
t(UrguDergisi
s: 11. 135 -151, 1992

EDEBIVATve .SINEMA
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GIRIş

Edebiyat ve sinema gibi değişik sanatların birbirlerinden yarar
Ianmalarının nedeni insan ve toplumların benzer bir süreci geçiri
yar olmasıdır. Insanler sadece kend] imkanları ile değil. başka insan,
toplumların bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak dünyayı algılamalk

tadır. insanlıik tarihini oluşturan bu bilgi ve tecrübeler büyüık bir bl
rlklrn meydana getirmiştir. Bu büY\Olk birikimin içinde de her toplu
ma g6re az çok far1klılığl olan özel biri'kimler bulunrnektadır.

insanın ve toplumun birikimini, başka bir deyişle uygarlığı oluş

turan üç temel kayncık vardır: sanat, djn, bilim.

Uygarlığın üç temel kaynağından biri olan güzel sanatların so
nuncusu olarak kiaibul edılen slnernarım, yine gOzel sanatların en
eSıki dallarından biri olan edebiyat ile olan lllşkllert sinemanın baş

langıç yıllarına kadar uzanmalktadır.

Edebiyat. hayatın yer yerçelişir g,örünen gerçeıkl'erini alıp, bir
takım ayııklama ve seçmelerle yazı vekionuşmadilinin imkanlarm
dan yararlanarak yeni bir bütünlüğe kavuşmuştur. Edebiyatın malze
mesi olan yazı ve konuşma dlllerlnln gelişmesi, edebi eserlerin
anlatım imlkanlarını zençlnleştlrmlş, seslendtklert toplum birimleri
duyuş, haıyal edlş ve düşünüş bakımmdan daha zengin bir içerik ka
zanmıştır.
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Sinema doğalçevrenin sınırlılıkları içindeki görsel öqelerl kul
lanarak hayatırıqerçeklerlnl ele almaktadır.

Sinema, edebiyıatıın yazı ve konuşma dillerinin yanında görsel
dili de malzeme olaralk kullanır.

insanların eski dönemlerinden bu yana ~ullandığı görsel ileti
şim, tekniğin qelişrneslyle sinema gibi bir anlatım aracına kavuş
muştur. Sinema kendine ö~gü bir dll oluşturmuştur.

Edebiyat sfnemaya hem tema ve konu, hem de hazırlanacak se
naryoya temelolacak metin bakımından malzemeler vermekredlr.

Günümüzde sinemaya edebiyat uyarlamaları yapan yönetmen
ler Orson Welles, Vittorio de Sica, Alain Resnais, Stanley Kubrick,
Jean Renoir, Francois Truffault, John Huston, Robert Altman, Fred
Zinnemarı gibi blrçok ünlü yönetmendir.

Bugün söz sanatianrun esklmeyen örrıeklerlnden olup da film ya
pılmamış bir başeser bulabilmek neredeyse imlkansızdır. Homeres'un.
Sophocles'in, Sıhalkespeare'in, Cervantes'ln, Balzac v,eya Sthandal'ın

Homingway'in ya da Stelnbeck'in pek az eseri sinemaya eletanlma
mıştır. Hatta Faulkner ve Kafka gibi sinemaya uyarlanması imkansı.z

görüle,n yazarların eserlerı bile denenmiştir.

Türk sineması da ilik günlerinden başlayarak dünya sinemalann
da olduğu gibi edebiyat alanına eğilmiş, Türk edebiyatından önemli
ölçüde uyarlamalar yapmıştır. iıik eserlerin hemen hepsi de edebi
eserlerden kaynaklanmıştır.Pençe, Mürebbiye, Blnnaz, Ateşten Görn
leık, Boğaziıçi Esrarı gibieserler hafızalardan si ltnrnemektedl r.

Edebiyat sinema lllşkllerlne yeni boyutlar kazandıran başka bir
olgu da televizyondur. Başlangıçtan beri televizyon yapımcıları ede
biyat eserlerine ilgi duymuşlar uyarlama dizi ve filmler yapmışlardır.

Özelllkle sinemaya yakınılıik duyan bazı yazarların kendi eserlerlnln
senaryolarını yazmalan sinemanınedebiyata olan llqlsln! yoğunlaş

tırmaktadrr.

SINEMA VE EDEBlvAT

a) Sinemanın ÖzeUi~leri

Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bun
ların resimlerini kaydetme, sonra bunları gösteriCi yardımıyla kararı-
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Iıik bir yerde perde üzerine yartsrtarak hareketi yeniden canlandırma

işi sinemanın asıl tanımını oluşturmaktadır.

Sinema henüz iki boyutlu resim özelliklerlnl taşımaktadır. Bu
nedenle göııüntünün iki boyut içinde aldığı şekllierln algılanışı, si
nemanın algılanışında önemli bir sorundur. Ayrıca, bir film dıurgun

fo1Joğraftan farklıdır. Sinema yalnızca hareketli resimlerdeıki imge
lerıden oluşmsmalctadır. Hareketli resim llkelerine bağlı anlatım ve
kavramada sinemanın özqün bir sanat ve bilim alanı olmasını getir
mektedlr. Sinemaıyı bu bakırnlardan inceleyen Arnheim, Munsterberq,
Bazin, Eisensİ'eingiibi 'yla'Pımcl ve düşünürler, konularm algılamşın

da iıki boyutlu hareketli resimin ne gibi etkileri olacaöını ayrıntılı

olarak ortaya koyrnoşlerdır.

Sinemada hareketli imgeler aynı zamanda söz ve müzikle birIe
şlr. Bu yüzderi sinemaçok boyutlu bir dünyadır. Metz'in dedlğl gibi
«Sinema çok gıeniş bir konudur. ~U konuya değişik yollardan girile
bilir. Sinema öyle bir olgudur rkiestetiğe, toplumblllrne, gösterge
bilime ilişlkiın sorunları içerir."

'Sinema belirli bir kavramı en uyıgun biçimde anlatan görüntü
lerin yer aldığı film parçalarıdır. Sinema sanatçısı bu görüntüleri
baBI bir düzenleme ile amacına ulesmaya çalışır. Bu düzenlernede
boş filmin özelliklerinden, optik kurallarından, clsirnlerin ve alıcıla

rm hareketlerlndençeklm çeşitlerinden, alıcı açılarından, gıörüş nok
talarından, oyundan ve film efektlerlrıden yararlanarak yapıtma öz
ve biçim yönünden en elverlşll yapıyı verımeye çalışır.

Sinemanın malzemesi doğalçevl'lenin sırurhhklan içindeki gıör

sel ögelerdir. Kracauer'e göre bu ögelerin kullanımı, sinemaya fo
toğraftan miras kalmıştır. Arıcak sinema fotoğrafiık. görsel malzeme
lere bazı eklentiler qetirmlştlr, Sinema fiziksel gerçeği araştırıp bu
lara;!< bu sinemanın teikniği ile şeklllendirmektedlr,

Bu yüzden fotoğrafın sinemanın hlzmetlne sunduğu sonsuz, ken
diliğinden ve rastgele oluşlar sinemanınkonusunu oluşturmektadır.

~Gerçeık malzemeler», «'fiziiki oluşlar», «gerç~b, «çeklci gerçeik",
kısacası «hayat» sinemanın konusudar.

Sinemaının dili evrensel' olduğu lçlnvkaynaklarıda ulusal oldu
ğu gibi. evrensel de 011 aibilmekted ir. Bu kayneklar gerçek olaylar, ha
yaller, ya da çeşitli filkir ve düşünceler olabilir. Sinema. sinemanın

önceden kullandığı kaynaklara'da yönelebtlmektedlr. Bunlar daha ön
ce hazırlanmış yabancı ve yerli filmler elmaktadır.
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Sinema bir glÖrsel-iişareİ!<er di~gesidir. Bu işaretler sinemanın

bir iletişim, haberleşme aracı olmasını sağlernıştrr. Film lletlşkn

aracıdır. Bu yönde slnema göstergebilimsel verilerle ele alınmaık

tadır. Sinemanın kendine öz1gıü dm sinema sanatnun gelişmesiyle

orantılı olaraik geliş/miştir.

Başlangıçta sinema yönetmenleri tiyatro oyunlarını filme akta
rıyorlardı. Bu ilik filml'erdealıcı belirli bir yerde durduğundan ve
hiç devinmediğinden film canlı bir fotoğraf olmaktan ileri gideme
miştir. Film kendine özgü niteliıkleri olan yakın çeklrn, boy çekimi,
genel çekim gibi ölçülerln ortaya çılkıması tiyatro yönetmeni ile film
yönetmeninin malzemelerinin aynı olmadığını, göstermiştir.

Bu gelişmelerdensonra yeni bir dil ortaya çıkrnıştır. Kuleşov.

Pudovkln, Elaenteln gibi yönetmenler. çekimi'n sözcülkle ayrımın tüm
ceyle eşdeğer olduğunu çekimleri rnontajla birleştirmenin, bir tür
sözdlzlrn olduğunu vurgu lam lş:l1arıdır.

Sinema bir yandan görsel dili kullanıııken, öbür yandan yeri gel
dilkıçe yazı dilini ve sözel dili kullanmaktadır. imkanları zengin bir
lletlşlm aracıdır sinema. Filmsinema diğer sanat eserlerinde oldu
ğu gibi bir mesaj ve lçerlğe sahtptlr. Bıu mesaj sinema te1kıniği ve
sinema rnelzerneslnln konu ve senaryo haline getirilmesiyle izleyi
clye ulaştmlrnaktedır. Sinemanın g,öriÜintülerle aktaııdığı düşünce, gö
rüş, bildiri filmin içeriğini oluşturrnektadır.Bu içeriik bir öz çevresin
de oluşturulan konu yoluyla lşlenmektedlr.

j'geriğin en kısa özeti tema, bu temanın filmde işlerken aldığı

blçlm de 'kıonu olarak tarnrnlanrnaktadır. Film içindekionunun işlen

mesi, gelilŞtirilmelsi'Yle dramatık yapı oluşmelctadır. Slnemada özel
likl,e öykülü ftlmlerde bir 'kionu aranmaktadır. Konu belli bir noktadan
çıkıp, geliştirilir ve bir sonuç noktasına ulaştmiır. Konuya giriş, ko
nunun açılması, yürüyüışü, gelişmesi,. kişilerin ve bu klşllerln içinde
yer aldıkları çevrenin tenrttlmasi, kişiler arasmdakl, kişiyleçevresi

arasındaki lllşkller, bu ilişlkiıyi etkileyen olaylar sinemacıının önce
den tasarladığı bir plana' gıöre g'erçekle'şme1ktedir.

insanın çevrestndekl-her olaydan bir tema çıkarılabilir. Sine
macı gündelik tecrübelerinden yola çjkarak blr tema bulabilir. Bunun
gibi okuduğu bir roman, hilkaye, oyun ya da şiirden bir tema çı/kara

bHme1kitedir. Tema, yerli edebi eserlerden alınabileoeği gibi yaibancı

edebi eserlerden de alınabilir.
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Sinema yığınların karşısma çıkan bir sanat olduğu için bu te
mamn açık,yıalın ve Hgi çeklot olması gerei~me'ktedir. Bunun sağ

lanması için ele alınan malzemede titiz bir seçme yapılmakta ve te
mayı en iyi yansrtacak olanlar ahkonulm~ktadır. Tema belirli bir
konu içinde lştendtğlnden. aynı tema birbirinden farklı konular için
de Işlenebllmektedır, A~nı temadan değişik yönetmenler. hatta aynı

yönetmen konulan deği'şik başka filmler yaratabilir. Slnemada belirli
.blr tema seçlldlkten sonra bunu en iyi blçlrnde verebllrnek için bu
temaya uygıun klşller, çevre ve bunlar ara'sındaıki ilişkiler ele alın

rnaktadır.

Tema, kullarnlmesı sıra'sında sinemanın özelllklerine uydurul
maktadır. Sinemada tema görüntü olarak' düşünü!meıkte ve tasarlan
maiktadır. Filmin çevrilmesine esas olacek bir metln hazırlanması,

filmde yer alacak görüntülıerin özcüklerle anlanlmasr jıerekmekte

dir. Bu da slnernada senaryo ve senaryo yazarı sorununu gündeme
geti rrnekted ir.

Sinemada belirli temalar bir süre lşlendtkterı sonra yerlerlnl ye
nilerine bıralkm'alkıtadır. Zaman, zaman ayrıu tema ve konulara yeni
den dönülmektedir. Temanın seçiminde ve Işlenerek senaryo haline
getirilmesinde sinemacmın kendi eğilimleri ve ısteklert yanında y'B-
pırnevlerlnln baskısı. toplumsal ve ekonomiik koşullar, seyircinin şart

Ianması ve' eğilimleri de rol oynamektadır.

Siınema bir endüstrlye dayanmaktadır. Bk fHmin yapımı o denli
harcamaları gere1ktirmeıktedir ki, ancak verimli olmasıkoşulu ile ya
pımların sürdürüimesl gerç-e'kl1eşir. Böylece ticari zorlamalarm sı

nırları içinde teknik ve sanatsal ilerleme Ikaryıdedilebilirr. Sinemanın

ancaık endüsrrlleşme oranında sanat haline dönüştüğ'Ü kabul edilen
bir gerç,eıktir. Bu nedenle endüstrimin varlık nedeni olan sanatsal yö
nün ihmal ediimeden akılcı bir politika izlemesi gerekmektedi,r.

, Sinema 'kişisel bir sanat değil, toplu çalışma gerektiren bir sa
narttır. Böyle olmakla beraber bir filmin yaratıcısı olarak bu toplu
luk değil. yaratma sürecinde fHmde 'kendilerini antatma imıkanı bu
Iabilenler yaraneısı sayılırlar. Bunlar yapımcı, yıönetımen ya da se
rıarlstlerdlr.

Bu yaratıcılar genellikle endüstrikoşulları içinde çalrşmak ve
slnema salonlarında gerçek-düş kanşımı ürünleri seyretmek için
kendilerini beikleyenseyirciye ulaşmak zorundadırlar.
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Luis Bunlel'e gıöre Him izlernek bir düş görmek gibidir. insan
karanlık sinema salonunda, öbür insanlardan ayrı, yarı uYi~uda bir
haldedir. Pencere benzeri perde insanıuyandırmaz. Tersine düş

dünyasma sürükler. Sinema böylece insanı bir süre için çdk uzek
lara götünmektedir.

Bu açıdan sinema gerçeğe en uzak olan sanattır. Gerçekljk ya
nılmasını yaratamaz ama düşleri gösterımeye yatkındır.

Sinema kuramında birçark sorun arasında en önemlllerlnden biri
«gerçekıilk lzlerılmlsdlr. Film izleyenıere gerçek bir seyirlik izliyor
muş duy'guSlunu vermektedır. Bu duy'gu roman, oyun ya da figüratif
resmin verdiğinden daha güçlü bir duyıgudur. İzleylclyl de bu yÜZ"'
den daha fazla etkilemektedir. Sinema bu bakımdan ilk günlerinden
Deri halk simatı olmuştur. Fantastlk filmlende bile «gerçek dışı» ger
çekrnlş gıibi sunulrnektadır. Fllmlerlrı konuları «gerçek» ve «gerçek
olmayan» diye ikiye ayrılsa blle her iıki- filmin türünü de sinema
gerçek kılma gücüne sahiptir.

Bir anlatım aracı olarak sinema seyirci ile diyalog kurabilmek
için, kitlenin daha önceden tanıdığı kavrarnlara, görüntülere, konuş

tuğu dlle, ok!Uduğ1u edebi esere bir tekırn göndermeler yepmakradır.

Bu gıöndermeler yalnızoa değiışmelerle sınırlıkalmamış, gıerçelkte 0'1
duğu giibi veya delaylı olarak kullanılmalktadır.

Sinema gere1kıtiğinde kendinden önceki sanatlardan faydalanır.

Bu bakımdan dans, müzjk, resim, heyıkel ve plastik sanatla ve edebi
yatla tltşktsı vardır. Danstan oyun olarak yararlandığı gibi edebiyat
tan da içerik açıısından yararlanmaktadır.Ancak bu i1işJki,ler sinema
nın kendine özıgıü nitelikleri çerçevesinde gelişmektedir. Sinema bu
sanatlardan yararlamrken yararlandığı malzemenin biçim ve içeri
ğini değlştlrmektedlr. Sinemada film türlerinin arasına kesin bir Si

nır konulamamaktadır. Çünkü bir türün çerçevesine giren bir film,
başka bir türün nitelik ve .özelllkierln! de taşıyabllmektedlr. il'gili
oldukları alanlara göre filmler, belgıesel filmi, eğitim filmi, gezi fil
mi, röporta] filmi gibi türlere ayrılmaktadır.

lşledlklerl konunun geıçtiği çevre ve karakterler açısından ta
rihsel, blyoqraftk, destan ve kovboy filmi türleri vardır. Araştırma

konusu bakımından film türleri temanın lşlenlş yöntemi olarak; tra
gedya, dram. komedl, melodram ve macera olaralk S'e ayrılmaıktadır.
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b) Edebiyatın Özemkleri

Genlş anlamda edebiyat, söz ile yapılan sanat olarak tanımlan

mektadır. Sözün konuşma veya bazı yazı biçiminde edebiyat sayıla

bllrnesl için seslendlğl kişilerde bir his, heyecan uyandırrnaaı ge,re1k
mektedlr. Bu açıdan edebiyat «düşünce, duygu ve ha:yallerin sözlü
ve yazılı olarak, güzel ve erklll bir biçimde anlatılması sanandır.»

Edebiyat eski Yunan ve Latın çağ'larından bu yana müzik, resim,
mimarlık ve heykeltraşlıkla birlikte beş temel güzel sanat daimdan
biri sayılrnaktadır. Bunlar içinde ifade imkanı ve etki alanı en ge
niş sanat olarak kabul edilmektedir. Türkçe'ye Arapça'dan geQmi'ş

olan edebiyat kelimeslnln ikölkü «edep-tlr. Edep kelimesinin söı;lü1k

anlamı terbiye, grüzel ahlak, zerafet. uslulok, erdem'dir. Bu yüzden
edebiyat ge'çen yüzyıllarda insanı hata yaoprnaktan korumak, ona
güzel ahlaık kazandumak, erdemli kılmak gibi anlakt hedeflere yö
nelrnlştl.

Edebiyatın melzemesl dildir. Dil insan topluluklarının anlaşma

aracı olan sözlerin bir bütünüdür. insanlar araısında anlaşmayı sağ

layan doğal bir araç olduğu gibi, seslerden ürülrnüş sosyal bir ku
rum olarak da tanjmlanrnaktadır.

Dil, alqrlerna ve davranışların ifadelendirilmesine aracılık et
mektedir.

Hayatın gıerçe'kleri karşısında alınan maddi ve manevi tavırla

rın basltljklerinl, lüzurnsuz ayrıntılarını ayrklayıp, seviyeli bir zevklrı

imbiğinden geıçirerek anlatan, dile dayalı eserler dünyaardır.

Hayatın yer yer çellştr gibig1örünen gerçeklıerini algıladılktan

ve onların içinden bir takım ayııklamalar, seçmeler. değlştlrmeler,

eklemeler yaptıktan sonra dilin iırnkanlıarından yararlanarak, yeni bir
bütünlüik, özel bir yap' hallne jıetlrmek ve seviyesi yü1kseik bir ha
berleşme vasıtas ı kılmak için yapılan çalışmaların sonunda ortaya
'konulan kompoztsyona da edebi eser denilmektedir.

Edebi eser sanatçımrı zlhnlnde, hayalinde oluşmuştur. Gerçek
izlenimini verse bile sanatçının ortaya koyduğu, onun g<özlemleriyle
duyuş ve düşünüşüne uyıgun olarak yeniden yoğrıulmuş bir gerçelktir~

Amacı gerçekte ve hayalde var olanı, müm1kün ve muhtemelolanı

güzel bir şekilde anlatmaktır.

Edebiyatın kullandığı yazı ve konuşma drll, günlük konuşma ve
yazı dilinden aynı özelllkler taşımaktadır. Dilin söz ve yazı sanatı
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olarak kullanuru. fal1klllıiklar içermektedir. Her sanatçı gibi edebiyat
Çı da sadece toplumun etklslnde kalmaz. O da toplumu e'ııkilemelkj

tedlr. Sanat sadece hayatı yansttmaz, ona şelkiıl' de verir. Bunu da'
edebi eserler aracllığıylagerçe1kleştirir.Edebi eserlerin bir dünya
görüşü taşıdıklerı. ,gerçeği aradıkları. propoganda unsuru taşıdıklan

belirtilmektedir. Edebi eserler ayrıca başıka sanatlara zengin blr içe
rik sunarak sanatın gelişme,siıne katkıda bulunrnaktadtrlar. Edebi eıser

lerin sahip oldlUııçlıarı dilin ifade güıcü, anlattıklan orjlrıal tema ve ko
nu ları, ilginç hlkayelerl diğer sanadarıda ilgilendirm iştir.

Özeltjkle edebiyatın sahne eserleri veren kolları, yine görsel
malzemeye ihtiy,a1ç dıuyan sinema gibi sanatlara kaynaklık etmekte
dir. Çün1kü sahne eserlerinin metinleri sinema HIminin senaryoısıuna

yıa'kın bir metlndlr.

Yazıldııkları dönemierden bu yanakültür teşıyıcıs: olan edelbi
eserlerin özelllklerlnln lçlnde bır olay ve hikaye aolatmalan konu
açıısından önemtldir. 'Edeibi'Yıat en eskl sanatlardan biri olduğu için
Insan düşünce ve haryalinin ürettiği zengin temalar ve konulara, bun
ların işlendiği hlkayelere sahiptir. Ayrıca edebiyat tiplerle Hgiilen,
mektedlr ve onların psiıkıoloji'leri hakkında ayrıntılı bilg'i1e,r verrnek
tedir.

Her Insan, hatta en baslt bir insan bile birçok tlplerln toplamı

dır. Karakterler edebi açıdan basttlfkierjne ve karrnaşjkhklanna göre
iki genel gruba ayrılırlar. '

1) Yelrn (fiat)

2)Qoık yıönlıü (round)

Bu karakterlerin araştmlmeemda edebiyat büryıüik işleve sahip
tir. Bomanlarm ve tiyatro eserlerinin insan psi1kOllojiısi baıkımından

bilgi verrnek gibi bir ö'zelliği vardır. Hatıta romanların insan doğası

hakıkında psiıkıologl,ardan .daha fazla bHgi verdiikleri neri sürülrnekte
ve Shakespea re, Dostoyevsky , lbsen ve Balzac'ın tukenmek bilmez
bir bilgi hazinesi olarak tavslve edildiği gıörülmektedir.

Edebiyat ıkıonusunda ileri sürüilen g'örüışlel"den blrl edebiyatın

hayatın bir ayrıası olmaktan başka, onun özü ve yônlendlricl llharm
olduğudur. Bu gıörüşe g'Öl"e tarihin bÜ'yüık atılımlarma daima edebi-
yat öncülük etmiştir. '

Edeblyatın blr öz'elliğideg1örse'l unsurlara sahip olmasıdır. Edebi
eserterin bazıları görsel malzemeler taşırlar. Bu eserlerden çizgi
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roman türündekiler doğrudan gıörsel ögelere sahiptir. Bunun dışrn

dakl türlerden tiyatro yiıne aynı şekilde görsellik taşır. Roman ve
hikayegibi türler ise ele aldıkları olquları olayları bazen. öyle ta
nımlarlar ki okuyan ve dinleyen eserin çi2Jdiği atmosferi hayalinde
canlandrrabtltr.

Kitle iletişim araçlarının yayqrnlaşmaya başlarnaamdan önce ça
lışmaktan yorgun düşen insanların sıkıntılarını bir ölçüde unuttura
bilme yonarından biri de edebiyat olmuştur.

6debiyat, ulusal birlıkimleri yansıttığı g,ibi evrensel bi rikiıml eri
de yansrtablllr. Ancak yazarlar ve şairler daha çok kendi toplumla
rının birikimlerini eserlerine yansttrnaktadırlar. Edebiyat değişik sı

ruflamalara konu olmekla btrljkte gıenel olaralk ikiye ayrılmaktadır;

1· Yazının lcadmdan önceoluşmaya başlayan ve ürünlerini (şiir.

masal" türfü vb.) söz ile ortaya koyan sözlü edebryet.

2- Yaeırun icadından sonra sözlü edebiyatın yazıya ge1çmesi ve'
doğrudan yazı He ortaya konu lrnas i ile oluşan yazılı edebiyat.

Bınrlardan sözlü edebiyat kuşaktan. kuşağa aktanhrken pek çok
örneği unututarak bUlgü1ne gelil1ken, bazıları yazıya geçirilmiştir. Ya
zıh eserler ise daha iyi saklana!bilımiş. çeşitli araçlarla binlerce yıl

öncesinden bugüne ulaşmıştır.

Sözlü edebiyat oloşturulurken dinleyicilere hitabedildlğinden da
ha doğal, halika ya1kın, ve sade biçimlerden oluşmuşter. Buna karşı

LıLk yazılı edebiyat daha' iyi işlenmiş ve edeblyatm inceliıkleriın'i gös
teren bir kimliık kazanmıştır.

Şiir ve neslr olarak da sınıflanan edebiyatın başlıca türleri ise
şiir, destan, masal, "üka':le ve roman, tıyıatm, deneme, mel~up\ar. ha
ttratlar, seyehatnameler, hltabetler, hatta bazı siyasi ve sosyal ta
rihler, ahlalki ve dini metinlerdir.

Edebiyat alanında şair ve yazarlar arasmdakl anlayış ve yorum
farklılığı. dünya g'Örüşleri ve kiu iiandııkı arı dil ve üsluplarındaıki çatış

malardan edebiyat ekımları doğmuştur. Bunlara~ klaslzm, romantizm,
pamasizm, reallzm. naturallzm, serrrbolizm, neoklastzm, naturlzm,
ünaniZlm,kfÜlbiz!m ... Yeni roman örnekleri 'verilebilir. .

Yirminci yüzyılın iIIlk çeyreği içinde, sırasıyle radyo. sinema. te
levizyon, edebiyat hayatında değlşmelere yol açmıştır.
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Edebiyatın 'kitle iletişim araçları karsrsmda türlerinde de de·ği~

şjkllkler olmuştur. İddlaya gör1e tiyatro eserinin bir şekli olan senar
yolar ve reklam programlıarı da dahil, her türlü televizyon yayını ede
biyat kavramına qlrrnekteydf ,

Ancak modern hayatın doğal netice'si olarak. işbölümü ve saha
ların ayrılması sonucu edebiyattankıo:pmalar kendini göstermiştir

ve-seylrllk sanatıları metin yazarları, sahne veya perdeve uygulayı

cıları ile eleştlrmenlerl ayrı bir alan oluşturmuşlardır.

Sinema diğer sanatlardan sonra ortaya çıiktığı için önünde ya
rarlanablleceql geniş bir alan bulmuştur. Bunlar romanlar. piyes
ler, hlkayeler, resimler, besteler ve benzeri sanatlardır. Sinema ya
pısal özellikleri bakırnmdan diğer sanat dallarının tümünden yarar
lanabi irnekted ir.

Her sanat dalı kendi yasalanna göre oluşur ve yaşar. Sinema,
öbür sanatları benlrnserneğe, bunlarla kaynaşmağa yatkın oluşu so

. nucuında edeblyatla de ilişkiler kurmuştur.

Sinema ve' edeblyatın amaçlarının insan estetik zevkine hitap
eden eserler vermek olduğuna daha önce değiniılmişti. Sinema. ede
biyat ile bu amaca varmadakııllandjklan malzeme ve yolda birbirle
rinden ayrılma'ktadırlar. Birbirleriyle aynldrolan noıktaların ınceten

mest, birleştikleri noktalannda inoelenmesini kolaylaştrracsktır.

Edeibiyatıngerçeık ayrıcalığı. yazarın kitaibın her sayfasında

harcadığı .emeğin yoğunluğundıan.okJurun kendi içinde belli tad alma
normlarını şeklllendlren deneylrnlerlne ve yapısına göre bu sayfaları

«.okJuması lO , -keşfeırnesldlr-. Okur herşeye karşın öznelolarak algı

lemadan vazgeçemediği için doğal ayrıntılar bile sanki yazarın de
netiminden kurtulurlar.

Buna karşjlsk sinema, bir yazarın kendisini, sınırsız bir gerçek
liğin ve ketlrnenln tam anlamıyla öznel dünyasının yaratıcı olarak
kabul edebileceği biricik sanat dalıdır. "insanların içinde varolan
kendini kanıtlama eğilimi en kapsamlı ve en dolaysız ifadesini sine
rnada bulur»

Aralarındaki ortsk nokta, herşeyden önce gerçekliğin sunduğu

malzemeyi 'yıoğ1urmalk ve yeniden düzenlemek konusunda sanatçıla

rın sahip olduğu eşsiz özgürlüktür. Bu tanım sinema ile edebiyat ara
sında aslında varolan ortak noktaların hepsini bütünüyle lçerrne'kte
dir. Bu noktanın dışındaki her noktada sözel ile gö~seı-filmsel ifade
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tarzı araisında temelde varelen farklılrklann bir sonucu olan ayrılsk

lar ortaya çıkar, Aralarındaki temel faınklılı1k ise edebiyatın dilin yar
dıml'}"la tanımlamaya çalrşrnasıdır.

Edebiyat yazarın yeniden üretmek istediği bir' olayı, iç ve dış

dünyayı sözeükle bertimler. Sinema ise, doğada var olan, zaman ve
mekan ıçınde kendlllklerlnden ortayıa çıkarı, çevrede görülen ve ya
şanan malzemelerı 'kullanır. Yazar önce dünyanın belli bir gönüntü
sünürı heyeltnlkıırar, sonra da bu haıyali sözcüklerin yardımıyla ka
ğıda döker, Oyısıa filmşeridi, karneranm görüş alanına girendünya·'
dan kesltlerl, doğnudan doğruya mekaniik bir şekilde kaydeder. Bu
kesitlerden daha sonra bir film bütününün glöl"Üıntüleri yaratılır. Bir
bskıma sinema gıörselolarak romarı ya2Jmakgibidi1r. Edebiyatın söz
ve y1azı ile oluşturduğu soyut dünyayı, bu defa görüntü, ses ve söz,
belklde yazı ile somut bir şekilde oluşturmaktadır. Biri kelimelerin
gücüyle, diğeri gıöl"üntül.erin güciÜiyle hareket etmektedir. Kelime, her
zaman, hatta somut bir varlığı ,gösterdiği zaman bile yine soyut blr
kavram olmaktan 'öteye geçemez. Oysa gör:üntıü her zaman 'somuttur.

Filmde 'U2Junlu'k ve zaman :~onUls'u da problemdir. Sinema sürekli
olarek «işimdiiki zaman .. içinde çalrşmak, ,geçmiış veya geıleceik za
manı vermek istediği vakit bile bunu yine «şimdiıki zaman.. durumu
na sokmak zorundadır. Sinema,cının bu konuda sık sılk baş~urd'Uğu

«ıgeriye dönüşler- stnemeya zaman ıkonusunda çııkış yolu oluştur

maktadır.

SINEMA • EDEBiYATıN ORTAK NOKTALARı

al Edebiyat ve Slnemanın Iletişim Ağları

,Bır edebi eserin ve eanatçısmm çeşltll ögelerle kunmuş olduğu

bir iletişim ağı vardır, Bu ağı oluşturan ksvramlar şunlardır: Edebiyat
dünyası, sanatçı, toplum, ulusal ı~ültıür, kıültür değişmeleri, okuyucu,
basım, dağıtım, paeerisma. .

Sinema ve edebiyatın iletişim aracı olmaları açısmdan ortak
noktalan vardır, Bilindiğigibi tnserılar, topluluklar halinde yaşamak

tadırlar ve sürekli bır eıklleşlrn içerisindedirier. Çeşitli bağlarla bir
birlerine bağlı bulunmalan toplumu oluşturur. Bu etklleşlm süreci
aynı zamanda bir iletişim sürecldlr, Hetişim ile toplumun değişik

düzeyleri erasında süreıkıli bir etklleşlrn vardır. Bu etkileşimde kitle
iletişim araçlannm işlevleri bulunmaıktadır.
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Sinemanın kitle iletişim aracı olduğu genel blrkabuldür. Ede
biyat ise lnsenlann eskl dönemlerinden beri oluşturdukları lletlşjm

araçlarıdan biridir. Modern ,kitle lletlşlm araçlarının işlevlerini bu
araçların doğuşuna kadar büyük ölçüde bu araçlar üstlenrnekteydi.
Edebiyat sözlü ve yazryaqeçlrllmlş şekliyle bugünde bu işlevini sür
dünmektedir. lşte sinema ve edebtyat, Iletlşlrn araçları olarak top
lumda heber ve bilgi sağlama, toplumsallaştırma, gü!düleme, tartış

ma ortamı yaratma, eğitim, eğlendiınme, bütünleştlrme, kültürün ge
lişmesine Ikatkı işlevlerini birbirlerinden bağımsız olarak g!örürler.

,Edebiyat uyarlamaları yoluyla edeblyatın i'çerdiği ,konu ve kÜlI
türel değer, sinema ve televizyon aracılığı ile geniş bir seyirci 'kit
lesine Hetilme imkanına 'kavuşur..

Aynca yeni edebiyat akımları hızla ve çoksayıdakişiye tanıt

ması bakımından da uyarlamalar önemli bir işleve sahiptir. Yeni
dalga'nın ilik yıııarında bası filmlerin «varolıuşQuluk.. aıkımmı yayma
sı buna örnektir.

Edebiyat ve sinemanın çeşitli unsurlarla kurdukları bu. iletişim
ağlarını blrıbirlerine benzerliğinden dolayıdır ki sinema, edebiyatın

zengin imikanlarından yararlanrruştır. Bu yararlanmanın başında eko
nomtk nedenlerle edebi eserden senaryo olarak hem hazır malzeme,
hem de eser ve yazar kamuoyları yanı okuyucu potanslyell gelmek
tedir.

b) Edebiyatın Hazır Malzeme Oluşturması

Sinema edebiyat dünyasındaıki büyük malzeme potansiyeline
daima ihtiyaç duymuştur. Edebiyatın elindeki hazır malzeme sinema
için önemlidir. Çünkü malzeme aranırken alışılmış senaryo yazarları

ve alışılmış 'konularla sınırlı kalmaJktan kurnılunmektadır.

Edebi eserler. özelllkle romanlar ve hikayelerden kolayca se
naryıo çılkarabileceği düşüneeel stnemacıları edeblyata yönelırnlştlr.

Edebi eserler. sinema )'!önetımenlerine ve senaryo yazarlarına se
naryo yazımında öncellkıle tema bulunması, bu temanın işlenmesi
(ıkonu eçısmdan) hikaye ve diyallOglar, ~örüntü düzenlemesi, dekor,
kostüm,eyun gibi konularda malzeme sağlamaktadır.

Edebiyatın bir blrlklm olaırak diyalog, tema, konu, dekor, g'örıÜn
tü gibi açılardan sinemaya verebileceğl hazır malzeme, slnemacı

ları kendine çekmlştlr, Edebi eser yönetmen· ve yapıtmciyi etkllernlş
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heyecanlandırrmştır. Edebi eserlerden özelijkle roman, kısa hikaye
ler ve tiyatro-lar kerıdllerlne has, zengin hlkayelerl ve bunların tema
ve ı~onularıylia senaryo yazaelarrnm önüne hemen yola çıkılarbilecek

dramatik noktalar ikoyımakıtadlr. Bu durumda sinema edebiyattan ya
rarlandığı gibi, edeblyatta, sinemanın getirdiği1kenıdine özgü yao/ll
ma güoünden yararlanmaktadır.

c) Sinema Endüstrisinin Edebiyatın Imkanlarını Değerlendirmesi

,Edebi eserlerde hikaye zaten var olduğundan, ya da senaryo
nunçatıısı oluşmuş olduğu için, prıojeleri hazırlama evresinde, ge
rekli kararları vermek, fikir alrşverlşlnde bulunmak, yardımcı pro
dülktörler aramak, yönetim ve rolkonularını açıklığa kavuşturmak,

üretim masrafarın i hesaplamanm yaprrn öncesi sağladığı 'kolaylı!k

lar nedeniyle sinema uyarlamalara yönelrnlştlr.

Edebi eserln sinema diline yatkın olma'sı bazen birinci derece
derol oynamaz. Başta gelen sebep bu yolun ticari bir güvence sayıl

masıdır. Özellikle Amerika slnernaamdakl durum bunu doğrulama1k

tadır. Çoksatan bir rıoman ya da yıllarca aflşte kalan bir sahne
oyunu uyarlandığında yapıma hem hazır bir seyirci yığınından, hem
de hazır bir reklamdan yararlanmış olmaktadır.

içimde yaşanılan veqeçrnlştekl büyük sempati ve okU'yıuou top
lanmış eserler olmaları, tanınmaları ve tutunmaları sinema gibi ti
cari bir sanat için önemlidir.

Ayrıca yazarların sahip oldukları bir komuoylan vardır. Kerime
Nadir gibi bazı yazarlarözel bir üslup (genl'e) yaratrraşlar, sinema
da bundan yararlanmıştır.

Bir kitabın ya da edebiyat eserinin başarısının arkasına saklan
ma eğilimi, halkların ödenmeslnl zorlaştımuş ve fiyatları yükseltmiş

tir. Dramattzasyonlara olan talep artmalkıta ve arz (orijinal senaryo
lar) hep aynı kalmalktaıdır. Bu nedenle orijinal senaryo yazdırırnak

daha uouza geimektedlr. Ancak roman gibi eserlerin sahip olduğ'U

reıklam gücü, uyarlama fllrnlerln fiyatlarının yüksek oluşundakl bu
açığı kapatmektadır. Üretim bakrmınden lse edeblyatçılar senaryo
yazarlarına göre daha esnek ve bağımsızdırla'r. Bu da hlkayeierln ka
litesinin yü1kıseltilmeısil'lde etklll olabilmektedir. Senaryo yazarları,

daha çok şekil ve içerilk gerektirıdiği için, üretim operasyonunun
zorlamalarma maruz kelmaktadırlar. ihtiyaçlara göre yazmak zorun
dadırlar. Bunların eser üzerlnde seviye ve doğallık açıısından olum-
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suz etkileri 011aıbUm ektedir, Oysa edebtyatçılar böyle bir zorlama al
t'ında değillerdir. Bu bakımdan daha ba,ğımslZ!dırlar. Bu da özgün hi
kayelerln yolunu açan bir duııumdur. Başkablr deyişle kitap pazarı

na daha ilginç daha orijinal hikayeler sunulmaktadır.

Bomancı, oyun yazarı, eserini dilediği süre içinde, isterse yıl

larca süren bir çalışma sonunda gerçekleştirebilir. Özgün senaryo
yazarı ise sinemaset anlatımın klısalığından dolayı geneHilkle daha
erken/tamamlar. Senaryo yazarı eyru zamanda yönetmen He ii işık ii
içinde olabilir, bu da konuya ilişkin bazı elemanların hazır alınma

sını sağlar. Uyarlamalann senaryo yazarına bazı kolaylıklar da sağ

ladığı söylenebilir. Bornanda otuz-kırk sayfa olarak yer alan bir bü
tün sinemada 2-3çeıkimle verilebilir. 'Bazen bir-iıki sayfalık bölüm, se
naryo yazarına birçok malzeme verebilir. Bu malzemeler ve süre açı

sından sağlaıdığı kolaylık sinema gibi zaman zaman başdöndürecek

yükseklikte seıımaye yatırımını gerektiren bir sanat için önemli görül
mektedir.

Sinemanın yaşamasi , gelişmesi için gerekli ortamı yaratmada
edebiyatın büyıü1k önemi vardır. Bir ülkenin çeşitli sanat kollarındaıki

başarısı ne kadar büyük, geleneği ne kadar zengin olursa sineması

nın bundan doğrudan doğruya yararlanması kadar «tutunrnası, des
teklenme'si için gereikli ortam da o kadar kolaylıkla sağlanmış olur.
Çünkü ortada sanat zevkı geHşmiş bir seylrcl kitlesi bulunur. Bu
hem üretimin artmasını hemde sinema endüstrisinin gelişmesini

sağ:Iar.

d} Sinemanın «(Okuyucu» Potansiyelini Değerlendirmesi

Edebi eserlerln okuru, «ıoı~u:yıucu»nun bazı özellikleri ile sinema
filmlerinin seyircileri aynı toplumun üyeleri oldukları için ortak bazı

özellikler göstermektedir. Uyarlamalıarın yapılmasında bu özelllkle
rln etkileri de vardır. Bu ortek özelilkleri edebi okur ve sinema se
yircisini ayrı ayrı değerlendirereık yapmak mıüıml!<ıündür.

Tural'a göre edebi nüfus okuma, yazma bilme, yaş durumu ve
yerleşim rnerkezlerlne göre farklıbk gıöstermektedir. Bu gruplar,köy
ve kasabalarda oturup okume. yazma bilmeyenler ile köy ilkokulun
dan mezun yaşlılar, kasaba ilik ve ortaokullanm bltlrmlş, 22-25 yaş

larında olan okuyucular ve aynı okullen bitiren 25-40 yaşları arasın

da okuyucular, en az lise mezunu ve sosyal bilimlerlıe ilgili sahalar
da çehşan olaıyucular, tüıketici durumundaki kitap alıcı tipi okuyu
cular ve edebiyatı iş olatsk yapan okuyuculardan oluşmaktadır.
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Bu grupların oıkıudıuğuedebi eserler tür ve kalite olarak farklı

lıklar gösterir. Birinci gruba giren okuyucu neelr-nazun 'karişıık. aşık

ve kahramanlık konularını ele alan hajk hlkayelerlnl, din uluları

çerçevesinde. gelişen oonk ıkitaplarını. ahlakl, felsefi, entrlkanm ha
'kim olduğu eserleri okutup dlnlernektedlr,

iıkinci gnuptaki okuyucular bayal unsuru hakim olan aşk ve ma
cera rornanlannı: üçüncü tipteiki okuyucutar aek ve polisiye roman
lanru, tarihi" nomanları az da olsa çevirileri okuyan okuyuculardır.

Dördüncü tipte olanlar edebi hayatta önde gelen bir iki ismi ve eser·
Iere verilen ödüllerln etkisiyle yerli ve çeviri eserleri okumaktadır

Iar. Son grup ise edebi değeri ~üiksek olan eserleri ve bunların ya
zarlarını okumektadtrlar.

Benzer öytküleri bıkmadan gidip gör'Üyıor olmasının sebeplerine
bakıldığında, seylrcllerln sinema dı1şmdaiki bir alanda edeblyata da
benzer tavırıda oldeklan gözlenmektedir. Halk masallan ve öylküleri
halk arasında bılkıp usanmadan hala anlatılrnakta ve dtnlenmektedlr.
Seyirci bildiği, alı'ş,tığı onayladığı şeyin tekrarlanmasından bılkmaz.

Bir bakıma onayladııklarıyla bütünleşrnlştlr. Bu onaylama ve bütün
leşme seyircide belli bir vaoluş özlemlnlrı, düşün gerçekleşmesini

sağlar.

Sinema seyircisi ile edebi dkurun benzer özelliklerinden dolayı

en çok okunan. satan kitaıp ve yazarların kitaplarından yapılmasında

kesin 'olmasa bile seyirci açısından önemli bir başarı elde edilebil
mektedir'. Bu nedenle TÜl'lk stnernasmdakl, Türk edebiyatı uyarlema
larının gerçeıkl1eşmesindıe ve bir geleneık yaratrnasmda, Türlk sine
masının belirli ahşkanlıkları olan liüı"k edebi okurlarının alışıkanlıık

larmı değerlendirme ça'baısı giÖrıülmektedir. Sinema edebi eserin rek
lam gücü yanında, dkuyucuıdaki bu alışkanlrklardan da yararlanmaık

tadır,
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