin en yoğun olduğu yazınsal tür romandır; çünkü 

roman bütün öbür türlerin bir birleşimidir, karşılıklı etkileşimler, söyleşimler 

dizgesidir (Rıfat, 2000). Fransız araştırmacı ve eleştirmen Michael Riffaterre ise 

metinlerdeki, özellikle de şiirdeki anlamlar üzerine çalışmalar yapmıştır. Değişik 

algılama, alılmama biçimlerini ele alırken, okurların bir metni kendi kültürlerinin 

açılımlarıyla alımlaması üstünde durmuştur. Buna bağlı olarak da metinlerarası 

ilişkileri değerlendirmiştir (Rıfat, 1992).  
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Bulgar asıllı Fransız göstergebilimci Julia Kristeva, Bahtin’in “metinlerarası 

ilişkiler” kavramını geliştirmiş, göstergebilimsel çözümleme için önerdiği 

göstergeçözüm ya da anlamçözüm kavramıyla metin çözümleme anlayışını temelde 

psikanalize bağladığını göstermiştir (Rıfat, 1992). 

Metinsel çözümleme, metnin değişik katmanlarına uygulanabilecek değişik türdeki 

örnekçeleriyle metni sorgulamaktır. Göstergebilim, içerik düzlemindeki biçimin üç 

değişik düzeyle düzenlendiğini ve üç aşamada çözümlenebileceğini benimsemiştir. 

Bu düzeyler yüzey yapıdan derin yapıya doğru sırasıyla söylemsel düzey, anlatısal 

düzey ve mantıksal-anlamsal düzeydir. Bu düzeyler üretim süreci ve çözümleme 

süreci olarak iki tür süreç içerir. Üretim süreci derin yapıdan yüzeysel yapıya doğru 

bir yol izler. Yani mantıksal-anlamsal düzeyden (derin yapıda yer alan ve anlam 

oluşumunun temellendiği en soyut, en temel aşama) anlatısal düzeye (temel anlam 

yapılarının anlatı izlencelerinde yer aldığı işlevsel birimler olan eyleyenlere 

dönüştüğü aşama), anlatısal düzeyden de söylemsel düzeye (işlevsel birimler olan 

eyleyenlerin kişi durumuna dönüşerek belirli bir zaman ve uzam içinde yer aldığı 

aşama) geçiş söz konusudur (İşeri, 2008). Çözümleme sürecinde ise amaç söylemsel 

yapıdan, temel yapıya ulaşmak olduğundan, üretim sürecinin tam tersi bir yol 

izlemek; yani yüzeysel yapıdan derin yapıya varmak gerekir (Şekil 4.2) (Rıfat, 

1996). 

 
Şekil 4.2 : Üretim ve çözümleme süreci 

Mimarların bir süredir dilbilimsel alanda anlamın belirlenmesi ve edinilen bilginin 

üzerinden mimarlığa uyarlanması üzerinde çalışmalar yürüttüğünden mimarlık ve 

edebiyat başlığı altında bahsedilmişti.  
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Edebiyatın mimarlığın özgül bilgi alanına katkısında iki yöntem kullanılmaktadır. 

Bunlar mimari/kentsel mekânın doğrudan bir metin gibi okunarak çözümlenmesiyle 

bilgi üretilmesi ve/veya mekâna dair bilginin yazınsal metinler üzerinden okunarak 

edinilmesidir (Çağlar, Ultav, 2004).  

Tez kapsamında kullanılacak yöntem ikincisi yani mekâna dair bilginin yazınsal 

metinler üzerinden okunarak elde edilmesidir. Ronald Barthes’ın (1993) öngördüğü 

metinsel çözümleme sürecinden yola çıkarak ilk olarak yazınsal göstergeler, metinler 

kesitlere ayrılarak mimari bilinçle okunacak; her okumabirim için yaratılmış olan 

anlamlar gözlemlenecek; çözümleme yavaş yavaş ilerleyip geliştikçe yapılan 

saptamalarda anlamları unutulanlar olursa üzerinde durulmayacaktır. Çünkü metni 

temellendiren şey, kapalı, hesaplanacak bir içyapı değildir ama metnin başka 

metinlere, başka kodlara, başka göstergelere açılma noktası’dır; metni yapan şey, 

metinlerarası ilişkidir. 

4.1.2 Karşılaştırma 

Karşılaştırma aşamasında metinsel çözümlemeler sonucu elde edilen anlamların, 

kavramların, yani gösterilenlerin, o metnin işlendiği filmdeki gösteren karşılıkları 

araştırılacak ve yazınsal gösterge ile görüntüsel gösterge karşılaştırması yapılacaktır. 

Tez kapsamında mimari mekânlar üzerine yoğunlaşıldığından, mimari mekân 

yazınsal göstergelerin ile sinema perdesindeki mimari mekân görüntüsel göstergesi 

arasında karşılaştırma yapılacaktır. 

Sinema görüntüleri üç boyutlu dünya içinde gerçekleşen görsel olayları temsil eder. 

Bu olaylar uzak çekimlerin, ayrıntıda da yakın çekimlerin bir parçası olarak 

gerçekleştirilir. Sinemaya ait dilbilgisi olayların yerini tutan görüntü ve görüntülere 

bağlıdır (Küçükcan, 2005).  

Sinema da edebiyat gibi psikolojik ya da simgesel bir anlam taşıyıcı ve aktarıcısıdır. 

Ancak edebiyat gibi bu işi yapabilmek için bir dayanağa ihtiyaç duymaktadır. 

Edebiyat dilinin dayanağı sözcükler ve yazı, sinemanınkiyse film şeridi ve 

imgelerdir. (Adanır; 1994).  

İletişim, verici ile alıcı arasında tarihten gelen ortak koda dayanan alışveriş süreci 

olarak tanımlanmaktadır. Vericinin kendi iletisini meydana getiren imleri diziler 

halinde düzenlemesine kodlama, alıcının kendisine yollanan imleri tanımasına ve 

onları kendi dizilerine göre kavramasına ise kod çözme denilmektedir (Sözer, 1992).  
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Metz’e (1974) göre “bir anlatı aracı olan görüntü, anlam birimle ya da sözcükle 

eşdeğerli değildir, ancak “sözce”nin koşutu olabilir. Filmin sözcesi tek yönlü bir 

iletişimdir; film izleyicisi film iletişimcisine bir yanıt vermez. Anlamın transferi bu 

nedenle film iletişiminde biricik bir problemdir. Bu da film göstergebilimcilerin 

kodlarla ilgilenmesinin nedenidir. Metz’e göre bir kod araştırmacının tek başına 

kurabildiği mantıksal ilişkisel bir özdür ve bu görsel materyallere dayanmaz biçime 

dayanır. (Metz, 1974). 

Gösterge, temsil ettiği nesnenin imgesi görünümündeki yapısı nedeniyle nesne ile 

ortak özellik göstermelidir. Bu temsiliyet biçimsel, işlevsel olabildiği gibi simgesel 

de olabilir (Kalpaklı, 1990). Mimari biçimsel göstergelerin çıkış nedenlerinin çoğu 

işlevsel ve simgesel nedenlidir. Haç şekilli kilise planları buna iyi örneklerdir. 

Umberto Eco’ya göre mimari anlam üretimi için mimari kodların çözümü gereklidir. 

Mimari kodların mimarlık dışı kodlara dayanabileceğini, ama bu kodların tarihsel 

kullanımının onların doğrudan çözülebilmesine olanak verdiğini kabul eder. 

Elemanlar, bileşenler eklemlenmenin birimleridir ve dildeki ses birimlerinin karşılığı 

durumundadır. Sütun analizindeki gibi kolon; başlık, gövde ve ayak toplamıdır. Bu 

mimari kodun biçimsel oluşumuna bağlı olarak okumasıdır. Diğer açıdan düşeylik ve 

yataylık olarak işlevsel çağrışımlarına bağlı olarak da okunabilir (Yücel, 1982). 

Öğeler birbirine bir zincirin halkaları gibi bağlanmalarından ötürü bağıntılar kurarlar. 

Birbiri ardınca sıralanan ve dayanağı uzam olan bu birleşimlere dizim adı verilir 

(Saussure, 2001). Öğelerin çeşitli konulara ilişkin kural ve normlar ortaya konularak 

oluşturdukları sistematik zincir veya gruba ise dizge adı verilir. Barthes’ın (1993) 

örneklendirmesine dayanarak; mimarlıkta balkon, giriş, dam birer dizge, bu öğelerin 

yapının bütünü içinde birbirine bağlanışı ise dizimdir. Her öğenin değeri kendinden 

önce gelen ve kendini izleyen öğelerle olan karşıtlığına bağlıdır. Buna dizimsel 

bağıntı denir. Ancak aralarında ortaklıklar bulunan öğeler, çağrışım yoluyla bellekte 

birbirine bağlanarak öbekler oluşturur. Bu çağrışımsal bağıntı aynı anda birlikte 

bulunmayan öğeleri bir belleksel dizide birleştirir (Saussure, 2001). 

Sinematografik anlatım, görüntülerin ve diyalogların ardarda sıralanmasıyla oluşan 

bir ‘iletişim dizgesi’, bir ‘göstergeler dizgesi’dir (Küçükcan, 2005). Filmde dizimsel 

ilişkiler önden giden bir parça takip eden bir parçanın içinde dönüşür. Dizimsel 

çözümleme verilen bir dizimsel parçanın (anlatı öğesinin) takip eden belirli dizimsel 

parça içinde dönüşmesinin nedenini sorar.  
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Göstergebilimciler filmi bir dilin kelimelerine ait bir parça olarak değil, 

gerçekleştirilmiş (fiili kılınmış)  bir parça olarak görürler. Yani, bir filmde /kız/ 

kelimesine karşılık olarak basitçe bir ‘kız’ gösterilmez, fakat-eğer çerçeve 

içerisindeki net alana dahil ise- kızın o anki çevresi hakkındaki bilgiler onun bütün 

bir fiziksel tanımlamasını kapsar (Küçükcan, 2005).  

George Orwell’ın 1949 yılında yayınlanıp, Michael Radford tarafından 1984 yılında 

sinemaya uyarlanan ‘Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ romanından bir örnek verilecek 

olursa;  

"Oturma odasındaki tele ekran, nedense, bir garip yerleştirilmişti. Tüm odayı denetleyebileceği 

en dipteki duvar yerine, pencerenin karşısındaki uzun duvara konmuştu. Ekranın bir yanında, 

Winston’un oturmakta olduğu alçak bir girinti vardı, burası daireler yapılırken, kitap raflarını 

barındırmak amacıyla inşa edilmişti. Girintide sırtı dönük oturan Winston, tele ekranın görüş 

alanın görüş alanı dışında kalıyordu. Elbette sesini duyabilirlerdi, ama şu andaki konumunda 

kaldığı sürece, onu göremezlerdi" (Orwell, 1949). 

alıntısı ana karakter Winston’ın yaşadığı apartman dairesini anlatan betimsel bir 

dizimdir. Şekil 4.2 ise bu betimsel dizimden çıkarılan kodlara karşılık gelen 

görüntüsel göstergedir. 

 
Şekil 4.3 : Winston'ın odası, 1984 (Radford, 1984) 

Tez kapsamında çözümlemenin karşılaştırma aşamasında, anlatı dizimleri 

içerisindeki mimari mekâna ait betimsel dizimler değerlendirilerek mimari kodlar 

çözülecek ve bu kodların sinema ekranındaki görüntüsel göstergeleri ile 

karşılaştırılacaktır.  
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4.1.3 Yorumlama 

Çözümlemenin son aşamasında, çözümlemesi yapılmış metinlere ve metinlerin 

filmlerdeki görüntüsel karşılıkları bulunmuş göstergelere anlamlama ve alımlama 

göstergebilim ışığında okur ve izleyici odaklı yorumlamalar yapılacaktır. 

Yorumlamalar yapılırken yazılı metinlerden görsel imgelere dönüşüm süreci göz 

önünde bulundurulacak; yönetmenin de bir alımlayıcı (okur) olduğu, mimari 

mekânların düzanlamları ve yananlamlarının varlığı, metinlerde ve filmlerdeki dil, 

kültür ve zaman nitelikleri ve uyarlanma sürecindeki teknolojik ve ekonomik 

imkânlar dikkate alınacaktır. 

Yazar, yazınsal metinler sayesinde, iletisini kapalı bir biçimde verirken amacı, dış 

dünyanın okur tarafından alımlanıp, daha sonra anlamlandırılması sayesinde kalıcı bir 

diyalog ve anlama dönük sürekliliğin yaratılmasıdır. Yazar, ürünü sayesinde böylece 

kendini doğrudan değil, dolaylı olarak ele verir. Bir okur, bu tür bir metinle diyaloga 

girdiği zaman kendi zihinsel tasarımıyla, ön bilgi, deneyim ve birikimiyle, ayrıca içinde 

bulunduğu ortam koşullarıyla bir alımlama süreci başlatır.  

Alımlayıcının alımlama eylemini gerçekleştirebilmesi için yapıtın içinde barındırdığı 

göstergeler toplamının içerdiği iletiyi çıkarımlamasını olanaklılaştıran yolları, 

kanalları ve göstergeleri açımlayabileceği kodlara bilişsel bakımdan egemen olması ve 

bu kodları işlemselleştirebilmesi gerekir.  

Alımlayıcı ya da okurun yapıtın/metnin iletisini açığa çıkarma girişimi, uygun bir şifre 

çözme dizgesinin seçimi ile olanaklıdır. Bu nedenle, iletiyi anlayabilmek ve 

anlamlandırabilmek için, okuyucunun hangi bilgiyi belleğinden çıkaracağı ya da ek 

olarak başka kaynaklardan yararlanacağı, ya da hangi bilgi ve kaynağı görmezlikten 

geleceği gibi işlemler, gösterge malzemesinin düzenlenişi, kanal ve kodlar ile bilişsel 

işlem yapma yeterliliği tarafından belirlenir (Bülbül, 2010). 

Yazınsal bir ürün, okuma süreciyle yeniden oluşur. Yani okuma eyleminin yazınsal bir 

ürün için okura yüklediği görevi vardır. Yazar ve ortamına ait gerçekler ile metin 

bileşenleri ve okur ile okurun iç ve dış bileşenleri yazınsal iletişim sürecinde etkin bir 

gerilim ortamı oluşturur.  

Okurun, metinsel iletinin açılımına yönelik sorgulama gerilimi ve çözüm arayışları, 

edindiklerini güncel öğelerle bütünleşik olarak yeniden anlamlandırma çabası, bir 

devinim sürecini başlatır. Bunlar okuma, anlama, yorumlama eylemleridir (Bülbül, 

2010).  
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Edebi metinlerden sinemaya uyarlanmış filmlerde okur "yönetmen"dir. Yönetmen o ana 

kadar sahip olduğu bilgi birikimi ve donanımıyla metini okurken alımlama sürecini 

başlatır ve kendi iç metinsel çözümlemesini yapar. Böylelikle Redeker'in (1986) 

öngördüğü gibi; asıl metnin üreticisi olan yazarın eserini öncelikle okuyucu daha sonra 

yönetmen olarak yeniden üreten film yönetmeni, değerlendirmesinin içeriğini bireysel 

gereksinimleri ve çıkarları doğrultusunda tekrar oluşturmuştur. 

Yönetmen anlatıyı alımlandığı ve yorumlandığı haliyle ve sinema tekniğinin sahip 

olduğu üstünlükler ya da kısırlıklar çerçevesinde kendi bakış açısıyla görselleştirir. 

Dilsel bir anlatıyı görsel bir koda çevirmenin yol açtığı değişikliklerin yanı sıra kendi 

bireyselliğini de işin içerisine katarak, anlatıya yazarla aynı noktadan başlar, aynı konu 

ve karakterler etrafında döner ancak farklı bir anlatı üretir (Günay, Koca, 2009). 

Bluestone'un (1957) dediği gibi iki farklı kod arasında dilsel koddan görsel koda 

geçerken değişim kaçınılmazdır. Örnek çözümlemeleri ile ilgili yorumlamalar yapılırken 

dikkate alınacak noktalardan ilki alımlayıcının gözünden anlatıyı incelemek olacaktır. 

Yönetmenin yaşadığı sürece benzer süreç tez kapsamında da yaşanmaktadır. Yazınsal 

metinlerin okunarak çözümlendiği ve görsel karşılıkları üzerine yorumlar yapıldığı tez 

çalışması da ayrı bir okurun (alımlayıcının) bilinç, deneyim ve donanımıyla alakalıdır. 

Aynı konu ve örnekler ayrı bir alımlayıcının çalışma konusu olsa varılacak sonuçlar, o 

okurun donanımıyla paralel olarak mutlaka farklılık gösterecektir. 

Yazınsal eserin üretiminden uyarlama sonucu ortaya çıkan sinemasal eserin alımlayıcı 

tarafından anlamlandırılmasına kadar olan süreç şemalaştırılacak (Şekil 4.4) olursa; 

yazarın sürecin en başında sahip olduğu kavramlar yani gösterilenlerle, izleyicinin yani 

son alımlayıcının ulaştığı kavramların eşit olamayacağı sonucuna varılır. Yazar eserini 

yazınsal metinlere dökerken zihnindeki gösterilenleri simgesel gösterenler aracılığıyla 

yazınsal göstergelere ulaşıp okuyucusuna kendi kavramlarını iletmeyi amaçlar. Okuyucu 

anlamlandırma sonucu kendi kavramlarına yani gösterilenlerine ulaşır. Ulaşılan 

gösterilen her bir okuyucu için farklılık gösterir. Yönetmen ise okuyuculardan sadece bir 

tanesidir. Yönetmen ulaştığı gösterilenleri izleyicisine iletmek için görüntüsel ve işitsel 

göstergeler kullanarak sinemasal göstergeler yaratır. Süreçte son aşamada ise izleyici 

(alımlayıcı) anlamlandırma sonucu kendi gösterilenlerine varır. 

Süreçte baştan sona doğru gidildikçe alımlayıcıların ulaştıkları gösterilenler birbirine 

yakınlaşsa da hiç biri birbirine eşit değildir ancak denk olabilir. Hatta okuyucu ve 

izleyici aynı birey aynı alımlayıcı olsa dahi yazınsal gösterge ve sinemasal gösterge 

sonucu vardıkları kavramların eşit olması mümkün değildir. 
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Şekil 4.4 : Yazıdan sinemaya üretim süreci 
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Yorumlamada dikkate alınacak ikinci konu metnin yazıldığı ve filmin çekildiği dil ve 

kültürdür. Alımlayıcının iletiyi alabilmesi için göstergeleri tanıması, metinlerde 

betimlemelerin yapıldığı ve filmlerde iletişimin sağlandığı dili bilmesi; toplumsal-

kültürel kodlara hakim olması gerekir. Söz konusu toplumsal-kültürel gösterge 

dizgesini tanımayan, anlamlandıramayan bir alımlayıcı, kodları çözümleyemez ve 

buna bağlı olarak iletiyi alamaz (Kula, Sakallı, 2005).  

Alımlayıcı yabancı dille oluşturulmuş yazılı ya da sözlü metinlerle karşılaştığında 

göstergeleri tanımakta ve şifreleri çözmekte oldukça zorlanır. Ancak yabancı 

görüntüsel göstergeleri anlamlandırmak daha basittir. Bu bağlamda sinema ve 

mimarlık gibi görüntüsel göstergelerin yoğun olduğu disiplinlerin kültür 

etkileşimlerinde rolü büyüktür. Kültürlerarası ilişkilerde sanat yoluyla iletişim 

kurmanın, düşünce zenginliği sağlayıcı, verimliliği artırıcı, yeni yaratıları ve yeni 

düşünce biçimlerini uyarıcı ve yaratıcı olacağı açıktır (Bülbül, 2010 aracılığıyla 

Gerighausen, Seel, 1987). 

Mimarlık kültürle direk bir bağıntı içerisindedir. Yönetmen kültürel kodları 

iletebilmek için mimari göstergelere ihtiyaç duyar. Mimari mekânların 

göstergebilimsel çözümlemesinde mimari göstergelerin düzanlam ve yanlamlarından 

faydalanılacaktır. Mimari göstergelerin düz anlamları işlevleridir. Örneğin mimari 

bir eleman olan 'pencere' görüldüğünde ilk akla gelen kavramlar "ışıklandırma", 

"havalandırma", "açmak-kapamak"tır. Bunlar 'pencere'nin düzanlamlarıdır. Pencere 

biraz daha derinlemesine incelendiğinde ilk akla gelen anlamlarınından başka ve ilk 

anlamından giderek uzaklaşan başka anlamlar elde edilir. Pencerenin ilk anlamından 

uzaklaşan diğer anlamları 'pencere'nin yananlamlarıdır. Bunlar hangi dönemde, hangi 

ulus tarafından, hangi nedenlerle yapıldığı sorularını ve başka soruların cevaplarına 

sahip olan anlamlar olabilir. Bu anlamlara ulaşabilmek ise ancak mimari 

kodların/şifrelerin çözümüyle gerçekleşebilir. Mekân tasarımcısı bu kodları filme 

yerleştirirken anlam kayıplarına izin vermek istemiyorsa yeni şifrelendirmesinde 

daha önce mevcut olan şifrelemelere referans vermesi gerekir.  

Eğer alımlayıcı anımsayamadığı, yani donanımında ve deneyimlerinde daha önce 

karşılaşmadığı bir mimari göstergeyle karşılaşırsa anlamlandırma sürecinde -

Koenig'in klozet örneğindeki gibi- tasarımcının ulaşmak istediği anlamdan 

uzaklaşabilir.  
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Cassa del Mezzogiorno köylüler için banyoları ve tuvaletleri olan çağdaş evler 

yapmıştır. Ancak köylüler bazı ihtiyaçlarını tarlada giderdiklerinden klozet 

biçimindeki gizemli nesneyi anlamlandıramamış ve klozeti zeytin yıkamak için 

kullanmıştır. Klozetin ağzına ağ gerip, ağın üstüne zeytinleri koyup, sifonu çekerek 

zeytinleri yıkıyorlarmış. İnsan işlevle biçimi arasında derin bir işlemsel bağın 

olduğunu sanır. Ama biçim işleve, ancak edinilmiş bir beklentiler ve alışkanlıklar 

dizgesinin bağlamında, yani şifre bağlamında gönderme yapar. Eğer göstergeye 

önceden hesaplanmayan başka bir şifre yüklenirse tasarımcının iletmeye çalıştığı 

anlatıdan amaçlanmayan anlamlandırmalar yaratılabilir (Eco, 1984). Yorumlama 

sürecinde dikkat edilecek önemli diğer nokta ise metnin yazıldığı, filme uyarlandığı ve 

alımlayıcının yapıtla muhatap olduğu dönemler ve dönemlere bağımlı olarak mevcut 

teknolojik ve ekonomik imkânlardır. Metnin yazıldığı dönemin ortam koşullarının 

yanında, yönetmenin metni okuyarak yazınsal kodları görüntüsel ve işitsel kodlara 

çevirdiği dönemin koşullarının büyük rolü vardır. Ayrıca okurun ya da izleyicinin 

yani alımlayıcının içinde bulunduğu ortamın değer yargıları da anlam oluşturmada 

büyük rol oynayacaktır. Yorumlamalar dönemlere ait sosyal normlara uygun 

değerlendirmeler şeklinde olacaktır (Bülbül, 2010). 

Sonuç olarak; metinsel çözümleme, karşılaştırma ve yorumlama aşamalarını 

kullanarak, edebi eserlerde betimlenmiş mimari mekânların göstergebilimsel 

çözümlemesindeki metodolojiyi göstergebilimin en yaygın şemasına uyarlarsak, 

Şekil 4.5’teki gibi üçgenin gösterge kısmına edebi eserde bulunan mimari mekâna ait 

yazınsal göstergeler yani kelimeler, gösteren kısmına yazınsal eserde mimari mekânı 

tanımlayan kelimelerin sinemadaki görüntüsel karşılıkları, gösterilen kısmına ise 

görüntüsel gösterenlere ait düz ve yan anlamların ve kavramların yazınsal karşılıkları 

yazılabilir.

 

Şekil 4.5 : Çözümleme şeması 
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Oluşturulan yöntemdeki metin çözümleme, karşılaştırma ve yorumlama süreçleri, 

çözümleme şemasından faydalanılarak bir sonraki başlıkta edebi eserlerden sinemaya 

uyarlanmış çeşitli filmlerdeki mimari mekânların göstergebilimsel çözümlemesinde 

kullanılacaktır. 

4.2 Örneklerle Çözümleme 

Edebi eserlerde betimlenmiş mimari mekânların göstergebilimsel çözümlemesi 

üzerine oluşturulan yöntem, romandan sinemaya uyarlanmış çeşitli filmler üzerinde 

çalışılarak göstergebilimsel çözümleme yapılmış ve örneklendirilmiştir. Seçilen 

örnekler eserlerin zaman, mekân ve yazı-görüntü ilişkilerine bağlı olarak seçilmiş ve 

zamanlarına göre iki grupta incelenmiştir. Zaman ve mekân ayrılmaz birer bütün 

olduğundan böylelikle mimari mekânlar da iki gruba ayrılmıştır. Birinci başlıkta 

gerçek zamanlı filmler yani gerçek mekânlı filmler; ikinci başlıkta ise gelecek 

zamanlı ve zamanı tanımsız filmler yani henüz gerçekleşmemiş mekânlar 

incelenmiştir. 

4.2.1 Gerçek zamanlı filmler 

Anlattığı dönemin tarihi karşılığı olan yani geçmiş zamanı ya da şimdiki zamanı 

anlatan filmler gerçek zamanlıdır. Zamanlarına bağlı olarak filmin geçtiği mekânlar 

da gerçek, gerçeğin taklitleri ya da gerçekdışı olmayan yeniden tasarlanmış 

mekânlardır.  

Gerçek zamanlı filmlerde izleyici tanıdık mimari kodlarla karşılaştığından kendi 

bilincinde yeni kodlar yaratma gereği duymaz. Tabi film gerçek zamanlı ve gerçek 

mekânlı olsa da alımlayıcı daha önce o mekânla tanışmamışsa; örneğin birey kendi 

ekonomik durumunun çok üstünde ya da çok altında bir mekânla ya da kültürel 

olarak hiç bilmediği mimari göstergelerle karşılaşırsa yeni kodların yazıldığı bir 

anlamlandırma süreci başlatır. 

Gerçek zamanı anlatan filmlerde mimari mekân tasarımları için tüm film mimarisi 

teknikleri kullanılabildiği gibi en sık kullanılanlar dış mekân çekimleri ve stüdyo 

çekimleridir. Dış mekân çekimlerinde, edebi metinde betimlenmiş olan mimari 

mekânlara uygun yerler bulunarak çekilecek filme göre tasarlanıp çekime uygun hale 

getirilir.  Eğer eserde betimlenmiş mekân gerçekten var olmuş ve varlığını filmin 

çekildiği zamanda da sürdüren bir yer ise ilk tercih aynı mekânı kullanmak olacaktır.  
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Eğer eserde betimlenmiş mekân gerçekte var olmuş fakat zaman içinde yok olmuş ya 

da işlev göremez hale gelmişse ya da eserde betimlenmiş mekân gerçekte yok 

tamamen yazarın tasarımı ise; betimlenen mekâna uygun mimari göstergelere sahip 

mekânlar araştırılır; bulunamazsa stüdyo ortamında Schüfftan tekniği ya da maket 

tekniği gibi tekniklerle tekrardan tasarlanıp inşa edilir ya da bilgisayar 

teknolojilerinden yararlanarak modellenir. 

 
Şekil 4.6 : Gülün Adı, Umberto Eco, 1980 (Url-8, 2010) 

 
Şekil 4.7 : Gülün Adı, Jean-Jeacques Annaud, 1986 (Url-9, 2010) 
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The Name of The Rose (Gülün Adı) çekildiği dönemden önceki tarihi anlatan 

gerçek zamanlı bir filmdir. Umberto Eco'nun 1980 yılında yayınlanan aynı adlı 

eserinden (Şekil 4.6) Jean-Jeacques Annaud tarafından 1986 yılında sinemaya 

uyarlanan Gülün Adı (Şekil 4.7), 1327'de İtalya'da bir ortaçağ manastırında 

geçmektedir. Yazar romanda mimari mekân betimlemelerini ayrıntılı şekilde 

aktarmıştır. Romanda manastırın planına ait bir görüntüsel gösterge de 

bulunmaktadır.  

Başta set tasarımcısı Dante Ferretti olmak üzere film ekibi romanda yazınsal 

göstergelerle kodlanmış bu ortaçağ manastırına uygun mekânlar bulabilmek için iki 

sene boyunca araştırma yapmışlardır. Filmin iç mekân çekimleri Almanya'da 

Frankfurt yakınlarında bulunan Kloster Eberbach Abbey manastırında (Şekil 4.8) 

yapılmıştır. Ancak kitaptaki manastırın dış görünüşüne ait betimlere uygun bir 

manastır bulunamadığı için Ferretti İtalya'da Roma dışında Lazio yakınlarında bir 

tepeye manastır (Şekil 4.9) inşa etmiştir (Url-10, 2010). Bunun yanında iç mekân 

stüdyo tasarımları ve bilgisayar teknolojilerinden de yararlanılmıştır. Film teknikleri 

sayesinde izleyicinin farklı mekânları tek mekânmış gibi alımlaması sağlanmıştır. 

 
Şekil 4.8 : Kloster Eberbach Abbey Manastırı (Url-11, 2010) 

 
Şekil 4.9 : Film için inşa edilen manastır (Url-10, 2010) 
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Romanı anlatan karakter Adso’nun manastırı ilk görüşündeki izlenimlerine 

inceleyecek olursak; şu betimlemeleri yapmıştır: 

“Dağın çevresinde dolanan dik keçi yolunu güçlükle tırmanırken manastırı gördüm. Şaşırdım, 

manastırı dört bir yandan kuşatan, tüm Hıristiyan dünyasında görülenlere benzeyen duvarlar 

değildi beni şaşırtan; sonradan Aedificium olduğunu öğrendiğim yığındı. Uzaktan bir dörtgen 

gibi görünen sekizgen bir yapıydı bu (Kutsal kentin sağlamlığını, içine işlemezliğini gösteren 

kusursuz bir biçim). Güney duvarları manastırın bulunduğu düzlükte yükseliyor, kuzey 

duvarlarıysa, dimdik üstünde yer aldıkları dağın kıvrımlarının içinden çıkıyormuş gibiydi. 

Aşağıdan bakıldığında, belli noktalarda kayalık, rengi ve dokusu değişmeksizin, gökyüzüne 

doğru uzuyormuş ve bir noktada burç ve kuleye dönüşüyormuş gibi görünüyordu diyebilirim 

(yeryüzüyle gökyüzünü yakından tanıyan devlerin işiydi bu): Üç sıra pencere, yüksekliğinin 

üçlü uyumunu dile getiriyordu; öyle ki, yerde dörtgen gibi görünen, gökte tinsel bir üçgen 

oluyordu. Yaklaşınca, dörtgen biçimin köşelerinin her birinden, beş kenarı dışarıdan görülen 

yedigen birer kule oluştuğunu gördük – yani, dışarıdan beşgen gibi görünen daha küçük dört 

yedigeni üreten büyük sekizgenin sekiz kenarının dördü görülüyordu” (Eco, 1980). 

Metinde bulunan mimari mekâna ait kelimeler ve betimler çözümleme şemasına 

Şekil 4.10’daki gibi yerleştirilirse; bu kelimelerden çıkan kavramlar tez 

kapsamındaki alımlayıcıya göre din-ibadet, sağlamlık-otorite, gizem-merak ve 

benzeridir. Filmdeki görüntüler ise gösteren bölümüne yerleştirilir. EK A.1, EK A.2, 

EK A.3, EK A.4, EK A.5 ve EK A.6’de esere ait diğer mimari mekân betimlemeleri 

ve görüntüsel gösteren karşılıkları verilmiştir. Bu verilerle yeni çözümleme şemaları 

oluşturmak mümkündür. 

 
Şekil 4.10 : Çözümleme şeması 
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Dante Ferretti ve ekibi manastıra ait bu betimlemelerdeki göstergelere sahip bir 

mekân bulamadığından manastırın dış görünüşünü tasarlamış ve inşa etmiştir. Yani 

filmdeki mimari mekânın üretim sürecinde yazınsal metindeki şifreler çözümlenerek 

gösterilene varılmış; ardından gösterilenler yeniden kodlanarak mimari göstergelere 

dönüştürülmüştür. Şekil 4.11’de tasarım ekibinin ulaştığı sonucun resimleri 

bulunmaktadır. Feretti yazınsal kodlara sadık kalarak ve sahip olduğu alımlama 

yetisine bağlı olarak mekânı oluşturmaya çalışmıştır. Aynı metni farklı bir alımlayıcı 

çözümleyerek mimari mekâna dönüştürmeye kalkışsaydı sonuçtaki görüntüsel 

göstergeler mutlaka farklı olacaktı.  

   
 

    
 

   
Şekil 4.11 : Gülün Adı (Annaud, 1986) 

 

Perfume (Koku) filmi de Gülün Adı gibi çekildiği dönemden önceki tarihleri 

anlatan bir filmdir. Patrick Suskind'in 1979 yılında yayınlanan aynı adlı eserinden 

(Şekil 4.12) Tom Tykwer tarafından 2006 yılında sinemaya uyarlanan Koku (Şekil 

4.13) 18. yüzyıl Fransa'sında geçmektedir.  
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Çekimler çoğu Fransa dışında yapılmıştır. Çünkü film yapımcıları Paris'teki 

modernizasyon nedeniyle filme uygun mekânlar bulamadılar ve çekimlerin çoğunu 

ekonomik ve ulaşımda kolaylık sebeplerinden ötürü İspanya'da gerçekleştirdiler. 

 
Şekil 4.12 : Koku, Patrick Suskind, 1979 (Url-12, 2010) 

 
Şekil 4.13 : Koku, Tom Tykwer, 2006 (Url-13, 2010) 
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Romanda mimari mekânlara ait biçimsel betimlemeler çok fazla yoktur. Yazar 

mekânları daha çok kokularıyla tasvir etmeye çalışmış, başkahramanı Jean-Baptiste 

Greunille gibi mekânları kokularıyla görmemizi amaçlamıştır. Kitabın filme 

uyarlanması teklifi Stanley Kubrick’e götürüldüğünde; Kubrick, bu yazının filme 

uyarlanamayacağını öngörmüştü. Tez kapsamında ‘Perfume’ filminin incelenmesinin 

nedeni kokuya ait yazınsal göstergelerden mimariye ait biçimsel göstergelere Tom 

Tykwer’ın nasıl ulaştığını incelemektir. Örneğin Suskind Greunille’in doğduğu 

mekânı şöyle tasvir etmiştir: 

“İşte burada, bütün krallığı en pis kokan yerinde, 17 Temmuz 1738 günü doğdu Jean-Baptiste 

Greunille. Yılın en sıcak günlerinden biriydi. Sıcak, mezarlığın üstüne kurşun gibi çökmüş, 

çürük kavunların kokusuyla yanmış boynuzu andıran mezarlık havasından oluşan bir karışımı 

yan sokaklara doğru bastırıyordu. Greunille’in annesi sancılar başladığında Rue aux Fers’de bir 

balıkçı tezgâhının başında oturmuş, daha önce temizlediği alabalıkların pulunu kazımaktaydı. 

Balıklar sözüm ona daha o sabah Seineden çıkmışlardı, ama öyle kokuyorlardı ki ceset kokusu 

bile duyulmuyordu” (Suskind, 1979). 

Metinde bulunan mimari mekâna ait kelimeler ve betimler çözümleme şemasına 

Şekil 4.14’daki gibi yerleştirilirse; bu kelimelerden çıkan kavramlar tez 

kapsamındaki alımlayıcıya göre pazar, alışveriş, kalabalık, pislik ve benzeridir. 

Filmdeki görüntüler ise gösteren bölümüne yerleştirilir. EK A.7, EK A.8 ve EK 

A.9’da esere ait diğer mimari mekân betimlemeleri ve görüntüsel gösteren 

karşılıkları verilmiştir. Bu verilerle yeni çözümleme şemaları oluşturmak 

mümkündür. 

 
Şekil 4.14 : Çözümleme şeması 
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Yazınsal metinden Greunille’ün kirli bir pazarın balıkçısında doğduğu sonucu 

çıkmaktadır. Şekil 4.15’deki filme ait görüntüler incelendiğinde Tykwer’ın sisli, 

kasvetli bir havada kirli, kalabalık ve pis bir et-balık pazarı yaratmaya çalıştığı 

görülmektedir. Ayrıca 1738 yılına ait görüntüsel göstergeler araştırılmış ve filmde 

döneme ait gerek mimari açıdan gerek kıyafet açısından uyumlu göstergeler 

kullanılmıştır. 

 
 

 
 

 
 

 
Şekil 4.15 : Koku (Tykwer, 2006) 
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The Shining (Cinnet) filmi çekildiği zamanı anlatan gerçek zamanlı bir filmdir. 

Stephen King'in 1977 yılında yayınlanan The Shining (Medyum) (Şekil 4.16) adlı 

romanından Stanley Kubrick tarafından 1980 yılında sinemaya uyarlanan aynı adlı 

film (Şekil 4.17) Colorado'nun ıssız dağlarında kurulu olan Overlook Oteli'nde geçen 

bir korku filmidir.  

 

 
 

Şekil 4.16 : The Shining, Stephen King, 1977 (Url-14, 2010) 

 
 

Şekil 4.17 : The Shining, Stenley Kubrick, 1980 (Url-15, 2010) 



 55

Romandaki otel Colarado'daki Stanley Oteli'nden esinlenerek yazılmış, ancak 

Kubrick otelde yeterli kar ve elektrik olmadığından farklı mekânlar kullanmayı tercih 

etmiştir. Otelin iç mekân çekimleri için Borehamwood'daki Emi Elstree Stüdyoları 

ve Yosemite National Park'taki Ahwahnee Oteli, dış mekân çekimleri içinse 

Oregon'daki Timberline Oteli kullanılmıştır.  Filmdeki labirent ise İngiltere'de Emi 

Elstree Stüdyoları yakınındaki boş bir araziye inşa edilmiştir. İzleyici farklı 

mekânlarda yapılan çekimleri tek bir oteldeymiş gibi alımlamaktadır, ancak dikkatli 

izlendiğinde dış mekân çekimlerinde otelin yanındaki labirentin eksikliği fark 

edilmektedir. 

Birçok film eleştirmeni tarafından en iyi filmlerden biri kabul edilen The Shining 

için Stephen King "nefretle hatırlıyorum" sözünü kullanmıştır. Gerek romanın 

filmdeki genel anlatısı gerek mekân seçimleri açısından hayal kırıklığına uğradığını 

söyleyen King 1997 yılında romanın esinlenildiği Colarado'daki Stanley Otelinde 

çekilen bir televizyon uyarlamasına denetmenlik yapmıştır. King'in yaşadığı hayal 

kırıklığını, pek çok okuyucu (alımlayıcı) için pek çok roman uyarlamasında yaşamış 

olabilir.  

Her alımlayıcının yazınsal göstergelerin anlamlandırma süreci sonucu zihinlerinde 

oluşan gösterilenleri birbirinden farklıdır. Stanley Kubrick ise bu alımlayıcılardan 

sadece bir tanesidir. Kubrick zihnindeki mekânsal göstergeleri ekonomik ve 

teknolojik nedenlerden ya da zaman kısıtlamasından dolayı gerçekliğe dönüştürürken 

engellerle karşılaşmış olabilir.  

Dönüştürme sürecinde tasarımcı kendine bile sadık kalamıyorken diğer tüm 

alımlayıcıların beklentilerini karşılaması mümkün değildir. Başarı değerlendirmesi 

yapılırken roman-film karşılaştırması yerine her eser kendi içinde 

değerlendirilmelidir. Sonuçta The Shining (Medyum) Stephen King'in, The Shining 

(Cinnet) Stanley Kubrick'in eseridir. 

Romanda Overlook Oteline ait yazınsal betimlemelerin bir kısmı aşağıda verilmiştir: 

“Bakışlarını uçurumdan güçlükle ayırıp Jack’in parmağıyla işaret ettiği yana baktı. Üzerinde 

bulundukları yolun bu dik tepeye kuzeye doğru hala tırmandığını gördü. Ancak eskisi kadar dik 

değildi artık. Tepenin daha yukarılarında, sanki yamaca yapışmış gibi duran çamların 

ortalarında geniş bir yeşillik ve ortasında da otel vardı. Overlook. ...  

Ullman kendilerini otelin eski biçim geniş kapılarının önünde bekliyordu. ...  
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Otelin salonunda bir kaynaşma vardı. Yüksek arkalıklı eski biçim koltukların hemen hepsi 

doluydu… Kasanın bulunduğu yanda müşteriler bir kuyruk oluşturmuştu. Sağ yanda sıkça 

kapatılmış ve önüne iple bir engel çekilmiş çift kanatlı yüksek kapıya doğru eski biçim bir 

şöminede çam kütükleri yanıyordu alev alev. ... Geniş terasın önünde çok iyi bakımlı bir 

çimenlik uzanıyordu, daha ötede de dikdörtgen biçiminde bir yüzme havuzu. ...  Çocuk bahçesi 

hayvanların da ötesindeydi. Beş altı tane salıncak çimento borulardan yapılma bir tünel, bir kum 

bahçesi, Overlook’un tam bir eşi olan küçük bir model…” 

Metinde bulunan mimari mekâna ait kelimeler ve betimler çözümleme şemasına 

Şekil 4.18’deki gibi yerleştirilirse; bu kelimelerden çıkan kavramlar tez 

kapsamındaki alımlayıcıya göre tarihi etkiler, gösterişli iç mekânlar, geniş ve yüksek 

lobi ve benzeridir. Filmdeki görüntüler ise gösteren bölümüne yerleştirilir. EK 

A.10’da esere ait diğer mimari mekân betimlemeleri ve görüntüsel gösteren 

karşılıkları verilmiştir. Bu verilerle yeni çözümleme şemaları oluşturmak 

mümkündür. 

 
Şekil 4.18 : Çözümleme şeması 

Kubrick, King’in betimlediği oteli tercih etmeyince başrol oyuncusunu değiştirmiş 

oldu. Bütün kurgu otel üzerine olduğundan buna bağımlı olarak filmin kurgusu da 

büyük ölçüde değişmiş oldu. Filmdeki mimari mekâna ait göstergeler (Şekil 4.19) 

incelendiğinde Kubrick’in romandaki göstergelere sadık kalmadığı, bunları alıp 

dönüştürürken değiştirerek kullandığı, hatta labirent bahçe gibi öğeler kullanarak 

anlatımı güçlendirdiği görülmektedir. 
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Şekil 4.19 : The Shining (Kubrick, 1980) 

Clockwork Orange (Otomatik Portakal) olayların geçtiği zamanın tanımsız 

olduğu bir filmdir. Anthony Burgess’ın 1961 yılında yayınlanan aynı adlı eserinden 

(Şekil 4.20) Stanley Kubrick tarafından 1971 yılında sinemaya uyarlanan Clockwork 

Orange (Şekil 4.21) 1960’lı yılların modernleşme ve değişim sancılarını yansıtır. 

Romanda mimari mekânlara ait fazla betimleme yoktur. Tasarım ekibi 

sembolleştirilmiş ve abartılı mimari göstergeler kullanarak film anlatısını 

güçlendirmeyi tercih etmişlerdir. Filmin sahneleri için Londra’da iç ve dış mekân ve 

stüdyo çekimleri yapılmıştır. 
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Şekil 4.20 : Clockwork Orange, Anthony Burgess, 1961 (Url-16, 2010) 

 
Şekil 4.21 : Clockwork Orange, Stanley Kubrick, 1971 (Url-17, 2010) 

Romanda başrol karakterlerinin düzenli olarak gittikleri Korova Sütbarı örneğini 

inceleyecek olursak; mekâna ait yazınsal ipuçları aşağıdaki alıntılarda mevcuttur. 

“Korova Sütbarı harika bir yerdir kardeşim… İçki satabilmek için izin almamışlar. Sadece süt 

ve afyon satıyorlar. ... Kendini böylesine yitirmek isteyen birinin yapacağı en akıllıca iş 

Sütbar’ın arkasındaki küçük odalardan birine kapanmaktır. Orada dilediğince küfreder, düş 

kurar. Burada, bu koca salonda kalırsa çocuklar sataşmaya başlar birazdan” (Burgess, 1961). 

Metinde bulunan mimari mekâna ait kelimeler ve betimler çözümleme şemasına 

Şekil 4.22’daki gibi yerleştirilirse; bu kelimelerden çıkan kavramlar tez 

kapsamındaki alımlayıcıya göre kalabalık, gürültü, karanlık ya da loş ışık, temizlik 

ve benzeridir. Filmdeki görüntüler ise gösteren bölümüne yerleştirilir. EK A.11, EK 

A.12, EK A.12, EK A.13, EK A.14 ve EK A.15'te esere ait diğer mimari mekân 

betimlemeleri ve görüntüsel gösteren karşılıkları verilmiştir. Bu verilerle yeni 

çözümleme şemaları oluşturmak mümkündür. 
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Şekil 4.22 : Çözümleme şeması 

Örnekteki yazınsal metinde mimari mekâna ait çıkarılacak anlatı; süt ve afyon 

satışının yapıldığı bir büyük salonu ve arkasında küçük odaları olan bir bardır. 

Filmde tasarımcı metindeki şifreleri çözmüş, mekân detayları için yeni kodlar 

üretmiş ve ürettiği kodları görüntüsel göstergelere dönüştürmüştür. Elstree’de eski 

bir fabrikada oluşturulan stüdyoda inşa edilen ‘Korova Sütbarı’ (Şekil 4.23) renk 

seçimi ve kadın manken konseptli dekorasyonuyla mimari mekân açısından etkili bir 

anlatım yakalamıştır. 

    
 

    
Şekil 4.23 : Clockwork Orange (Kubrick, 1971) 
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Gerçek zamanlı filmler çekildiği zamandan önceki tarihleri anlatan ya da çekildiği 

dönemi anlatan filmler olduğu gibi; geçmiş tarihi anlatan edebi yazınların günümüz 

tarihine uyarlanmış şekli de olabilir. Örneğin ünlü İngiliz yazar William 

Shakespeare’in kesin tarihi belli olmamakla birlikte 1591 yılında yazmış olduğu 

tahmin edildiği ünlü oyunu Romeo ve Juliet, aynı isimle 1996 yılında Baz Luhrmann 

tarafından günümüz göstergelerini kullanarak sinemaya uyarlanmıştır.  

Bu tarz uyarlamalarda yazınsal metinlerden ödünç alınan işlev, kavram yani 

gösterilendir. Gösterilen işlev ve kavram bazında günümüz göstergelerine 

dönüştürülür. Örneğin ‘Romeo ve Juliet’ (1996) (Şekil 4.24) filmindeki gibi iletişim 

göstergesi ‘mektup’ değil ‘telefon’, ulaşım göstergesi ‘at’ değil ‘otomobil’ ve Juliet'i 

öldüren Romeo'nun 'hançer'i değil 'silah'ıdır. 

 

  
 

  
 

Şekil 4.24 : Romeo ve Juliet (Luhrmann, 1996) 

4.2.2 Gelecek zamanlı ve zamanı tanımsız filmler 

Çekildiği tarihten sonraki tarihleri anlatan ya da tarih tanımlaması yapılmamış ve 

çekildiği döneme kadar benzer örnekleri görülmemiş mekânlara sahip filmlerdir. 

Genelde ütopik, distopik ya da fantastik filmlerdir. Hem yazıda hem görüntüde 

mimari mekân üretimi mevcuttur. Amaç alımlayıcıyı yeni kodlarla karşılaştırarak 

alımlama sürecini başlatmaktır.  
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Alımlayıcı karşılaştığı yeni mimari göstergelerle belleğindeki eski göstergeleri 

karşılaştırarak yeni şifreleri anlamlandırmaya çalışır. Bu nedenle tasarımcı 

amaçladığı anlamlandırmalara ulaşabilmek için eski göstergelere referanslar vererek 

yeni kodlar oluşturmalıdır. 

Mimari göstergelerin yeniden üretildiği filmlerde en çok kullanılan teknikler 

bilgisayar teknolojilerinden yararlanma ve maket yapımıdır. Günümüz teknolojileri 

sayesinde bilgisayar ortamında gerçeklik hissi veren mimari mekânlar 

modellenmekte ve green box tekniği ile karakterler mekâna yerleştirilmektedir. 

Teknolojinin henüz bu kadar gelişmediği dönemde çekilen, yeni mimari 

göstergelerin oluşturulmak istendiği filmlerde ise en sık maket tekniği kullanılmıştır. 

Blade Runner (Bıçak Sırtı) çekildiği dönemden sonraki tarihi anlatan distopik bir 

filmdir. Philip Dick'in 1968 yılında yayınlanan Do androids dream of electric ship? 

(Androidler elektrikli koyun düşler mi?) (Şekil 4.25) adlı romanından Ridley Scott 

tarafından 1982 yılında Blade Runner (Bıçak Sırtı) (Şekil 4.26) adıyla sinemaya 

uyarlanmıştır. Film 2019 yılında Los Angeles'ta geçen distopik bir filmdir. Mimari 

mekân çekimlerinin hepsi stüdyo ortamında yapılmış; şehrin genel görüntüsü içinse 

maket tekniği (Şekil 4.27) kullanılmıştır. 

 
Şekil 4.25 : Do Androids Dream of Electric Ships?, Philip K. Dick, 1968 (Url-18, 

2010) 
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Şekil 4.26 : Blade Runner, Ridley Scott, 1982 (Url-19, 2010) 

    
 

   
Şekil 4.27 : Blade Runner filmi maket yapımı (Url-20, 2010) ve (Neumann, 1996) 



 63

Romana göre kimyasal bombaların ve sürekli artan kirliliğin ardından birçok hayvan 

türünün nesli tükenmiş ve insanların çoğu uzayda çeşitli kolonilere yerleşmiştir. 

Kolonilerde insanlara kölelik etmesi için üretilen son derece gelişmiş androidlerin 

isyan edip dünyaya kaçmalarının ardından, onları emekliye ayırmakla görevli Rick 

Deckard’ın hikâyesi anlatılmaktadır. Kitapta mekâna ait betimlemelere sıkça 

rastlanmaktadır. Örneğin; 

“ ‘Boş daireler’ , dedi Rick. … Lakin bu zamanda, bu şartlarda yalnızca yarısı dolu bir bina bile 

nüfus yoğunluğu açısından oldukça fazla sayılırdı. Savaştan önce banliyö olarak tanımlanan 

yerler tamamen boş binalardan oluşuyordu. ... Ajax model Mountibank demir koruyucuyu 

takarak çıkmak üzere hazırlanıp elektrikli koyunun otladığı çatıdaki korunaklı meraya çıktı. 

Karmaşık bir mekanik yapıdan oluşan koyun, elektronik yapaylıktan ibaret hoşnutluğuyla otları 

çiğner ve komşuları aldatırdı. ... Çevrede asılı afişler, televizyon reklamları; hükümet raporları, 

'Göç et ya da zamanla yozlaş! Seçim senin!' sloganıyla sesini oldukça etkin biçimde 

duyuruyordu. Küçük merasının kapısını açıp elektrikli koyununa yaklaştığında bunun ne kadar 

doğru olduğunu düşünen Rick, ama işim yüzünden göç edemem, diye kendi kendine 

söylenirken, yan meranın sahibi, komşusu Bil Barbour Rick'i selamladı. O da işe gitmek üzere 

giyinmiş ve hayvanını kontrol etmek üzere çatısına çıkmıştı" (Dick, 1968). 

yazınsal betimlemelerinde bulunan mimari mekâna ait kelimeler ve betimler 

çözümleme şemasına Şekil 4.28’daki gibi yerleştirilirse; bu kelimelerden çıkan 

kavramlar tez kapsamındaki alımlayıcıya göre terk edilmişlik, yıkım, tükenmekte 

olan hayvan nesli ve benzeridir. Filmdeki görüntüler ise gösteren bölümüne 

yerleştirilir. EK A.16, EK A.17, EK A.18, ve EK A.19’da esere ait diğer mimari 

mekân betimlemeleri ve görüntüsel gösteren karşılıkları verilmiştir. Bu verilerle yeni 

çözümleme şemaları oluşturmak mümkündür. 

 
Şekil 4.28 : Çözümleme şeması 
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Romanın genel anlatısından anlamlandırma sonucu varılan gösterilen, yine yazınsal 

gösterge aracılığıyla ifade edilecek olursa; savaşlar sonucu çevre kirliliğinden dolayı 

insanlar dünya dışı gezegenlere göç etmek zorunda kalmış, hayvanların çoğu ölmüş, 

hatta birçoğunun nesli tükenmiştir. Şehirler boşalmış, çoğu kirlilikten kullanılamaz 

hale gelmiştir. İnsanlar boş binalarda yaşamakta ve çatılarındaki korunaklı meralarda 

hayvanlar beslemektedir. Gerçek hayvan bulamayanlar ise komşularını kandırmak 

için elektronik kopyalarını beslemektedir. 

 
 

    
 

 
Şekil 4.29 : Blade Runner (Scott, 1982) 
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Şekil 4.29'deki filmde yer alan şehre ve mimari mekânlara ait görüntüsel 

göstergelere bakılacak olursa; insan nüfusu çok yoğun, karanlık, kirli ve kasvetli bir 

şehir ve filmin çekildiği döneme ait olmayan mimari göstergeler vardır. Tasarımcı 

romandaki mimari mekâna ait şifreleri ödünç almış, yeniden kodlamış ve izleyiciye 

(alımlayıcıya) sunmuştur. Bina tepelerindeki uçan araba parkları gibi bazı göstergeler 

birebir görüntüsel göstergeye dönüştürülmeye çalışılmış olsa da; filmin genelinde 

değişim ve dönüşüm mevcuttur. 

 
Şekil 4.30 : 1984 (Nineteen Eighty-Four), George Orwell, 1949 (Url-21, 2010) 

 
Şekil 4.31 : 1984 (Nineteen Eighty-Four), Michael Radford, 1984 (Url-22, 2010) 

1984 (Bin dokuz yüz seksen dört) filmi de Blade Runner gibi gelecek zamanlı 

distopik bir filmdir. George Orwell'ın 1949 yılında yayınlanan aynı adlı eserinden 

(Şekil 4.30) Michael Radford tarafından 1984 yılında sinemaya uyarlanan Nineteen 

Eighty-Four (Şekil 4.31) 1984 Londra'sını anlatmaktadır.  



 66

Romanın film haklarına sahip Orwell'ın eşi Sonia Brownell ölümünden kısa bir süre 

önce romanın filme uyarlanmasına -hiçbir fütüristik efekt kullanılmaması şartıyla- 

izin vermiştir. Bu sebeple 1984 Londra'sını anlatan roman 1984 yılında sinemaya 

aktarılabilmiştir. Hatta filmin bazı sahneleri romanda Winston Smith'in günlüğünde 

geçen aynı günde çekilmiştir. Çekimlerin tümü Londra'da yapılmıştır. Mevcutta var 

olan mekânlar romanda betimlenen mekânlara uygun hale dönüştürülmüştür. 1984 

birinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan totaliter sistemlere ve geleceğin gözetim 

toplumlarına bir tepki ve uyarı niteliğindedir.  

Ingsos adlı bir partinin, tarihi ve bilinçleri değiştirerek, sınıf ayrımı yaratarak ve 

insanları sürekli gözeterek toplumun kontrol altında tutulduğu, insanların harap ve 

yoksul mekânlarda yaşamlarını sürdürdüğü bir ortam anlatılmaktadır. Romanda 

mimari mekân betimlemelerine en ince ayrıntılarına kadar yer verilmiştir. Filmin 

genelinde ise mimari mekân uyarlamasında dönüştürmede sadakatlik vardır. 

Örneğin; 

“Arşiv Dairesi’nde çalışanlar, yaptıkları işler hakkında konuşmazlardı. İki sıra halindeki 

odacıklar sürekli bir kâğıt hışırtısıyla ve konuşyazlarla kullanıldığı için mırıltılarla doluydu. 

Penceresi bulunmayan bu salonda birkaç düzine insan vardı. Winston onları her gün koridorda 

aceleyle gidip gelirken ya da iki dakikalık nefret sırasında gördüğü halde isimlerini bilmezdi. …  

Elliye yakın memurun çalıştığı bu salon, arşiv dairesinin, karmaşık ve büyük yapısı içinde, bir 

alt bölüm, bir hücreydi yalnızca. …  

Ayrıca, düzeltilmiş belgelerin toplandığı depolar ve asıllarının yakıldığı büyük fırınlar yer 

alıyordu. Ve bir yerlerde de, tüm bu çalışmaları yöneten, geçmişin şu parçasının korunması, bu 

parçasının düzeltilmesi ve yok edilmesini gerekli kılan, siyasete yön veren isimsiz beyinler 

vardı. …  

Winston çalışırken, üç bildiri daha geldi basınçlı hava tüpünden; ama üçü de basit şeylerdi. … 

Konuşyazı bir yana itti ve sabahın en önemli işine başladı” (Orwell, 1949). 

yazınsal anlatısında mekân betimlemeleri ayrıntılı biçimde yapılmıştır. Metinde 

bulunan mimari mekâna ait kelimeler ve betimler çözümleme şemasına Şekil 

4.32’daki gibi yerleştirilirse; bu kelimelerden çıkan kavramlar tez kapsamındaki 

alımlayıcıya göre düzen, kasvet, sessizlik, baskı ve benzeridir. Filmdeki 

görüntüler ise gösteren bölümüne yerleştirilir. EK A.20, EK A.21, EK A.22, 

EK A.23 ve EK A.24’te esere ait diğer mimari mekân betimlemeleri ve 

görüntüsel gösteren karşılıkları verilmiştir. Bu verilerle yeni çözümleme 

şemaları oluşturmak mümkündür. 
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Şekil 4.32 : Çözümleme şeması 

Metinde ‘konuşyaz’ gibi yeni kodlar üretilmesini gerektiren göstergeler olsa da metin 

genelinde yazınsal göstergeler tanıdık ve yazarın aktarmaya çalıştığı gösterilene 

ulaşmak çok zor değildir.  Şekil 4.33’de bir alımlayıcı olarak Michael Radford’un 

anlamlandırma süreci sonunda ulaştığı gösterilenlerin görüntüsel gösterge karşılığı 

bulunmaktadır. 

     
 

    
 

    
  

Şekil 4.33 : 1984 (Nineteen Eighty-Four) (Radford, 1984) 
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Charlie and the chocolate factory (Charlie’nin çikolata fabrikası) filmi zamanı 

belli olmayan fantastik bir filmdir. Roald Dahl’ın 1964 yılında yayınlanan aynı adlı 

eserinden (Şekil 4.34) Tim Burton tarafından 2005 yılında sinemaya uyarlanan 

Charlie and the chocolate factory (Şekil 4.35) Willy Wonka’nın çikolata 

fabrikasında geçmektedir. Burton dönüştürmede romana büyük ölçüde sadık 

kalmıştır. Çekimlerin çoğu Pinewood stüdyolarında yapılmış, bir kısmı da bilgisayar 

teknolojilerinden faydalanılarak üretilmiştir. 

 
 

Şekil 4.34 : Charlie and the Chocolate Factory, Roald Dahl, 1964 (Url-23, 2010) 

 
 

Şekil 4.35 : Charlie and the Chocolate Factory, Tim Burton, 2005 (Url-24, 2010) 
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Filmin mekân yaratımında Tim Burton mümkün olduğunca çok dekor yapımını 

kullanmış, dekor yapımının mümkün olmadığı yerlerde bilgisayar teknolojilerine 

başvurmuştur. Film için 600.000 galon çikolata kullanılmış, sincaplar eğitilmiş, 

Oompa-loompaların mekanizmalı kuklaları yapılmıştır.  

Charlie’nin büyükbabası Joe karakterindeki David Kelly stüdyo ortamını şöyle 

değerlendirmiştir; “Setler muhteşemdi; hemen hepsi el yapımıydı; artık buna nadiren 

şahit oluyorsunuz. Her gün işe gitmek sonsuz bir mucize ve sihirdi.” Roald Dahl’ın 

eşi ve film yapımcılarından biri olan Felicity Dahl ise Pinewood stüdyolarına 

sürmekte olan çalışmaları görmek için ilk kez adım attığında, “Büyülü bir yer! 

Biliyorum ki Roald bunları görseydi, çok severdi. Aklında olanın tam olarak bunlar 

olduğunu söylerdi” demişti (Url-25, 2010). 

Filmin başyapımcılarından Dahl, böyle bir uyarlamanın cesaret gerektirdiğini çünkü 

dünyada bu hikâyeyi okumamış ya da en azından bilmeyen bir çocuğun olmadığını 

düşünmektedir (Url-25, 2010). Hikâyenin popüler olması okuyucunun yani 

alımlayıcının çok ve çeşitli olması demektir. Hikâyedeki çocukların ilk ziyaret ettiği 

odanın yazınsal betimlemeleri şöyledir: 

“Ayaklarının altında rüya gibi bir vadi uzanıyordu. Vadinin iki yanı yemyeşil çayırlarla 

örtülüydü, ortasından kahverengi büyük bir ırmak geçiyordu. ...  

Bu kadar da değil. Irmağın yarı yolunda kocaman bir çağlayan görülüyordu. Sular sarp bir 

kayalığın üstünden hızla aşağıya dökülüyor, çalkantılı bir köpük burgacına karışıyordu. ... En 

şaşırtıcısı ise, tavanda bir yerden çıkıp ta aşağılara kadar uzanan, çağlayanın dibinde ırmağa 

dalan koskocama cam borulardı! Görülmemiş büyüklükteydiler. En az bir düzine boru vardı. 

Irmağın kahverengi çamurlu sularını içlerine çekip emiyorlar, bilinmedik bir yere taşıyorlardı. 

Camdan yapılmış oldukları için, içlerinden fokur fokur akıp giden sular görülebiliyordu. 

Çağlayanın gümbürtüsüne, suları şakır şukur emen boruların fokurtuları eşlik ediyordu. ... 

Irmağın iki yakası olağanüstü güzellikte ağaçlar ve yeşilliklerle kaplıydı. Salkımsöğütler, 

akçaağaçlar, pembe, kızıl ve mor çiçekleriyle boylu boslu açelyalar, çayırlarda ise binlerce 

düğünçiçeği. ...  

Bay Wonka, bir-iki dönüp,”Bakın!” diye selendi altın topuzlu bastonuyla kahverengi ırmağı 

göstererek. “ Tamamen çikolata! Bu ırmağın her damlası eritilmiş sıcak çikolatadır, hem de en 

iyisinden. Çikolatanın en iyisi! Ülkenin tüm banyo küvetlerini dolduracak kadar çikolata! 

Yalnız banyo küvetlerin mi, tüm yüzme havuzlarını da! ... Bay Wonka, “Şu çağlayan var ya, o 

da çok önemli!” diye devam etti. “Çikolatayı çalkalayıp karıştırır, dövüp ezer! Hafifletir, 

yumuşatır, köpük verir! Dünyada çikolatayı böyle karıştıran başka fabrika bulamazsınız! Oysa 

çikolatayı hakkıyla karıştırmanın biricik yolu budur! Başka yol yoktur!" ...  
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Sonra, “Peki, ağaçlarımı nasıl buldunuz bakalım?” diye bağırdı bastonuyla göstererek. “Ya şu 

güzelim, yemyeşil bitkileri? Ne kadar sevimliler, değil mi? Çirkinlikten nefret ettiğimi 

söylemiştim! Üstelik bunların hepsi yenilebilir! Biri birine benzemez, her birinin ayrı bir tadı 

vardır! Çayırımı beğendiniz mi peki? Çimenlerime ve düğünçiçeklerime ne derdiniz?  Üstüne 

bastığınız çimenler, yeni keşfettiğim yumuşacık bir nane şekerinden yapıldı!”(Dahl, 1964). 

Metinde bulunan mimari mekâna ait kelimeler ve betimler çözümleme şemasına 

Şekil 4.36’daki gibi yerleştirilirse; bu kelimelerden çıkan kavramlar tez 

kapsamındaki alımlayıcıya göre şekerli tatlar, yükseklik, sıcaklık, sürrealist objeler 

ve benzeridir. Filmdeki görüntüler ise gösteren bölümüne yerleştirilir. EK A.25, EK 

A.26 ve EK A.27’de esere ait diğer mimari mekân betimlemeleri ve görüntüsel 

gösteren karşılıkları verilmiştir. Bu verilerle yeni çözümleme şemaları oluşturmak 

mümkündür. 

 
Şekil 4.36 : Çözümleme şeması 

Metinde bulunan yazınsal göstergelerden anlamlandırma sonucu gösterilene 

varılacak olunursa rüya gibi fantastik bir ortam mevcuttur. Çikolata şelalesinden 

ortamın sıcak ve yüksek bir mekân olduğu sonucuna varılabilir. Odadaki her objenin 

yenilebilir olması da alımlayıcıda birbirinden değişik tatlarda ve görüntülerde 

şekerlemeler olduğu fikri uyandırır. Metindeki betimlemelere ait filmin görüntüsel 

gösterge karşılıkları Şekil 4.37’de mevcuttur. 
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Şekil 4.37 : Charlie and the Chocolate Factory, (Burton, 2005) 

Shining örneğinin aksine Charlie’nin Çikolata Fabrikasında yönetmen ve yazının 

telif haklarına sahip Felicity Dahl arasında yazınsal ve görüntüsel gösterge 

karşılığına bağlı bir anlaşmazlık çıkmamış aksine büyük bir uyum sağlanmıştır. 

Yapımın ilk evrelerinde, Burton, Dahl ailesinin evini ziyaret etmiş ve Roald’ın tüm 

yazın çalışmalarını yaptığı, küçük ve ısıtmasız çalışma kulübesini gezmiştir. Burton,  

Charlie Bucket’ın köhne evi için kendi yaptığı tasarımlarla bu yapının arasındaki 

benzerliğe çok şaşırmıştır. Bu deneyimi çok sarsıcı bulan Burton şunları söylüyor: 

“Bana ikimizin kesinlikle aynı dalga boyunda olduğunu hissettirdi. İki yapının 

birbirine bu kadar benzemesi çok tuhaftı. Hatta Roald karton parçalarını rulo yaparak 

kendine derme çatma bir çalışma masası yapmıştı. Kendisiyle tanışma fırsatım hiç 

olmadı, ama sırf çalışmaları sayesinde aramızda bir tür bağ olduğunu hissediyorum” 

(Url-25, 2010). 
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Burton, senaryoda ufak değişikliklere gitse de genel anlamda eserin aslına sadık 

kalmıştır. Eserdeki mekâna ait yazınsal göstergelerden anlamlandırma sonucu kendi 

donanımına bağlı olarak kendi kavramlarına ulaşmış ve bunları imkânları 

doğrultusunda kimi zaman değişiklik kimi zaman eklemeler yaparak görüntüsel 

göstergelere ulaşmıştır. Burton’ın da dediği gibi, “Dahl’ın metinlerinde tasvir ettiği 

imajlar ve yüzeysel görüntülerdi”. Yönetmen, “Çerez odası ve TV odası gibi özel 

yerleri yaratırken, kitaba olabildiğince sadık kalmaya çalıştık. Yine de, yoruma açık 

çok alan var ki böyle bir uyarlama yapmanın en muhteşem yanı bu. Her odanın 

kendine ait bir tadı ve olasılıkları var” dedikten sonra, sözlerine şunları ekliyor: 

“Mavi ve yeşil perde efektlerine fazlaca başvurmak yerine, olabildiğince çok set inşa 

etmeye çalıştık. Setlerin çoğunu 360 derece inşa ettik. Böylece, oyuncular kendilerini 

gerçekten ortamın içinde hissettiler” (Url-25, 2010). 

 
Şekil 4.38 : Willy Wonka and The Chocolate Factory, Mel Stuart, 1971 (Url-26, 

2010) 

Aynı eser Tim Burton’dan önce Mel Stuart tarafından 1971 yılında Willy Wonka and 

The Chocolate Factory (Şekil 4.38) adıyla filme uyarlandı. Aynı yazınsal metne ait 

Stuart’ın filmindeki görüntüsel göstergeleri Şekil 4.39’da verilmiştir. İki filmdeki 

mimari mekân yansımalarının farkı açıkça görülmektedir. Ancak karşılaştırma 

yapılırken yönetmenlerin donanımlarının yanında teknolojik ve ekonomik imkânlar 

da göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Şekil 4.39 : Willy Wonka and The Chocolate Factory (Stuart, 1971) 
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5.  SONUÇ 

 Mimarlık, tanımı her geçen yıl değişen, parçalanarak çoğalan organik bir yapıya 

sahiptir. Birkaç yüzyıl öncesinde mimarlık, mekân tasarım ve yapımının tüm 

aşamalarını kapsarken, günümüzde çeşitli dallara ayrılmış ve tanımını değiştirmiştir. 

Mimarlığın tanımıyla birlikte mimarın görevleri de değişmiştir. Mimar mekân 

tasarım ve yapımını ilgilendiren disiplinlerin yanında sosyoloji, psikoloji, tarih, 

coğrafya ve benzeri disiplinlerle ilgili de donanıma sahip olmalıdır. Mimarlık 

disiplinlerarası çalışma gerektirmektedir. 

Araştırmacılar 1960’lı yıllardan bu yana mimarlığın edebiyat ile etkileşimleri üzerine 

çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar iki yönde olmaktadır. Birincisi mimari 

mekâna ait bilginin yazınsal metinlerden elde edilmesi, ikincisi ise mimari mekâna 

ait bilginin yazınsal metinlere dönüştürülmesidir. Yani yazınsal göstergeler 

aracılığıyla kodlanmış mimari mekâna ait bilginin şifrelerinin çözülmesi ya da 

mekâna ait mimari göstergelerin yazınsal göstergeye dönüştürülerek, şifrelenerek 

saklanmasıdır. 

Mimari mekâna ait yazınsal göstergelerin çözümlenerek, görüntüsel ve işitsel 

göstergelere dönüşmesine edebi eserlerin film uyarlamalarında rastlanır. Uyarlamada 

alımlayıcı olan mekân tasarımcısı yazınsal metinlerdeki mimari mekâna ait 

göstergeleri anlamlandırma sürecinde çözümleyerek gösterilene ulaşır ve gösterilenin 

görüntüsel gösterge karşılığına ulaşmaya çalışır. Fakat yazarın, okurun ya da 

yönetmenin ya da diğer herhangi bir bireyin sahip olduğu kültür, çevre, tecrübe ve 

donanım birebir aynı olamayacağından; alımlama sürecinde varılan nokta bazen 

birbirine yakın olsa da aynı olamaz. 

Edebi eserlerde betimlenmiş göstergelerden mimari mekâna ait gösterilene ulaşırken 

okuyucunun doldurması gereken boşluklar vardır. Okuyucu bu boşlukları sahip 

olduğu donanım ve deneyimlerle doldurur. Mekâna ait betimlenmiş kısımları 

zihninde canlandırır, betimlenmemiş kısımları ise yaratır. Mekâna ait gösterge ne 

kadar çoksa okuyucunun doldurması gereken boşluk o kadar azdır.  
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Sinemada ise mimari mekâna ait göstergelerin görüntüsel olması, gösterilene 

ulaşırken boşlukların azalmasına neden olur. Alımlayıcı mekânın sadece bir 

bölümünü iki boyutlu ekranda görür, göremediği kısmını, üçüncü boyutu ve mekâna 

ait kokusal, tatsal ve dokunsal göstergeleri kendisi tamamlar. Mimari mekân 

kullanıcısı ise mekânları göz hizasından algılar ve anlamlandırır. Tüm duyusal 

göstergelere sahip olan mimari mekânların alımlanmasında boşluklar edebiyat ve 

sinemadakinden daha dardır.  

Yazınsal metinden görüntüsel ve işitsel gösterge elde etmeye çalışan yönetmenin 

yaşadığı süreç mimarın proje üretim sürecine benzerdir. Kullanıcı mimara kendi 

zihnindeki mimari mekâna ait gösterilenleri dil göstergeleri aracılığıyla iletmeye 

çalışır. Mimar (alımlayıcı) ise yazılı ya da sözlü göstergelerle betimlenen mimari 

mekânlara ait gösterilenlere anlamlandırma sürecinde sahip olduğu kültür, tecrübe, 

bilgi ve donanımla paralel olarak ulaşır ve ulaştığı gösterilenleri elindeki ekonomik, 

teknolojik ve benzeri imkânlar oranında biçimsel, yaşamsal göstergelere dönüştürür. 

Aslında mimarın da bu süreçte gerçekleştirdiği yönetmenin yaptığına benzer bir 

uyarlamadır. 

Filmlerdeki mimari mekânlar anlatıyı güçlendirmek amaçlı kullanılan görüntüsel ve 

işitsel göstergelerdir. Oysaki yaşamların sürdüğü mimari mekânlar beş duyuya da 

hitap eder. Yani görüntüsel, işitsel, kokusal, tatsal ve dokunsal göstergelere sahiptir 

ve bu göstergeler aracılığıyla sürekli iletişim içindedir. İnsanlık tarihi kadar eski 

mimarlık, kullanıcılarıyla konuşan ve sürekli tarih yazan bir dile sahiptir. Bu dili 

oluşturan sözcükler mimari göstergelerdir.  
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EKLER 

 

"Manastırın konumuna ilişkin olarak, ileride birkaç kez daha ayrıntılı bilgi verme olanağı 

bulacağım. Dış duvarlardaki tek açıklık olan kapıdan sonra, iki yanına ağaçlar sıralanmış bir yol 

manastır kilisesine gidiyordu. Yolun solunda, sebze bahçeleriyle kaplı geniş bir alan ve daha 

sonra öğrendiğime göre, iki yapının, hamam ve hastaneyle kurutulmuş bitkilerin saklandığı 

yapının çevresinde, duvarların kıvrımını izleyen botanik bahçesi uzanıyordu. Geride, kilisenin, 

mezarlarla kaplanmış alanla kiliseden ayrılan Aesificium yükseliyordu. Kilisenin kuzey kapısı 

Aedificium’un güney kulesine bakıyor, Aedificium’un batı kulesi önden, manastıra gelen 

ziyaretçilerin gözüne çarpıyordu; sonra, solda yapı duvarlarla birleşiyor, kuleleriyle uçuruma 

doğru sarkıyordu; yandan görünen kuzey kulesiyse uçurumun üstünden dışarı fırlıyordu. 

Kilisenin sağında ve hemen arkasında bazı yapılar yer alıyordu; dehlizin çevresinde de yapılar 

vardı: yatakhane kuşkusuz, Başrahip’in evi ve bizim gitmekte olduğumuz hacılar konukevi. 

Güzel bir çiçek bahçesini geçtikten sonra oraya ulaştık. Sağda, geniş bir alanın ötesinde, güney 

duvarları boyunca ve kilisenin arkasından doğuya doğru uzanan bir dizi çiftlik, ahırlar, 

değirmenler, yağhaneler, ambarlar, mahzenler ve bana çömezlerin evi gibi görünen yapı." 

   
 

 
 

 
Şekil A.1 : The Name of the Rose (Annaud, 1986) 

 EK A.1 :  Gülün Adı (Eco, 1980) 
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"Hacılar konukevindeki hücrelerimize götürdü bizi. Ya da daha doğrusu, üstadıma ayrılan 

hücreye; bir çömez olmakla birlikte, konukları olduğum, bu nedenle de her türlü saygının 

gösterilmesi gerektiği için, ertesi güne dek benim için de bir hücre boşaltılacağına söz verdi." 

   
 

 
 

 
Şekil A.2 : The Name of the Rose (Annaud, 1986) 

 
 

 

EK A.2 :  Gülün Adı (Eco, 1980) 
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"Vakit öğleyi yeni geçmişti. Soluk güneş ışınları batıdan, birkaç dar pencereden, kilisenin içine 

sızıyordu. İnce bir ışık şeridi, alınlığı bana altın bir ışıltıyla parlıyormuş gibi görünen büyük 

sunağa değiyordu hala. Kilisenin sahanları alacakaranlıkta kocamandı. ... Sunaktan önceki son 

mihrabın yanında, soldaki sahanda ince bir sütun yükseliyordu; üstünde, modern üslupla 

yapılmış, yüzünde anlatılmaz bir gülümseyiş, karnı öne doğru çıkmış, bebeği kucağında, ince 

bedenli, zarif bir giysiye bürünmüş, taştan bir Bakire yontusu vardı."  

 
 

 
 

 
Şekil A.3 : The Name of the Rose (Annaud, 1986) 

 

 

 

EK A.3 :  Gülün Adı (Eco, 1980) 
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"Merdivenin başına vardıktan sonra, doğu kulesinden kitaplığa girdik. Bir hayranlık çığlığını 

tutamadım. İkinci kat, birinci kat gibi bölünmemişti ve olanca genişliğiyle gözlerimin önünde 

uzanıyordu. Kıvrık ve çok yüksek olmayan tonozlar; güzel bir ışığı yayıldığı bir boşluğu 

çevreliyordu, çünkü salonun büyük duvarlarının her birinde üçer tane kocaman pencere vardı; 

her kulenin beş dış yüzünde de daha küçük birer pencere açılmıştı; son olarak, sekiz yüksek, dar 

pencere, ışığın ortada, sekizgen biçimindeki kuyudan içeri girmesini sağlıyordu. ... Pencerelerin 

bolluğu, büyük salonun bir kış öğle sonunda bile sürekli ve yaygın bir ışıkla şenlenmesini 

sağlıyordu. Camlar kiliseninkiler gibi renkli değildi; kurşun çerçeveli, renksiz cam kareleri, 

ışığın insan sanatınca bir değişime uğramaksızın, olabildiğince arı bir biçimde içeri girmesine ve 

okuma yazma çalışmalarını aydınlatma amacını gerçekleştirmesine izin veriyordu. Başka 

zamanlarda, başka yerlerde, birçok yazı salonu gördüm; ama hiçbirinde, çevreyi aydınlatan 

fiziksel ışığın dökülüşünde, odanın orantısının ayrılmaz bir niteliği olan, ışığın somutlaştırdığı 

tinsel ilke, tüm güzelliklerin ve bilginin kaynağı olan claritas, böylesine ışıl ışıl parlamıyordu. 

Kitaplıktan ayrılmış (başka manastırda rahipler kitapların durduğu yerde çalışıyorlardı) bir yazı 

salonu gördüm, ama konumu bununki kadar güzel değildi. Her pencerenin altına bir masa 

konmuştu; antik metinlerle uğraşanlar, başlık yazıcıları ve araştırmacıların her biri kendi 

masasında oturuyordu. Salonda kırk pencere olduğu için de (gerçekten de kusursuz bir sayı; 

dörtgenin on katı; sanki On Emir, dört asal erdemler çarpılmış gibi), aynı anda kırk rahip 

çalışabilirdi orada; ama şu anda otuz rahip vardı. ... En aydınlık yerler antik metinlerle 

uğraşanlara, en usta ressamlara, bölüm başlığı yazarlarına ve elyazması kopyacılarına ayrılmıştı. 

Her masada, resim çizmek ve kopya etmek için gerekli her şey vardı: mürekkep boynuzları, bazı 

rahiplerin ince bir bıçakla sivriltmekte oldukları ince tüy kalemler, parşömeni düzgünleştirmek 

için süngertaşı, üstüne yazılacak yazıların izleyeceği çizgileri çizmek için cetveller. Her 

yazıcının yanında ya da eğimli masasının üst kısmında, sayfanın üstü,  o sırada kopya edilmekte 

olan satırı çevreleyen bir maskeyle örtülü, kopya edilecek elyazmasının durduğu bir kürsü vardı. 

Kimi rahiplerin altın renkli ya da başka renkte mürekkepleri vardı. Kimileri de yalnızca kitap 

okuyorlar, özel defterlerine ya da levhalara not alıyorlardı."  

 
Şekil A.4 : The Name of the Rose (Annaud, 1986) 

EK A.4 :  Gülün Adı (Eco, 1980) 
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"“Hunc mundum tipice laberinthus denotat ille” dedi tane tane, dalgın, yaşlı adam. “Intranti 

largus, redeunti sed nimis artus. Kitaplık kocaman bir labirenttir. Dünya labirentinin simgesi 

içine girersin, ama dışarı çıkıp çıkamayacağını bilemezsin.” ... “Aedificium’un kapıları 

kilitliyken kitaplığa nasıl girildiğini bilmiyorsunuz, demek?” ... “A, biliyorum,” diye güldü yaşlı 

adam, “ birçokları bilir bunu. Kemik mezarlığından geçersin. Kemik mezarlığından geçebilirsin, 

ama kemik mezarlığından geçmek istemezsin. Ölü rahipler nöbet tutar.” ... Üçüncü şapele 

yaklaştık; sunağın altlığı gerçekten bir kemik mezarlığını andırıyordu; bir kaval kemiği yığını 

üzerine konmuş, hayranlık uyandıran bir kabartma içinde görünen göz çukurları, boş ve derin 

bir dizi kafatası bakanların yüreğini korkuyla dolduruyordu. William, Alinardo’dan işitmiş 

olduğu sözcükleri alçak sesle yineledi (sağdan dördüncü kafatası, gözlerine bas). Parmaklarını o 

etsiz yüzün göz çukurlarına soktu; hemen boğuk bir gıcırtı işittik." 

  
 

 
Şekil A.5 : The Name of the Rose (Annaud, 1986) 

EK A.5 :  Gülün Adı (Eco, 1980) 
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"Söylediğim gibi salonun yedi duvarı vardı, ama bunların yalnızca dördünde duvara gömülü iki 

küçük sütun arasında, yuvarlak bir kemerin çevrelediği oldukça geniş bir açıklık, bir geçit vardı. 

Penceresiz duvarlara düzenli bir biçimde yerleştirilmiş, kitaplarda ve her rafta, üstüne numara 

yazılı bir etiket vardı; bunların katalogda gördüğümüz numaraların aynı olduğu açıktı. Odanın 

ortasında, üstü gene kitaplarla dolu bir masa. ... “Her birinin bir penceresi olan dörtgen ya da 

belli belirsiz üçgen biçiminde beş oda; bu odalar, merdivenle çıkılan, penceresiz beşgen bir 

odaya açılıyor. Bana basit görünüyor. Doğu kulesinin içindeyiz; her kulenin dışarıdan bakılınca 

beş penceresi ve beş duvarı görülüyor. Hesap tutuyor. Boş oda doğuya, kilisenin koro yeriyle 

aynı yöne bakan oda. Tan sökümünde güneş sunağı aydınlatıyor. Tek zekice düşünce şu alçı 

levhalarmış gibi geliyor bana. Gündüzleri güzel bir ışık sızdırıyor içeri, geceleriyse ay ışığını 

bile geçirmiyor. Sonra büyük bir labirent de değil. Şimdi beşgen odanın iki kapısı nereye 

açılıyor, bakalım. Sanıyorum yönümüzü kolayca bulacağız.” ... Üstadım yanılıyordu; kitaplığı 

yapanlar sandığımızdan da daha yetenekliymişler. Ne olduğunu, nasıl açıklayacağımı 

bilemiyorum, ama kuleden çıkınca odaların düzeni daha çok karıştı." 

  
 

  
Şekil A.6 : The Name of the Rose (Annaud, 1986) 

EK A.6 :  Gülün Adı (Eco, 1980) 
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"O sıralar Paris’te bir düzineyi aşkın parfümcü vardı. Bunlardan altısı sağ, altısı sol kıyıda, biri 

de tastamam ikisinin ortasında, yani sağ kıyıyı Ile de la Cité’ye bağlanan Pont au Change’ın 

üstündeydi. Bu köprünün iki yanına yapılmış dört katlı binalar öyle sıktı ki, insan geçerken 

hiçbir yerinden suyu göremez, kendini bütünüyle sıradan, toprağa oturan bir caddede sanırdı, 

hem de alabildiğine şık bir caddede. Gerçekten Pont au Change, şehirdeki en kalburüstü işyeri 

adreslerinden biriydi. En ünlü dükkânlar, kuyumcular, abanoz işleyenler, en iyi peruk ustalarıyla 

çantacılar, en has iç çamaşırlarıyla çorapları yapanlar, çerçeveciler, süvari çizmesi satanlar, 

apolet işleyiciler, altın düğme dökümcüleri ve bankerler buradaydı. Parfümcü ve eldivenci 

Giuseppe Baldini’nin mağazasının ve evinin olduğu bina da işte buradaydı. Camekânın üstünde 

yeşil boyalı, görkemli bir sayvan gerili, bunun yanında Baldini’nin som altından arması asılıydı, 

içinden bir demet altın yükselen, altın bir flakon; kapının önündeyse, gene Baldini’nin altın 

sırmasıyla işlenmiş armasını taşıyan, kırmızı bir halı seriliydi. Kapı açıldı mı İran işi bir çıngırak 

düzeni ses verir, gümüşten iki balıkçıl kuşu altın kaplamalı ve gene Baldini armasındaki flakon 

biçiminde yapılmış bir çanağa gagalarından menekşe suyu püskürtmeye başlarlardı."  

  

 
Şekil A.7 : Perfume (Tykwer, 2006) 

EK A.7 :  Koku (Suskind, 1979) 
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"Elbet bunca mal, caddeye ( ya da köprüye) bakan o şatafatlı dükkâna sığamazdı, bu yüzden, 

bodrum da olmayınca, yalnız evin tavan arası değil, bütün birinci ve ikinci katıyla giriş katının 

ırmak tarafındaki hemen hemen bütün odaları depo işlevini üstlenmek durumundaydılar. Bunun 

sonucu ise, Baldini’nin evinde tarife gelmez bir kokular kargaşasının egemen olmasıydı." 

  

 
Şekil A.8 : Perfume (Tykwer, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK A.8 :  Koku (Suskind, 1979) 
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"Pencerede duruyordu ihtiyar Baldini, durup nefret dolu bakışlarla dışarıya, alçalmış güneşin 

altındaki ırmağa bakıyordu. Altında mavnalar beliriyor, yavaş yavaş batıya, Pont Neuf’e, 

Louvre galerilerinin önündeki limana doğru kayarak ilerliyorlardı. Akıntıya karşı sırıklara, 

küreklere abanan olmazdı burada, yukarı gidenler ırmağın, adanın ötesindeki kolundan 

çıkarlardı. Bu yanda her şey, boş gemiler, dolu gemiler, kayıklar, yayvan balıkçı sandalları, kirli 

kahverengi su, altın köpüklü su, her şey akıp gidiyordu, yavaş yavaş, geniş ve önüne geçilmez 

bir biçimde. Ve Baldini dimdik aşağı, evin duvarının dibine baktığında, sanki akıp giden su 

köprünün temelini içine emiyormuş gibi geliyor, başı dönüyordu. ... Hata etmişti köprünün 

üstündeki evi almakla, hem de batı yakasında bir ev almakla katmerli hata etmişti. İşte şimdi 

gözlerinin önünde hep bu kaçıp giden ırmak vardı,sanki kendisiydi, eviydi, on yıl boyunca bir 

araya getirdiği servetiydi ırmakla akıp giden, bu güçlü akışa karşı koyamayacak kadar yaşlı, 

zayıf hissediyordu kendini." 

  

 
 

Şekil A.9 : Perfume (Tykwer, 2006) 

EK A.9 :  Koku (Suskind, 1979) 
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"Danny kapıyı açtı. Hiç gıcırdamadan açıldı kapı. Bir oturma odasıyla yatak odasından oluşan 

büyük bir odaydı şimdi. Kar daha buraya kadar yükselmediği halde babası iki hafta önce batıya 

bakan bütün pencerelerin kepenklerini kapattığı için oda karanlıktı. ...  

Kapıda durup el yordamıyla elektrik düğmesini buldu. İki ampul birden yandı tavanda. Danny 

bir adım daha atıp çevresine bakındı. Yerdeki halı kalın tüylü ve yumuşacıktı. Pembe renkli. 

Sakinlik verici. Beyaz örtülü çift kişilik büyük bir yatak. Kepenkli pencerenin önünde bir yazı 

masası. ...  

Bir adım daha attı. Hiçbir şey yoktu. Boş bir oda. Soğuk. Babası bugün doğu kanadını ısıttığı 

için. Bir dolap. Kapısı yarı aralık, askılık görünüyor. Çalınamayacak türden askılar. Sehpanın 

üstünde bir İncil. Solunda banyo kapısı. Üzerinde bir boy aynası. Kendi yüzü bembeyaz. Kapı 

yarı aralık…  

Aynadaki görüntüsünün başını sallamasına baktı. ...  

Evet, her neyse buradaydı işte. İçerde. Banyoda. Görüntüsü camdan kurtulmak istermiş gibi ileri 

yürüdü. Elini uzattı, kendi elini tuttu. Sonra kapı açılırken yana çekilip kayboldu. Danny içeri 

baktı. ... Pullman yataklı vagonu gibi eski biçim bir oda. Yerde beyaz altı köşeli çiniler. Bir 

köşede kapağı açık bir tuvalet. Sağda musluk ve üzerinde kapağı aynalı bir ilaç dolabı. Solda 

büyük beyaz bir banyo küveti. Önündeki perde çekili. Danny içeri girip sanki dışından bir güç 

kendisini itiyormuşçasına, Tony’nin götürdüğü bir düşteymiş gibisine, perdeyi çekince iyi bir 

şey, babasının unuttuğu ve annesinin kaybettiği bir şey bulacakmış, onları sevindirecekmiş 

gibi…  

Perdeyi çekip açtı. Banyodaki kadın öleli çok zaman olmuştu. Mosmor kesilmiş, şişmişti. Gaz 

dolu karnı etten bir oda gibi suyun içinde yükseliyordu. Bilya gibi iri ve cam gözleri Dann’ye 

bakıyor, mosmor dudakları gerilmiş, sırıtıyordu. Memeleri yuvalanıyordu suyun üstünde. Elleri 

banyonun porselen kenarlarını yengeç kıskaçları gibi kavramıştı. ... 

 "Jack perdeye baktı. Yüzü balmumuyla kaplanmış, donmuş gibiydi. Maskenin altında sıcak 

korku dalgaları geçiyordu. Çocuk bahçesinde olduğu gibi. ...  

Pembe lastik perden arkasında bir şey vardı! Banyo küvetinin içinde bir şey vardı! ...  

Perdenin yarı saydamlığı ardında bir biçim görebiliyordu. Herhangi bir şey olabilirdi bu. Bir ışık 

oyunu belki de. Perdenin gölgesi. Çoktandır ölmüş olan bir kadın, elinde Lowila sabunuyla, 

gelecek bir aşığını da bekliyor olabilirdi. Jack kendi kendine perdeyi açması gerektiğini 

söylüyordu. Orada ne varsa ortaya çıkarmalıydı." 

EK A.10 :  Medyum (King, 1974) 
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Şekil A.10 : The Shining (Kubrick, 1980) 
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"Kısa bir süre sonra küçük bir köye geldik. Köyüm hemen dışında, bahçe içinde tek katlı bir ev 

vardı. Ay gökyüzünde iyiden iyiye yükselmiş, çevre sanki gün ışığına boğulmuştu. Evi açık 

seçik görüyorduk. Frene basıp evin yanında durdurdum arabayı. Oğlanlar kıkır kıkır 

gülüyorlardı. Arabanın farlarını bahçe kapısına çevirdim. Küçük bir yazı ilişti gözüme. 

“YUVAMIZ.” 

Evin içi çok güzel döşenmişti doğrusu. Küçük bir koridordan geçip ışık sızan odaya girdik. 

Masanın üstünde yazı makinesi, kâğıtlar, kâğıtlar, kâğıtlar." 

     

     

    

Şekil A.11 : Clockwork Orange (Kubrick, 1971) 

 
 

EK A.11 :  Otomatik Portakal (Burgess, 1974) 
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"Duvardaki elektrik düğmesine basınca koridor aydınlandı. Gri ve uçuk mavi boyanmış 

duvarlarda apartman sakini çılgın gençlerin kurşunkalemle, tebeşirle çizdikleri resimler sanat 

yönünden zayıf, tahrik yönündense yetersizdi. Yavaş adımlarla asansörün önene gittim. Ne var 

ki asansör öylesine kırılıp dökülmüş, camları kırılmış, kapısı tekmelenerek eğriltilip 

büğrütülmüştü ki küfür ede ede merdivenleri tırmanmaya başladım. Boru değil tam on kat, 

on…" 

     

   

 
Şekil A.12 : Clockwork Orange (Kubrick, 1971) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK A.12 :  Otomatik Portakal (Burgess, 1974) 
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"İşte duvara dayalı yatağım. Köşede pırıl pırıl stereo pikap'ım. Duvardaki rafları sıra sıra 

dolduran plaklarım. Rengârenk bayraklar, flamalar, on bir yaşında gittiğim Çocuk Islahevi'nin 

tatlı anıları." 

 

Şekil A.13 : Clockwork Orange (Kubrick, 1971) 

 
 
 
 
 
 
 
 

EK A.13 :  Otomatik Portakal (Burgess, 1974) 
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"Elimi camdan içeri sokup mandalı kaldırdım. İçeriye bir hayalet gibi süzüldüm. Karanlıktı. 

Denkler, sandıklar, döşekler, eski püskü eşyalar vardı. Yavaş yavaş, duvarları yoklaya yoklaya 

kapıya vardım. Kapının altından ışık sızıyordu. Gıcııııırrr dedi kapı açılırken; tozlu bir koridora 

girdim. Kapılar vardı sağımda solumda, ileride. Ne yazık kardeşlerim, ne yazık. Kocakarı bu 

saray gibi evde kedileriyle yaşıyor. Belki kediler ayrı ayrı odalarda yatıyor, balık, süt gibi senin 

benim onun bulamadığı nimetlerden yararlanıyor. Yaşlı kadının fısıl fısıl konuşmaları kulağıma 

geliyordu. Dışarıdan tek katlı görünen evin asmakatındaydım demek. Koridorun sonunda aşağı 

doğru yılan gibi kıvrılan merdivenleri gördüm." 

     

   
Şekil A.14 : Clockwork Orange (Kubrick, 1971) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK A.14 :  Otomatik Portakal (Burgess, 1974) 
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"Erkek hastabakıcının beni götürdüğü yer o güne değin gördüğüm sinema salonlarından 

hiçbirine benzemiyordu kardeşlerim. Kapıdan içeri girince karşıma gelen duvarda beyaz bir 

perde, ardımdaki duvardaysa film makinesinin, görüntüleri perdeye yansıtması için delikler 

vardı. Stereo hoparlörler salonun dört bir yanına yerleştirilmişti. Ancak sağ duvarda ölçekler, 

göstergeler vardı. Salonun ortasında dişçi koltuğuna benzeyen bir koltuk, bu koltuktan 

duvardaki prizlere uzanan kalın kablolar gözüme ilişti. Tekerlekli iskemleden güçlükle 

doğruldum, iki erkek hastabakıcı kollarıma girip beni büyük koltuğa götürdüler. Duvardaki 

deliklerin altına boydan boya uzanan buzlu cam konmuştu. Bu camın ardında dolaşan gölgeleri 

hayal meyal görebiliyordum." 

  

 
Şekil A.15 : Clockwork Orange (Kubrick, 1971) 

 

EK A.15 :  Otomatik Portakal (Burgess, 1974) 
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“Geçmişte binlerce kişiyi barındıran, bu devasa, boş ve harap binanın içindeki ıssız odada bir 

televizyon kendi kendine çalışıyordu. 

Şimdi sahipsiz olan bu harabe, Üçüncü Dünya Savaşı’ndan önce korunur ve bakımı yapılırdı. 

Burası bir San Francisco banliyösüydü. Bir zamanlar tek raylı hızlı trenle kolayca ulaşılan bu 

yarımada, kuşlarla dolmuş bir ağaç gibi değişik görüşlerle, şikâyetlerle ve yaşam sevinciyle 

doluydu; ama artık, binaya sahip çıkan sahipleri ölmüş ya da başak bir koloni dünyasına göç 

etmişti.” 

   

   

 

Şekil A.16 : Blade Runner (Scott, 1982) 

 
 
 
 

EK A.16 :  Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? (King, 1974) 
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“Rosen’lar onu oturma odası tarzında halı koltuklar ve lambalarla döşenmiş, oldukça şık küçük 

bir odaya aldılar. Küçük modern sehpaların üzerindeki dergiler arasında Sidney katalogunun 

Şubat etini fark etti. Şubat eki ancak bir iki gün sonra piyasaya sürülecekti. Bu Rosen Şirketi’nin 

Sidney’le özel bir ilişkisi olduğunu gösteriyordu.” 

 

Şekil A.17 : Blade Runner (Scott, 1982) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK A.17 :  Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? (King, 1974) 
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“Hava aracının üzerine inmeye başladığı Mission Caddesindeki Adalet Binası bloklar halinde 

dikilmiş barok tarzında yapılmış kulelerle bezenmiş karışık modern tarzda bir binaydı. Fakat bir 

şey vardı. Bu binayı daha önce kesinlikle görmemişti.” 

 

Şekil A.18 : Blade Runner (Scott, 1982) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK A.18 :  Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? (King, 1974) 
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“John, Pris’i yukarı, kendi dairesine götürdü. Daire karanlık, boş, havasız ve soğuktu, ama John 

Pris’in eşyalarını yatak odasına taşırken ısıtıcıyı ve ışıkları açıp, televizyonu tek kanalına göre 

ayarladı.” 

 

 

Şekil A.19 : Blade Runner (Scott, 1982) 

 

EK A.19 :  Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? (King, 1974) 
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“Doğruluk Bakanlığı, Yenikonuş’ta Doğrubak, görünürdeki herhangi bir nesneden çok farklıydı. 

Bu koskocaman piramit biçimindeki, pırıl pırıl beyaz beton 300 metre yüksekliğindeydi. 

Winston’un bulunduğu yerden, beyaz cephesinde süslü harflerle yazılı partinin üç sloganını 

okuyabilirdiniz.  

SAVAŞ BARIŞTIR 

ÖZGÜRLÜK KÖLELİKTİR 

BİLGİSİZLİK KUVVETTİR 

Söylentilere göre, doğruluk bakanlığının yerüstünde 3000 odası, yeraltında da bir o kadar 

dehlizi vardı. Londra’nın değişik yerlerinde aynı büyüklük ve mimaride başka üç yapı daha 

vardı. Bunlar öteki yapıları öylesine cüceleştiriyorlardı ki, zafer konağının çatısından dördünü 

birden aynı anda görebilirdiniz… 

Aralarında en ürkünç olanı, Sevgi Bakanlığı’ydı. Bu yapıda tek bir pencere bile yoktu… Resmi 

bir görev dışında, içeriye girmek olanaksızdı; o zaman bile, içeriye ulaşabilmek için, dikenli 

tellerin koruduğu labirentleri ve gizli makineli tüfek yuvalarını aşmak gerekiyordu. Bakanlığın 

dış engellerine ulaşan caddeler bile kalın coplu, siyah üniformalı, goril yüzlü gardiyanlardan 

geçilmiyordu.”

 
Şekil A.20 : Nineteen Eighty Four (Radford, 1984) 

 
 
 
 
 

EK A.20 :  1984 (Orwell, 1949) 
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“Şimdiye dek içinde bulunduğu çoğu hücrelerden büyüktü, ama çevresini pek seçemiyordu.  

Tek fark ettiği tam önünde duran, üzerleri yeşil keçe kaplı iki küçük masaydı. Bir tanesi 

kendisinden bir ya da iki metre ötedeydi, ikincisi uzakta, kapının yanında duruyordu. Başını bile 

oynatamayacak kadar sıkı kayışlarla bir sandalyeye bağlanmıştı. Boynunun arkasına 

yerleştirilen bir tür yastık, onu dimdik önüne bakmaya zorluyordu.” 

    

    

Şekil A.21 : Nineteen Eighty Four (Radford, 1984) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK A.21 :  1984 (Orwell, 1949) 
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“Londra’nın hep böyle mi olduğunu anımsayabilmek için bazı çocukluk anılarını belleğinden 

söküp çıkarmaya çalıştı. Yanları kereste kirişlerle kapatılmış, pencereleri kartonlarla yamanmış, 

çatıları oluklu demir levhalardan, düzensiz bahçe duvarları dört bir yana eğilmiş, çürümeye yüz 

tutmuş 19. yy evlerinin bu görüntüsü her zaman var olmuş muydu? Peki ya sıva tozlarının 

girdaplar oluşturarak uçuştuğu, moloz yığınlarının üstünde, tek tük söğüt ağaçlarını barındıran 

bombardımana tutulmuş bölgeler, bombardımanların açtığı geniş alanlara serpilmiş ahşap 

kulübelerin bulunduğu yerler?” 

 

 

 
Şekil A.22 : Nineteen Eighty Four (Radford, 1984) 

EK A.22 :  1984 (Orwell, 1949) 
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“Zafer konağı, 1930 yılında inşa edilmişti. Daireler çok eskiydi, adeta dökülüyorlardı. Tavan ve 

duvarların sıvası sürekli parçalanır, keskin soğuklarda su boruları patlar, ne zaman kar yağsa 

dam akar, eğer ısıtma sistemi ekonomik önlemlerle tümden kapatılmamışsa, yarım kapasiteyle 

çalışırdı. Oturma odasındaki tele ekran, nedense, bir garip yerleştirilmişti. Tüm odayı 

denetleyebileceği en dipteki duvar yerine, pencerenin karşısındaki uzun duvara konmuştu. 

Ekranın bir yanında, Winston’un oturmakta olduğu alçak bir girinti vardı, burası daireler 

yapılırken, kitap raflarını barındırmak amacıyla inşa edilmişti. Girintide sırtı dönük oturan 

Winston, tele ekranın görüş alanın görüş alanı dışında kalıyordu. Elbette sesini duyabilirlerdi, 

ama şu andaki konumunda kaldığı sürece, onu göremezlerdi.” 

 

 
 

 
 

Şekil A.23 : Nineteen Eighty Four (Radford, 1984) 

EK A.23 :  1984 (Orwell, 1949) 
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“Bulundukları uzun oda, yumuşak bir ışıkla aydınlatılmıştı. Tele ekranın sesi iyice kısılmıştı;  

koyu mavi halı insana kadife üstünde yürüyormuş duygusu veriyordu. Odanın diğer ucunda 

O’brain bir yığın kâğıdın arasında, yeşil gölgeli bir lambanın altında oturmuş çalışıyordu.” 

“Yürüdükleri koridorun yumuşak halılarının, krem renkli duvar kâğıtlarının temizliği gözünü 

korkutuyordu, çünkü Winston şimdiye dek insan bedenlerinin değmesi sonucu kirlenip 

yağlanmamış koridorlar görmemişti.” 

 

 
 

 
Şekil A.24 : Nineteen Eighty Four (Radford, 1984) 

 
 
 
 
 
 

EK A.24 :  1984 (Orwell, 1949) 
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"Altı yetişkin( siz yine de bir sayın isterseniz), bir de küçük Charlie Bucket’tan oluşan bu aile 

koca kentin kıyısında bir yerde, küçücük bir ahşap kulübede yaşıyordu. Derme çatma eve zor 

sığıyorlardı, onca insanın bu küçük bir evde yaşaması hiç de kolay değildi. Topu topu iki odası 

olan evde bir tek yatak vardı. Yatak, çok güçsüz ve bitkin oldukları için yaşlılara verilmişti. O 

kadar düşkündüler ki, yataktan çıktıkları görülmemişti. Yatağın bir ucunda Joe Dede’yle 

Josephine Nine yatardı, öbür ucunda da George Dede’yle Georgina Nine. Bay Bucket ve Bayan 

Bucket ile küçük Charlie’ye gelince, onlar öteki odada, yere serdikleri döşeklerde yatarlardı." 

    

    

   
Şekil A.25 : Charlie and The Chocolate Factory (Burton, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

EK A.25 :  Charlie'nin Çikolata Fabrikası (Dahl, 1964) 
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"Kentte, Charlie’nin oturduğu evden görülebilen bir yerde KOSKOCAMAN BİR ÇİKOLATA 

FABRİKASI vardı! Aklınız alıyor mu? Hem bildiğiniz kocaman çikolata fabrikalarından da 

değildi bu fabrika. Dünyanın en büyük, en ünlü çikolata fabrikasıydı! Adına WONKA’NIN 

FABRİKASI diyorlardı. Sahibi Bay Willy Wonka’ydı. Kimse ondan daha güzel çikolata 

yapamazdı. Üstelik göz kamaştırıcı, görkemli bir yerdi burası! İçeriye koskoca demir kapılardan 

giriliyordu, yüksek duvarlarla çevriliydi, bacalarından dumanlar yükseliyor, ta içerlerden tuhaf 

cızırtılar geliyordu." 

 

 
Şekil A.26 : Charlie and The Chocolate Factory (Burton, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

EK A.26 :  Charlie'nin Çikolata Fabrikası (Dahl, 1964) 
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"Tam yüz odası varmış sarayın, her şey çikolatadanmış, sütlü, sade, nasıl istersen! Tuğlalar 

çikolatadan, çimentosu çikolatadan, pencereler, duvarlar, tavanlar, çikolatadan, halılar, tablolar, 

koltuklar, masalar, karyolalar, her şey, ama her şey tepeden tırnağa çikolatadan. Banyodaki 

muslukları açtın mı, sıcak çikolata akıyormuş." 

   

   
Şekil A.27 : Charlie and The Chocolate Factory (Burton, 2005) 

EK A.27 :  Charlie'nin Çikolata Fabrikası (Dahl, 1964) 
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