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GİRİŞ

Kara film (film noir), günümüz sinema çalışmaları içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Klasik Hollywood sinemasına ait bir kavram olarak ortaya çıkan kara film fenomeni, 

sinema tarihi  içerisinde yaşadığı  değişimle birlikte  günümüze kadar gelmiştir.  Bir 

tür,  akım  ya  da  film  biçiminden  farklı  bir  kavram  olan  bu  fenomen,  klasik 

Hollywood sinemasının kendine has türleri olan western ve müzikalin aksine sinema 

sanatı  içerisindeki  değişikliklere  ayak  uydurabilmiş  ve  günümüz  sinemasındaki 

türleri etkileyebilen bir kavram haline gelmiştir. Günümüzde kara film, bilimkurgu, 

aksiyon, gerilim ve komedi gibi türler için önemli bir referanstır. Türleri etkilemesi 

dışında, kara film çağdaş sinemanın ilgilendiği kimlik sorunu ve kadın temsili gibi 

konular için de önemli bir yol göstericidir. Dolayısıyla kara filmin klasik dönemden 

bugüne yaşadığı sürecin incelenmesi ve yorumlanması, günümüz sinemasının daha 

iyi anlaşılabilmesi için gereklidir.

Naremore’a göre, kara filmi tanımak kolaydır, ancak tanımlamak zordur (1998: 8). 

Naremore, “American Film Noir: The History of an Idea” adlı makalesine bu çok 

yerinde tespit ile başlamaktadır. Kabaca 1940 ve 1950'li yıllara damgasını vuran kara 

filmler sinema tarihinde önemli bir fenomen haline gelmiştir. Kara filmler, genellikle 

1920  ve  1930’lu  yıllarda  popüler  olan  karanlık  dedektif  hikâyelerinin  anlatıldığı 

hard  boiled adı  verilen  romanlardan  uyarlanmıştır.  Dashiell  Hammet,  Raymond 

Chandler, James M. Cain gibi yazarların çok sayıda eseri sinemaya uyarlanmıştır. 

Karanlık  atmosfere  sahip,  Freudcu  öğelerin  yer  aldığı,  Hollywood’un  klasik 

çizgisinden  sapan  bu  filmler  sadece  ABD'de  değil,  İkinci  Dünya  Savaşı  sonrası 



dönemde  Avrupa'da  da  büyük  ses  getirmiştir1.  Söz  konusu  dönemde  popülerlik 

kazanan kara filmler, Fransız eleştirmenlerin dikkatini çekmiştir. 

Kara film, yukarıda anılan dönemden bugüne kadar gelmeyi başarmış, evrime açık 

bir fenomendir. Bu tezin amacı kara filmin keşfedilmesiyle beraber yaşadığı evrimsel 

süreci  incelemektir.  Kara  filmin  nasıl  keşfedildiği,  ne  gibi  kültürel  kaynaklardan 

etkilenerek ortaya çıktığı bu tezde tartışılacak konulardır. Kara film kavramını sabit 

bir  film  türü  ya  da  tarzı  olarak  ele  almak  yerine,  kara  filmin,  1940  ve  1950’li 

yıllardaki klasik döneminde geçirdiği değişimler ve sonrasında yaşanan modern ve 

postmodern  süreçlere  adapte  olması  incelenecektir.  Kara  filmin  türler  üstü  bir 

kavram olarak klasik dönemden günümüz sinemasına kesintisiz bir şekilde geldiği ve 

günümüz sinemasında türler arası etkileşimler için önemli bir rol oynadığı varılmak 

istenen sonuçtur.

Tezde izlenecek yöntem,  sahip oldukları karakterler ve yer aldığı dönemin estetik ve 

yapısal etkileri çerçevesinde kara film örneklerinin analiz edilmesidir. Klasik dönem 

kara  filmleri  ile  modernist  ve  posmodernist  dönem  altında  incelenecek  filmler 

1 Malta Şahini (Maltese Falcon, John Huston, 1941), Çifte Tazminat (Double Indemnity, Billy Wilder, 

1944), Laura (Otto Preminger, 1944), Detour (Edgar Ulmer, 1945), Scarlett Sokağı (Scarlett  Street, 

Fritz Lang, 1945), Büyük Uyku (The Big Sleep, Howard Hawks, 1946), Katiller (The Killers, Robert 

Siodmak, 1946), Postacı Kapıyı İki Kez Çalar (The Postman Always Rings Twice, Tay Garnett, 1946), 

Key Largo (John Huston, 1948), Elmas Hırsızları (The Asphalt Jungle, John Huston, 1950), Sunset  

Bulvarı (The Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950), The Big Heat (Fritz Lang, 1953), Ölüm Gibi Öp 

(Kiss  Me  Deadly,  Robert  Aldrich,  1955),  Bitmeyen  Balayı  (Touch  of  Evil,  Orson  Welles,  1958), 

önemli kara film örnekleridir.



vasıtasıyla,  kara filmin  geçirdiği  evrim karşılaştırılmalı  olarak gösterilecektir.  Söz 

konusu  incelemeler  sırasında  kara  filmin  varoluşçuluk,  modernizm  ve 

postmodernizm gibi felsefe ve akımlarla olan ilişkisi de tartışılacaktır.

Bu amaçla ilk  bölümde kara filmin  klasik dönemi ele  alınacak,  ikinci  ve üçüncü 

bölümlerde, modernist ve postmodernist yeni kara film örnekleri dönemin sanatsal ve 

tarihsel koşulları altında incelenecektir.

İlk olarak kara filmin Fransız eleştirmenler tarafından tanımlanması incelenecektir. 

Bir Amerikan tarzı olarak görülen kara filmin neden Fransız eleştirmenlerin dikkatini 

çektiği konusu bu başlık altında tartışılacaktır. 

Fransız  eleştirmenlerin  kara  filmi  keşfetmeleri,  kara  film  hakkındaki  tanımlama 

tartışmalarını  da beraberinde  getirir.  Zira  Amerikan  sinemasına  ait  bir  ürün olan, 

ancak popüler  Hollywood filmlerinden önemli  derecede ayırt  edilebilen kara film 

üzerine  tanım  tartışmaları  genellikle  tür  konusu  üzerinde  yoğunlaşmaktadır.  Tür 

konusu akademik çalışmalarda çok geniş ve derin bir tartışma alanıdır. Bu tezdeki 

amaç, tür konusundaki kuramsal tartışmalara değinmekten çok kara film ile popüler 

türler arasındaki farklılığı ortaya çıkarabilmektir.

Kara  filmin  evrimini  anlayabilmek  için,  kavramın  hangi  sanatsal  oluşumlardan 

etkilendiğini  incelemek gerekmektedir.  Bu tezde Alman dışavurumcu sineması  ve 

yeni nesnellik hareketi ile Fransız şiirsel gerçekçiliğinin kara film üzerindeki etkileri 



tartışılacaktır. Kara filmin bu akımlardan nasıl etkilenerek kendi tarzını oluşturduğu 

incelenecektir.

Kara  filmin,  özellikle  yeni  kara  film  döneminde  bir  dönüşüm  yaşadığı  tezini 

desteklemek  için  tarzın  klasik  döneminde  de  birtakım  değişimler  geçirdiği  fikri 

savunulacaktır.  Bu amaçla klasik kara film tarzındaki yönelimler dönemler altında 

incelenecektir. 

Kara filmin inişe geçmesi süreci 1950’lerde başlamasına rağmen, “yeni kara film” 

terimi genellikle 1980 sonrası örnekler için kullanılmaktadır.  İki dönem arasındaki 

süreç  kara  film için  bir  duraksama  dönemi  değildir.  Bu  dönem içinde  kara  film 

modernist sinemaya ayak uydurma çabası içerisindedir. Tezin ikinci bölümünde kara 

filmin  modernist  dönem  içerisinde  geçirdiği  evrim  ele  alınacaktır.  Fransız 

eleştirmenlerin dikkatini  çeken kara filmler Fransız sinemasında da iz bırakmıştır. 

Özellikle  “yeni  dalga”  akımı,  kara  filmin  çağdaş  bir  şekilde  ele  alınabilmesi 

açısından belli bir öneme sahiptir.. François Truffaut’nun Piyanisti Vurun (Tirez sur  

le pianiste, 1960) ve Jean Luc Godard’ın  Serseri Aşıklar (Á bout de souffle, 1960) 

filmleri  yeni  dalganın  kara  filmden  nasıl  etkilendiğini  göstermek  amacıyla 

incelenecektir.  Bu bölümde ayrıca,  Hollywood’da  stüdyo  sisteminin  gerilemesiyle 

daha  geniş  bir  hareket  alanı  bulan  genç  sinemacıların  kara  filmi  yeniden 

yorumlamaları ele alınacaktır. 

Fransız  sinemasının  kara filmi  yorumlama girişimi  Amerikan  sinemasında  devam 

etmiştir.  Klasik Hollywood döneminin  1960’larda krize girmesi  ve yönetmenlerin 



stüdyodan  bağımsız  hareket  edebilme  kabiliyetlerini  kazanmaları,  John Boorman, 

Francis  Ford  Coppola  ve  Martin  Scorsese  gibi  genç  yönetmenlerin  Avrupa 

sinemasındaki  modernist  akımdan  etkilenerek  kara  filmi  yeniden  ele  almalarını 

sağlamıştır.  Point  Blank (John  Boorman,  1967),  Konuşma  (The  Conversation, 

Francis Ford Coppola, 1974), Gece Kımıltıları (Night Moves, Arthur Penn, 1975) ve 

Taksi  şoförü  (Taxi  Driver, Martin  Scorsese,  1976)  bu  bölümde  ele  alınacak 

modernist kara film örnekleridir. 

Son bölümde postmodern dönemde kara filmin evrilmesi incelenecektir. Postmodern 

estetiğin  kara  filmlerde  karşımıza  çıkması  ve  kara  filmin  diğer  film  türleriyle 

kaynaşması bu bölümün konusudur. Bu amaçla Quentin Tarantino ve David Lynch 

sinemalarına kısaca değinilecek ve  Mavi Kadife (Blue Velvet, David Lynch, 1986) 

postmodern estetik kapsamında incelenecektir. 

Bu bölümde tartışılacak bir diğer konu, klasik kara filmde gördüğümüz femme fatale 

karakterinin  yeniden  yorumlanmasıdır.  Klasik  kara  film  döneminden  postmodern 

döneme kara film karakterleri de evrim geçirmiştir. Klasik dönem femme fatale’i ile 

yeni femme fatale arasındaki farklar vurgulanarak bu evrimin daha iyi anlaşılabilmesi 

sağlanacaktır.  Ateşli Vücutlar (Body Heat, Lawrence Kasdan, 1981) ve  Son Tahrik  

(The Last Seduction, John Dahl, 1994) gibi örnekler çerçevesinde yeni femme fatale 

ele alınacaktır.  Kansız (Blood Simple,  Joel Coen, 1984) ve  Orada Olmayan Adam 

(The Man Who wasn’t There, Joel Coen, 2001) bu başlık altında incelenecek diğer 

filmlerdir. Yeni kara filmde kadın konusunun ele alınacağı son film  Mavi Çelik’tir 

(The Blue Steel, Kathryn Bigelow, 1990). Kadın karakter yeni kara filmde her zaman 



femme fatale değildir.  Yeni kara filmde kadın,  filmin ana karakteri  ve yönetmeni 

olarak da karşımıza çıkmaktadır. Mavi Çelik bu kapsamda ele alınacaktır.

Son  olarak,  klasik  dönemde  gördüğümüz  varoluşçu  anti-kahraman  tiplemesinin 

postmodern  film  dedektifine  nasıl  dönüştüğü  incelenecektir.  Klasik  dönemdeki, 

topluma  yabancı  anti-kahramanın  yerini  kendine  ve  topluma  yabancı  anti-

kahramanın  alması  ilginç  bir  değişimdir  ve  bu  bölümde  üzerinde  durulacak 

konulardan  biridir.  Postmodern  dedektifin  yaşadığı  kimlik  ve  hafıza  problemleri 

Bıçak  Sırtı  (Blade  Runner,  Ridley  Scott,  1982)  ve  Memento  (Christopher  Nolan, 

2001) örnekleri çerçevesinde incelenecektir.

İncelenmek üzere seçilen modern ve postmodern döneme ait yeni kara film örnekleri 

Amerikan  sinemasına  aittir.  Yeni  kara  film  dünya  sinemasına  yayılmış  bir 

fenomendir. Ancak bu tez, Amerikan sinemasına ait örneklerle sınırlı tutulmuştur.



BİRİNCİ BÖLÜM

KLASİK KARA FİLMİN DOĞUŞU

Kara film  (film noir) terimi ilk kez 1946 yılında Fransız eleştirmen Nino Frank’in 

“Yeni  Bir  Polisiye  Drama  Tipi:  Suç  Macerası”  (Un  nouveau  genre  ‘policier’:  

L’aventure criminelle) adlı  makalesinde kullanmıştır.  (Naremore,  1998:15). Frank, 

söz konusu tanımlamayı Malta Şahini, Cinayet Sevgilim (Murder, My Sweet, Edward 

Dymtryk,  1944),  Çifte  Tazminat  ve  Laura  üzerine  hazırladığı  çalışmasında 

kullanmıştır.  Kara  film  fenomeninin  kabaca  1940’ların  başında  ortaya  çıktığını 

düşünürsek, söz konusu filmler 1946 yılına kadar ABD’li eleştirmenler tarafından 

“psikolojik macera filmleri”, “marazi dramlar”  ve “dolambaçlı” cinayet filmleri gibi 

isimlerle tanımlanmışlardır (Spicer, 2002: 1).

Nino Frank'in  1946 yılındaki  çalışmasından sonra Fransız  eleştirmenler  kara film 

üzerindeki çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Dönemin önemli yayınlarından Positif gibi 

dergiler  sayesinde  kara film çalışmaları  daha da hızlanmıştır.  Raymond Borde ve 

Etienne Chaumeton, 1955 yılında  Amerikan Kara Filminin Panoraması (Panoroma 

du film noir americain) adlı eserlerini yayınlayarak kara film hakkında, ilk kez kitap 

uzunluğunda  bir  çalışmaya  imza  atmışlardır  (Girginkoç,  2004:  118).  ABD’li  ve 

İngiliz  eleştirmenler  ise,  1960'lı  yılların  sonlarında  kara  film  üzerinde  çalışmaya 

başlamışlardır (Selby, 1984, 1-3). 1968 yılında Higham ve Greenberg, Hollywood in 

the  Forties adlı  kitaplarını  yayınlamışlardır.  Raymond Durgnat  tarafından yazılan 

The Family Tree of Film Noir (1970) ve Paul Schrader tarafından yazılan “Notes on 

Film Noir” (1972) bu dönemde yayınlanan diğer önemli çalışmalar olmuşlardır. 
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I.1. Fransız Eleştirmenlerin Kara Filmi Keşifleri

Fransız  sineması  kara  filmle  daima  ilişki  içerisinde  olmuştur.  Fransız  şiirsel 

gerçekçiliği  kara  filmi  etkileyen  kültürel  kaynaklardan  biri  olarak  görülebilirken, 

klasik kara film döneminin bitmesiyle beraber Fransız yeni dalga sineması kara filmi 

çağdaş bir şekilde yorumlayarak yeni kara filme giden yolu açmıştır. Kara film ve 

Fransız sineması arasındaki ilişkinin yanı sıra Fransız sinema eleştirmenleri kara film 

çalışmalarında  önemli  bir  yer  tutmaktadır.  Zira  kara film bir  Fransız keşfi  olarak 

nitelendirilebilir  (Vernet,  1993:4).  1940  ve  50’lerde  önemli  derecede  popülerlik 

kazanan kara filmler,  Amerikan  sinema sektörü tarafından ayrı  bir  tür  ya  da tarz 

olarak  görülmemiştir.  Bu dönemde ABD’li  izleyiciler,  yönetmenler  ya  da sinema 

endüstrisi kara film kavramından haberdar değildir. 

Bu noktada kara filmin neden Fransız eleştirmenler tarafından keşfedildiği  sorusu 

akıllara  gelir.  Nino  Frank,  Raymond  Borde  ve  Ettienne  Chaumeton  gibi  Fransız 

eleştirmenlerin  kara film tanımını  keşfetmeleri  ve bu tanımı geliştirmeleri  tesadüf 

değildir. Kara filmin Fransa’da bu derece ses getirmesinin nedenlerini anlamak için 

II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan sinema politikalarına ve özgürlük sonrasında 

Fransa’da Amerikan sinemasının durumuna bakmak gerekmektedir. 

II. Dünya Savaşı sırasında sinema, savaşan taraflar arasında önemli bir propaganda 

aracı olarak öne çıkmıştır. Bu çerçevede Naziler, ABD, İngilizler ve Sovyetler halka 

moral  ve mesaj  vermek  için  filmlere  başvurmuşlardır.  Fransa’nın Alman  işgaline 

uğramasıyla  beraber  işgal  edilmeyen  topraklarda  kurulan  Alman  güdümlü  Vichy 

Hükümeti,  savaş  sırasında  sinemayı  propaganda  aracı  olarak  gören  bir  diğer 

2



yönetimdir.  Vichy  Hükümeti  döneminde  sinema  propaganda  aracı  olarak 

kullanılmakla birlikte Amerikan filmlerinin ithalatı yasaklanmıştır (Buss, 1994: 12). 

1930’lu yıllarda Amerikan ve Alman sinemaları arasındaki rekabete dayanamayan 

Fransız  sineması,  Vichy  döneminde  önemli  derecede  hükümet  desteği  almıştır 

(Forbes, 1997: 29). Başka bir deyişle Nazi kontrolündeki Fransız sineması koruyucu 

politikalar sayesinde güçlenmiş ve 1940-1945 yılları arasında altın çağını yaşamıştır 

(Forbes:  30).  Savaş  döneminde  uygulanan  koruyucu  politikaların  etkileri  savaş 

sonrasında  da  devam  etmiştir.  İşgal  döneminin  sona  ermesiyle  birlikte  Vichy 

Hükümeti tarafından korunan ve geliştirilen sinema endüstrisi CGT (Confederation 

generale du travail: Genel İşçi Konfederasyonu) kontrolüne geçmiştir. CGT, savaş 

sonrası  dönemde  Fransız  sinemasını  Hollywood’a  karşı  korumak  istemiş  olsa  da 

barış  ve  özgürlük  döneminde  Amerikan  kültürü  Fransa’da  büyük  ilgi  görmüştür 

(Forbes:  30).  Özgürlük  sonrası  on  yıllık  dönemde  Fransız  sinemacılar  ve 

eleştirmenler  üzerinde  güçlü  bir  “Amerikancılık”  etkisi  bulunmaktadır  (Roas’dan 

aktaran  Naremore,  1998:  14-15).  Amerikan  sineması  Fransız  seyircileri  önemli 

derecede  etkilerken  Amerikan  müziği  ve  edebiyatı  da  Fransa’da  popüler  hale 

gelmiştir. Savaş sonrası ABD ve Amerikan kültürü, Simone de Beauvoir gibi Fransız 

entellektüelleri  önemli  derecede  etkilemiştir  (Gorrara,  2003:  590).  Her  ne  kadar 

zamanla  sol  eğilimli  Fransız  entelektüeller  ABD  hakkında  negatif  düşünceler 

geliştirecek  olsalar  da  (Mathy’den  aktaran  Gorrara:  590)  savaş  sonrası  dönemde 

ABD,  Fransa’da  genel  anlamda  pozitif  bir  görünüme  sahip  olmuştur.  Savaş 

döneminde  Amerikan  kültürel  ürünlerine  ulaşması  engellenen  Fransız  halkı  için 

Amerikan kültürü bir bakıma özgürlüğü simgelemiştir. Jean Pierre Melville’in işgale 

karşı Fransız direnişini konu aldığı filmi Gölgeler Ordusu’nda (L’Armee des ombres,  
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1969) karakterlerden  biri,  “insanlar  Rüzgâr  gibi  Geçti’yi  seyretmeden  Fransa’nın 

özgür olduğunu söyleyemeyiz” demektedir (Forbes, 1997: 29).

Sinema  başta  olmak  üzere  ABD  kültürünün  Fransa’da  bu  derece  popüler  hale 

gelmesinde  halkın  yüksek  ilgisinin  yanı  sıra  Fransız  Devleti  ve  ABD’nin  kültür 

politikaları  da  önemli  bir  yere  sahiptir.  İki  ülke  arasında  Mayıs  1946  tarihinde 

imzalanan Blum-Brynes Anlaşması Amerikan filmlerinin Fransa pazarına girmesini 

sağlamıştır. Blum-Brynes Anlaşması, dönemin ABD Temsilciler Meclisi üyesi James 

Brynes ve Fransa Başbakanı Leon Blum tarafından hazırlanmıştır.  Anlaşma savaş 

sonrası  ABD müttefiklerine sağlanan Marshall  yardımlarının  kültür alanındaki  bir 

parçası olarak görülebilir. Blum-Brynes Anlaşması sayesinde Fransız pazarına giren 

Amerikan filmleri halk arasında popüler hale gelmiştir (Forbes: 30-31). 

Savaş  sonrası  dönemde  Fransa  bir  kültürel  canlanma  yaşamıştır.  Fransız 

eleştirmenler, özellikle Paris’te gözlenen kültürel canlanma sırasında auteur sineması 

ve daha birçok konuyu incelemiş ve literatüre sokmuştur. Savaş döneminde ülkede 

gösterime giremeyen filmler savaş sonrası dönemde kültürel bir çeşitlilik yaratmıştır. 

Söz konusu çeşitlilik, Fransız eleştirmenlerin üretkenliğini etkileyen nedenlerden biri 

olarak  görülebilir.  Fransız  eleştirmenler  yıllar  boyunca  takip edemedikleri  sinema 

hareketliliğini kısa bir zaman dilimi içerisinde tanımış, farklı tarih ve türlere sahip 

birçok film izlenme şansını yakalamıştır (Girginkoç, 2004: 118). Fransız eleştirmen 

ve  yazarlar  1946 yılı  boyunca  izledikleri  Hollywood  filmleri  arasında tematik  ve 

biçimsel olarak farklılık taşıyan kara filmleri  diğer klasik Hollywood filmlerinden 

ayırt edebilmişlerdir.
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Savaş sonrası Fransa’da sinemalar, dergiler ve sinema kulüpleri etrafında sofistike 

bir  film  kültürü  gelişmiştir.  Sinema  kulüpleri  ve  savaş  sırasında  kurulan  sinema 

okulu  IDHEC’in  (L'Institut  des  hautes  études  cinématographiques:  İleri  

Sinematografik  Çalışmalar  Enstitüsü) yanı  sıra  Henri  Langlois  yönetimdeki 

Cinematheque Francaise savaş sonrası  dönemde etkin olmuştur.  Dönemin sinema 

tartışmaları  L’Ecran Francais, La Revue du Cinema ve arkalarından gelen  Cahiers  

du cinema, Image et son ve  Positif gibi sinema dergilerinin yanı sıra  La Nouvelle  

Revue Francais, Arts, Les Temps modernes, Les Lettres Francaises gibi kültür sanat 

dergilerinde yer almıştır. Fransa’da sinema kültürel bir meta olmanın ötesinde önemli 

bir  kültürel  değer  olmuştur.  Bu  gelişmeler  ışığında  Paris  bir  sinefil  şehri  haline 

gelmiştir. Paris merkezli bu kültürel canlanma sayesinde Amerikan filmleri dışında 

İtalyan ve İngiliz sineması da Fransa’da ilgi görürken, yerel sinema da popülerliğini 

korumuştur (Forbes, 1997: 30-40). 

Savaş sonrası  dönemde Fransa’da yükselen tek eğilim Amerikan kültürü değildir. 

Aynı  dönemde  Komünist  Parti,  Fransa’da  güç  kazanan  bir  hareket  olmuştur. 

Komünist  Parti  sahip olduğu %25’lik oy oranı ile  işgale karşı  direnişi  örgütleyen 

Gaullist Parti ile eşit durumdadır (Vernet, 1993: 5).  Bir taraftan Amerikan kültürüne 

karşı  ilgi  büyürken  solcu  entellektüeller  ABD’ye  karşı  mesafeli  durmuşlardır.  Bu 

dönemde  ABD’nin  Fransa’da  iki  farklı  imaja  sahip  olduğu  söylenebilir.  Fransız 

halkının  gözünde  Nazileri  mağlup  eden  ABD  zenginliğin  sembolüdür.  Sol 

entellektüellere  göre  ise,  ABD  sahip  olduğu  askeri  ve  ekonomik  güçle  birlikte 

kültürel anlamda bir tehdittir (Vernet, 5-6).
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Kara film bu noktada Fransız eleştirmenlerin gözünde farklı bir yere sahip olmuştur. 

Kara  film,  Amerikan  sistemi  ve  emperyalizmine  karşı  olan,  ancak  Amerikan 

sinemasına ilgi duyan eleştirmenler için önemli bir ilgi alanı haline gelmiştir.  Sol 

eğilimli  Fransız  eleştirmenler  kara  filmi  Amerikan  sisteminin  bir  eleştirisi  olarak 

görmüşlerdir.  Birçok  eseri  sinemaya  uyarlanan  hard-boiled romanın  en  önemli 

isimlerinden  Dashiell  Hammet’ın  komünist  parti  üyesi  olması  ve  kara  filmlerde 

görev  alan  Avrupalı  yönetmenler  ve  görüntü  yönetmenleri  nedeniyle  sol  eğilimli 

Fransız eleştirmenler kara filme yakınlık duymuşlardır (Vernet, 1993:6). Kara filme 

ilgi  duyan  sol  eğilimli  eleştirmenlere  Nino  Frank  örnek  gösterilebilir.  Frank, 

dönemin sol eğilimli dergisi L’ecran Francais’da yazmaktadır (Naremore, 1998:15).

Raymond  Durgnat,  Hollywood’un  ve  ABD’li  eleştirmenlerin  kara  filmi  gözden 

kaçırmasına  neden  olarak,  kara  filmin  Anglo-Sakson  orta  sınıfına  ve  Hollywood 

optimism ve püritenliğine karşıt olmasını gösterir (Durgnat, 2006: 37). Fransızlar ise 

daha  şeffaf  bir  kültüre  sahip  olduğu  için  Amerikan  sinemasındaki  bu  gelişmeyi 

anlayıp kavrayabilmişlerdir (37). Öte yandan kara filmler Fransız sinemasının altın 

çağı  olarak  nitelendirilebilecek  şiirsel  gerçekçi  dönemi  andırmaktadır.  Fransız 

eleştirmenler, kara filmler ile Cezayir Batakhaneleri (Pepe Le Moko, Julien Duvivier, 

1936), Kuzey Oteli (Hotel Du Nord, Marcel Carne, 1938) ve Gün Doğuyor (Le Jour 

Se Leve, Marcel Carne, 1939) gibi şehrin karanlık bölgelerinde geçen, ana karakteri 

kendi  kaderine  terkedilmiş  suç  melodramları  arasında  benzerlik  kurabilmişlerdir 

(Naremore, 1998: 16).

Bu noktada, kara film hakkındaki ilk önemli çalışmaya imza atan Raymond Borde ve 

Etienne  Chaumeton’un  Amerikan  Kara  Filminin  Panoraması adlı  çalışmasındaki 
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“Kara Filmi Tanımlamaya Doğru” adlı bölüme bakılabilir. Borde ve Chaumeton, bu 

çalışmalarında  Malta  Şahini,  Laura,  Cinayet,  Sevgilim, Çifte  Tazminat  ve 

Penceredeki  Kadın  (The  Woman  in  the  window, Fritz  Lang,  1944)  gibi  filmleri 

incelemiştir.  Borde ve Chaumeton bu örneklerden sonra  This Gun for Hire  (Frank 

Tuttle,  1942),  Katiller  (The Killers, Robert  Siodmak,  1946),  Göldeki  Kadın (The 

Lady in the Lake, Robert Montgomery, 1947), Gilda (Charles Vidor, 1946) ve Büyük 

Uyku ile yeni bir film serisinin film tarihinde ortaya çıktığını belirtmektedir. Borde 

ve  Chaumeton,  kara  filmin  tarz  ve  atmosfer  gibi  belirli  ortak  özelliklere  sahip 

olduğunu ifade ederler (Borde ve Chaumeton, 2006: 17).

Suç  ve  ölüm  kavramları,  kara  filmin  karakteristik  özelliklerinden  biridir.  Kara 

filmleri birer  “ölüm” filmleri olarak ele almak mümkündür (Borde Chaumeton, 19). 

Ancak  Borde  ve  Chaumeton,  kara  filmlerin  aynı  zamanda  birer  suç  belgeseli 

olmadığını  belirterek,  ölüm  kavramının  kara  film  üzerinde  bir  tekeli  olmadığını 

söylemiştir.  Söz  konusu  dönemde  kara  film  örneklerinin  yanı  sıra  suç  temalı 

“polisiye belgesel” filmlere2 de rastlanmaktadır. Borde ve Chaumeton, kara film ve 

“polisiye  belgesel”  filmler  arasında bir  ayrım gerçekleştirmiştir.  Polisiye  filmlerin 

gerçekçilik,  şiddet  sahneleri  gibi  özellikleri  kara  filmlere  benzemektedir.  Ancak 

anlatım konusunda polisiye filmler ile kara film birbirlerinden ayrılmaktadır. Polisiye 

filmler işlenen cinayeti  polisler ve kanun görevlilerinin bakış açısından anlatırken, 

kara film suçluların bakış açısına sahiptir.  Örnek olarak  Çıplak Şehir (The Naked 

City, Jules Dassin, 1948) görsel olarak kara filmlere yakın dursa da, film dedektif ve 

2   Borde  ve  Chaumeton’un  bahsettiği  polisiye  filmler,  genellikle  “gerçek  bir  öyküden 

uyarlanmıştır” şeklinde sunulan, polise yapılan bir ihbar ya da bulunan bir cesetle başlayan sürecin 

polisler tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesi ve sonlara doğru bulunan bir tanık ya da kanıt 

vasıtasıyla olayın çözümlenmesini içeren filmlerdir.
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yardımcılarının bakış açısından anlatılmaktadır. Bu bağlamda bir polisiye film olarak 

nitelendirilir.  Kara  film  ise  suçluları  ve  suçluların  çevresini  anlatır  ve  suçlu 

psikolojisi  üzerinde  durur.  Elmas  Hırsızları bu  duruma  bir  örnektir  (Borde  ve 

Chaumeton,  2006: 20).  Elmas Hırsızları, hapisten çıkan eski bir  hırsızın yeni  bir 

mücevher hırsızlığı girişimini anlatır. Film, tamamen suçlular üzerinden anlatılır ve 

seyirci suçlularla özdeşleşir, onlara karşı sempati duyar (Borde ve Chaumeton: 21).

Borde ve Chaumeton’a göre, kara filmi diğer polisiye filmlerinden ayıran bir başka 

özellik ise ahlaki determinizmdir. Polisiye belgesellerde kanun adamları ve polisler 

cesur, dürüst ve erdemli kişilerdir.  Kara filmlerde ise durum daha değişiktir. Kara 

filmlerde  polisler  genellikle  yozlaşmıştır.  Elmas  Hırsızları’ndaki  müffettiş  bu 

duruma örnek gösterilebilir.  Kanun adamlarının ve polislerin yozlaşması,  Göldeki  

Kadın, Düşkün Melek (Fallen Angel, Otto Preminger,1945) ve Where the Sidewalk  

Ends (Otto Preminger,1950) gibi örneklerde de mevcuttur (21). 

Borde ve Chaumeton’un dikkat çektikleri bir diğer nokta karakterlerdeki belirsizlik 

ve  kararsızlık  vurgusudur.  Kara filmlerde,  Yaralı  Yüz  (Scarface,  Howard Hawks, 

1932) gibi  gangster  filmlerinde  bütünsellik  gösteren  karakter  yok  olmuştur.  Kara 

filmde  yer  alan  karakterler  muğlâklık  içerisindedir.  Bu  karakterler  seyircinin 

özdeşleştiği  katiller,  nevrotik  gangsterler,  megalomanyak  suç  liderleridir.  Erkek 

karakter  genellikle  orta  yaşlarda,  çok  da  yakışıklı  olmayan  bir  tiptir.  Humphrey 

Bogart  tipik  bir  kara  film  erkek  kahramınıdır.  Kara  film  karakterinin  belaya 

bulaşması adalete inandığı için değil, içindeki ölümcül meraktan kaynaklanmaktadır. 

Söz  konusu  karakter  kendi  çıkarını  düşünmesine  rağmen  aynı  zamanda  pasif  bir 
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karakterdir.  İyi  ve kötü arasındaki çizgide sürüklenir.  Kara film karakteri,  macera 

filmlerindeki süper kahramandan çok uzaktadır (Borde ve Chaumeton, 2006: 22). 

Kara filmlerde görülen bir diğer farklılık şiddetin ele alınışında ortaya çıkar. Borde 

ve  Chaumeton’un  tanımlamasıyla,  kara  filmlerde  şiddet  bir  ritüele  dönüşmüştür. 

Macera filmlerinde  görülen adil  dövüş kara filmde terk edilmiştir.   Örnek olarak 

Ride the Pink Horse’da (Robert Montgomery, 1947) koruma görevlileri güçsüz bir 

kurbanı futbol oynar gibi döverler ve kanlı vücudunu ana caddeye atarlar.  Katiller, 

kurbanlarını  arayan  iki  tetikçinin  yol  kenarında  ufak  bir  restoranda  işledikleri 

cinayetlerin şölenvari görüntüleriyle açılır. Kaba Güç’te (Brute Force, Jules Dassin, 

1947) hapishane müdürü ile işbirliği yapan mahkum press makinasında linç edilir. 

Mahkûmların kaçış planını ihbar eden bir diğer mahkûmsa maden vagonun önüne 

bağlanarak  ölüme  terkedilir.  Borde  ve  Chaumeton’a  göre,  her  türlü  kara  filmin 

ulaştığı  sonuç,  izleyiciyi  şaşırtmak,  onun  zihnini  karıştırmak  ve  ona  yolunu 

kaybettirmektir. İzleyici bu filmlerde olayların mantıksal gelişimini takip edemez, iyi 

ve  kötü  arasında  kesin  bir  ayrım  yapamaz,  iyi  tanımlanmış  karakterler  bulamaz. 

Klasik Hollywood filmlerindeki kadın ya da erkek kahraman karakteri kara filmde 

gözden kaybolmuştur. Kara filmin ana amacı belirli bir yabancılaşma yaratabilmektir 

(Borde ve Chaumeton: 23). 

Raymond Borde ve Ettienne Chaumeton kara film üzerine ilk önemli tanımlamayı 

yapmışlardır. Ancak kara filmi tanımlama üzerine tartışmalar daha sonra da devam 

edecek farklı eleştirmenler tarafından tür, akım ya da tarz olarak nitelendirilecektir. 

Bu noktada kara film üzerindeki tanımlama tartışmalarına değinmek gerekmektedir. 
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I.2. Kara Film Üzerine Tür Tartışmaları

Kara film zamanla ABD’li  ve İngiliz  eleştirmenlerin  de dikkatini  çekmiştir.  Kara 

film  üzerine  Durgnat,  Schrader,  Place  ve  Peterson,  Porfirio,  Karimi,  Damico  ve 

Silver ve Ward’un eserlerini Hirsch, Selby, Telotte, Krutnik, Palmer ve Christopher 

gibi eleştirmenlerin çalışmaları izlemiştir. Kara film üzerine yapılan bu çalışmalar, 

kara  filmin  heterojen  bir  fenomen  olduğunu  kabul  ederek  tanımını  yapmaya 

çalışmıştır (Neale, 2000: 152). Kara film üzerindeki tanımlama tartışmaları genellikle 

kara filmin bir film türü olup olmadığı yönünde gerçekleşmektedir. Elizabeth Cowie, 

kara filmin tanımlanmasıyla ilgili şu yorumu yapmaktadır:

Bir  tür,  döngü,  eğilim  ya  da  akım  olsun,  kara  film  çok  başarılı  bir 

terimdir.  Terim,  konu  aldığı  filmler  açık  bir  birlik  göstermese  de 

başarılıdır. Western ve gangster filmler gibi karmaşadan uzak terimlerin 

tersine, kara film ince bir eleştirel duruma sahiptir (1993: 121).

Tür kavramı başlı başına bir tartışma alanıdır. Kara film konusu dışında da film türü 

kuramı  üzerine  tartışmalar  mevcuttur.  Bu  bölümdeki  amaç  film  türü  üzerine 

kuramsal tartışmalara değinmekten çok, film türünün Hollywood ve ana akım sinema 

üzerinden yapılan tür tanımlamalarına göre kara film örneklerinin bu tanımlamaya 

uyup  uymayacağının  değerlendirilmesidir.  Bu  amaçla  önce  film  türü  kavramı 

Hollywood sineması bağlamında incelenecektir.

Film  türlerine  ilişkin  kuramsal  çalışmalarda  ele  alınan  filmlerin  büyük  kısmı 

Hollywood’a ait filmlerdir.  Türün tanımı ve tartışması genelde ana akım filmlere, 
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özelde  ise  Hollywood  filmlerine  dayanır  (Neale,  2000:9).  Barry  Keith  Grant,  tür 

filmlerinin tekrara dayalı ve ticari olmasının yanı sıra benzer hikâyeler anlattığını ve 

benzer karakterlere sahip olduğunu belirtir.  Grant’e göre bu filmler bariz bir ayırt 

edici özelliğe de sahiptir (aktaran Neale: 9). 

Hollywood sektörü ve türler  arasında bu tarz bir  ilişki  varken, Hollywood’un söz 

konusu  türleri  nasıl  icat  ettiği  sorusu  akıllara  gelir.  Bu  soruyu  cevaplamak  için 

Hollywood sistemi içerisindeki rekabet ve ticari ilişkilere bakmak gerekir.

Hollywood  stüdyoları,  rekabet  koşulları  içerisinde  daha  önceden  ilgi  görmüş 

denemelere  güvenmekteydi.  Çektikleri  filmlerden  maksimum  kazanç  sağlamaya 

çalışan stüdyolar  için gişede kesin başarı  sağlayan bir  formül mevcut  değildi.  Bu 

yüzden stüdyolar, filmlerinde bazı nitelikleri tekrarlayarak, olası bir zarar olasılığına 

karşı  önlemler  almaya  çalışmışlardır  (Abisel,  1999:  42).  Bir  yanda  da  seyircinin 

hangi filme daha çok ilgi gösterdiğini sürekli takip edip, piyasa yoklamasına benzer 

şekilde  kár  etmek  için  ne  tür  filmler  çekmeleri  gerektiğini  düşünmüşlerdir. 

Hollywood, söz konusu beklentileri için iki formül ortaya çıkarır. Bunlar film türleri 

ve yıldızcılıktır (42).

Hollywood,  stüdyo  sistemi  içerisinde  film  türlerine  büyük  önem  vermiştir. 

Stüdyoların ürettiği binlerce film, önce stüdyoların yıllık yapım planlarında, sonra da 

tanıtım  kitapçıklarında,  belirli  adlar  altında  gruplandırılarak  yer  almıştır.  Diğer 

endüstriyel  üretim alanlarında  olduğu gibi  sinema endüstrisi  de  en  başta  ürünleri 

sınıflamış ve özelliklerini saptamıştır. Film türlerinin sınıflandırma açısından temel 
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özelliği, filmlerin öbeklenmesinde ilk adımı film endüstrisinin ve film şirketlerinin 

atmış olmasıdır (Abisel, 1999, 47).

Ancak kara film bir Hollywood keşfi değildir. Ne Hollywood film endüstrisi ne de 

İngilizce konuşan izleyici kara film tanımını kullanmıştır (Cowie, 1993: 153). Kara 

film,  bilindiği  üzere  savaş  sonrası  dönemde  Fransız  eleştirmenler  tarafından 

keşfedilmiştir.  Nino  Frank,  Raymond  Borde  ve  Ettienne  Chaumeton,  kara  filmi 

Hollywood’un türleri bulduğu kaygıdan farklı bir şekilde ortaya koymuşlardır. Steve 

Neale’a göre, kara film ticari olmaktan çok eleştirel ve düşünsel bir kategoridir. Bu 

yüzden külliyatı  yalnızca eleştirel  gözlem ve analiz neticesinde ele alınabilir.  Söz 

konusu külliyat çağdaş stüdyo tartışmaları çerçevesinde ele alınamaz (Neale, 2000: 

153).

Belton’a  göre,  Fransız  eleştirmenlerin  ilgilerini  çeken  nokta  kara  filmin  diğer 

Amerikan filmlerinden bariz bir farkının olmasıdır  (aktaran Neale:  156). Savaştan 

yeni  çıkmış  Fransa’da  eleştirmenler,  Amerikan  çıkışlı  bu  filmlerde  korku, 

yabancılaşma ve yıkım gibi olgulara yakınlık duymuştur. Kara film, bir Hollywood 

türü olmaktan ziyade, geleneksel Hollywood türlerinden farklı olduğu için Fransız 

eleştirmenlerin ilgisini çekmiştir. 

Kara film üzerine çalışan eleştirmenler tür konusunda fikir birliğine sahip değildir. 

Bu konuda birçok eleştirmen farklı  bakış açıları  sunmuş ve kara filmi tanımlama 

çabaları  iyice  dallanıp  budaklanmıştır.  Bu  eleştirmenlerden  Foster  Hirsch,  James 

Damico,  Raymond  Durgnat,  Paul  Schrader  ve  James  Naremore’un  kara  film 
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hakkındaki görüşleri ele alınacaktır. Öncelikle kara filmi bir film türü olarak kabul 

eden eleştirmenlerin görüşleri aktarılacaktır.

Foster Hirsch kara filmin bir tür olduğunu belirtir.  Hirsch, türü tanımlarken anlatı 

yapısı, karakterler, konu ve görsellikteki benzerlik üzerinde durur. Hirsch'e göre bir 

türü oluşturan filmler benzer anlatı yapılarına, karakterlere, konuya ve görsel tarza 

sahiptir.  Bu tanıma  göre  kara  filmin  sınırları  bir  nebze  çizilebilir  görünmektedir. 

Geriye  dönüşlere  dayalı  bir  anlatım  yapısı  olan,  yabancılaşmış  anti-kahraman  ve 

femme fatale içeren, kontrastı yüksek siyah-beyaz görüntülere sahip birçok kara film 

örneği sayılabilir (Conard, 2006: 10).  

Kara filmi bir tür olarak niteleyen diğer bir eleştirmen James Damico’dur. Damico, 

kara filmlerin belli bir anlatı şablonuna sahip olduğunu ve bunun sonucunda bir film 

türü  olarak  nitelendirilmesi  gerektiğini  belirtir.  Damico'nun  bahsettiği  anlatı 

şablonuna göre, kara filmlerde ana karakter kendini şiddetin içinde bulur ve femme 

fatale tarafından felakete sürüklenir (2006: 103-105). Damico’nun Hirsch’den farkı, 

kara  filmlerin  görsellik  üzerine  bir  birliğinin  bulunmadığını  belirtmesidir. 

Damico'nun tanımına  uygun  birçok kara  film bulunmaktadır.  Zira  femme fatalein 

başkarakteri felakete sürüklemesi kara filmlerde sık görülen bir durumdur.

Hirsch’ün tanımına uygun birçok kara film örneği bulunmaktadır.  Çifte Tazminat,  

Cinayet Sevgilim, Geçmişin Gölgesinde (Out of the Past,  Jacques Tourneur, 1947) 

geriye dönüşlere dayalı anlatım yapısını benimsemiş, anti-kahraman ve femme fatale 

içeren, yüksek kontrastlı siyah beyaz görüntülere sahip filmlerdir. Gene Damico’nun 

tanımına uyan birçok kara film örneği bulunmaktadır. Postacı Kapıyı İki Kere Çalar 
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Damico’nun  tanımını  karşılayan  bir  örnektir.  Filmde  başkarakter  Frank,  Cora 

tarafından  kandırılır  ve  Cora’nın  kocasını  öldürür.  Ancak  Damico’nun  tanımına 

uymayan  kara  film  örnekleri  de  mevcuttur.  Örneğin  Kaba  Güç,  filmde  yer  alan 

geriye  dönüşler  dışında  kadın  karakter  içermez.  Filmde  çatışma  içerisindeki 

mahkûmlar  ve  sadist  hapishane  müdürünün  hikayesi  konu  edilir.  Esrar  Perdesi  

(D.O.A,  Rudolph  Mate,  1950) Damico'nun  tanımına  uymayan  bir  diğer  örnektir. 

Kaba Güç ve Esrar Perdesi gibi, Desperate Hours (William Wyler, 1955) da femme 

fatale karakterine sahip olmayan bir  diğer kara film örneğidir.  High Sierra  (John 

Huston, 1941), Kuzey Caddesi’ndeki Pikap ( Pick up on South Street, Samuel Fuller, 

1953),  Bir  Şüphenin  Gölgesi(  Shadow  of  a  Doubt,  Alfred  Hitchcock,  1943) ve 

Bitmeyen  Balayı,  “femee fatale”  karakterine  sahip  olmayan  diğer  kara  film 

örnekleridir. Kuzey Caddesi’ndeki Pikap’da, Skip McCoy adlı bir yankesici farkında 

olmadan hükümet sırlarının komünist  gruplara iletilmesi  için hazırlanan bir  mikro 

filmi çalar. Polis ve komünist grup Skip McCoy’un peşine düşer. Film klasik bir kara 

film örneği olmakla birlikte Damico’nun sunduğu konu şablonuyla ilgisizdir (aktaran 

Conard,  2006:  11).  Verilen  örneklerde  görüldüğü  üzere  femme fatale karakterine 

sahip olmayan kara film örnekleri de mevcuttur.

Öte yandan  femme fatale sadece kara filme özgü bir  karakter  değildir.  Kara film 

olmayan ancak bu karaktere sahip olan filmler bulunmaktadır. Martha Wolfstein ve 

Nathan  Leites,  Movies:  A  Psychological  Study adlı  çalışmalarında,  femme fatale 

niteliğine sahip kadın karakterler için ‘fahişe’ etiketi kullanılır.  Bu etiketi  Scarlett  

Sokağı’ndaki Kitty (Joan Bennet) için kullanırlarken, kara film çalışmalarına dahil 

edilmeyen Macomber Affair (Zoltan Korda, 1947) filmindeki Bayan Macomber rolü 

için  de  kullanırlar  (Leites’ten  aktaran  Neale,  2000:  163).  Michael  Renov, 
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Hollywood’s Wartime Women adlı çalışmasında söz konusu dönemdeki Hollywood 

filmlerindeki  kadın  tipini  ikiye  ayırır.  Bunlardan  ilki  esrarlı  kadın  modelidir.  Bu 

modeldeki  kadınların  geçmişleri,  niyetleri  ve  uğraşları  erkekler  tarafından  yanlış 

anlaşılmaktadır. Diğer model ise şeytan kadın modelidir. Bu modeldeki kadınlar açık 

bir şekilde kötü kalplidir. Renov, Laura ve Gilda gibi kara film örneklerini ilk model 

olan esrarengiz kadın modelinde ele alırken,  Ateş Topları (Balls  of  Fire,  Howard 

Hawks, 1941) ve  Ox-Bow Olayı (The Ox-Bow Incident, William A.Welman, 1943) 

adlı komedi ve westernlerdeki şeytan kadın modelinde inceler (aktaran Neale: 163). 

Bu örneklerden yola çıkarak femme fatale ya da kötü kadın karakterinin sadece kara 

filme özgü bir olgu olmadığını söyleyebiliriz.  femme fatalesiz kara filmler olduğu 

gibi  bu  karaktere  sahip  olan  ancak  kara  film  kategorisi  içerisinde  yer  almayan 

örneklerin  de  mevcut  olduğu  söylenebilir.  Bu durumda  kara  filmin  tür  olduğunu 

savunurken  yalnızca  femme  fatale üzerinden  bir  tez  kurmak  yeterli 

görünmemektedir. Kara filmi, Hirsch ve Damico’nun bahsettiği şekilde, bileşenleri 

çerçevesinde  tanımlamak  indirgemeci  bir  tutum  olarak  görülebilir  (Spicer,  2002: 

24-26). 

Kara  filmi  keşfeden  Fransız  eleştirmenlerden  sonra  İngiliz  eleştirmen  Raymond 

Durgnat, kara film üzerine yazılan ilk dönem İngilizce çalışmalardan biri olan Paint  

It  Black:  The Family  Tree  of  the  Film Noir adlı  kitaba  imza  atmıştır.  Raymond 

Durgnat  bu  çalışmada,  kara  filmin  western  ya  da  gangster  filmleri  gibi  bir  tür 

olmadığını belirtir. Durgnat’a göre kara film ruh hali ve konu ile sınıflandırılabilir. 

Durgnat, kara film konularını 11 başlık halinde belirler. Bu başlıklar gangster, kaçış, 

özel  dedektif,  orta  sınıf  cinayeti,  çift  kişilikler,  cinsel  patoloji,  psikopatlar,  rehin 

alma,  Naziler  ve  kızıllar,  korku  ve  fantezi  ve  sosyal  eleştiri  olarak  suç  gibi 
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konulardan  oluşur  (2006:  37-52).  Raymond  Durgnat,  kara  filmin  tür  olmadığını 

belirterek  kara  film çalışmalarına  önemli  bir  katkı  sağlamıştır.  Ancak Durgnat’in 

konuyu öncelik alan modeli kara filmin sınırlarını çok genişleterek yeni sorunların 

ortaya çıkmasına neden olur (Selby, 1984: 2). 1930’lu yılların gangster filmlerinden 

King  Kong’a (Merian  C.  Cooper,  Ernest  B.  Schoedsack,  1933) ve  2001  Uzay 

Macerası’na (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968) kadar birçok suç filmi 

ve farklı türden film Durgnat’in sınıflandırmasına dahil edilebilir.

Paul  Schrader’in  1972  yılında  yazdığı  “Notes  on  Film Noir”  adlı  makalesi  kara 

filmin  tanımlanması  konusu  üzerine  katkı  sağlayan  bir  çalışmadır.  Schrader  kara 

filmin  bir  tür  olmadığını  öne  sürer.  Schrader’a  göre  kara  filmin  ne  olduğunu 

söylemek  zor,  ancak  ne  olmadığını  söylemek  kolaydır  (2006:  53).  Schrader  bu 

noktada Raymond Durgnat’in  The Family Tree of Film Noir çalışmasının kara film 

ve tür tartışmalarına yardımcı olduğunu belirtmektedir. Schrader, kara filmi western 

ve  gangster  filmleri  gibi  düzen  ve  çatışma  kurallarına  göre  tanımlamaz  (2006: 

53-63).   Schrader’e  göre,  kara  film  taşıdığı  karanlık  atmosfer  ve  ruh  hali  ile 

tanımlanabilir. Paul Schrader, kara filmin Alman dışavurumculuğu ve Fransız yeni 

dalgası gibi, film tarihinde belli bir dönem olduğunu söyler. Kara film, 1940’lı ve 

1950’li yıllarda suç ve yozlaşma, ıslak sokaklar ve karanlık bir dünyayı betimleyen 

bir dönemdir (2006: 53-54).

Robert  Porfirio  1976 yılında  yayınladığı  “No Way Out:  Existential  Motifs  in  the 

Film  Noir”  adlı  makalesinde  Paul  Schrader’in  görüşüne  destek  verir.  Ona  göre 

Schrader’in kara filmdeki görsellik ve ruh haline önem vermesi doğrudur, çünkü kara 
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filmi  kara yapan taşıdığı  karamsarlıktır.  Hayata  karşı  bu kara bakış  varoluşçu bir 

yapıya sahiptir (Porfirio, 2006: 78-83). 

Kara  filmin  tür  çalışmaları  içerisinde  tanımlanamayacağını  belirten  bir  diğer 

eleştirmen  James  Naremore’dur.  Naremore'a  göre  kara  film  türler  arası  bir 

kavramdır. Naremore, kara filmi tür ya da tür olmadığını tartışmadan önce film türü 

kavramını  irdelemektedir.  Zaman  içerisinde  gelişen  benzerlikler,  metaforlar  ve 

metonomiler arasında bağlantılar yaratılmaktadır. Yaratılan bu bağlantılar belirsiz ve 

geçirgen sınırların çevrelediği çekirdek elemanlardan oluşmaktadır. Naremore, kara 

filmi  bu  bağlantıların  merkezine  yerleştirir  (1998:  5-6).  Başka  bir  deyişle,  Çifte  

Tazminat ve  Malta  Şahini bu  bağlantıların  merkezindedir.  Çekirdekten  dışarıya 

doğru Kazablanka (Casablanca, Michael Curtiz, 1942), Yurttaş Kane (Citizen Kane, 

Orson Welles,  1941) ve  King Kong gibi örnekler yer  alır.  Naremore'un düşüncesi 

türler arası fenomeni de aşarak değişik medya unsurlarını da içine alır. Kara film her 

ne kadar sinemaya özgü bir tabir olarak görülse de, kara film içindeki karanlık ton 

caz müzik, “hard-boiled” edebiyat ve daha birçok değişik alanda kendini gösterebilir. 

Bunun sonucunda Naremore kara filmi ya da daha doğru bir tabirle “kara” olgusunu 

düşünce tarihinin bir parçası olarak betimler (1998).

“Kara film”, tanımlanması zor bir kavramdır. Hatırlamak gerekirse Naremore kara 

film için “tanıması tanımlanmasından daha kolay bir kavram”  demektedir. Fransız 

eleştirmenlerin  kara  filmlerdeki  farklılığı  diğer  yapımlarından  ayırt  etmeyi 

başardıkları gibi, bir kara film ve klasik Hollywood filmi arasındaki farkı anlamak 

kolaydır. Ancak iş kara filmi tanımlamaya gelince kesin bir tarif yapmak zordur.
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I.3. Kara Filmin Kültürel Kaynakları

Kara  film tarzı  birçok  kültürel  kaynaktan  etkilenerek  ortaya  çıkmıştır.  Kara  film 

tarzının  sahip  olduğu  görsellik  ve  sahip  olduğu  felsefi  zemin,  tarzın  zengin  bir 

kültürel  altyapıya  sahip  olduğunun  göstergeleridir.  Kara  film  çeşitli  sinema 

akımlarından beslendiği gibi resim ve fotoğrafçılık gibi diğer görsel sanatlar da tarzın 

belirlenmesinde ilham kaynağı olmuştur. Alman dışavurumcu sineması, yeni Alman 

nesnelliği,  Fransız  şiirsel  gerçekçiliği  gibi  sinema akımları  kara  filmi  etkilemekle 

beraber, kara film bu kültürel kaynaklardan beslenerek kendi tarzını yaratabilmiştir. 

Avrupa çıkışlı akımların yanı sıra kara film öncesi dönemde Hollywood’da ortaya 

çıkan dışavurumcu hareket kara filmi etkileyen bir diğer kültürel faktördür. Görsel 

sanatların yanı sıra kara film edebi bir altyapıya da sahiptir. 1930’lu yıllarda ABD’de 

popüler bir  yazın  türü olan  hard-boiled romanlar  ise kara filmdeki  edebi  kaynağı 

oluşturmaktadır.  Görsellik  dışında  felsefi  bir  altyapıya  da  sahip  olan  kara  film 

dönemin  felsefi  akımından  önemli  derecede  etkilenmiştir.  Tarzın  sahip  olduğu 

karanlık  atmosfer  ve  ton,  görselliğin  yanı  sıra  felsefi  bir  boyuta  da  dayanır.  Bu 

bölümde kara filmi etkileyen sinema akımları  ele alınacaktır.  Alman dışavurumcu 

sineması,  yeni  Alman  nesnelliği,  Fransız  şiirsel  gerçekçiliği  gibi  sinema akımları 

kara filmi etkilemekle beraber, kara film bu kültürel kaynaklardan beslenerek kendi 

tarzını yaratabilmiştir. 

Alman Dışavurumculuğu (Expressionismus)

Alman dışavurumculuğu ve kara film, sahip oldukları görsellik nedeniyle birbirlerine 

çok yakın görünen iki kültürel kaynaktır. Alman dışavurumculuğu kabaca 1906-1924 
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yılları  arasında etkili olmuş, sinema dışında dans, resim, heykel, mimarlık,  tiyatro 

gibi diğer sanat alanlarında da faaliyet göstermiş bir akımdır. Dışavurumculuk terimi 

ilk  kez  1901’de  Fransız  ressam  Julien  Auguste  Herve  tarafından  kullanılmış  ve 

dönemin  öncü  yenilikleri  bu  terimle  nitelendirilmiştir  (Teksoy,  2005:  129). 

Dışavurumculuk geniş bir tanımla, dış dünyanın yansıtılmasında plastik kaygılardan 

çok  sanatçının  iç  dünyasına  öncelik  tanır  ve  sanatçının  doğadaki  biçimlerin 

yansıtılmasını  bir  kenara  bırakarak,  bu  biçimleri  değiştirip  bozması  ve  öz 

yaratıcılığını  simgeleyen  iç  gerçekliğini  dışa  vurmasını  amaçlar  (Teksoy:  129). 

Kökenleri  Avrupa’daki  gotik-romantik  harekete  dayanmakla  birlikte,  Alman 

dışavurumculuğu,  burjuva  rasyonelliğinin  felsefi  ve  estetik  eleştirisini  yaparak 

modern hayatın irrasyonelliğini vurgulamaktadır (Spicer, 2002: 11). Film tarihçileri 

Lotte Eisner ve Rudolf Kurtz, benzer şekilde, dışavurumculuğu gerçekliğin plastik 

araçlar  vasıtasıyla  tahrip  edilmesi  şeklinde  tanımlarlar.  Eisner,  dışavurumculuğu 

aşırılığa giden bir öznellik olarak tanımlar (aktaran Saada, 2004: 175).

Praglı Öğrenci (Der Student von Prag, Stellan Rye, 1919), Gündüzden Geceye (Von 

Morgen  bis  Mitternach,  Karl  Heinz  Martin,  1920)  ve  Dr.  Caligari’nin 

Muayenehanesi  (Das Cabinet  des Dr.  Caligari,  Robert  Weine,  1919) gibi  filmler 

dışavurumcu  sinemaya  örnek  verilebilir.  Dr.  Caligari’nin  Muayenehanesi 

dışavurumcu  sinemanın  manifestosudur.  Filmin  başarısı  set  tasarımı  ve 

ışıklandırmaya dayanmaktadır.  Öyle ki, bir filmde dekorun öne geçerek belirleyici 

öğe  olmasını  belirten  “Kaligaricilik”  terimi  söz  konusu  örnekle  birlikte  ortaya 

çıkmıştır (Teksoy: 130). 
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Filmde  kullanılan  düşük değerli  ışıklandırma,  kural  dışı  kamera  açıları,  gölgeler, 

ayna  gibi  semboller  kara  filmlerde  rastlanan  öğelerdir.  Ancak  filmde  yer  alan 

soyutluk ve gerçeküstücülük Dr. Caligari’yi kara filmlerden ayrı tutmaktadır (Saada, 

2004: 176-177). Dışavurumcu filmlerde yer alan aşırı öznelliğe karşı kara filmlerde 

yer  alan  gerçekçilik,  kara  filmin,  dışavurumcu  sinemanın  bir  devamı  olarak 

nitelendirilmesini engellemektedir. Dışavurumcu sinemanın soyutluğu ve aşırı karşı 

kara  film gerçekçidir.  Özellikle  savaş sonrası  dönemde kara filmlerde gerçekçilik 

hareketi  daha etkin hale gelmiştir.  Stüdyolarda çekilen yüksek sınıf melodramlara 

karşı  gerçek  mekânlarda,  sokaklarda  çekilen  kara  film  örnekleri  görülmektedir. 

Geciken Adalet (Call Northside 777,  Henry Hathaway, 1948), Katiller, Kaba Güç,  

Ölümün Öpücüğü (Kiss of Death, Henry Hathaway, 1947) ve Elmas Hırsızları  bu 

dönem kara filmlere örnek gösterilebilir. 1947 yılında Ölümün Öpücüğü’nün tanıtımı 

“Her  sahne  gerçek  mekanlarda  çekilmiştir”  şeklinde  bir  açıklama  ile  yapılmıştır 

(Schrader, 2006: 55). Bu tutum dışavurumcu sinemada mevcut değildir.

Cinayet, Sevgilim’in görsel açıdan dışavurumcu bir tarza sahip olduğu söylenebilir. 

Görsellikte taşıdığı dışavurumcu etkinin yanı sıra filmin bir bölümünde ana karakter 

Philip  Marlowe’un bakış  açısından dışavurumcu sinemadaki  soyut  öğelere  benzer 

görüntüler sunar. Söz konusu sahnede dışavurumcu sinemada görülen ögelere benzer 

şekilde  siyah  havuzlar,  bitmeyen  koridorlar,  kötü  karakterlerin  görüntülerinin 

yansımaları  gibi  görüntüler  yer  alır.  Bu  sahne  ilk  bakışta  Cinayet,  Sevgilim’i 

dışavurumculuktaki nesnelliğe itmiş gibi görünmektedir. Ancak söz konusu sahnede 

Philip  Marlowe  saldıraya  uğramış  ve  çeşitli  ilaçların  etkilerine  maruz  kalmıştır. 

Başka bir deyişle Dymtryk izleyiciye ana karakterin bakış açısını sunmuştur. Filmde 

yer  alan soyutluk,  zihni bulanık karakterin bakış açısından başka bir  şey değildir. 
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Kara filmde ana karakter merkezli nesnel anlatım kullanılsa da filmdeki gerçeklik 

duygusunun  önüne  geçilmez.  Saada  bu  durumu  yüzeysel  dışavurumculuk  olarak 

açıklar ve söz konusu durumun Şangaylı Kadın (Lady From Shangai, Orson Welles, 

1947)  gibi  filmlerde  de  görüldüğünü  belirtir  (Saada,  2004:  176).  Yüzeysel 

dışavurumculuk, dışavurumcu öğeler taşımasına rağmen bir ya da birkaç noktadan 

gerçekliğe bağlılığını devam ettirir. 

Yapay ışıklandırmaya  dayalı  dışavurumcu görsellik  ile  gerçekçilik  birbirlerine  zıt 

kavramlar  gibi  gözükse  de  kara  film bu iki  öğeyi  birleştirmeyi  başarmıştır.  Paul 

Schrader’e  göre karşıt  öğelerin  bu şekilde  biraraya  gelmesi  kara filmin  benzersiz 

özelliklerinden biridir (Schrader, 2006) . Kara filmlerde gerçekçi bir yapının üstüne 

inşa edilen dışavurumcu görsellik, ses ve yönetim mevcuttur. Union Station (Rudolf  

Mate, 1950), Dönülemeyen Yol (They Live by Night, Nicholas Ray, 1948) ve Katiller 

gibi filmler söz konusu duruma örnek gösterilebilir.  Carl Richardson dışavurumcu 

öğeler  ile  gerçeklik  arasında  bağlantı  kuran  bir  diğer  eleştirmendir.  Richardson, 

gerçek  dünyanın  bir  ağa  benzeyen,  gölgeli,  suç  istilasına  uğramış,  mantık  dışı 

olduğunu  belirtir  (1992:  19).  Kara  filmde  yapay  ışıklandırmaya  dayalı  görsellik 

aslında gerçek dünyanın daha iyi yansıtılabilmesi için bu şekilde kullanılmaktadır. 

Yeni Nesnellik (Neue Sachlichkeit)

Dışavurumcu sinemanın kara film üzerindeki etkisinden ziyade, kara film üzerinde 

genel  bir  Weimer  dönemi  Alman  Sineması  etkisinden  bahsedebiliriz.  1920’lerde 

Lang, Murnau, Joe May, Lamprecht, Jutzi ve Pabst gibi yönetmenlerin temsil ettiği 

yeni  nesnelci  hareket,  kara  filmi  etkileyen  bir  diğer  Alman  ekolü  olmuştur.  Bir 
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önceki  bölümde  bahsedildiği  üzere  dışavurumcu  sinema  gotik  senaryoları  konu 

almaktaydı. Yeni nesnellik görsel olarak dışavurumcu sinemaya benzemekle birlikte 

daha  gerçekçi  konuları  işlemekte  ve  çağdaş  Alman  yaşamı  gibi  arka  planlar 

seçmektedir. Bu filmler ekonomik bunalım, işsizlik, sınıf çatışmaları gibi sorunlara 

doğrudan ya da dolaylı bir biçimde de değinmekteydi. Ancak söz konusu filmlerde 

toplumsal ya da siyasal bir eleştiriden kaçınılmaktaydı. Yeni nesnelci hareketin bu 

şekilde gerçekçiliğe ilgi duyması kara film ile daha çok ortak zemine sahip olduğunu 

göstermektedir. Yeni nesnelci hareketin ele aldığı konular, sahip olduğu şehir imgesi 

ve  karakterlerinin  yaşadığı  kimlik  bunalımı  kara  filmleri  etkileyen  öğeler  olarak 

görülebilir. Sokak (Die Strasse, Karl Grune, 1923), Asfalt (Asphalt, Joe May, 1928), 

Mavi  Melek  (Der  blaue  Engel,  Von  Sternberg,  1930)  gibi  filmler  yeni  nesnelci 

örneklerden bazılarıdır. 

Sokak, saygıdeğer bir orta sınıf mensubunun şehrin heyecanlı, cezbedici ancak aynı 

zamanda tehlikeli sokaklarına düşüşünü konu alır. Bir diğer örnek olan Asfalt, iyi bir 

aileden gelen bir polis memurunun bir fahişeye âşık olmasını anlatır. Mavi Melek ise 

bir  öğretmenin  gece  kulübünde  çalışan  bir  femme  fatale tarafından  kötü  yola 

düşürülmesini  işler.  Görüldüğü  üzere,  yeni  nesnelci  filmler  işledikleri  konular 

bakımından  kara  filmlerle  benzerlik  göstermektedir.  Sıradan  insanların  modern 

hayatta  düştükleri  zor  durumların  gerçekçi  bir  şekilde  anlatılması  kara  filmleri 

etkileyen bir husus olmuştur. 

Lotte  Eisner,  Lang  ve  Murnau’nun  filmleri  için  stimmung (ruh  hali)   terimini 

kullanır. Lotte’ye göre, kara filmlere benzer bir şekilde Lang ve Murnau’nun filmleri 

de karanlık  bir  atmosfere  sahiptir.  Bu filmlerin  sahip olduğu ruh hali  ışık  ve set 
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tasarımına  dayanır.  Eisner  söz  konusu  filmlerdeki  ışık  kullanımına  örnek  olarak 

tavana  asılı  tek  bir  ışık  kaynağını  gösterir.  Eisner’e  göre  Lang  ve  Murnau’nun 

filmlerinde  kullanılan  bu  ışık  ve  set  tasarımı  korku,  çürüme  ve  ızdırap  dolu  bir 

atmosfer yaratır (aktaran Saada, 2004: 176-177). Benzer ruh haline Elmas Hırsızları 

ve Katiller gibi kara film örneklerinde de rastlanır. 

“Stimmung” dışında,  Fritz  Lang filmlerinde  görülen öznel  kamera  kullanımı  kara 

filmi etkileyen bir diğer öğe olarak görülebilir.  Dr. Mabuse, Oyuncu (Dr. Mabuse,  

der Spieler, Fritz Lang, 1922)  ve M (Fritz Lang, 1931) gibi filmlerde gördüğümüz 

ana karakterin bakış açısından anlatım kara filmi etkileyen bir diğer unsurdur. Fritz 

Lang kullandığı öznel anlatım için “Kamerayı mümkün olan her yerde kullanıyorum. 

Kamerayı  ana  karakterin  bakış  açısından  kullanarak  izleyicinin  karakterlerle 

özdeşleşmesini  ve  onunla  birlikte  düşünmesini  sağlıyorum”  demektedir  (aktaran 

Spicer,  2002:  13).  Suçlu  karakterlerle,  anti-kahramanlarla  sağlanan  rahatsız  edici 

özdeşleşme kara filmde kullanılan bir durumdur. 

Weimer  dönemi  Alman  sinemasında  kullanılan  ana  motiflerden  biri  de  şehirdir. 

Sokak,  sıradan  bir  burjuvanın  büyük  şehirdeki  kâbusunu  anlatır.  Lang’ın 

Metropolis’inde fütürist bir şehirde bireylerin tecrit edildiğini görürüz.  Asfalt  şehri 

yıkıcı bir çevre olarak betimler. Şehir olgusu kara film için önemli bir öğedir. Kara 

filmlerde  şehir,  karakterlerin  yollarını  kaybettikleri  bir  labirent  görünümündedir. 

Nicholas Christopher gibi eleştirmenler kara filmin temel belirleyenlerinin başında 

akışkan, gitgide büyüyen, kirli,  geceleri  yaşayan ve düşlerin labirenti görünümüne 

sahip olan şehri koyar (1997: 37). Adlarında şehir ya da sokak kelimelerini içeren 
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onlarca kara film örneği bulunmaktadır:  Çıplak Şehir, Scarlett  Sokağı, Uyumayan 

Şehir (The City that never Sleeps, John H. Auer, 1953)

Fransız Şiirsel Gerçekçiliği (Réalisme poétique)

Almanya’daki yeni nesnelcilik hareketinin gerçekçi yapısından etkilenen kara film 

Avrupa  sinemasında  yer  alan  diğer  gerçekçi  akımlara  da  ilgi  duymuştur.  Bu 

bağlamda  Fransız  şiirsel  gerçekçiliği  kara  film  için  bir  ilham  kaynağı  olarak 

görülebilir.  Her ne kadar şiirsel gerçekçilik,  Weimer sinemasının etkisi kadar dile 

getirilmese de kara filmi önemli  derecede etkilemiş  bir  akım olarak görülmelidir. 

Ginette  Vincendau,  Fransız  şiirsel  gerçekçiliği  için  Alman  dışavurumculuğu  ve 

klasik Hollywood sineması arasındaki boşluğu doldurduğunu belirtmektedir (aktaran 

Spicer,  2002:  14–15).  Fransız  şiirsel  gerçekçiliği,  genellikle  Paris  işçi  sınıfının 

yaşadığı romantik/suç anlatılarını umutsuz bir şekilde sunan şehir dramlarıdır. Jean 

Renoir,  Jean  Vigo  ve  Marcel  Carne  gibi  yönetmenler,  öncü  sinemanın  ulaştığı 

başarılardan yola çıkarak sinemanın özgün bir dili olması gerektiğini kabullenmiş, 

ancak  filmin  toplumsal  içeriğini  öne  çıkarmıştır  (Teksoy,  2005:  221).  Sosyalist 

çizgideki Halk Cephesi’nin iktidar deneyimi ve 1930 yılında genel olarak Avurpa’da 

görülen siyasi-sosyal ahlak konusundaki sorgulamalar şiirsel gerçekçi dönemin siyasi 

ve  sosyal  altyapısını  oluşturur.  Fransız  şiirsel  gerçekçiliği  terimi  ilk  kez  1933’de 

kullanılmıştır.  Bu  akıma  dahil  filmler  ise  genellikle  1936–39  yılları  arasında 

rastlanır. Sisler Rıhtımı (Quai des brumes, Marcel Carne, 1938) ve Gün Doğuyor (Le 

Jour Se Leve, Marcel Carne, 1939)  gibi filmler şiirsel gerçekçi örneklerdir. Fransız 

eleştirmenlerin  şiirsel  gerçekçi  filmlere  aşina  olması,  savaş  sonrası  dönemde 

Amerikan tarzı kara filmi keşfetmelerini sağlayan bir durum olarak nitelendirilebilir. 
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Carne,  Duvivier  ve  Renoir  şiirsel  gerçekçi  yönetmenler  olarak  tanımlanabilir. 

Nicolas Saada’ya göre, Duvivier’nin filmleri  Robert Siodmak’ın Fransa’da çektiği 

filmlerden  daha  karanlık  ve  daha  “kara”dır  (Saada,  2004:  178).  Cezayir  

Batakhaneleri  ve  La Bandera  (1936) Duvivier’nin şiirsel gerçekçi filmografisinden 

örneklerdir. Gün Doğuyor ve Sisler Rıhtımı Carne’nin kara filmi etkileyen filmlerine 

örnek  verilebilir.  Sisler  Rıhtımı,  filme  adını  veren  sisli  rıhtımları,  devamlı  yağan 

yağmuru ve filmin sonunda ana karakterin ölmesiyle kara filmin izlerini taşır (Saada: 

178-179). Gün Doğuyor geniş açılı çekimleri ve kabusvari atmosferiyle kara filmdeki 

paranoya ve tecrit hissini akıllara getirir.  Gün Doğuyor, Anatoliy Litvak tarafından 

Uzun Gece (The Long Night, 1947) adıyla tekrar çekilmiştir. (Saada: 179). 

Dudley Andrew, direnen mizanseni  ile  şiirsel  gerçekçiliğin olaydan çok karaktere 

odaklanan  bir  sinema  olduğunu  belirtir  (Spicer,  2002:  15).  Bu  bağlamda  şiirsel 

gerçekçi  filmlerin  karakterlere  odaklanması  kara  filmde  görülen  bir  özelliktir. 

Arzunun tehlikeleri  femme fatale tarafından temsil edilir. Erkek karakterse pasif ve 

bölünmüştür. Jean Gabin şiirsel gerçekçi filmlerin başat aktörüdür. Gabin, modern 

hayatta sıradan, ancak aynı zamanda karmaşık ve kararsız karakterlere beyaz perdede 

hayat vermiştir.  Erkeksi gücünün yanı sıra feminen bir duyarlılağa da sahiptir.  Bu 

özellik,  kara  filmin  erkek karakterini  Jean Gabin tipi  şiirsel  gerçekçi  karakterden 

ayırmaktadır.  Ancak Jean Gabin’in oynadığı karakterler  kara film karakterleri için 

önemli bir model olmuştur.  Öte yandan şiirsel gerçekçi filmler kara filmlere göre 

daha kadercidir. Ana karakterin neredeyse her filmin sonunda ölmesi bu duruma bir 

örnektir. Örnek olarak  Cezayir Batakhaneleri’nde Jean Gabin intihar eder. Yine de 

şiirsel  gerçekçi  filmlerde  kullanılan  ışıklandırma,  ikonografi,  karakterize  etme  ve 
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Jean Gabin’in kaygılı tiplemesi kara filmlerde görülecek özelliklerdir (Spicer, 2002: 

16).

Şiirsel  gerçekçi  sinema Fransa dışında  ABD’de ilgiyle  takip  edilmiştir.  Renoir’ın 

Dişi Köpek (La Chienne, 1931) adlı filmi Fritz Lang tarafından Scarlett Sokağı adıyla 

tekrar çekilmiştir. 

Şiirsel gerçekçilik, günlük, sıradan hayatı konu alır. Bu bağlamda kara film ile büyük 

benzerlik  gösterir.  Kara  film  ve  şiirsel  gerçekçilik  arasındaki  bu  benzerliğin 

kökeninde “hard-boiled” adı verilen romanlar yatmaktadır. Kara filmlerin birçoğuna 

esin kaynağı olan “hard boiled” romanlar şiirsel gerçekçi filmleri de etkilemiştir. Bir 

“hard boiled” roman olan ve kara film olarak da uyarlanan Postacı Kapıyı İki Kere 

Çalar, 1939  yılında  Pierre  Chenal  tarafından  Le  Dernier  Tournant adıyla 

uyarlanmıştır.

I.4. Klasik Kara Film Görselliğinde Farklı Yönelimler

Kara film üzerine düşünürken eleştirmenlerin değindikleri ilk nokta genellikle görsel 

tarzdır.  Karanlık  sokaklarda  yağan  yağmur,  düşük değerli  ışıklandırma  sayesinde 

yüksek  kontrasta  sahip  görüntüler  kara  filmlerde  rastlanan  görsel  özelliklerdir. 

Yüksek kontrastlı ışıklandırma kara film stilinde önemli bir yere tutar. Kara filmlerde 

yönetmen kadar görüntü yönetmeni de büyük öneme sahiptir. Ancak kara filmin tarzı 

tartışılırken  bütün  kara  film  örnekleri  arasında  görsellik  bağlamında  bir  birlik 

olduğunu  söyleyemeyiz.  Kara  filmler,  karanlık  atmosfer  ve  ruh  halini  korumakla 

beraber görsel tarzlarda farklılıklar gösterebilir. Robert Porfirio kara film tarzını dört 
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dönemde inceler (aktaran Spicer, 2002: 45). Bu dönemler 1940-1943 arasında yer 

alan deneysellik, 1944-1947 arasında yer alan stüdyo dışavurumculuğu, 1947-1952 

yılları  arasında  yer  alan  stüdyo  dışı,  yarı  belgesel  ve  sosyal  sorun  filmleri  ve 

1952-1960 yılları arasında yer alan parçalanma ve düşüş dönemleridir.

 

Robert  Porfirio  görsel  tarzın  birçok  kara  filmi  unutulmaktan  kurtardığını  yazar 

(Porfirio, 2006: 80). Görsel tarz kara filmlerin ayırt edici özelliklerden belki de en 

çabuk farkedilenidir. Ancak görsel tarz kara filmin temel belirleyeni değildir. Tıpkı 

suç temasının kullanımı gibi birçok sıradan macera filmi kara filmin görsel tarzını 

yakalasa da kara film tanımlaması içinde yer almamıştır. Işık ve görsellikten öte kara 

filmi kara film yapan öğe karamsarlıktır. Kara filmin karamsar ruh hali mutlu sonları 

engeller  ve  filmlerin  tipik  Hollywood  hayalperestliğinden  ayrılmasını  sağlar 

(Porfirio: 80).

Kara film görselliği  Hollywood tarzının  anti  tezi  gibidir.  Klasik  Hollywood tarzı 

geniş  bir  kitleye  seslenmeyi  amaçlamaktadır.  Bu  nedenle  Hollywood  sineması 

sistematik  bir  kamera,  kurgu  çalışmasına  sahiptir.  Bütün  çalışmalar  izleyicinin 

sahneleri  en  iyi  şekilde  görmesi,  duyması  ve  seyircinin  içine  girdiği  hikayeye 

konsantre  olmasını  sağlar.  Seyircinin  zihninin  karışmasını  önlemek  için  kurgu, 

mekan ve zamanda herhangi bir boşluk bırakmaz. Bu filmlerde devamlılık önemli bir 

yere  sahiptir.  Işıklandırma  üç  nokta  ışıklandırmasına  dayanır.  Bu  ışıklandırma 

sistemine göre ana ışık karşısına konan bir dolgu ışıkla dengelenir. Böylelikle derin 

gölgeler  yumuşatılmış  olur.  Üçüncü  ışık  ise  karakterin  arka  fondan  ayrılmasını 

sağlar.  Klasik  Hollywood  filmlerinde  her  sahne  zaman,  mekan  bütünlüğüne  ve 

neden-sonuç ilişkisine sahiptir (Spicer, 2002: 46).
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Janey  Place  ve  Lowell  Peterson,  kara  filmin  görselliği  ve  mizanseni  üzerinde 

durarak,  kendine  has bir  görsel  tarz  yarattığını  belirtir  ve Çifte  Tazminat,  Laura,  

Ölüm Gibi  Öp  ve  The Big  Combo  (Joseph H.  Lewis,1955) gibi  filmlerin,  savaş 

sonrası yaşanan hayal  kırıklığı,  atom bombasının yarattığı  etki,  yabancılaşma gibi 

siyasi ve sosyal konular yerine görsel tarzda birleştiğini savunurlar (2006: 65). Kara 

filmin  farklılığı  Place  ve  Peterson’a  göre  gelenek  dışı  ışıklandırma  ve  kamera 

kullanımına bağlıdır. Place ve Peterson, klasik Hollywood ışıklandırmasının yüksek 

seviyeli  olduğunu  belirtir.  Kara  filmde  ise  düşük  seviyelidir.  Yüksek  seviyeli 

ışıklandırmada ana ışığın dolgu ışığa oranı düşükken, kara filmde ana ışığın oranı 

doldurucu ışığa karşı daha yüksektir.  Kara filmdeki ana ışık doldurucu ışığa karşı 

daha  güçlüdür.  Söz  konusu  düşük  seviyeli  ışıklandırma  oyuncuların  yakın 

çekimlerinde  bile  kullanılır.  Geleneksel  yakın  çekimlerde  amaçlanan  en  güzel  ve 

orantılı görüntü, kara filmde yerini paranoyak ruh halini betimleyen düşük seviyeli 

yakın çekime bırakır (Place ve Peterson: 66-69). 

Place  ve  Peterson’a  göre,  kara  film  sinematografisinde  görülen  bir  diğer  özellik 

stüdyo  dışı  çekimlerin  gece  yapılmasıdır.  Klasik  Hollywood  filmleri  gündüz 

çekimlerini tercih ederken, kara filmlerde, kimi zaman oldukça maliyetli  olmasına 

rağmen gece çekimleri benimsenmiştir (Place ve Peterson: 67). 

Alan derinliği, Place ve Peterson’un değindiği bir diğer kara film özelliğidir. Alan 

derinliği sayesinde kara filmler kapalı bir evren oluşturur. Karakterler alan derinliği 

içerisinde yer alan bütün yüzeyler arasında hapsolur. Alan derinliği kullanmak için 

kullanılan geniş açılı mercekler görüntünün tahrip edilmesine neden olur. Geniş açılı 

28



mercekler  özellikle  köşelerdeki  görüntünün  bombeleşmesini  sağlar  (Place  ve 

Peterson, 2006: 67) 

Place  ve  Peterson  mizansene  de  değinir.  Kara  filmlerdeki  mizansen  izleyiciyi, 

filmdeki  karakterlerin  ruh  haline  uygun  olarak  tedirgin  edecek  şekilde  tasarlanır. 

Mizansendeki  nesnelerin  düzensiz  yerleştirilmesi  güvensiz  ve  tedirgin  edici  bir 

dünya yaratır. Kara filmlerde yakın, orta ve uzak çekimler de düzensizdir. Kara film 

örneklerinde  mekânların  tanıtıcı  uzun çekimleri  yer  almaz ve izleyicinin  mekanla 

özdeşleşmesi  engellenir.  Kara  filmlerde  yer  alan  kesmeler  genellikle  büyük  açı 

değişikliklerini içerir ve rahatsız edici bir kurguya sahiptir (Place ve Peterson: 68). 

Place  and  Peterson’ın  çalışması,  kara  film  görselliğini  kavrayabilmek  için  önem 

taşımaktadır.  Ancak kara film tarzının evrilmesi Place ve Peterson tarafından dile 

getirilmemiştir.  Oysaki  kara  film tarzını  tek  bir  görsellik  çerçevesinde  incelemek 

indirgemeci bir tutum olacaktır. James Naremore, Place ve Peterson’ın çalışmasını 

övmekle birlikte sadece küçük bir grup filmin ele alındığını belirtmektedir. Place ve 

Peterson’ın  belirttiği  tarzın  gereklilikleri  kara  film  olmayan  birçok  filmde 

görülebileceği gibi, bazı önemli kara film örnekleri Place ve Peterson’ın modeline 

uymamaktadır.  Bu  noktada  Geçmişin  Gölgesinde örnek  gösterilebilir.  Geçmişin 

Gölgesinde de görüntüyü deforme eden mercek kullanımı, radikal kamera açıları ve 

alan derinliği gibi Place ve Peterson’ın ortaya koyduğu gereklilikler kullanılmamıştır 

(Naremore,  1998:  175).  Filmde  birçok  stüdyo  dışı  sahne  bulunmaktadır.  Bu 

sahnelerin büyük bir kısmı Acapulco’da geçer. Ancak bu sahnelerin hiçbiri Place ve 

Peterson’ın  belirttiği  üzere  gece  çekimi  değildir.  Naremore  kara  film tarzının  tek 

parça  değil  heterojen  olduğunu  bir  kez  daha  belirtir.  Orson  Welles  filmlerinde 
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hareketli kamera kullanırken, Edward Dymtryk ve John Huston dinamik kesmeleri 

benimser (Naremore, 1998: 175). 

Porfirio ve üzerinde çalıştığı dönemler aracılığıyla  ise heterojen kara film tarzının 

değişkenliği  ve  evrilmesi  konusunda  fikir  sahibi  olabiliriz.  1940  ve  1943  arası 

dönem,  tarzın  halen  etkilenme  aşamasında  olduğu dönemdir.  Bu dönemde  RKO, 

Yurttaş Kane ve Üçüncü Kattaki Yabancı (Stranger on the Third Flor, Boris Ingster, 

1940) gibi filmleri piyasaya sürmüştür.  Üçüncü Kattaki Yabancı kimi eleştirmenler 

tarafından  ilk  kara  film  olarak  tanınmaktadır.  Söz  konusu  örnek  dışavurumcu 

örneklerin sıkça rastlandığı bir yapımdır.  Üçüncü Kattaki Yabancı, rutin bir cinayet 

hikâyesini  Freudcu  bir  paranoya  suçlamasına  dönüştürür.  Film rüya  ve  gerçeklik 

arasında bulanık bir süreçtir (Spicer, 2002: 50).  Yurttaş Kane’den yaklaşık bir sene 

önce çekilen bu film, o döneme kadar Alman dışavurumculuğunun Amerikan suç 

filmleri üzerindeki en büyük etkiyi taşımaktadır (Silver ve Ward, 1992: 269)

Bu  dönemde  Paramount’un  filmlerine  bakarsak,  Among  the  Living  (1941)  gibi 

örnekler  görebiliriz.  Among  the  Living gotiklik  ve  kara  film  atmosferini  Stuart 

Heisler  yönetiminde Thedore Sparkuhl’un görüntüleriyle  birleştirir.  Bu örnekte de 

Alman  dışavurumculuğu  etkilerinin  yanı  sıra  Fransız  şiirsel  gerçekçiliği  etkisi  de 

görülmektedir.  Filmin  görüntü  yönetmeni  Renoir’ın  Dişi  Köpek’de  de  görüntü 

yönetmenliği görevini üstlenen Thedor Sparkhul’dur (Spicer, 2002: 50). Bu dönemde 

yer alan Alfred Hitchcock’un ABD’de çektiği ilk film olan  Rebecca (1940), gotik 

öğeler taşıyan bir diğer filmdir.  Rebecca, Manderlay isimli labirentvari, gotik evin 

hikâyesini anlatır. Filmde düşük seviyeli ışıklandırma ve klostrofobik kamera açıları 

kullanılmıştır. 
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Bu  dönem  içinde  değinilen  filmlerin  ortak  özellikleri  kara  film  görselliği 

taşımalarının  yanı  sıra  gotik  öğeler  içermeleridir.  Warner  Bros’un  bu  dönemde 

gösterime  soktuğu  Malta  Şahini ise  birçok  eleştirmen  tarafından  kara  filmin 

başlangıcı olarak görülmektedir. Bu kadar kesin bir tespit yapmak zor olsa da Malta 

Şahini sahip olduğu gerçekçi tutum ile dönemin gotik öğeli deneysel kökenli kara 

film  örneklerinden  ayrılmaktadır  (Naremore,  1998:  239-49).  Film  John  Huston 

tarafından 1941’de çekilmiştir. Dedektif Sam Spade ortağı Miles Archer’ın, Thursby 

adlı bir kişinin iz sürme davası sırasında öldürülmesiyle  kendisini çözümü zor bir 

hikâyenin  içinde  bulur  ve  olaylar  gizemli  bir  heykelcik  olan  “Malta  Şahini” 

çevresinde gelişir.

Deneysel  dönemden  sonra  1944-1947  yılları  arasında  stüdyo  dışavurumculuğu 

dönemi gelir. Söz konusu yıllar arasında Çifte Tazminat, Laura ve Cinayet, Sevgilim 

gibi kara filmin temel filmleri yer alır. Bu dönemdeki filmler çoğunlukla stüdyoda 

çekilmiştir.  Otto  Preminger’in  yönetmenliğini  yaptığı  Laura’nın  sanat 

yönetmenliğini  Lyle  Wheer  üstlenmiştir.  Lyle  Wheer’ın  set  tasarımları  filmin 

karakteri  açısından  önemli  yer  tutmaktadır.  Filmin  açılış  sahnesinde  Waldo 

Lydecker’in evinin her köşesini hareketli bir kamera vasıtasıyla görürüz. Bu sahne 

Lydecker’in narsist yapısına bir göndermedir (aktaran Spicer, 2002: 52). 

        

Set  tasarımında  kullanılan  objeler  de  önemli  yer  tutar.  Dedektif  McPherson, 

Laura’ya,  kendisiyle  tanışmadan  önce  yağlı  boya  tablosunu  görerek  âşık  olur. 

Tasarımda yer alan duvar saati gibi dekorlar ise filmin gidişatını etkileyen objelerdir. 

Laura’da  stüdyo  dışı  çekim  neredeyse  hiç  kullanılmamıştır.  Film  genellikle 

restoranlar ve lüks dairelerde geçer (Saada, 2004: 184). 
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Bu döneme ait bir diğer film olan Çifte Tazminat’ın sanat yönetmeni Hans Dreir’dir. 

Laura gibi,  Çifte  Tazminat  da  büyük  oranda  stüdyoda  çekilmiştir.  Hans  Dreir’in 

çalıştığı kara film belirli bir görsel birliğe sahiptir. Saada bu durumu “Dreir bakışı” 

şeklinde tanımlar (Saada, 2004: 184). Çifte Tazminat da Dietrichson’ların lüks evleri 

ile  Bayan  Dietrichson  ve  Walter  Neff  cinayet  planı  yaptıkları  daire  bir  tezatlık 

oluşturmaktadır.  The Blue Dahlia (George Marshall, 1946), Dreier’ın görev aldığı 

bir diğer filmdir. Kahramanın savaş öncesi dönemde sahip olduğu lüks mekan daha 

sonra kötü durumdaki otel odaları ile tezatlık oluşturur (Saada: 184). 

Stüdyo dışavurumculuğundan sonra, mekan, yarı-belgesel dönem kara film tarzına 

hâkim olur. Bu dönem Robert Porfirio’ya göre savaş sonrası ortaya çıkmıştır. Savaş 

sonrası  dönemde hafif  kameraların  ve portatif  ışıklandırma donanımlarının  ortaya 

çıkması stüdyo dışı çekimleri daha mümkün hale getirmiştir. Stüdyo dışı çekimler ile 

set masrafları düşmüş, yönetmenler daha esnek çalışma şansı yakalamıştır.  Teknik 

olanakların  yanı  sıra  II.  Dünya  Savaşı  sonrası  izleyiciler  daha  gerçekçi  filmler 

istemiştir. Görüntü yönetmeni John Alton’a göre, İkinci Dünya Savaşı, izleyicilerin 

gerçek  dışı  görüntüler  yerine  yansıtıcı,  güçlendirici  ya  da  yayıcı  gibi  ışık 

donanımlarının  kullanılmadığı  gerçek  görüntüler  talep  etmelerine  neden  olmuştur 

(Alton,  1995:134-135).  Savaş  dönemi  belgesellerinde  görülen  gerçek  mekan 

çekimleri  izleyiciyi  etkilemiştir.  Bu dönemde  Lyle  Wheeler  ya  da  Hans  Dreir’in 

tasarımları gerçek mekânlarla karışmaya başlamıştır (Saada: 185) 

1935-1951 yılları arasında sinemalarda gösterilen bir tür aktüel belgesel serisi olan 

March  of  Time adlı  yapımın  yapımcılığını  da  üstlenen  Louis  de  Rochemont  bu 

döneme katkı  sağlamıştıır.  Louis  de Rochemont  yapımcısı  olduğu  The House on 
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92nd Street (1945)  adlı  filmiyle  önemli  derecede  başarı  kazanmıştır.  Film,  savaş 

dönemi ABD’ye sızan bir Nazi casus grubunun çökertilmesini anlatır. 

Bu dönemdeki bazı örnekler sosyal eleştiri içeren konuları da içerir. Geciken Adalet 

yarı belgesel yapısıyla etnik azınlıkların seslerini duyurabilmeleri konusuna değinir. 

Alan derinliğine sahip dışavurumculuktan etkilenmiş görsellik gerçek mekânlar ve 

dış  sesin  anlatımı  üstlendiği  belgesel  görüntüler  Geciken  Adalet’de  kaynaşır.  Bu 

dönemde kara film karamsarlığına çok da sahip olmayan polisiye filmler de yer alır. 

Çıplak Şehir  gerçek mekânlarda yapılan çekimleriyle yarı belgesel tarz için çok iyi 

bir  örnek  olsa  da  kara  filmlerdeki  ahlaki  yönden  muğlâk  karakterler,  karamsar 

atmosfer gibi olgulara çok değinmez.

Bu dönemin bir  diğer  önemli  örneği  olan  Ölümün Öpücüğü tanıtımıyla  ön plana 

çıkar. Louis de Rochemont’un yapımcılığını üstlendiği Ölümün Öpücüğü “her sahne 

gerçek  mekanlarda  çekilmiştir”  şeklinde  bir  tanıtımla  gösterime  girer  (Schrader, 

2006:  55).  Film,  New  York’taki  Chrysler  binası,  Tombs  Hapishanesi,  Marguery 

Oteli,  Sing Sing Islahevi,  New Jersey Yetimhanesi’nde  çekilmiştir  (Spicer,  2002: 

58). 

Bu döneme dâhil edilebilecek bir diğer film, John Huston’ın yönetmenliğini yaptığı 

Elmas Hırsızları’dır. John Huston’ın erken dönem kara filmi Malta Şahini ile Elmas 

Hırsızları’nı  karşılaştırdığımızda  Malta  Şahini’nde  yer  alan  klostrofobik  tutumun 

Elmas  Hırsızları’nda  yerini  dış  mekân  çekimlerine  bıraktığını  görebiliriz. Elmas 

Hırsızları filmin  ana  karakterlerinden  Dix Handley adlı  suçlunun  boş  New York 

sokaklarında  polis  arabalarından  gizlenebileceği  bir  yer  olan  Gus’un  lokantasına 
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gidişiyle  başlar  ve  ölümcül  şekilde  yaralanmış  Dix’in  büyüdüğü  yer  olan 

Kentucky’deki çiftlikte ölmesi ile sona erer. Çiftlikteki atlar Dix’in cesedinin başında 

dolanırlar.  Kırsal  bölgenin  masumluğu  ile  şehirdeki  yolsuzluk  ve  bozulma 

karşılaştırılır. 

Robert  Porfirio’nun  1952-1958  yılları  arası  olarak  belirlediği  çözülme  ve  düşüş 

dönemi,  Elmas Hırsızları’nın güçlü gerçekçiliğinden önemli derecede etkilenen ve 

dışavurumcu çizgiden  iyice  uzaklaşan  kara filmlerin  yer  aldığı  dönemdir  (Spicer, 

2002: 60). Kara filmin stüdyo dışı belgesel dönemde gösterdiği esneklik kara filmin 

evrime açık bir fenomen olduğunun bir göstergesidir. Kara film, 1940’lı ve 1950’li 

yılları  kapsayan klasik döneminde bile  bir  evrim ve değişim içerisindedir.  Görsel 

tarz,  dönemin  teknolojik  ve  estetik  koşulları  çerçevesinde  değişme  uğramıştır. 

Dolayısıyla  homojen  bir  görsel  tarz  kara  filmin  belirleyici  özelliği  olarak 

nitelendirilemez.  Kara  filmin  belirleyeci  özelliği  homojen  bir  görsellikten  çok 

kahramanlarının  içine  düştüğü zor  durumlar  ve  taşıdığı  karanlık  atmosferdir.  Söz 

konusu karanlık atmosfer, klasik kara film döneminin ardından yeni kara film adı 

altında modern ve postmodern sinemaya adapte olacaktır. 

I.5. Klasik Kara Filmde Kadın

Kara film, sinemada kadın temsili açısından önemli bir yere sahiptir. Erkek karakteri 

baştan  çıkararak  onu  yıkıma  götüren  femme  fatale karakteri  klasik  dönemden 

postmodern kara filme kadar önemli bir evrim geçirmiştir.  Bu açıdan bakıldığında 

femme fatale klasik kara filmi ve yeni  kara filmi  karşılaştırmak adına önemli  bir 

konudur. İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD'de güç kazanan kadın modeli kara 
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filmlerde yer alan cinsel paranoyayı  etkilerken, yeni kara film 1970'lerle başlayan 

yeni feminist hareketin etkilerini taşımaktadır. Sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek 

için öncelikle klasik kara filmde yer alan kadın modeli incelenecektir. 

Daha  önce  bahsedildiği  üzere  femme  fatale kara  filmin  bir  ön  koşulu  değildir; 

örneğin femme fatale karakterine sahip olmayan kara filmler mevcuttur. Ancak göz 

ardı edilmemesi gerekir ki, klasik dönemden bu yana kara filmlerde  femme fatale, 

sahip olduğu özellikler bakımından incelenmesi gerekli olan bir alan olmuştur. 

Popüler  kültür  toplum  adına  mit  üretme  görevini  üstlenmiştir.  Sosyal  yapının 

gerektirdiği  ölçüde  mitler  ideolojiyi  tekrar  şekillendirmektedir.  Ancak  mitler  her 

zaman  baskın  ideoloji  çerçevesinde  üretilmez.  Klasik  döneme  ait  kara  film 

örneklerinde  femme fatale,  baskın  ideolojinin  uygun  gördüğü erkeğinin  arkasında 

duran erdemli ev kadını ya da iyi aile kızı modeli yerine muhafazakarlığa ters düşen 

bir arketip olarak olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsel açıdan saldırgan olan femme 

fatale miti ilk etapta cinsel bir dışavuruma izin verir ancak daha sonra bu dışavurumu 

yok eder. Bu sayede limitli ve kontrollü bir dışavurum sağlanır (Place, 1992: 35-36). 

Femme fatale mitinin üretilmesinde sosyal ve tarihsel olaylar büyük rol oynamıştır. 

Amerikan toplumunda kadının değişen rolü  femme fatalein ortaya çıkışında büyük 

öneme sahiptir. İkinci Dünya Savaşı söz konusu değişimin en önemli faktörlerinden 

biridir.  İkinci  Dünya  Savaşı  ile  birlikte  Amerikan  kadını  aile  kurumunun  dışına 

çıkmış, ekonominin ve iş gücünün bir parçası olmuştur.  Kadının değişen rolü aile 

yapısı  ve bu yapının filmlerdeki  temsili  açısından büyük önem taşımaktadır.  Aile 

kurumu  birçok  filmde  dengenin  sağlanmasını,  düzenin  kurulmasını  sağlayan 
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mekanizmadır.  Aile  meşruluğun  simgesidir.  Bu  kurumun  çekirdiğinde  kadının 

tutumu büyük rol oynamaktadır.  Kadının aile içerisindeki rolü toplum içerisindeki 

rolünü de belirlemektedir.  Kara filmdeyse aile düş kırıklığını ve bozulmayı  temsil 

etmektedir. Kara filmlerde yer alan belirsizlik, karışıklık ve tutarsızlık sosyal yapıda 

yaşanan bozulmaların yansımalarıdır (Harvey, 1992: 23-25). 

Dönemin tekelleşmeye meyilli ekonomik yapısı kadının rolünü değiştiren bir diğer 

etken olmuştur. Savaş sonrasında, ulusal birlik politikalarının gerilemesiyle beraber 

1ekonomik  sıkıntılar  baş  göstermeye  başlamıştır.  Savaştan  dönen  erkek  nüfusun 

önemli  bir  kısmı  işsiz  kalmış  ve  savaştıkları  değerlere  yabancılaşmaya 

başlamışlardır.  Savaş  sonrası  yaşanan  ekonomik  sıkıntılar  kara  filmde  görülen 

kaybolmuşluk ve yabancılaşmayı etkileyen faktörlerden biridir. Çifte Tazminat'ta bir 

sigorta şirketinde çalışan Walter Neff söz konusu dönemde yabancılaşmaya maruz 

kalanlardan  biridir.  Bu  noktada  kadın  karakter  yabancılıktan  kaçışın  aracı  haline 

gelmektedir.  Neff'in,  Phyllis  Dietrichson  ile  yaşadığı  ilişki  erkek  karakterin  düş 

kırıklıklarından kaçışını simgelemektedir. Ancak filmin sonunda femme fatale tatmin 

değil yıkım getirir (Harvey: 26-27).

Klasik  kara  filmde  femme  fatale ikonografik  özelliklere  sahiptir.  Uzun  saçları, 

makyajı ve mücehverleri, fallik bir simge olarak da görülebilecek sigarası ve şiddete 

başvurduğu  zaman  kullandığı  silahı  ile  femme  fatale “vahşi”  bir  görünüm 

kazanmaktadır (Harvey: 45).
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I.6. Klasik Kara Filmde Anti-kahraman

Kahramandan çok anti-kahraman özellikleri taşıyan kara film karakterinin varoluşçu 

bir  yapıya  sahip  olduğu  söylenebilir.  Kara  filmi  önemli  derecede  etkileyen 

varoluşçuluk aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme kadar ABD'de yaygın bir 

felsefi  görüş  değildi  (Porfirio,  2006:  80).  İkinci  Dünya  Savaşı  sonrası  dönemde 

iyimserliğin  ekonomik  bunalım  tarafından  sorgulanması,  totaliterliğin  artması, 

komünizm  korkusu  ve  teknokratik  devlet  içinde  bireysel  girişimin  zedelenmesi 

varoluşçu düşüncenin ABD’de yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Varoluşçuluk, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Fransız düşünür Gabriel Marcel 

tarafından kullanılmış bir terimdir. Marcel varoluşçuluk tabirini Sartre'ın  Varlık ve 

Hiçlik  (1943)  kitabındaki  düşüncelere  ithafen  kullanmıştır  (Cooper'dan  aktaran 

Spicer, 2007: 48). Varoluşçuluk yolunu kaybeden bireyin kabul edemeyeceği karışık 

bir  dünyayla  karşılaşmasını  anlatır.  Varoluşçulukda  kişi  insanüstü  değer  ya  da 

ahlaktan arındırılmış bir dünyada yaşama ihtimalini aramaktadır. Bu dünyada birey 

kendi değerlerini üretir. Varoluşçuluk bireyin özgürlüğüne ve özgürlüğünü ararken 

yaşanan yabancılaşmaya vurgu yapar (Porfirio: 81). Varoluşçuluk üzerinde çalışan 

düşünür  William  Barret  varoluşçuluğun  temel  özellikleri  olarak  yabancılaşma  ve 

uzaklaşmayı gösterir. Bu özellikler insan hayatının kırılganlığını, hiçlik tehlikesini ve 

bu  tehlikeye  karşı  yalnız  ve  korumasız  olan  bireyi  işaret  etmektedir  (Barrett'dan 

aktaran Spicer, 2007: 48). 

Kara  filmin  Jean  Paul  Sartre,  Albert  Camus  gibi  Avrupalı  varoluşçu  yazarlar  ve 

düşünürlerden doğrudan etkilendiğini  söylemek zordur.  Kaba Güç gibi  örneklerin 
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konu aldığı hapishaneyi küçük bir evren olarak kullanması ve faşizm karşıtı bir duruş 

sergilemesi  varoluşçu  Fransız  romanlara  tematik  açıdan  benzemektedir  (Porfirio, 

2006:  81).  Ancak  kara  filmlerin  temel  esin  kaynağı  hard-boiled romanlar  ve  bu 

romanlarda yer alan varoluşçu atmosferdir3. 1940-1945 arası çekilen kara filmlerden 

sadece ikisinin senaryosu özgündür (Savaş, 2003: 169). Diğer filmler, “hard-boiled” 

romanlardan uyarlanmıştır. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Cornel Woolrich 

ve Ernest  Hemingway gibi yazarların  kitaplarında yer  alan yabancılık  ve karanlık 

kara filmleri etkilemiştir.  Hard-boiled roman yazarları temel dayanakları iyimserlik 

ve güven olan Amerikan toplumunun uzak olduğu varoluşçuluk fikrini yumuşatarak 

1940'lı yıllarda ortaya çıkacak kara filmin temelini hazırlamıştır (Barrett'dan aktaran 

Porfiro:83). 

Kara filmlerde şiddet, cinayet  ve suç yoğun bir şekilde görülür. Kara filmi özgün 

kılan özelliklerden birisi şiddet, suç ya da cinayetten söz ederken bu unsurların aynı 

zamanda  sorgulanmasıdır.  Kara  film  suçun  nasıl  algılandığını,  kötülüğün  ne 

olduğunu da sorgular. Bu açıdan bakıldığında kara film felsefi ve düşünsel bir boyuta 

da sahiptir (Savaş, 170). 

Varoluşçu  kara  film  anti-kahramanına  verilebilecek  örneklerden  biri  Malta 

Şahini'nde seyrettiğimiz  Sam Spade,  (Humphrey Bogart)  karakteridir.  Sam Spade 

klasik kara filmin  anti  kahramınına  göre daha güçlü ve daha özgür  bir  karaktere 

sahiptir.  Bu  özelliğe  sahip  olmasında  Malta  Şahini'nin  kara  filmin  erken 

örneklerinden  birisi  olması  etkilidir.  Sam  Spade  gibi  ilk  kara  film  kahramanları 

3 Hard-boiled  romanlar Fransız varoluşçuları da etkilemiştir. Albert Camus, Yabancı'yı yazarken 
Postacı Kapıyı İki Kere Çalar'dan etkilendiğini söylemektedir (Naremore,1998, 23). Bir diğer 
Fransız yazar Andre Gide ise Dashiell Hammet'tan övgüyle bahseder (Porfirio, 2006: 83). 
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genelde güçlü bir duruş sergilerken zaman geçtikçe ana karakterler  daha zayıf  bir 

görüntü  çizmeye  ve  olayların  kontrolünü  kaybetmeye  başlayacaktır.  Sam  Spade 

karakterini  canlandıran ve Humphrey Bogart'ın,  Yalnız Bir Yerde’de (In a Lonely  

Place, Nicholas Ray, 1950) canlandırdığı Dixon Steele karakteri Sam Spade'e göre 

daha  kırılgandır.  Sam  Spade,  Albert  Camus'nun  tabiriyle  “hafızası  olmayan 

adam”dır. Geçmişinden bağımsız olması onu özgür ve güçlü kılmaktadır (Porfirio, 

2006:  84).  Sam Spade,  kara filmlerde  görmeye  alışık  olduğumuz şekilde  geçmişi 

tarafından  sorgunlanmamakta,  aranmamaktadır;  başka  bir  tabirle,  geçmişinden 

özgürdür.  Ölüm  korkusundan,  duyarlılıktan,  para  ve  cinsellik  gibi  tahriklerden 

bağımsızdır. 

Burt Lancaster, klasik kara filmlerde varoluşçu kahraman tiplemesiyle ünlü bir diğer 

oyuncudur. Lancaster'ın ilk filmi bir Ernest Hemingway uyarlaması olan Katiller’dir. 

Lancaster  bu filmde eski boksör Ole Anderson'ı  canlandırır.  Anderson geçmişiyle 

hesaplaşmakta ve peşinde olan katillerin kendisini öldürmesini beklemektedir.  Ole 

Anderson tipik bir Hemingway karakteridir. Toplumla arasındaki bağları yitirmiştir. 

Ole Anderson (Sweed takma adını kullanır) boks kariyeri sona erince kanunsuz işlere 

girmiş  ve  bir  çeteyle  birlikte  büyük  bir  soygun  gerçekleştirmiştir.  Ancak  filmin 

femme  fatalei  Kitty  Collins  (Ava  Gardner)  tarafından  tuzağa  düşürülür.  Çete 

arkadaşlarına ihanet eden Swede, Kitty'nin ihanetine uğrar. İzini kaybettirmek istese 

de  geçmişi  onu  saklandığı  yerde  bulur.  Filmin  hemen  başında  iki  kiralık  katil 

Swede'in kaldığı otel odasına gelir. Swede kaçmaya yeltenmez, ölmekten korkmaz. 

Ancak ölümden  korkmamak  bir  kahramanlık  gösterisi  değildir.  Kaçmadan  ölümü 

beklemek Swede'in kendi tercihi olmuştur. 
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İKİNCİ BÖLÜM

MODERNİST DÖNEM: KARA FİLMDE AVRUPA ETKİSİ

Başlangıç ve bitiş tarihi konusunda tam bir fikir birliği bulunmasa da klasik kara film 

döneminin  kabaca  1941  yılında  Malta  Şahini ile  başladığını  ve  1958  yılında 

Bitmeyen Balayı ile sona erdiğini söyleyebiliriz. 1950'lerle beraber kara film yapımı 

konusunda sıkıntılar baş göstermeye başlamıştır. Dönemin önemli stüdyoları renkli 

üstün yapımlar üzerinde yoğunlaşmaktaydılar. 1950'lerde kara filmler çoğunlukla B 

sınıfı yapımlardır. Öte yandan 1957'de yapılan bir araştırmaya göre otuz yaş altı genç 

izleyici sayısı giderek artmaktaydı. Söz konusu genç kuşağın tercih ettiği film türleri 

ise  genellikle  bilim-kurgu  ve  korku  filmleriydi.  1960'larda  televizyonun 

yaygınlaşmasıyla birlikte kara film yapımı iyice gerilemiştir (Spicer, 2002: 35)4. 

Klasik kara film dönemi 1950'lilerin sonuyla beraber sona ermiş olsa da tarzın sahip 

olduğu hissiyat yeni formlar altında yaşamaya devam etmiştir.  Robert Porfirio'nun 

deyimiyle kara film hissi hiçbir zaman tam olarak sona ermemiştir (2006: 77-94).

4  1950'li yıllarda kara filmin yapım yönünden sıkıntıya girmesi bu dönemde yer alan kara film 

örneklerinin  kalitesiz  olduğu  anlamına  gelmez.  Orson  Welles'in  Bitmeyen  Balayı,  Robert 

Aldrich’in  Ölüm  gibi  Öp,  Stanley  Kubrick'in  Katilin  Öpücüğü  (Killer's  Kiss, 1955),  John 

Huston'ın Elmas Hırsızları gibi filmleri klasik kara film döneminin en yaratıcı ve önemli eserleri 

arasındadır. 
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Kara  filmin  etkilediği  yeni  formlardan  biri  televizyon  dizileridir.  Kara  film 

televizyon ile  rekabet  edememiş  olsa  da,  tarz  televizyon  programlarını  etkilemeyi 

başarabimiştir. 1950'li yıllarda  Dragnet,  Lineup ve  Peter Gunn gibi polisiye diziler 

kara film tarzından etkilenirken, özellikle Kaçak  (The Fugitive, 1963-1967) 1960'lı 

yıllara damga vurmuş bir dizi olarak nitelendirilebilir.  Kaçak'ın sahip olduğu konu 

kara filmlerin atmosferine sahiptir. Dizide karısını öldürdüğü iddiasıyla hapse atılan 

Dr. Kimble'ın hapisten kaçarak masumiyetini ispatlaması konu edilmektedir. Dizinin 

yaratıcısı Roy Huggins, Kaçak'ı şu şekilde sunmaktadır: ‘ Bir kaçak olan Kimble'ın 

yaşamı  derin  ve  duyarlı  dürtülere  sahip...  Kimble'ın  yaşadığı  sadece  endişe  ve 

yabancılaşma değil. Dizinin merkezinde Amerikan teması olarak nitelenen suçluluk 

hissi  ve  kurtuluşun  bulunduğu  temel  kaygı  yer  almaktadır.’  (Ursini,  2006:  284). 

Kaçak'ın  ana  karakteri  Dr.  Kimble,  David  Goodis'in5 romanlarında  işlediği 

karakterlere  benzer  şekilde,  geçmişi  tarafından  takip  edilen,  tuzağa  düşürülmüş 

mazoşist bir anti-kahramandır (284). Bu dönemde kara filmden etkilenen eleştirel bir 

yeraltı  kültür  formu ortaya  çıkma çabası  göstermektedir.  Jim Thompson,  Charles 

Willeford, Patricia Highsmith gibi yazarların yanı sıra Samuel Fuller'in Yeraltı, ABD 

(Underworld, USA, 1961), Şok Koridoru (Shock Corridor, 1963) ve Çıplak Öpücük 

(The  Naked  Kiss,  1964) gibi  filmleri  Amerikan  kapitalizmine  saldırıda 

bulunmaktaydı. Ancak söz konusu yazarların izole figürler olması, eserlerinin nüfuz 

5 David Goodis popüler bir Amerikan hard boiled yazarıdır. 1946 yılında yazmış olduğu Karanlık  

Geçit  (Dark  Passage), 1947  yılında  Delmer  Daves  tarafından  sinemaya  uyarlanmıştır.  Film, 

karısını  öldürmek  suçundan  hapse  atılan  Vincent  Parry'nin  hapisten  kaçarak  masumiyetini 

ispatlama çabasını konu alır. Kaçak'ın bu noktada Karanlık Geçit'ten önemli derecede etkilendiği 

söylenebilir. 
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kazanmasını sağlayacak kültürel etkiyi sağlayamamıştır (Cochran'dan aktaran Spicer, 

2002: 131).

II.1. Yeni Dalga ve Yeni Kara Film

Kara  filmlerin  keşfedildiği  ve  tanımlandığı  Fransa'daki  kültürel  hava  fenomenin 

devamı için gerekli olan gelişmelere daha uygun bir durumdaydı (Spicer, 2002: 131). 

Fransız  eleştirmenler  1946  yazında  seyrettikleri  filmlerle  birlikte  kara  filmi 

keşfederken,  Fransız  sinemacılar  kendi  ülkelerinde  kara  film  örnekleri 

vermekteydiler.  Daha  önceki  bölümlerde  bahsedildiği  üzere  Fransız  şiirsel 

gerçekçiliği kara film için önemli bir ilham kaynağı idi. Şiirsel gerçekçi sinema kara 

filmi  etkilerken,  kara  film  yeni  dalga  akımına  yön  verecek  Fransız  sinemacıları 

önemli  derecede  etkilemiştir.  Fransız  sinemacılar  yalnızca  kara  film  örnekleri 

vermekle  kalmamış,  kara  filmin  yeni  kara  filme  evrilmesinde  de  önemli  rol 

oynamıştır.  Özellikle  yeni  dalga  sinemacılarından  François  Truffaut  ve  Jean  Luc 

Godard, kara filmlere dayanan ancak yeni anlatı tekniklerini denedikleri filmleri ile 

kara filmin modernist sinemaya adaptasyonu konusuna büyük katkı sağlamışlardır. 

Yeni dalga akımı başlamadan önce 1940'lı yıllarda Fransız sineması önemli kara film 

örnekleri  vermiştir.  Henry-Georges  Clouzot'un  Goldsmith'lerin  Rıhtımı (Quai  des 

Orfevres, 1947), Andre Hunebelle'in Tanca'daki Görev (Mission a Tangier,1949) ve 

Jacques Becker'in  Hırsızların Şerefi (Touchez pas au grisbi, 1954) adlı filmleri bu 

dönemde yer  alan  Fransız  kara  filmine  örnek gösterilebilir.  Jules  Dassin ve  Jean 

Pierre  Melville,  Fransız  sinemasında  önemli  kara  film  örnekleri  sunan  diğer 
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yönetmenlerdir.  Hollywood'da  önemli  kara  filmlere  imza  atan  Jules  Dassin6, 

Fransa'da ses getiren Du Rififi chez les hommes (1955) adlı çalışmaya imza atmıştır. 

Jean Gabin'in  canlandırdığı  Rififi  karakteri  popüler  bir  kara  film karakteri  haline 

gelmiştir. 

Jean Pierre Melville7 ise Howard Hawks8 filmlerinin atmosferini taşıyan filmleri ile 

ön plandadır. Melville, Fransız yönetmenler arasında kara filmde Amerikan tarzını 

en  çok  benimseyen  yönetmendir  (Hirsch,  1999:  94).  Soyguncu  Bob  (Bob  Le 

Flanbeur,  1956),  Manhattan'da İki Erkek (Deux hommes dans Manhattan, 1958), 

Parmak  Adam  (Le  Doulos,  1962),  Ferchaux'ları  Büyüğü  (L'Aines  des  

Ferchaux,1963),  İkinci  Nefes  (Le  Deuxième  souffle,  1966) ve  Samuray  (Le 

Samourai, 1967) Melville filmografisinde ön plana çıkan filmlerdir. 

6 ABD’li  yönetmen Jules Dassin,  Kaba Güç,  Çıplak Şehir, Hırsızların Yolu (Thieves  Highway, 

1949), Gece ve Şehir (Night and the City, 1950) gibi önemli filmlere imza atmıştır. Komünist Parti 

sempatizanı  olduğu  gerekçesi  ile  Hollywood  kara  listesine  alınan  Dassin  ABD'yi  terkederek 

kariyerine Fransa'da devam etmiştir. 

7 Jean  Pierre  Melville'in  gerçek  adı  Jean-Pierre  Grumbach'dır.  Amerikan  kültüründen  önemli 

derecede  etkilenen  yönetmen  ünlü  Amerikan  yazar  Herman  Melville'den  esinlenerek  Melville 

soyadını takma isim olarak kullanmıştır. Herman Melville, Moby Dick adlı eseriyle tanınmaktadır.

8 Howard  Hawks,  Raymond  Chandler'ın  ‘hard  boiled’  romanı  Büyük  Uyku'yu sinemaya 

uyarlamıştır.  Chandler'ın  yarattığı  Philip  Marlowe  adlı  dedektif  karakteri  Humphrey  Bogart 

tarafından oynanmıştır. Howard Hawks'ın bir diğer önemli filmi, Yaralı Yüz adlı gangster filmidir. 

Yaralı  Yüz  1983 yılında  aynı  adla  Brian  De  Palma tarafından  yeniden  çekilmiştir.  Bu filmler 

dışında Howard Hawks, Kızıl Nehirler (Red Rive,  1948), Büyük Gökyüzü (The Big Sky,  1952) ve 

Rio Bravo (1959) gibi önemli westernlere imza atmıştır. 
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Samuray,  Melville’in  benimsediği  Amerikan  tarzının  incelenmesi  için  önemli  bir 

örnektir. Film, yalnız bir kiralık katilin öyküsünü anlatmaktadır. Jef Costello (Alain 

Delon)  adındaki  kiralık  katil  This  Gun for  Hire’da  yine  kiralık  katil  olan  Philip 

Raven karakterini akıllara getirmektedir. 

Film,  eski  eşyalara  sahip  bir  odada  başlar.  Costello  yatağında  yatmaktadır. 

Görüntüdeki tek hareket Costello’nun içtiği sigaranın dumanıdır. Oldukça uzun bir 

çekimden  ibaret  olan  bu  sahneden  itibaren  Costello’nun  yaşadığı  yalnızlık  ve 

yabancılığı  film  boyunca  hissederiz.  Aynı  sahnede  Melville’in  uydurduğu 

Bushido’nun  Kitabı adındaki  hayali  bir  kaynaktan  bir  alıntı  yapılmaktadır: 

“Ormandaki bir kaplan dışında, bir samuraydan daha yalnız bir şey yoktur.” Bu alıntı 

vasıtasıyla Costello’nun yalnızlığı güçlü bir şekilde vurgulanır. 

Costello, bir caz kulübünün sahibini öldürmek üzere görevlendirilir. Kurbanını ya da 

işverenini tanımamaktadır. Hedefini öldürdükten sonra polis geniş çaplı bir araştırma 

başlatır. Sert ve kararlı biri olan polis şefi Costello’dan şüphelenmektedir, ancak onu 

tutuklamak  için  yeterli  kanıt  bulamamaktadır.  Costello  ise  işverenleri  tarafından 

ihanete  uğrar.  Hem işverenleri  hem de  polis  Costello’nun  peşine  düşecektir.  Bir 

kiralık katil, başka bir tabirle bir avcı olan Costello, av durumuna düşer. 

Costello tipik bir kara film anti-kahramanıdır. Soğuk bir kiralık katildir. Fötr şapkası 

ve  trençkotu  ile  kara  film  kahramanının  ikonografik  özelliklerini  taşır.  Seyirci 

Costello hakkında bilgilendirilmez, geçmişi belirsizdir. Kara film kahramanları gibi 

kaderine terkedilmiştir. Öyle ki filmin sonunda öleceğini daha önceden bilmektedir. 
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Samuray’da kullanılan renkler filmin soğuk havasına katkıda bulunmaktadır. Sönük 

ve cansız renkler filme “tek renkli” bir görsellik kazandırmaktadır. Söz konusu tek 

renkli görsellik yeni kara filmlerde sıkça kullanılmaktadır.  Samuray bu açıdan yeni 

kara filmin görsel özelliklerine de katkı yapmaktadır.

Melville'in  Amerikan  gangster  ve  kara  filmlerine  olan  ilgisi  yeni  dalgacıların  da 

dikkatini çekmiştir. Truffaut ve Godard, Jean Pierre Melville sinemasından önemli 

derecede  etkilenmişlerdir.  Godard,  Serseri  Aşıklar filmindeki  yazar  Parvulasco 

rolünü Jean Pierre Melville'e vermiştir (Teksoy, 2005: 330) Yeni dalga akımı9 yeni 

kara filmin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Amerikan filmlerine fetiş derecesinde 

ilgi duyan Yeni dalgacıların bu filmleri revizyonist şekilde ele almaları ilk yeni kara 

filmlere imza atmalarını  sağlamıştır  (Hirsch, 1999: 69). Yeni dalgacı yönetmenler 

kara  filmlerden  edindikleri  referanslar  üzerine  bir  sanat  sineması  inşa  etmişlerdir 

(Naremore,  1998:  27).  Jean  Luc Godard'ın  1959 yapımı  filmi  Serseri  Aşıklar  ve 

“yeni  dalga”  sinemasının  bir  diğer  önemli  yönetmeni  François  Truffaut'nun 1960 

yılında  çektiği  Piyanisti  Vurun, kara  film  üzerine  inşa  edilmeye  çalışılan  sanat 

sineması  için  önemli  örneklerdir.  Yeni  dalgacı  yönetmenlerin  bir  diğer  özelliği, 

sinema  yapıtlarının  yanı  sıra  sinema  kuramı  alanında  da  çalışmalara  sahip 
9 Yeni  dalga  akımı  Cahiers  du  Cinema çevresinde  toplanan  bir  grup  genç  yazar-yönetmen 

tarafından başlatılmıştır. Akım, dönemin ana akım Fransız sinemasında senaryonun, diyalogların 

ve türlerin önem kazanmasına bir başkaldırı olarak görülebilir. Ana akım sinema seyirciyi pasif 

duruma sokmaktaydı. Yeni dalga akımı ise seyircinin katılımının sağlandığı bir sinema anlayışını 

benimser.  Söz  konusu  genç  yönetmenler  Truffaut'nun  1954  yılında  yayınladığı  Une  Certaine 

Tendance  du  Cinéma  Français  (Fransız  Sinemasının  Belirli  bir  Eğilimi)  adlı  makalesinde 

savunduğu auteur (yaratıcı yönetmen) anlayışı etrafında toplanmışlardır (Teksoy: 399-400). 
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olmalarıdır.  Jean Luc Godard,  François Truffaut ve bir diğer yeni  dalgacı Claude 

Chabrol,  dönemin  Cahiers  du Cinema10 adlı  dergisinde  ses  getiren  yazılara  imza 

atmışlardır. Örnek olarak Truffaut'nun 1954 yılında yayınladığı Fransız Sinemasının 

Belirli bir Eğilimi adlı yazısında auteur kuramını ortaya atmıştır11. 

Auteur kuramının ortaya çıkmasında  Cahiers du Cinema kadar  Cinematheque gibi 

sinema kulüplerinin varlığı da önemli rol oynamıştır. Söz konusu kulüpler vasıtasıyla 

genç  yönetmen-yazarlar  önemli  filmleri  seyredebilmiş  ve  bu  filmler  üzerine 

tartışabilmişlerdir. Auteur kavramına göre, bir yönetmen filmlerinde işlediği konular 

ile  değil,  kendisinin  sahip  olduğu  tarz  ile  tanımlanabilir.  Örnek  olarak  Alfred 

Hitchcock bir auteur’dür12. Truffaut'nun görüşlerini teyit eden Hitchcock kendisi için 

senaryonun ikinci planda olduğunu söyler. Hitchcock filmi hikâyeyi bilmeden önce 

zihninde kurar,  ondan sonra hikâye ile ilgilenir (Douchet, 1999: 98). 

10 Cahiers du cinema (Sinema Defterleri), 1951 yılında ünlü sinema kuramcısı Andre Bazin,  Jacques 

Doniol-Valcroze ve Joseph-Marie Lo Duca tarafından kurulmuştur. Truffaut, Godard ve Chabrol 

dışında Jacques Rivette de derginin önemli yazarları arasında gösterilebilir.

11 Truffaut'nun  ortaya  koyduğu  auteur kuramına  daha  önce  Alaxandre  Astruc  tarafından  da 

değinilmiştir.   Astruc,  1948 yılında  Naissance d'une Nouvella Avant Garde:  La Camera-Stylo  

(Yeni  Bir  Avangard'ın  Doğuşu:  Alıcı-Kalem) adlı  makalesini  L'Ecrain  Francais  dergisinde 

yayınlamıştır.  Astruc,  Truffaut'nun düşüncelerine benzer şekilde Fransız sinemasını, Hollywood 

sinemasına benzeme çabası ve aynı çizgide üretilen filmler nedeniyle eleştirmiştir. Astruc'a göre 

sinema, resim ve roman gibi özerk bir anlatım aracıdır. Bresson, Renoir, Rosselini ve Welles gibi 

yönetmenler alıcıyı bir roman yazarı gibi kullanmaktadır (Teksoy: 399-400)

12 Truffaut 1967 yılında Hitchcock ile uzun bir görüşme yapmış ve bu röportajı ‘Hitchcock-Truffaut’ 

ismiyle yayınlamıştır.
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Cahiers du cinema'da yoğunlukla tartışılan bir diğer sinemacı Dönülmeyen Yol (They  

Live  By  Night,  1948) gibi  önemli  kara  film  örneklerinin  yönetmeni  Nicholas 

Ray'dir.13 Dönülmeyen Yol,  Night Maudit Film Festivali'nde gösterilmiş ve geleceğin 

yeni dalgacıları tarafından güçlü bir şekilde benimsenmiştir. Ray de tıpkı Vigo gibi 

şair-yönetmendir. Ray'in yapıtları  auteur kuramı çerçevesinde de tartışılmıştır. Ray 

filmlerinin  senaryosunu  yazmamaktadır  ancak  filmleri  senaryodan  çok  onun 

tercihleri  tarafından  yönlendirilmektedir.  Zaman  geçtikçe  Ray'in  yapıtları  genç 

Cahiers du cinema yazarlarının filmlerine (özellikle Truffaut'nun) önemli derecede 

etki edecektir (Douchet: 67).

Yeni  dalga  sinemasının  ve  Cahiers  du  cinema’nın  önemli  isimlerinden  François 

Truffaut'nun  Piyanisti  Vurun  adlı  filmi  klasik  kara  filmden  etkilenmekle  birlikte 

modernist  kara  filmi,  başka  bir  tabirle  ‘yeni  kara  filmi’  etkilemeyi  başarmıştır. 

Piyanisti  Vurun “hard-boiled”  yazarı  David  Goodis’in  romanından  uyarlanmıştır. 

Truffaut, bu filmini ‘çok şey öğrendiğim Hollywood B filmlerinin bir pastişi’ diyerek 

tanımlamaktadır  (Insdorf'dan  aktaran  Spicer,  2002:  132).  Filmde  Edouard/Charlie 

adındaki bir eski piyanistin karısının intiharından kendini sorumlu tutması ve bunun 

neticesinde  Paris'in  arka  sokaklarına  düşmesi  konu  edilmektedir.  Charles 

Aznavour'un  oynadığı  Edouard/  Charlie  karakteri  arketip  kara  film  kahramanına 
13 Nicholas  Ray Dönülmeyen  Yol dışında  Her  Kapıyı  Çal  (Knock  Any  Door, 1949),  Tehlikeli  

Bölgelerde (On Dangerous Ground, 1952) gibi kara filmleri de yönetmiştir. Cahiers du cinema 

ekibi Ray'in kara film dışındaki eserlerini de takip etmiştir. Truffaut'nun en beğendiği Ray filmi bir 

kara film-western olan Johnny Guitar’dır (1954). Diğer yazar-yönetmenlerin favori Ray filmleri şu 

şekildedir.  Jean  Luc  Godard-  Acı  Zafer  (Bitter  Victory,  1951),  Jean  Jacques  Rivette-  Jesse  

James'in  Gerçek  Hikayesi  (The  True Story  of  Jessy  James, 1957),  Eric  Rohmer-  Asi  Gençlik  

(Rebel Without a Cause, 1955) (Fairlamb, 1996: 50)
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örnektir. Aznavour geçmişini unutamayan, kendisini belanın içinde bulan, iyilik ve 

kötülük  arasında  kalmış  bir  karakterdir.  Öte  yandan  Truffaut,  bu  filmde  Yurttaş 

Kane'den önemli derecede etkilendiğini belirtmektedir (Spicer: 132). Karlarla kaplı 

açık  alanda  çekilen  sahneler  ise  Nicholas  Ray'in  Tehlikeli  Bölgelerde  adlı filmini 

hatırlatmaktadır  (Domarchi'den  aktaran Douche,  1999: 163).  Truffaut  bu filminde 

komedi,  gangster,  western,  dram,  psikolojik  film,  macera  filmi  ve  aşk  filmi  gibi 

türlerden  oluşan  bir  karışım  yaratmıştır.  Truffaut  türlerin  kaynaşması  konusunda 

şöyle demektedir: “Sistematik bir şekilde türlerin karışımını denedim ve kimi zaman 

parodiye  kaçmaktan  kaçınmadım.  Bu  yolla  Nicholas  Ray  ve  Samuel  Fuller'in 

eserlerine saygımı göstermek istedim.” (Braudy'den aktaran Fairlamb, 1996: 54).

Piyanisti Vurun’dan sonra Truffaut’nun kara filme olan ilgisi devam etmiştir. “Hard-

boiled” yazarı Cornell Woolrich’in bir romanından uyarlanan Siyah Gelinlik (Mariée  

était en noir, La, 1967) kocası öldürülmüş bir kadının işlediği cinayetleri konu alır. 

Filmin ana karakteri Julie Kohler’in (Jeanne Moreau) kocası düğün günü bir kaza 

sonucu  ölmüştür.  Julie  intihara  kalkar,  ancak  vazgeçer.  Kocasının  ölümünden 

sorumlu tuttuğu beş kişiyi bulur ve öldürür. Siyah Gelinlik’in ana karakterinin kadın 

olması  filmi  kara  filmler  arasında  farklı  bir  yere  yerleştirir.  Truffaut’nun 

filmografisindeki  bir  diğer  Cornell  Woolrich  uyarlaması  Evlenmekten  

Korkuyorum’dur (La Sirène du Mississipi, 1969). İş adamı Louis Mahe (Jean Paul 

Belmondo) daha önce hiç görmediği  Julie  Roussel’la  (Cathrine Deneuve) mektup 

arkadaşlığı  vasıtasıyla  tanışmıştır.  Louis  ve Julie  evlenmeye  karar  verirler.  Louis, 

Julie’yi gördüğünde onun daha önce göndermiş olduğu fotoğraftaki kişi olmadığını 

görür, ancak yine de Julie ile evlenir.  Julie, Louis’in parasını alarak kaçar. Louis, 
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Julie’nin sahte bir kimlik kullandığını öğrenir ve onun peşine düşer.  Evlenmekten  

Korkuyorum sahip  olduğu  femme  fatale karakteri  ile  dikkat  çekmektedir.  Diğer 

yandan  femme fatale’in sahte kimlik kullanması  Ateşli Vücutlar  ve Son Tahrik  gibi 

postmodern  kara  film örneklerinde  de  kullanılacak  bir  temadır.  Truffaut’nun  son 

filmi  Neşeli Pazar (Vivement Dimanche, 1983) tematik olarak kara film özellikleri 

taşımaktadır.  Filmde Claude Massoulier bir av sırasında öldürülür. Massoulier’nin 

arabasında,  cinayet  sırasında o bölgede olduğu öğrenilen  Julien Vercel’in  parmak 

izleri bulunur. Polisin yaptığı araştırmada Vercel’in karısının Massoulier’nin metresi 

olduğu  ortaya  çıkar.  Vercel’in  şüpheli  durumu  güçlenmiştir.  Vercel’in  sekreteri 

(Fanny Ardant) olayı çözmeye karar verir. Gizli şekilde senin, yine postmodern kara 

filmde göreceğimiz kadın kahraman karakterine sahip bir film olarak öne çıkar. 

Yeni kara filmin oluşumuna katkısı  olan bir  diğer yeni  dalga sineması  yönetmeni 

Jean Luc Godard'dır. Godard'ın ilk filmi olan Serseri Aşıklar, Piyanist'i Vurun gibi B 

tipi Hollywood filmlerine göndermeler içermektedir. Jean Paul Belmondo tarafından 

canlandırılan filmin ana karakteri Michel Poiccard, Humphrey Bogart'a özenen bir 

sıradan suçludur. Filmin bir sahnesinde Michel'i, Humphrey Bogart'ın 1956 yıllı kara 

filmi  Harder  They  Fall’un  (Mark  Robson) afişinin  önünde Bogart'ın  mimiklerini 

taklit  ederken  görürüz.  Filmde  kadın  karakter  Patricia  Francini'yi  oynayan  Jean 

Seberg  ise  kara  filmlerde  gördüğümüz  ‘femme fatale’  karakterlerinin  modern  bir 

versiyonudur. Jean Seberg klasik kara film ‘femme fatale'lerine benzer şekilde filmin 

sonunda Michel'e ihanet eder. 

Godard filmde deneysel bir tarz benimsemiştir. Sıçramalı kurgu ve tuhaf sekanslar 
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filmde  değişkenlik  hissi  yaratmıştır.  Piyanist'i  Vurun'da  görülen  ‘chiaroscuro’ 

ışıklandırma14 Serseri Aşıklar da yerini gün ışığında çekilmiş sahnelere bırakmıştır. 

Film,  Paris  sokaklarında  doğal  ışık15 kullanılarak  çoğunlukla  el  kamerası  ile 

çekilmiştir16.

Godard’ın,  Serseri Aşıklar’dan sonraki filmlerinde de kara film etkileri görülebilir. 

Hayatını  Yaşamak’ta  (Vivre  sa  vie, 1962)  karanlık  ve  tehlikeli  sokaklarda  bir 

fahişenin  öyküsü  anlatılır.  Bande  a  part (1964),  planlandığı  gibi  gitmeyen  bir 

soygunu  konu  alır.  Elmas  Hırsızları  gibi  klasik  kara  film  örnekleri  de  benzer 

konulara sahiptir. Çılgın Pierrot (Pierrot le fou,1965), Pierrot (Jean Paul Belmondo) 

adında orta sınıfa ait sıradan bir adamın, cazibeli bir kadının (Anna Karina) büyüsüne 

kapılıp  baştan  çıkarılmasını  konu  alır.  Erkek  karakterin  femme  fatale tarafından 

baştan çıkarılması klasik kara filmlerde en sık görülen temalardan biridir.  Godard 

filmografisinde kara film etkileri taşıyan bir diğer film Haftasonu’dur (Week End,  

1967). Film kara filmlerde görülen konulara benzer şekilde para için cinayete karışan 

bir burjuva çiftin öyküsünü anlatmaktadır. Yeni dalga, klasik kara filmin özelliklerini 

sanatsal bir amaç içerisinde yeniden yorumlamış, klasik dönem ve modern sinema 

arasında bir bağlantı noktası oluşturmuştur. Kara film yeni dalgayı etkilerken, yeni 

14   İtalyanca bir terim olan ‘chiaroscuro’ yüksek kontrasta sahip görüntüler için kullanılmaktadır.

15  Yeni dalga sinemacıları klasik ana ışık, arka ışık ve dolgu ışıktan oluşan üç nokta ışıklandırmasını 

kullanmazlar. Yeni dalga ışıklandırmasının ana fikri ışığı doğal yollardan elde edebilmektir. 

16 1950'lerin sonuna kadar filmlerde kullanılan kameralar ağırdı ve hareket ettirmesi zordu. Ancak 

zamanla  geliştirilen  Arriflex  ve  Cameflex  gibi  hafif  kameralar,  hareketli  çekimleri  olanaklı 

kılmıştır.  Yeni  dalga  yönetmenleri  hafif  kamera  kullanımını  kısa  bir  sürede  benimsemişlerdir. 

Taşınabilir kamera yönetmen ve kameramanı özgür kılmıştır.
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dalga yeni kara filmi etkilemiş ve belki de ortaya çıkarmıştır. Fransız sinemasında 

görülen bu hareketlenme ABD’de yankı bulmuştur. 

II. 2. Hollywood Sinemasında Modernizm

1960'ların  sonuyla  birlikte  stüdyo  koşullarının  gerilemeye  başladığı  Hollywood 

sinemasında  Avrupa  sinemasından  etkilenen  ve  auteur özellikleri  gösteren  genç 

sinemacılar  ortaya  çıkmaya  başlamıştır.  Söz  konusu  genç  sinemacılar  yeni  kara 

filmin daha net bir şekilde ortaya konmasını sağlamışlardır. Bu başlık altında sadece 

modernist  sinemanın  Hollywood  üzerindeki  etkisi  konu  alınmış,  genel  anlamda 

modernizm, modernlik, modernite gibi kavramlar kapsam dışı tutulmuştur.

Yeni kara film, klasik kara filme göre daha gevşek ve sınırları daha şeffaf bir şekilde 

çizilmiş bir kavramdır. Daha önce bahsedildiği şekilde, klasik kara film döneminin 

sona erdiği dönemden itibaren kara film varlığını değişik formlar altında sürdürmeye 

devam etmiştir. Kara film günümüzde de devam eden bir fenomendir. Ancak 1960'lı 

ve 1970'li yıllardaki kara filmler modern sinemanın özelliklerini  taşırken özellikle 

1980 sonrası çekilen kara filmler daha çok postmodern estetiği yansıtmaktadır. Bu 

durumda yeni kara filmi modernist ve post modernist başlıklarıyla iki dönem altında 

inceleyebiliriz.

Modernist kara filmi tanımlamadan önce modernist  sinemanın özelliklerine kısaca 

bakmak gerekmektedir. John Orr, 1950'lerin sonundan itibaren Avrupa sinemasında, 

özellikle Fransa ve İtalya'da görülen yeni akımları “neo-modernizm” başlığı altında 
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inceler.  İtalya  ve Fransa'da yaşanan bu gelişmeler  1960'lar  ve 1970'lerde  Avrupa 

dışına da taşınacaktır. Orr, bu hareketin merkezilikten uzak ve yayılmış bir biçimde 

olduğunu belirtir.  Neo-modern  sinema 1920'lerdeki  deneysel  akımla  benzerliklere 

sahip olmakla birlikte popüler kültüre daha açıktır. Neo modern sinemanın ilgilendiği 

konular  kimlik  ve  bellek  üzerine  yaşanan  problemlerdir.  Karakterler  genellikle 

çözemeyecekleri  belirsiz  durumlar  içine  düşerler.  Bunun  dışında  neo  modernist 

sinema  gösterim  ve  gerçeklik  gibi  konularla  ilgilenmekle  beraber  yabancılaşma 

deneyimine önem verir (Orr, 1996). 

John Orr'un bahsettiği türden bir sinemanın Hollywood'da oluşması dönemin stüdyo 

koşullarına  önemli  derecede  bağlıdır.  Hollywood’da  yaşanan  yapısal  değişiklikler 

Avrupa  sinemasından  etkilenmiş  genç  bir  yönetmen  neslinin  ortaya  çıkmasını 

sağlamıştır.  Söz konusu genç yönetmenler,  film endüstrisinde  yaşanan değişimler 

sonucunda daha bağımsız ve kişisel filmlere imza atmışlardır. Yönetmenlerin daha 

özgür çalışması Hollywood’un 1960 ve 70’li yıllarda bir çeşit rönesans yaşamasını 

sağlamıştır.  Söz  konusu  dönemde  çekilen  kara  filmler,  Amerikan  sinemasında 

modernist kara film başlığı altında incelenecektir.

Söz  konusu  rönesansı  daha  iyi  anlamak  için  stüdyo  sistemine  kısaca  değinmek 

gerekmektedir. Hollywood'un klasik olarak adlandırılabilecek döneminde stüdyolar 

birer film fabrikası gibi çalışmaktaydılar. Her stüdyonun yapımcıları, yönetmenleri, 

senaristleri, oyuncuları ve teknik ekipleri bulunmaktaydı (Kolker, 2000: 3). Bir başka 

sanayi  kolundakine  benzer  şekilde  stüdyo  içerisinde  bir  iş  bölümü  mevcuttu.  Bu 

organizasyon içerisinde filmler üretim bantı tarzında bir yapım süreci içindeydiler. 
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Söz konusu üretim tarzı Fordist üretim biçimi olarak da adlandırılabilir. 1950'lerin 

sonu, 1960'ların başında seri film üretimi stüdyoların gerilemesiyle sona ermiştir.

1950'lerin sonuna gelindiğinde film yapımını  baştan sona kontrol eden bir  stüdyo 

sistemi yerine değişik kaynaklardan beslenen bir yapım süreci yaşanmaya başlamıştır 

(Kolker,  2000:  4).  Artık  stüdyolar  kendi  oyuncularına  ve  teknik  ekiplerine  sahip 

değillerdir.  Teknik  ekip  ve  oyuncular  film  üzerinde  daha  fazla  hakimiyete  sahip 

olmuştur.  Stüdyoların  geliştirdikleri,  kendine  özgü  tarz  ve  türler  ise 

homojenleşmektedir. 

1960'ların  sonunda  ve  1970'lerin  başında  bazı  yönetmenler  stüdyo  sisteminde 

yaşanan bu değişimleri iyi değerlendirmiş ve kişisel yetenek ve fikirlerini filmlerine 

aktarabilmişlerdir.  Point  Blank'in  (1967) yönetmeni  John  Boorman  durumu, 

stüdyoların  yapımlar  üzerindeki  kontollerini  tamamen  kaybettiği  şeklinde 

yorumlamaktadır.  Boorman'a  göre,  yapımlar  üzerindeki  eski  hakimiyetlerini 

kaybeden stüdyoların kafasının karışık olması, yönetmenlere daha çok yetki verme 

eğilimine neden olmuştur (Izod'dan aktaran Spicer, 2002: 134). 

Stüdyoların kararsızlık içinde oldukları bu dönemde Arthur Penn'in 1967'de Bonnie  

ve Clyde (Bonnie and Clyde) ile kazandığı  başarı,  1969 yılında Dennis Hopper'ın 

Easy Rider'ı  ile  devam etmiş  ve büyük bütçeli  yapımlar  yerine  yeni  yeteneklerin 

ortaya  çıkabileceği  düşük  bütçeli  yapımlar  tercih  edilmeye  başlanmıştır  (Lev'den 

aktaran Spicer, 2002:134).  Bonnie ve Clyde Amerikan sinemasındaki yeni dalganın 

başladığının  habercisi  gibidir  (Monaco,  2004:  328).  Film  1930'lı  yıllarda  geçer. 
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Cezaevinden yeni çıkmış  Bonnie  ve Clyde'ın bir yandan eğlenirken bir yandan da 

soygun yaparak adam öldürmelerini konu alır. Filmde aşk filmi, yol filmi ve gangster 

türleri kaynaştırılır (Teksoy, 2005: 808). 

II.3. Amerikan Sinemasında Modernist Kara Filmler

Aynı yıl  içerisinde çekilen  bir  diğer  önemli  film ise  Point  Blank’tir.  Point  Blank 

modernist kara filmin ilk ve en önemli örneklerinden biridir. Film, tıpkı  Bonnie ve 

Clyde ile  Easy Rider gibi ana akım filmlere göre düşük bütçeli bir yapımdır.  Point  

Blank Boorman’ın ilk filmidir. O dönemde genç bir yönetmen olan Boorman, stüdyo 

baskısından bağımsız bir şekilde Avrupa sinemasından edindiği etkilerle kara filmi 

yeniden yorumlamıştır. 

Point  Blank’te  Antonioni’nin  Kızıl  Çöl  (Il  deserto  rosso, 1964)  ve  Resnais’nin 

Geçen  Yıl  Marienbad’da  (Lannee  derniere  a  Marienbad, 1964)  adlı  filmlerinin 

etkileri  görülmektedir  (Spicer,  2007:  51)  Point  Blank’in  kahramanı  klasik  kara 

filmlerde gördüğümüz şekilde özel dedektif ya da polis değil,  Bonnie ve Clyde’da 

olduğu gibi çetin çeviz bir suçludur. Film, Walker adlı suçlunun karısı ve ortağı Mal 

ile birlikte girdiği bir hırsızlık girişiminde ortağı tarafından vurulmasıyla başlar. Mal, 

Walker’ın  karısını  da yanına  alarak  kaçar.  Ancak Walker  ölmemiştir.  Bulunduğu 

Alcatraz Adası’ndan kaçmayı başarır. Walker’ın amacı gerçekleştirdikleri soygunda 

kendi payı olan 93 bin doları geri almaktır.
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Yost  adında,  kanun  adamı  görünümündeki  gizemli  bir  karakter  Mal’ın  içinde 

bulunduğu  suç  organizasyonunu  ortaya  çıkarması  karşılığında  Walker’a  yardım 

edeceğini  söyler.  Walker,  Yost’un  yardımıyla  karısını  ve  Mal’ı  bulur, 

organizasyonun  basamaklarındaki  liderleri  teker  teker  öldürür.  Filmin  sonunda 

Yost’un  polis  ya  da  herhangi  bir  kanun  adamı  olmadığını  anlarız.  Yost 

organizasyonun lideridir ve Walker’ı organizasyon içindeki rakiplerini öldürmek için 

kullanmıştır.

Walker,  samimiyetten  uzak  bir  anti-kahramandır.  Temel  motivasyonu  ihanete 

uğramaktan çok payını alamamasıdır. Karısını bulduktan sonra onu öldürmez, hiçbir 

tepki  göstermez.  Karısının intiharı  üzerine  Walker’ı  mezarlık  ziyaretinde  görürüz. 

Ancak bu duygusal bir ziyaret  değildir.  Mezarlıkta kazı yapan iş aletleri  seyirciyi 

duygusallıktan uzaklaştırır. Walker baldızı Chris ile ilişkiye girmekten çekinmez ve 

onu Mal’a ulaşmak için kullanır. Mal ile Walker arasındaki ilişki ise homoerotik bir 

anlam taşımaktadır. Filmin başındaki soygun sahnesinde geriye dönüşler vasıtasıyla 

Mal’ın Walker’ı yapacakları soygun işi için ikna etmesini izleriz. Mal, Walker’ı yere 

yatırır ve ayartıcı bir biçimde “Sana ihtiyacım var” der. Walker’ın Mal’ı uzun süre 

sonra gördüğü bir geriye dönüş sahnesinde ise ikili birbirine özlemle sarılır. 

Film boyunca Walker’ın  hikayesinin  bir  rüya  olup olmadığı  sorusu akıllara  gelir. 

Film  böylece,  neo-modern  Avrupa  sinemasının  yaptığı  gibi  hafıza  ve  kimlik 

konusuna  da  değinir.  Walker’ın  Alcatraz’dan  kaçış  sahnesi  açık  bir  şekilde 

gösterilmekten çok, abartılı açıların kullanıldığı grotesk bir özellik taşır. Bir sonraki 
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sahnede  Walker  bir  turist  gemisinde  Alcatraz’a  gitmektedir.  Turist  rehberi 

Alcatraz’ın  tarihçesini  anlatırken  başarısız  kaçma  girişimlerini  de  anlatır, 

Alcatraz’dan kaçmanın imkânsız olduğunu belirtir. Adadan kaçmak bu denli zorken, 

Walker’ın herhangi bir yardım almadan yaralı bir şekilde bunu başarması kafalarda 

soru işareti bırakır. Filmin sonunda gerçek kimliği ortaya çıkan Fairfax, Walker’ın 

kendisine katılmasını ister. Ancak Walker filmin başından beri peşinde olduğu parayı 

da  almadan  karanlıklar  içinde  kaybolur.  Boorman,  seyirciye  izledikleri  olayların 

Walker’ın  ölmeden  önce  gördüğü  sanrılar  olduğu  hissini  vermek  istediğini 

belirtmektedir (aktaran Spicer, 2007: 51).

Filmde baştan sona zaman ve mekanda bozulmalar görülür. Zaman ve mekan son 

derece  özneldir.  Walker,  zaman ve mekan içerisinde  bağımsız  gibidir.   Mekanlar 

arasında bağımsız  bir  şekilde hareket  eder.  Ses bandı  ve görüntü bazı  sahnelerde 

paralel  gitmez,  farklı  sahnelerin  sesleri  ve  görüntüleri  birbirine  karışır.  Film  bu 

özelliği bakımından ana akım sinemasından uzaklaşır ve Avrupa sineması etkilerini 

gösterir.

Point  Blank görsel  anlamda  da  Avrupa  sinemasına  benzer  etkiler  taşımaktadır. 

Boorman  filmde  40  mm’lik  Panavision  lens  kullanmıştır.  Filmde  geniş  açı 

yoğunluktadır.  Alan derinliği  kullanımı  çok yüksektir.  Point  Blank ve  sonrasında 

çekilen yeni kara filmlerin çok büyük bir kısmı renklidir. Klasik kara filmin en temel 

özelliklerinden biri olan siyah beyaz görüntü yeni kara filmde yerini renkli görüntüye 

bırakmıştır. Dönemin sinema teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte artık renkli 

filmlerle  düşük  ışıkta  çekim  yapılabilmektedir.  Bu  gelişmeler  neticesinde 
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yönetmenler filmlerinde renkli  film kullanarak istedikleri  etkiyi  yaratabilmişlerdir. 

Filmdeki renk kullanımı 1960’ların psychedelic (sanrı yaratan) özelliklerini gösterir. 

Filmde çok fazla renk kullanılmaz. Soğuk griler, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı filmde 

yoğun  şekilde  kullanılmaktadır.  Boorman  “tek  renkli”  bir  film çekmek  istediğini 

belirtmektedir (Spicer, 2007: 53). Klasik kara filmdeki karanlık görüntüler, yeni kara 

filmde soğuk görüntülere dönüşmüştür. Filmin görsel yapısı, modernist kara filmde 

kullanılan görüntü biçiminin temellerini atmıştır.

Point  Blank,  klasik  kara  film  ile  yeni  kara  film  arasındaki  uzamsal  farklılıkları 

başarılı  bir  şekilde  yansıtmaktadır.  Klasik kara  filmler  merkeze  sahip  bir  şehirde 

geçmektedir. Bu şehirde sokaklar, kaldırımlar, dükkân vitrinleri, karanlık pasajlar ve 

köşebaşları  yer  almaktadır.  Yeni  kara  filmde  ise  bu  merkez  dağılarak  etrafa 

saçılmıştır. Los Angeles bu noktada yeni kara filmlere sıklıkla ev sahipliği yapan bir 

şehirdir. Los Angeles bir merkez etrafında şekillenmiş bir şehir değildir. Klasik kara 

filmdeki  sokaklar  ve  yayaların  yerini  yeni  kara  filmde  otoyollar  ve  otomobiller 

almıştır.  Los  Angeles’ın  fütüristik  görselliğinin  filme  katkısı  önemlidir.  Filmde 

minimalist,  steril,  modern mimari  örnekleri  sıklıkla  karşımıza çıkar.  Örnek olarak 

Walker’ı filmin başında Yost’la görüştükten sonra beyaz, iyi aydınlatılmış, eşyasız 

ve  uzun  bir  koridorda  yürürken  görürüz.  Suç  klasik  kara  filmdeki  karanlık 

sokaklardan  modern  gökdelenlere  taşınmıştır.  Klasik  kara  filmlerin  dumanlı, 

karanlık,  kirli  ve  kaldırımları  ıslak  sokakları  Point  Blank’te  aydınlık  ve  steril 

mekanlara  dönüşmüştür.  Klasik  kara  filmlerde  karakterler  depolarda,  küçük 

dairelerde,  yer  altındaki  tünellerde  buluşurlar.  Örnek olarak  Elmas  Hırsızları’nda 

karakterler  soygunu  gerçekleştirmek  için  kanalizasyonu  kullanırlar.  Toplantılarını 
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ambar  benzeri  klostrofobik  ortamlarda  gerçekleştirirler.  Point  Blank’te  ise  suç 

kurumsallaşmıştır.  Walker’ın  liderlerini  avladığı  suç  örgütüne  “organizasyon” 

denmektedir.  Organizasyon,  belli  bir  hiyerarşiye  sahip olmakla  birlikte  büyük bir 

şirket görünümündedir. Point Blank’le birlikte kara filmdeki uzam ve suçlu profili de 

değişmiştir.  

Point  Blank’den sonra 1970’li  yıllarda genç yönetmenler  yeni  kara film örnekleri 

vermeye devam edeceklerdir. Amerikan sinemasında Francis Ford Coppola, Martin 

Scorsese, Paul Schrader ve Roman Polanski gibi genç yönetmenlerden oluşan yeni 

bir  kuşak  ortaya  çıkmaktadır.  Bu  kuşak  Konuşma,  Taksi  şoförü,  Çin  Mahallesi  

(Chinatown, Roman  Polanski,  1974),  Uzun  Veda  (The  Long  Goodbye,  Robert  

Altman 1973), Bizim gibi Hırsızlar (Thieves like us, Robert Altman, 1974) gibi yeni 

kara filmlere imza atacaklardır. Bu yönetmenler Avrupa sinemasından elde ettikleri 

etkileri  Amerikan sinemasına taşıyarak  auteur sinemasının yükselmesine yardımcı 

olacaklardır17. 

17 Klasik  Hollywood  sinemasının  zanaatkârlığa  dayalı  olduğu  söylenebilir.  Hollywood  sineması 

genellikle çok sayıda zanaatçının, yönetmenin, oyuncuların, görüntü yönetmenlerinin, yazarların 

ve yapımcıların ürünüdür. Ancak Klasik Hollywood sineması kapsamında da auteur sinemasından 

bahsedebiliriz. Hollywood sinemasını sürükleyen, tür ile auteur arasındaki mücadele olmuştur. Bu 

iki  kavram  arasındaki  diyalektik,  klasik  öykü  mitleri  ile  yönetmenin  kişiselliği  arasında  bir 

çekişmeyi  göstermektedir.  Alfred  Hitchcock  en  ünlü  Hollywood  auteur’lerinden biri  olarak 

gösterilebilir. Kara film örnekleri içerisinde de incelenen Bir Şüphenin Gölgesi Hitchcock tarzının 

önemli bir örneğidir. Bu filmde suçlu kişilik ile kasaba yaşamının zıtlığı anlatılır. Yine kara film 

çalışmaları  içerisinde  sıkça  rastlanan  Aşktan  da  Üstün  (Notorios, 1946),  İkinci  Dünya  Savaşı 

sırasında ortaya çıkan paranoyanın bir ilişkinin üzerindeki etkilerini anlatır. Orson Welles ise belki 

de  en  önemli  auteur’lerden birisidir.  Welles'in  en  önemli  filmi  Yurttaş  Kane medya  baronu, 
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Klasik  kara  film,  dönemin  tarihsel  ve  sosyal  değişimlerinden  önemli  derecede 

etkilenmişti.  İkinci  Dünya  Savaşı,  soğuk  savaş  ve  atom  bombası  paranoyası, 

1950'lerde  yaşanan  komünist  avı  klasik  kara  filmleri  hem  tematik  hem  de  tarz 

anlamında  etkilemişti.  Stüdyo  sisteminin  zayıflamasından  faydalanan  genç 

yönetmenler  Avrupa'daki  sinema  hareketlerinin  yanı  sıra  sosyal  ve  tarihsel 

gelişmelerden de etkilenmiştir. 1970'li yıllar Amerikan devleti ve toplumun yaşadığı 

sıkıntıların filmlere yansıdığı bir dönemdir. Bu dönemde Vietnam Savaşı'nın toplum 

üzerindeki  etkisi  maksimum  seviyededir.  1975  yılına  kadar  ABD  askerleri 

Vietnam'dan çekilmese de ABD'nin savaşı kaybettiği  birkaç sene öncesinden belli 

olmuştur. 1973 yılında OPEC petrol krizi, 1974 yılında ise Watergate skandalı patlak 

vermiştir.  Kennedy  döneminin  iyimser  havası  suikastle  beraber  bitmiş,  yerini 

yabancılaşmaya  bırakmıştır.  1963’den 1968 yılına  kadar  yaşanan  süreçte  John F. 

Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King ve Robert F. Kennedy suikaste kurban 

politikacı ve halk adamı Charles Foster Kane'nin yaşamını anlatır. Welles bu filme ortak-yazar, 

yapımcı,  yönetmen  ve  başrol  oyuncusu  olarak  imza atmıştır.  Ancak  Welles'in  kişisel  yeteneği 

özellikle kurgu konusunda stüdyolar  ile  çatışmasını  engelleyememiştir.  Örnek olarak  Bitmeyen  

Balayı'nın  yönetmen  versiyonu  filmin  çekiminden  çok  uzun  bir  süre  sonra  gösterilebilmiştir. 

Howard Hawks  Büyük Uyku gibi önemli bir kara filme imza atmış bir  auteur’dır.  Malta Şahini,  

Elmas Hırsızları gibi kara filmlere imza atan John Huston auteur araştırmalarına konu olmuş bir 

diğer yönetmendir. Büyük Uyku Hollywood normları içinde eğlence açısından etkili bir film olarak 

görülebilecekken aynı zamanda kadın-erkek ilişkilerinde taşıdığı psikolojik boyut filme daha derin 

bir anlam katmaktadır.  Ancak sansür yasaları,  özellikle “hard boiled” roman uyarlamaları  olan 

kara filmler için önemli bir kısıtlama olmuştur. Romanlarda yer alan politik yozlaşma ve çürüme 

filmlerden  çıkarılmak  zorunda  kalınmış,  bu  konular  yalnızca  ima  edilmiştir.  Hollywood'daki 

auteur örnekleri  çoğaltılabilir.  Ancak  Hollywood  sistemi  çok  güçlü  yönetmenleri  bile  kişisel 

sinema  anlayışlarından  uzaklaştırarak  yapımcıların  ya  da  stüdyoların  müdahelelerine  açık  hale 

getirmiştir (Monaco, 2004: 279-284).
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gitmiştir.  1960'larda  mevcut  olan  sosyal  ve  kültürel  hareketler  sert  bir  şekilde 

bastırılmış  ve 1970'lerde gerilemeye başlamıştır.  Başka bir  tabirle  ABD'nin İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı altın dönem 1970'lere gelindiğinde hem sosyal, 

hem de ekonomik açıdan sona ermiştir (Murray ve Schuler, 2007: 178-179). 

1974  yılının  En  İyi  Film Oscarı  adaylarına  baktığımızda  Baba  II (Godfather  II, 

Francis  Ford  Coppola),  Konuşma,  Çin  Mahallesi,  Lenny (Bob  Fosse)  ve  The 

Towering Inferno'yu (John Guillermin, Irwin Allen) görürüz. Bu filmlerden Baba II, 

Konuşma ve Çin Mahallesi söz konusu dönemde yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasi 

sıkıntıların bir çeşit yansımasıdır (Man, 1994: 138). Bu filmler toplumda ve devlet 

yönetiminde  var  olan  yozlaşmanın  neticesinde  yaşanılan  yabancılaşmayı 

anlatmaktadır. 

Coppola,  kendisine büyük başarı  ve ün getiren  Baba'dan sonra daha bağımsız bir 

yapım  olan  Konuşma’yı  çekmiştir.  Filmin  başkarakteri  Harry  Caul  klasik  kara 

filmlerde  sıkça  gördüğümüz  özel  dedektife  benzer  şekilde  dönemin  teknolojik 

olanaklarını  sonuna  kadar  kullanan  bir  takip  uzmanıdır.  Özel  hayatının 

mahremiyetine  önem  verir  ancak  işi  gereği  yabancıların  konuşmalarını  gizlice 

kaydetmekten rahatsızlık duymaz. Harry Caul, yaşlı ve zengin bir müşterisinin genç 

karısını takip etme görevini üstlenir. Genç kadın ve sevgilisinin konuşmalarını banda 

alır. Caul daha sonra olayın bir aldatma meselesinden daha derin olduğunun farkına 

varır, ses kayıtlarına göre genç kadının hayatının tehlikede olabileceğini anlar. Caul 

bu andan itibaren ipuçlarını değerlendirerek cinayeti önlemeye çalışacaktır (Gürmen, 

2007, 82). 
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Konuşma, tipik yeni kara film dedektifi için çok uygun bir örnek olmakla birlikte, 

dönemin  siyasi  çalkantılarını  yansıtma  konusunda  da  önemli  bir  örnektir.  Filmin 

gösterimi Watergate skandalı ile kesişir ve film Watergate'e bir gönderme olarak da 

ele  alınır  (Gürmen:  83)18.  Caul'in  dinleme tutkusu  ve dinlenme korkusu dönemin 

politik paranoyasını yansıtmaktadır. Francis Ford Coppola bu konu hakkında şöyle 

demektedir: “Bu film toplumumuzda yaşanan kabusvari durumla ilgili belirgin bir 

şey söyleyecek.  Yaşadığımız sistem, özel yaşamlarımıza müdahele etmek için her 

türlü karmaşık elektronik aygıtı kullanıyor” (Man, 1994: 44).

ABD’li  genç  sinemacıların  Avrupalı  meslektaşlarından  etkilendiği  belirtilmişti. 

Coppola, Konuşma'nın senaryosunu yazarken Michelangelo Antonio'ninin modernist 

klasiği  Cinayeti  Gördüm'den (Blow Up,  1966) etkilendiğini  belirtmiştir  (Gürmen, 

2007:  83).  Cinayeti  Gördüm, bir  fotoğrafçının  karıştığı  bir  cinayeti  anlatırken, 

Coppola  işitsel  duyuları  sorgulayan,  dinleme  üzerine  bir  hikayeyi  anlatmaktadır. 

Coppola  ve  diğer  genç  sinemacıların  Avrupa  sinemasından  bu  denli  etkilenmesi 

Avrupa merkezli festivallerden ödüllerle dönmelerini sağlamıştır. Konuşma'nın 1974 

yılında Cannes Film Festivali'nde kazandığı “Altın Palmiye” Amerikan sinemasının 

Avrupa sinemasından başarılı bir şekilde etkilendiğinin kanıtı olarak görülebilir.

Harry  Caul,  yeni  kara  filmde  göreceğimiz  zayıf  ve  kudretsiz  dedektif  modeline 

uymaktadır.  Caul  karakterini  canlandıran  Gene  Hackman  gösterişten  uzak  bir 

18 ABD  Başkanı  Richard  Nixon'ın  istifa  etmesiyle  sonuçlanan  Watergate  skandalı  Konuşma'nın 

konusuna benzer  şekilde gizli  telefon dinlemeleri  ile  ilgiliydi.  Demokrat  Parti'nin  telefonlarını 

dinletmek isteyen Nixon, ironik bir şekilde Beyaz Saray'da yaptığı telefon görüşmelerinin kayıt 

edilmesi nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştır. 
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görünüşe sahiptir.  Hackman’ın bu özelliği  Coppola tarafından da belirtilmektedir: 

“Hackman oldukça olağan bir tip ve sıradan bir görünüşe sahip, sadece bir işadamı 

görünümüne sahip. Bu yüzden Harry Caul rolü için çok uygun” (Bergan, 1998: 45) 

Zayıf  dedektif  yeni  kara  filmde  kendisini  içinden  çıkılmaz  bir  durum  içerisinde 

bulur. İpuçlarının peşinden koşar, ancak bulduğu her yeni ipucu olayı bir öncekini 

etkisiz kılar ve yeni sorular ortaya çıkar. Olay dedektifin kafasında sürekli yeniden 

şekillendirilmek zorundadır. Dedektifin güvendiği kaynaklar onu yanıltmaktadır ve 

dedektif  aslında  yanlış  kişilerin  peşindedir.  Yeni  kara  filmde  dedektif  çoğunlukla 

başarılı olamaz.

Yeni kara filmlerde görülen başarısız dedektife verilecebilecek bir diğer örnek Gece 

Kımıltıları’nın  ana  karakteri  Harry  Mosby’dir.  Harry  Caul  gibi  Harry  Mosby de 

Gene Hackman tarafından canlandırılmaktadır. Filmin yönetmeni Bonnie ve Clyde’ı 

yöneten Arthur Penn’dir.

Harry Mosby, eskiden futbolcu olan bir dedektiftir. Arlene adındaki eski bir sinema 

yıldızının kayıp kızı Delly’yi bulması için kiralanır. Arlene’e göre kızı, üvey babası 

Tom  Iverson  tarafından  Florida’ya  götürülmüştür.  Harry,  Delly’yi  üveybabasının 

yanında bulur. Bu sırada Delly denizin derinliklerinde bir uçak enkazı bulmuştur. 

Harry, Delly’yi eve götürür. Ertesi gün Delly bir film çekiminde kaza sonucu ölür. 

Harry,  Delly’nin  öldürüldüğünü  düşünür  ve  olayı  derinlemesine  inceledikçe 

cinayetler ve kaçakçılıktan oluşan bir suç zinciriyle karşılaşır. 
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Harry takıntılı  bir  dedektiftir.  Araştırma yapmak  onun için  bir  tutkudur.  Yıllardır 

görmediği  ve tanımadığı  babasının  izini  bulur  ve  sonunda bulur.  Ancak babasını 

bulmak Harry’yi tatmin etmeye yetmiştir. Babasıyla konuşmaz ve yeni bir ilişki içine 

girmez.  Öte  yandan karısı  Harry’yi  aldatmaktadır.  Harry,  karısını  müşterileri  için 

yaptığı  şekilde  bir  dedektif  gibi  takip  eder.  Delly  konusunda  da  Harry  merakını 

gideremez.  Delly’yi  annesine  teslim  etmesiyle  görevi  bitmiştir,  ancak  Delly’nin 

ölümü  onu  tekrar  araştırma  yapmak  için  tetikler.  Klasik  kara  film  dedektifinin 

olayları  çözmedeki  becerisi  bir  ipucundan diğer  ipucuna  ulaşmaktan  öte,  olayları 

geniş bir çerçeveden görebilmesine bağlıdır (Silver ve Ward, 1992: 206). Bu açıdan 

bakıldığında  yeni  kara  film dedektifi  başarısızdır.  Harry ipuçlarına  ulaştıkça  işler 

daha  da  karışır.  Harry  filmin  sonunda olayı  çözer,  ancak  olayı  çözmek  belki  de 

hayatına  mal  olacaktır.  Harry,  filmin  sonunda  yaralı  bir  şekilde  açık  denizde  bir 

tekneyle  daireler  çizmektedir.  Olayı  çözmeyi  başarmıştır,  ancak bu başarısı  hiçbir 

işine yaramaz. Gece Kımıltıları’nda bilginin değerinin olmadığı görülür. Filme göre 

bilgi artık güç değildir (Silver ve Ward: 206).  Öte yandan film, Watergate sonrası 

dönemde suçları açığa çıkarma sorunsalına da değinmektedir (Hirsch, 1999: 155).

Coppola'nın  Konuşma’sı Watergate'ten  izler  taşırken  Martin  Scorsese'nin  1976 

yapımı filmi  Taksi şoförü,  Vietnam gazisi Travis Bickle'ın yabancılaşma hikayesini 

anlatır.  Taksi  şoförü  yeni  kara  film  kahramanı  olarak  sıklıkla  karşılaştığımız 

dedektifden uzaklaşan ilk filmleden biridir (Schwartz, 2005: 33). Filmin senaryosunu 

“Notes on Film Noir” makalesinden tanıyacağımız Paul Schrader19 yazmıştır.

19 Paul Schrader ve Martin Scorsese Kızgın Boğa (Raging Bull, 1980), Günaha Son Çağrı (The Last  

Temptation  of  Christ,  (1988)  ve Bringing  out  the  Dead'de  (1999)  de  beraber  çalışmışlardır. 

Senaristliğin  dışında  yönetmenlik  de  yapan  Schrader'in  önemli  filmlerine  Kedi  İnsanlar  (Cat  
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Travis  Bickle  (Robert  De  Niro)  topluma  ve  şehre  uyum  sağlayamayan  ve  uyku 

sorunu  çeken  bir  Vietnam  gazisidir.  Geceleri  uyuyamadığı  için  taksi  şoförlüğü 

yapmaya başlar, böylece şehrin karanlık ve kirli yüzünü daha rahat görür. Müşterileri 

genelde ayak takımı, fahişeler ve satıcılarıdır. 

Travis ABD başkan adayı Charles Palantine'in kampanyasında görevli Betsy (Cybill 

Shephard) ile tanışır. Betsy Travis'i kampanyaya katılmaya ikna etmeye çalışırken, 

Travis  Betsy'den  randevu  almanın  yolunu  arar  ve  bunu  başarır.  Ancak  ilk 

buluşmalarında Betsy'yi porno film gösteren bir sinemaya götürür. 

Betsy tarafından terk edilen Travis, 12 yaşındaki fahişe Iris (Jodie Foster) ile tanışır. 

Travis,  Iris'i  satıcısı  Sport'dan (Harvey Keitel)  kurtarmak istemektedir.  Ancak Iris 

eve  dönmek  istemez.  Kurmaya  çalıştığı  sosyal  ilişkilerde  başarısız  olan  Travis 

silahlanmaya  başlar.  Amacı  Charles  Palantine'ı  öldürmektir.  Palantine'a  suikast 

gerçekleştirmek  için  beklerken  gizli  servis  elemanları  Travis'i  farkeder.  Miting 

alanından  kaçan  Travis  Iris'in  çalıştığı  otele  gider.  Sport'u  ve  oteldeki  diğer 

müşterileri vurur. Travis daha sonra silahı kafasına dayar ancak mermisi kalmamıştır. 

Iris'i kanlı bir çatışmayla kurtaran Travis birden halk kahramanı haline gelir. Travis 

ironik şekilde bir suikastçi kimliğinden halk kahramanı kimliğine geçiş yapar. 

Taksi  şoförü’nde  şehir,  klasik  kara  filmlerde  gördüğümüz  şekilde  kirlidir.  New 

York'un arka sokakları  filmin asıl  mekanıdır.  Travis'in  deyimiyle,  şehrin ‘çöplük’ 

olan kısmını görürüz. Travis'e göre şehir temizlenmesi gereken bir lağım çukurudur 

People, 1982) örnek verilebilir.
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(Hirsch, 1999: 236). Söz konusu lağım çukurunu Travis'in bakış açısından görürüz. 

Travis'in sahip olduğu sabit  olmayan huzursuz ruh durumunun da etkisiyle  şehrin 

sunumu dışavurumcu bir tarza da sahiptir. Filmin başlangıcında rögar kapaklarından 

çıkan  dumanın  Travis'in  taksisini  kapladığını  görürüz.  Taksi  dumanlar  içinden 

geçerken bir sergi objesi gibidir. Travis'in kullandığı taksi ile şehri gezer ve tanırız 

(Hirsch: 235-236). Travis ise kapana kısılmış biri görünümü vermektedir. Schrader'e 

göre filmde bir döngü vardır. Film başladığı yerde biter. Travis kapana kısılmıştır ve 

kefaretini  ödeyemez.  En  başa  geri  döner  ve  olumsuz  düşüncelerinden  kaçamaz 

(Aytaç ve Yücel, 2007: 46). 

Travis'in  Betsy  ile  kurmaya  çalıştığı  ilişki  onun  sosyal  alandan  ne  kadar  kopuk 

olduğunun  göstergesidir  (Schwartz,  2005:  34).  Başkan  adayının  seçim 

kampanyasında çalışan, toplumun normalde saygı duyacağı biri olan Betsy'yi porno 

sinemaya götürmesi Travis'in yabancılığını en iyi şekilde anlatan sahnelerden biridir. 

Travis'in  başkan  adayını  öldürme  girişimi  ise  onun  gerçeklikten  kopuşunun  bir 

göstergesidir. Filmin absürd yanlarından biridir. Travis'in başkan adayını öldürmesi 

için bir nedeninin bulunmaması onu diğer politik komplo teorisi filmlerinden ayırır 

(Spicer, 2002: 146). 

Filmin anlatımındaki üst ses, klasik kara filmleri hatırlatmaktadır. Scorsese, Travis'in 

hikayesini  kendi  ağzından  anlattırarak  klasik  kara  filmlere  bir  gönderme  yapar. 

Filmin  görsel  tarzı  ise  dışavurumcu çizgilerin  yanı  sıra yeni  dalga  sinemasına  da 

gönderme yapmaktadır. Sıçramalı kurgu, zoom kullanımı, el kamerası gibi unsurlar 
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Taksi şoförü’nü yeni dalga sinemasına yakınlaştırmaktadır (Spicer: 147). Yine yeni 

dalgayı  akıllara  getirecek  şekilde  filmde  doğaçlama  sahneler  bulunmaktadır. 

Özellikle  Travis'in  aynaya  bakarak  doğaçlama  yaptığı  sahne  filmin  kültleşmesine 

önemli  katkı  sağlamıştır.  Filmin  senarist  Schrader  doğaçlama  konusunda  şöyle 

demektedir:  “Senaryoda  sadece  ‘Aynada  kendi  kendine  konuşur’  yazıyordu  ve 

Bobby (Robert  De Niro) o replikle  çıkageldi.  Bir  sahneyi  üç sayfa  yazarsınız  ve 

çekerken beş sayfa olur, çünkü oyuncular sürekli bir şeyler ekler” (Yücel ve Aytaç, 

2007: 47). De Niro, “benimle mi konuşuyorsun?” repliğini bu sahneye eklemiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARA FİLMİN YENİDEN YORUMLANMASI: POSTMODERN DÖNEMDE 

KARA FİLM

Modernist  kara film sonrası dönemde kara film olgusu evrilmeye devam etmiştir. 

Kablolu televizyonun, video aygıtının yaygınlaşması gibi gelişmeler sonucunda kara 

film kendi medya alanını oluşturmaya başlamıştır. Kara filmin medya alanı içerisinde 

televizyon  dizileri,  video  oyunları,  dergiler  ve  çizgi  romanlar  da  yer  almaktadır 

(Naremore,  1998).  Andrew  Spicer'a  göre,  1981'de  Ateşli  Vücutlar'ın  gösterime 

girmesi postmodern kara film dönemini başlatmıştır (2002: 149).
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Günümüz  sinemasında  postmodern  kara  film  örneklerine  sıkça  rastlarız.  Bryan 

Singer’ın Olağan Şüpheliler’i (The Usual Suspects, 1994) bir suç hikayesidir, David 

Fincher’ın  Oyun  (The  Game,  1997)  adlı  filminde  içine  düştüğü  zor  durumdan 

kurtulamayan bir burjuvayı seyrederiz. Aynı yönetmenin bir diğer filmi Yedi (Seven, 

1995) bir polisiyedir.  Miami Vice dizisinin yönetmeni Michael Mann, Hırsız (Thief, 

1981), Manhunter (1986), Büyük Hesaplaşma (Heat, 1995) ve Collateral (2004) gibi 

örneklerle yeni kara filme katkıda bulunmuştur. Volker Schlöndorff’un Palmetto’su 

(1998) hapisten yeni çıkmış Harry Barber adındaki karakterin başını tekrar belaya 

sokmasını  konu  alır.  Günümüz  sinemasında  postmodern  kara  filmlere  sıkça 

rastlanmaktadır.

III.1. Postmodern Estetik ve Kara Film

Kara filmde postmodern dönemin estetiğini daha iyi anlamak için kısaca postmodern 

sanatın  özelliklerine  bakmak  gerekmektedir.  Arthur  Danto'nun  “sanatın  sonu” 

söylemi  postmodern  estetiği  anlamak için  iyi  bir  başlangıçtır.  Danto'ya  göre eski 

sanat  akımları  (Rönesans  sanatı,  dışavurumculuk,  izlenimcilik  vs.)  bir  söylem 

etrafından toplanmaktaydılar. Söz konusu sanat akımlarının izlediği belli yollar ve 

kurallar  bulunmaktaydı.  Sanat  yapıp  yapmamak  bu  kurallara  uymaya  bağlıydı. 

Danto'nun bahsettiği  sanatın sonu düşüncesi bu kuralların  artık geçersiz olduğunu 

belirtmektedir.  Artık  herşey  sanat  olabilir.  Artık  sanatı  belirleyen  kurallar  ve 

söylemler  yoktur.  Sanatsal  çalışmaları  yönlendirecek  bir  söylem bulunmadığı  için 
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sanatta  bir  iyileştirme  ya  da  gelişme  artık  mümkün  değildir  (Danto'dan  aktaran 

Conard, 2007: 106-107). 

Postmodern  estetiğin  bir  diğer  özelliği  sahip  olduğu  kolaj/montaj  biçimidir. 

Postmodernizmde  metin  ya  da  imge  tek  anlamlı  bir  biçimden  sıyrılmaktadır. 

Gösterimlerin ve anlamların üretimine metinlerin hem üreticileri hem de tüketicileri 

katılır  (Harvey,  2003:  67).  Postmodern  estetik  radikal  bir  göreceliğe  ve  eski 

formların  yeniden  oluşturulması,  bu formlara  göndermelerin  yapılması  ve değişik 

tarzların  karıştığı  bir  melezliğe  dayanmaktadır  (Conard,  2007:  107).  Söz  konusu 

kolaj ve melezlik post modern kara filmlerde yoğunlukla gördüğümüz bir özelliktir. 

Postmodern  yapıtlar  metinlerarasılık  özelliği  taşımaktadır.  Postmodern  metinler, 

başka metinler tarafından şekillendirilir. Söz konusu metinler gerçeği temsil etmek 

ya  da göstermek yerine  daha önce temsil  edilmiş  metinler  üzerinden bir  anlatımı 

benimser.

Postmodern sinema, post modern kara filmden daha geniş bir kavramdır. Buradaki 

amaç postmodern sinemadan çok postmodern kara filmin özelliklerini incelemektir. 

Bu bağlamda Quentin Tarantino ve David Lynch sinemasına postmodern kara film 

başlığı altında değinilecektir. 

Tarantino  sineması,  postmodern  kara  filmin  özellikle  popüler  kültüre  yaptığı 

göndermeler  bakımından  akla  gelen  ilk  örneklerden  biridir.  Rezervuar  Köpekleri  

(Reservoir Dogs, 1992) Madonna, Beretta, Gümüş Sörfçü ve Fantastik Dörtlü gibi 

çizgi romanlar ve Joel Schumacher’in filmi  The Lost Boys’a (1987) göndermelere 
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sahiptir. Ucuz Roman (Pulp Fiction, 1994), Green Acres ve Kung Fu gibi televizyon 

dizileri,  Mc Donalds ve Pepsi gibi çok uluslu şirketlere göndermeler yapmaktadır. 

John  Travolta'nın  filmde  yaptığı  dansı  1977'de  oynadığı  Cumartesi  Gecesi  

Ateşi’ndeki (Saturday  Night  Fever, John  Bedham)  gene  kendi dansına  bir 

göndermedir.  Başka  bir  deyişle,  John  Travolta  filmde  kendine  gönderme 

yapmaktadır. Marilyn Monroe filmde gönderme yapılan bir diğer ikondur (Conard, 

2007: 108). 

Kill  Bill  (2003-2004) serisi  ise  film  türlerinin  karışması  bakımından  belki  de 

Tarantino’nun  filmografisindeki  en  önemli  filmdir.  Kill  Bill'de  popüler  kültüre 

yapılan göndermelerin  yanı  sıra türler  de karışır.  Serinin iki  filmi de bir  samuray 

intikam  hikayesini  western  öğeleri  ve  Japon  anime  filmleri  estetiğiyle  karıştırır. 

Yönetmenin göndermeler konusunda en zayıf filmi gibi gözüken  Jackie Brown’da 

(1997) bile  önemli  göndermeler  mevcuttur.  Filmde  Jackie  Brown'u  canlandıran 

başrol oyuncusu Pam Grier 1970'lerde  blaxplotation20 filmleri  ve ‘b’ tipi  filmlerle 

ünlüdür. Grier'in hayranı olan Tarantino, filminde Grier'e başrol vererek kariyerinin 

tekrar canlanmasını sağlamıştır. Tarantino filmlerinde, kara film ve diğer film türleri 

ya da biçimler devamlı iletişim içindedir. 

20 Siyah istismar filmleri. Bu filmler 1970'lerin ilk yarısında konu, karakter ve geçtikleri ortam 

açısından siyah izleyicilere yönelik filmlerdir. Bu filmler 1950 ve 1960'ların toplumsal vicdan 

betimlemeleri gibi görülebilecek olsa da aslında siyah izleyiciyi hedefleyen bir ticari sömürü 

aracıdır. Siyah istismar filmleri genelde dedektif/ gansgter biçimlerini benimsemiştir. Ossie 

Davis'in Cotton'un Harlem' Gelişi ( Cotton Comes to Harlem, 1970), Gordon Parks'ın Shaft'ı 

(1971)  siyah istismar filmlerine örnek olarak gösterilebilir. 
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David Lynch ise yalnızca postmodern kara film için değil, postmodern sinema adına 

da  örnek  verilebilecek  en  önemli  yönetmenlerden  biridir.  Lynch’in  filmleri  hem 

pastiş21 hem  de  gerçeklik  olgusunu  sorgulaması  bakımından  postmodern  estetiğe 

önemli katkıda bulunmuştur. Lynch filmleri klasik kara film görselliği ve ikonlarını 

popüler  kültüre  özgü  formülleri  bir  araya  getirerek  gerçeküstücü  bir  anlatı 

çerçevesinde  yenilikçi  bir  senteze  ulaşmaktadır.  Parodi  ve  klişe,  kara  filmden 

pornografiye kadar film türlerinin eklektik bir şekilde kullanılması ve psikoanalitik 

çözümlemelere açık sorular Lynch filmlerinde sıklıkla görülen olgulardır. 

Lynch’in filmlerinin anlatımı postmodernizme uygun şekilde dağınık ve karmaşıktır. 

Dolayısıyla  onun filmleri  özneldir.  Seyirci  Lynch’in filmlerinden farklı  sonuçlara, 

farklı  çağrışımlara  ulaşabilir  (Teksoy,  2005:  826).  Modern  anlatıda  metin  ile 

okuyucu  arasında  bir  eleştiri  mesafesi  vardır.  Postmoden  anlatıda  ise  metin  ile 

okuyucu arasında bir etkileşim mevcuttur. Modern anlatının ortaya koyduğu eleştirel 

mesafe yerine postmodern filmler eleştirel dönüşlülük kuramını ortaya koyar ( Every 

ve  Hill,  1999:  103).  Başka  bir  deyişle  David  Lynch  filmleri  farklı  şekillerde 

okunabilir. 

David  Lynch  postmodern  anlatıya  uygun  şekilde  filmlerinde  izleyiciye  gerçeği 

sunmaz. Onun filmleri izleyiciye gerçekliğin temsili yerine, daha önceki bir temsilin 

temsilini  sunar.  Postmodernizme göre artık  temsil  edilecek  ya  da gösterilecek bir 

gerçek yoktur. 

21  Pastiş taklide dayalı bir artistik biçimdir. 
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Silgikafa (Eraserhead,  1977),  Fil Adam (Elephant Man, 1980),  Mavi Kadife (Blue  

Velvet, 1986),  Vahşi Yürek (Wild At Heart, 1990),  İkiz Tepeler (Twin Peaks: Fire 

Walks  with  Me),  Kayıp  Otoban  (Lost  Highway,  1994),  Mulholland  Çıkmazı  

(Mulholland Drive, 2002) David Lynch’in filmografisinde kara film etkileri taşıyan 

önemli filmlerdir. 

Gerçeküstü bir hikaye anlatan Silgikafa ile fiziksel açıdan deforme olmuş bir adamın 

dramını anlatan Fil Adam, görsel açıdan kara film etkileri taşımaktadır. Söz konusu 

örneklerin  sahip  olduğu  karanlık  ve  kasvetli  atmosfer,  bu  filmleri  kara  film 

kategorisine  yaklaştırmaktadır.  Mavi  Kadife,  Vahşi  Yürek,  İkiz  Tepeler,  Kayıp  

Otoban ve Mulholland Çıkmazı ise tematik olarak da kara film etkisi taşırlar.  Vahşi  

Yürek yol  filmi  ile  kara  filmi  birleştirir.  İkiz  Tepeler bir  genç  kızın  ölümünün 

araştırıldığı bir dedektif öyküsüdür.  Kayıp Otoban psikanalitik yorumlamalara açık 

bir yeni kara film örneğidir. Lynch, bu filminde  femme fatale karakterini ön plana 

çıkararak erkeklik krizini irdeler.  Mulholland Çıkmazı ise hafıza kaybını konu alan 

bir diğer örnektir. Filmde hafızasını kaybeden ana karakter, kendisini bir klasik kara 

film örneği olan Gilda’nın başrol oyuncusu Rita Hayworth ile özdeşleştirir.

Mavi Kadife ise Lynch filmleri  arasında özel bir yere  sahiptir.  Söz konusu filmle 

birlikte David Lynch kara film temalarından etkilenmeye başlamıştır.  Mavi Kadife 

“Lynchtown” olarak  adlandırabileceğimiz,  Lynch’in  diğer  filmlerinde  olduğu gibi 

ufak  bir  kasabada  geçmektedir.  Söz  konusu kasabanın  adı  Lumberton’dır.  Filmin 

başında  fonda  Mavi  Kadife şarkısıyla  birlikte  gökyüzünün  masmavi  olduğu, 

itfaiyecilerin  insanlara  güven  verdiği,  beyaz  çitlerle  çevrili  bahçelerin  bulunduğu 
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Lumberton kasabasının huzur dolu bir yer olduğunu görürüz. Ancak bu düzen kısa 

bir süre sonra bozulacaktır. Bahçesini sulayan bir adam kalp krizi geçirir. Daha sonra 

yeşil çimenlerin altında böceklerin dünyasını görürüz. Yüzeyde düzenli ve huzurlu 

bir hayat sürerken çimenlerin altı karanlık ve korkutucudur.

Babasının kalp krizi  geçirmesi  üzerine kasabaya  gelen Jeffrey,  (Kyle  MacLahlan) 

babasını ziyaret ettikten sonra yolda kesik bir kulak bulur. Kulağı polise teslim eder. 

Ancak  kulak  hakkındaki  merakı  geçmemiştir.  Bu  kulakla  ilgili  olarak  harekete 

geçmek  üzereyken  şerifin  kızı  Sandy’nin  (Laura  Dern)  de  olaydan  haberdar 

olduğunu öğrenir. Sandy, Jeffrey’e, Dorothy (Isabella Rosselini) adlı bir gece kulübü 

şarkıcısından bahseder.  Jeffrey olayla  Dorothy hakkında bir  bağlantı  olabileceğini 

düşünerek gizlice Dorothy’nin evine girer. Bu sırada Dorothy eve gelir ve Jeffrey 

dolaba  saklanır.  Dorothy,  Jeffrey’nin  dolapta  saklandığını  farkeder.  Bu  sırada 

Dorothy’nin  kocası  ve  çocuğunu  kaçıran  Frank  gelir.  Jeffrey  gene  saklanmak 

zorunda kalır ve dolaptan Frank’in Dorothy’ye tecavüzünü izler. Jeffrey, Dorothy’ye 

aşık olur ve bir ilişki yaşamaya başlarlar. 

Jeffrey,  Frank’in  uyuşturucu  işinde  olduğunu  keşfeder.  Bazı  polisler  de  Frank’le 

işbirliği  yapmaktadır.  Frank bir  gün Dorothy ve Jeffrey’yi  beraberlerken  yakalar. 

Daha sonra Jeffrey’i  feci  bir şekilde döver ve ıssız bir yolda bırakır.  Jeffrey olan 

bitenden korkmuştur. Sandy ile yakınlaşır. Bir gece Sandy ile eve dönerken Dorothy 

çıplak  bir  şekilde  Jeffrey’nin  evine  gelir.  Jeffrey  Dorothy’yi  evine  götürür.  Evde 

kocasının cesedi bulunmaktadır.  Jeffrey yine dolaba saklanır.  Frank onu bulamaz. 

Jeffrey saklandığı yerden Frank’i vurur. 
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Yaşanan  olaylardan  sonra  düzen  tekrar  kurulmuş  gibidir.  Dorothy  oğluna 

kavuşmuştur.  Jeffrey ve Sandy beraberdirler.  Aileleri  ile birlikte bahçede barbekü 

yapmaktadırlar. Film, açılıştaki görüntülere benzeyen sahnelerle sona erer.

Jeffrey’nin  hikayesi  bir  cinsel  uyanış  gibi  görülebilir.  Okulu yeni  bitirmiş  Jeffrey 

kalp krizi geçiren babasının işlerine bakmaya başlar. Bir bakıma yetişkinliğe adım 

atar.  Dorothy  ve  Frank,  Jeffrey  için  anne  ve  baba  figürü  olarak  görülebilecek 

karakterlerdir. Jeffrey’nin pasifliği dolaptan Dorothy ve Frank’i dikizlerken de sürer. 

Jeffrey bu sahnede anne ve babasının cinsel deneyimini “dikizleyen” çocuk gibidir. 

Bu açıdan bakıldığında film Oidipal bir anlatıya da sahiptir. Oidipal bir çerçeveden 

baktığımızda Jeffrey annesi (Dorothy) ile birlikte olur ve babasını (Frank) öldürür. 

“Dikizleme” sahnesi sinemanın sunduğu temsilin yeniden yorumlanmasını da içerir. 

Jeffrey dolaba saklandıktan sonra olayları onun bakış açısından görürüz. Daha sonra 

Jeffrey dolaptan çıkar ancak seyirci olan biteni dolabın içinde görmeye devam eder. 

Jeffrey’nin “dikizleme” eylemini artık seyirci üstlenmiştir.

Film en başından itibaren iki farklı dünyayı gözler önüne serer. Bir yanda huzurlu 

Lumberton varken, çimenlerin altında korkunç bir dünya yer almaktadır. Bu duruma 

benzer şekilde, bir yanda iyi aile kızı görünümündeki Sandy’nin yer aldığı düzenli 

dünya, diğer yanda femme fatale görünümlü ama aslında bir kurban olan Dorothy’nin 

yaşadığı karanlık dünya yer alır. Mavi Kadife’de düzen ve huzurun sunumu oldukça 

gariptir.  Düzenli  Lumberton’da  itfaiyecinin  el  sallaması  ile  çocukların  kurallara 
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uygun şekilde karşıdan karşıya geçmeleri söz konusu huzur ve düzeni özümsememizi 

engeller.  Düzen ve huzur bir masal aracılığıyla  temsil  edilir.  Lynch’in filmlerinde 

masal  sembolik  gerçekliğin  temsilcisi  olmaktan  çıkmıştır.  Lumberton  örneğinde 

gördüğümüz gibi masalın olduğu yerde gerçeklik bulunamaz; gerçekliğin bulunduğu 

yerde (kötünün dünyası) ise masala yer yoktur (Atayman, 2004: 220).

Jeffrey, Mavi Kadife’de klasik kara filmlerde sıkça görülen bir temaya benzer şekilde 

kendini çözemediği olayların içinde bulur. Şans eseri bulduğu kulak, onu karanlık bir 

dünyanın  içine  sokar.  Söz  konusu  karanlık  dünya  kötü  adamların,  femme  fatale 

görünümlü kadınların ve gece kulüplerinin dünyasıdır.  Ancak David Lynch,  Mavi 

Kadife’de kara film erkek karakterini yeniden çizmiştir. Jeffrey, genellikle orta yaşlı, 

sıradan görünümlü, başarılı olmasa da tecrübeli kara film karakterine göre çok toy ve 

deneyimsizdir.  Jeffrey’nin izini sürdüğü olaylar ve yürüttüğü soruşturma da diğer 

dedektif  ya  da  takip  filmlerinden  faklılık  göstermektedir.  Diğer  kara  filmlerde 

gördüğümüzün aksine Jeffrey’yi  paranoya ya da intikam duygularından öte merak 

motive etmektedir. Jeffrey başlangıçta olayların dışında olduğu için bir bakıma pasif 

bir araştırmacıdır (Hirsch, 1999: 175).

Mavi  Kadife’de  kara  filmde  kadın  rolü  de  yeniden  yorumlanmaktadır.  Dorothy, 

makyajı, saçları ve gece elbiseleriyle klasik bir femme fatale görünümü çizmektedir. 

Cinsel açıdan aktif ve arzulanmaktadır. Ancak  Mavi Kadife’de Dorothy bir  femme 

fatale olmaktan  çok  bir  kurbandır.  Kocası  ve  çocuğu  kötü  adamlar  tarafından 

kaçırılmıştır. İyi aile kızı görünümündeki Sandy’nin merakı ise Jeffrey’nin karanlık 
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dünyaya  geçişine  neden  olan  bir  etkendir.  Sandy,  gizlice  polis  olan  babasının 

konuşmalarını dinlemiş ve Jeffrey’i olayı çözmesi için ayartmıştır. 

III.3. Yeni Kara Filmde Kadın

Mavi Kadife’de görüldüğü üzere, yeni kara filmde femme fatale farklı şekillerde ele 

alınmaktadır. Kimi zaman bir kurban haline gelen  femme fatale, kimi zaman klasik 

dönemdekiden  farklı  olarak  çok  daha  ölümcül  hale  gelir.  Kadının  toplumda 

özgürleşmesi, beraberinde daha güçlü bir femme fatale’i getirmiştir. Yeni kara filmde 

klasik  femme  fatale’e  göre  daha  güçlü  ve  daha  ölümcül  bir  femme  fatale yer 

almaktadır. Ateşli Vücutlar ve Son Tahrik, söz konusu femme fatale’in temsil edildiği 

yeni  kara  film  örnekleridir.  Ancak  bazı  kara  film  örneklerinde  femme  fatale’e 

göndermeler  yapılmasına  rağmen kadın  karakter  femme fatale özelliği  göstermez. 

Femme  fatale’in  ölümcül  yanı  bu  filmlerde  yer  almaz.  Coen  kardeşlerin  Kansız  

(Blood Simple, Joel Coen, 1994) ve  Orada Olmayan Adam (The Man Who wasn’t  

There, Joel Coen, 2001) adlı filmleri bu kategoride ele alınacaktır.

Yeni kara filmde kadın konusu klasik dönem ile iki noktada daha ayrılmaktadır. Bu 

noktaların  ilki  kadın  dedektif/polistir.  Klasik  kara  filmde  hiç  kadın  dedektif  yer 

almamaktadır. Klasik dönemde kadın, çoğunlukla ya  femme fatale ya da ahlaklı iyi 

kadındır. Yeni kara filmde ise başrolde kadın karakterleri de görürüz. Bu tür filmlere 

örnek olarak, Siesta ve Mavi Çelik incelenecektir.
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Yeni kara film ile klasik dönemi ayıran ikinci nokta ise kadın yönetmenlerdir. Klasik 

dönemde, 1953 yılında Otostopçu’yu (Hitchiker) çeken Ida Lupino dışında kara filme 

imza atmış bir kadın yönetmen bulunmamaktadır. 1980 sonrası dönemde ise Kathryn 

Bigelow (Mavi Çelik), Lizzie Borden (Aşk Suçları, Love Crimes, 1992), Tamra Davis 

(Guncrazy,1992),  Mary  Lambert  (Siesta,  1987),  Sondra  Locke  (Impulse,  1990), 

Dorothy Ann Puzo (Soğuk Çelik, Cold Steel, 1987), Katt Shea Ruben (Stripped to  

Kill, 1987) ve Lili Fini Zanuck (Rush, 1991) gibi kadın yönetmenler de kara film 

tarzında filmler yapmıştır  (Covey, 2003: 311). 

Yeni kara film adına önemli bir örnek olan  Ateşli Vücutlar'ın yönetmeni Lawrance 

Kasdan,  İkinci  Dünya  Savaşı  sonrası  Amerikan  sosyo-kültürel  ortamı  ile  çağdaş 

toplum  arasında  bir  paralellik  kurulabileceğini  belirtir.  Kasdan'a  göre  kadının 

toplumda  özgürleşmesi  1970'li  yıllarda,  İkinci  Dünya  Savaşı  sırasında  savaşan 

erkeklerin  eşlerinin  onlar  savaşırken  nerede  olduklarını  merak  etmelerine  benzer 

şekilde bir güvensizlik hissi oluşturmuştur (aktaran Erickson, 2006: 313). Popüler bir 

kadın dergisinin yayıncısı  olan Alan Waxenberg 1950'li  yıllardan beri toplumdaki 

kadın rolünün ev dışında da geliştiğini belirtmektedir. Waxenberg'e göre 1960'lı ve 

1970'li  yıllarda  kadınlar  ev  dışında  tecrübe  kazanmaya  başlamışlardır  (aktaran 

Erickson,  2006:  313).  Ancak  kadınların  toplumda  hızla  yükselmesi  beraberinde 

güvensizlik  ve  suçluluk  getirmiştir  (Shelton’dan  aktaran  Erickson:  313).  Kadının 

toplumda artan rolüyle beraber klasik kara filmde yer alan  femme fatale yeni kara 

filmde modernleşerek yeni femme fatale haline gelmiştir. Yeni kara filmdeki femme 

fatale tıpkı  klasik dönemdeki  öncülü gibi  güvensizdir  ve erkek kahramını  yıkıma 

götürmektedir.  Ancak  dönemin  kendine  özgü  koşullarında,  özellikle  sansür 
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mekanizmasının  esnemesi  sonucunda  yeni  ‘femme fatale’,  klasik  ‘femme fatale’e 

göre daha özgür, daha güçlü ve daha ölümcül hale gelmiştir. Klasik kara filmde yok 

edilen arzu nesnesi yerine yeni kara filmde ‘femme fatale’, kazanan taraftır. 

Ateşli  Vücutlar,  Billy  Wilder'ın  John Cain'in  romanından  uyarladığı  1944 yapımı 

Çifte  Tazminat filminin  yeniden  çevrimi olarak ele  alınmakta ve incelenmektedir. 

Çifte  Tazminat'ta  sigortacı  Walter  Neff,  kendisini  baştan  çıkaran  Phyllis 

Dietrichson'la  beraber  Dietrichson'ın  zengin  ve  yaşlı  kocasını  kaza  süsü  vererek 

öldürerek sigortadan çifte tazminat almak isterler. Ateşli Vücutlar'da,  ölümcül kadın 

Matty Walker ile kolay etki altında kalan Ned Racine ve bu ikilinin öldürmek istediği 

yaşlı  koca  Edmund  Walker  Çifte  Tazminat ve  Ateşli  Vücutlar arasındaki  paralel 

karakterlerdir. Çifte Tazminat'ta olayın peşini bırakmayan Barton Keyes karakterinin 

yerini Ateşli Vücutlar’da Ned Racine'in polis ve savcı arkadaşları almaktadır. Ancak 

Ateşli Vücutlar için birebir bir yeniden çevrim denilemez. Filmin bir yeniden çevrim 

olduğu jenerikte de yer almamaktadır. Film, Cain'in romanının ve Wilder'ın filminin 

özünü  yinelerken  karakter  isimleri,  zaman  ve  mekan  gibi  konularda  özgür 

davranmaktadır22 (Verevis, 2004: 313). 

Daha  önce  bahsedildiği  üzere,  Ateşli  Vücutlar’da  avukat  Ned  Racine,  Çifte  

Tazminat'taki  kurban Walter  Neff'in  yerini  almıştır.  Sıradan bir  avukat  olan  Ned 

22 Yeni kara filmde yeniden çevrimlere sıkça rastlanmaktadır. 1970'lerden başlayarak klasik dönem 

kara filmleri yeniden çekilmiştir. Yeniden çevrimlere Elveda Sevgilim (Farewell My Lovely,  Dick 

Richards/ 1975) -  Cinayet Sevgilim (1944), Büyük Uyku (The Big Sleep,  Michael Winner, 1978)-  

Büyük Uyku (1948), Guncrazy (1992, Tamra Davis)-  Gun Craz y (1950), The Underneath (Steven 

Soderbergh, 1995)- Criss Cross (1949), Postacı Kapıyı İki Kere Çalar (The Postman Always 

Rings Twice/ 1981)- Postacı Kapıyı İki Kere Çalar (1946), Against All Odds ( Taylor Hackford/ 

1984)- Geçmişin Gölgesinde (1947) gibi  filmler  verilebilir (Verevis, 2004).
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Racine  (William  Hurt),  Matty  Walker  (Kathleen  Turner)  ile  tanışır  ve  Walker 

tarafından  kolaylıkla  baştan  çıkartılır.  İkili,  Walker'ın  zengin  kocasını  kaza  süsü 

vererek  öldürmek  ve  kalan  mirasa  sahip  olmak  istemektedir.  Planlarını 

gerçekleştirirler, ancak işler Ned Racine'in istediği gibi gitmez. Matty, Ned'in haberi 

olmadan imzasını  taklit  edip kocasının vasiyetinde değişiklikler  yaparak  vasiyetin 

iptal olmasını sağlar ve kocasından kalan mirasın tamamına sahip olur. Ned Racine 

daha önce düzenlediği vasiyetlerde benzer hatalarda bulunmuştur. Bu yüzden olay 

adli makamlarca fazla büyütülmez. Daha sonra Ned, Matty'nin vasiyette değişiklik 

yapmak için kendisiyle beraber olduğunu anlar. Matty, Ned Racine'i tuzağa düşürür. 

Matty, evin kayıkhanesine bir patlayıcı tuzağı kurar. Ned bu tuzağı farkeder. Matty 

tuzağı  kendisi  patlatır.  Matty  ölür  ve  Ned  hapse  atılır.  Ned  hapishanede  olayın 

farkına  varır.  Kathleen  Turner'ın  gerçek  kimliği  Matty  Walker  değildir.  Matty 

Walker, gerçek adı Marry Ann olan Kathleen Turner'ın bir arkadaşıdır. Gerçek Matty 

Walker, Marry Ann tarafından öldürülmüş ve cesedi daha önceden olay yerine, yani 

kayıkhaneye  bırakılmıştır.  Ned'in  Matty/  Marry  Ann'in  lise  yıllığını  bulması 

şüphelerini doğrular. Ned, hapishanedeyken Marry Ann egzotik bir adada başka bir 

adamla deniz kenarında güneşlenmektedir.

Yeni  kara  filmde  femme fatale modernize  edilmiştir.  Matty  (Marry  Ann)  çağdaş 

dönemin örümcek kadınıdır. Klasik dönemdeki femme fatale'lere göre daha güçlü ve 

daha  girişkendir.  Matty  kendi  planını  yapar  ve  Ned'i  bu  planda  istediği  şekilde 

kullanır.  Klasik dönem  femme fataleleri ise her ne kadar ölümcül olsalar da erkek 

kurbanlarına  daha  bağımlıdır.  Çifte  Tazminat'ta  ve  Penceredeki  Kadın'da  femme 

fatale'ler  planlarını  oluşturmak  ve  yürütmek  için  erkek  karakterlere  ihtiyaç 
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duymaktadır.  Ancak  Matty  bütün  senaryoyu  en  başından  kendisi  planlar  ve 

uygulamaya  koyar  (Hirsch,  1999:  183).  Filmin  bir  sahnesinde  Ned  Racine  ile 

Edmund  Walker'ı  öldürmek  için  kullanacağı  bombayı  yaptırdığı  Teddy  Lewis 

(Mickey Rourke) arasındaki diyalogda Teddy, Ned'e dikkatli olması gerektiğini, bir 

suçlunun  yakalanması  için  50  farklı  yolun  mevcut  olduğunu  ve  suçlunun  bu 

yollardan 25'ini bile düşünebilse dahi sayılacağını söyler. Matty belki de 50 farklı 

yolun 50'sini  de düşünebilmektedir.  Yaptığı  plan kusursuzdur. Matty,  Edmund ve 

Ned'le beraber yediği akşam yemeğinde Matty kadın olduğu için erkek işlerinden 

anlamadığını  söyler.  Aslında  erkeklerden  çok  daha  fazlasını  anlamakta  ve 

bilmektedir.  Yine  klasik  kara  filmlerdeki  femme  fatale'lerden  farklı  olarak  sahip 

olduğu güç ve bu gücü kullanma becerisi yeni ‘femme fatale'i oyunun galibi haline 

getirir.

Son Tahrik, Ateşli Vücutlar'ın izinden giden bir diğer yeni kara filmdir. İlk gösterimi 

kablolu  yayında  yapılan  film daha sonra beyaz  perdede ticari  gösterime girmiştir 

(Bould, 1996: 97). Linda Fiorentino'nun canlandırdığı Bridget karakteri, tıpkı öncülü 

femme  fatale'ler  gibi  ölümcüldür.  Doktor  lakaplı  Clay  Gregory  (Bill  Pulman) 

uyuşturucu kullanıcılarına para karşılığı reçete satan küçük bir suçludur. Ancak son 

olarak  büyük  çapta  bir  uyuşturucu  işine  girer.  Kazandığı  parayı  eşi  Bridget  ile 

kutlayacakları sırada Bridget parayı alır ve küçük bir kasabaya kaçar. Burada Ateşli  

Vücutlardaki Matty'ye  benzer  şekilde  kimlik  değiştirerek  Wendy Kroy adını  alır. 

Kasabada  tanıştığı  Mike'la  ilişkiye  girer.  Mike  bu  ilişkide  duygusallık  ararken 

Bridget  sadece  cinsel  birliktelik  istemektedir.  Bridget  kocasının  gönderdiği 

dedektiflerden cinselliğini  kullanarak kurtulur.  Mike'ı  ise kurduğu hayali  bir oyun 
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içerisinde  kocasını  öldürmeye  ikna  eder.  Mike  Clay'i  öldüreceği  sırada  onun 

Bridget'ın  kocası  olduğunu anlar.  Ancak olay yerine gelen Bridget  yine de Clay'i 

öldürür. Bridget, Mike'ın geçmişte bir travestiyle olan ilişkisinden haberdar olmuştur 

ve Mike'ın pişmanlık duyduğu bu olay vasıtasıyla onu tahrik eder. Mike, Bridget'a 

tecavüz  eder  ve  Bridget  cinayeti  Mike'ın  üzerine  yıkmayı  başarır.  Mike  hapse 

girerken, Bridget bir limuzinde bütün olayların açığa çıkabilmesi için kalan son delil 

olan Mike'ı kandırmak için Clay'in kapı ziline koyduğu farklı isim kağıdını yakar.

Film konu itibarı ile Ateşli Vücutlar'la benzerlik taşımaktadır. İki femme fatale'in de 

kimliklerini  saklaması,  kurbanlarını  kocalarını  öldürmek  için  kullanmaları  ve 

kurbanları  hapiste  iken  kendilerinin  paraya  sahip  olmaları  iki  filmde  de  yer  alan 

benzer özelliklerdir.  Bridget da Matty gibi önemli bir plana imza atmıştır.  Ancak 

Bridget bir B planını da eksik etmemiştir. Mike, Clay'in Bridget'ın kocası olduğunu 

anlamıştır, ancak yine de Bridget'ın üstesinden gelmeyi başaramamıştır.

Matty ve Bridget güçlü kadınlardır ve planları başarıya ulaşmıştır. Ancak iki femme 

fatale arasında filmsel anlatı konusunda bir ayrım da bulunmaktadır. Ateşli Vücutlar  

Ned  Racine'in  üzerinden  anlatılan  bir  filmdir.  Filmde  yaşananlar  Ned  Racine 

karakterinin  kötü  talihidir.  Matty  onu  bulmuş,  kullanmış  ve  yıkıma  uğratmıştır. 

Matty, klasik dönem femme fatale'leri gibi bir yardımcı oyuncudur. Ana karakterin 

başına gelen kötü olaydır. Son Tahrik'de ise Bridget bir femme fatale olmasının yanı 

sıra  aynı  zamanda  filmin  ana  karakteridir.  Filmin  en  başından  beri  Bridget'ın 

hikayesini izleriz. Filmi yönlendiren Bridget'tır.  İzleyici ile Bridget arasında hiçbir 

engel yoktur (Hirsch, 1999: 185). 
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Yeni femme fatale'ler, klasik dönem femme fatale'lerinin tersine dolaysız, açık sözlü 

ve gerektiğinde cinsel yönden saldırganlaşarak kendilerini metalaştırmaya açıktırlar 

(Zizek, 2001: 23) Bu tutumun altında yatan nedenlerden biri sansür uygulamasında 

yaşanan esnemedir. Kara filmde sansür nedeniyle ima edilmek zorunda kalınan şey 

yeni kara filmde açık bir seçilde ortaya konar. Slavoj Zizek, iki  farklı femme fatale'i 

karşılaştırırken  Çifte Tazminat'ta Walter Neff ve Phyllis Dietrichson arasındaki hız 

sınırı diyalogu ile Son Tahrik'teki Bridget ile Mike'ın ilk karşılaşmalarını örnek verir. 

Çifte  Tazminat'taki  diyalog  hız  sınırı  üzerinedir.  Walter  ve  Phyllis  eyaletteki  hız 

sınırını  ima  ederek  birbirlerine  kur  yapmaktadır.  Phyllis,  Walter’ın  “çok  hızlı 

gittiğini”  ima etmektedir.  Bu noktada bir  çift  anlamlılık  mevcuttur.  Dönemin sıkı 

sansür kontrolünü aşabilmek için söz konusu çift anlamlılık dönemin sık kullanılan 

yöntemlerinden  biri  olmuştur.  Son  Tahrik'de  ise  Mike  ve  Bridget'ın  ilk 

karşılaşmasında  Bridget  Mike'ın  fermuarını  açar  ve  penisini  kontrol  eder  (Zizek, 

2001: 24). 

Klasik  femme fatale'in kışkırtıcılığı, hükmetmesi, cinsel bakımdan doyurulamaması 

erkeğin  mazoşist-paranoyak  fantezisidir.  Bu  noktadan  yola  çıkarsak  klasik  kara 

filmde bir  femme fatale tehdidi  yoktur.  Tehdit  olarak görülen şey bir  tehdit  değil 

fantezidir. Klasik femme fatale karakteri ataerkil egemenliğin kendisinin ürettiği bir 

düşman figürüdür. İhtiyaç duyulan ama açıkça kabul edilmeyen bir olgudur. Bu olgu 

sonunda cezalandırılır ve erkek egemen düzen tekrar kurulur. Yeni femme fatale ise 

kendini metalaştırarak bu fanteziyi  parçalar. Erkeğin fantezisini  doğrudan doğruya 

gerçekleştirerek onu yıkar (Zizek: 25-26). 
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Coen kardeşler yeni kara filmde  femme fatale karakterini farklı bir şekilde ele alan 

yeni  kara filmci  sinemacılardır.  1984’te  Kansız  ile  başlayan  filmografileri  Barton 

Fink (1991), Fargo (1996), Büyük Lebowski (1998), Neredesin Be Birader? (2000), 

Orada Olmayan Adam ve İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Oldmen,  2007) gibi 

önemli yeni kara film örneklerine sahiptir. Bu örnekler arasından Kansız ve  Orada 

Olmayan Adam yeni kara filmdeki femme fatale temsiline farklı boyut getirmektedir. 

Kansız, Teksas’da geçen bir aldatma ve cinayet öyküsünü konu alan bir yeni kara 

filmdir. Filmde Ray adlı karakter patronunun karısı Abby ile bir ilişki içerisindedir. 

Ray’in patronu Marty bu durumdan şüphelenir ve durumu aydınlağa çıkarması için 

bir  dedektif  tutar.  Visser adındaki dedektif  ikilinin ilişkisini  fotoğraflar.  Marty bu 

durumu kendine yediremez. Visser’ı bu sefer Ray ve Abby’yi öldürmesi için tutar. 

Visser kimseyi öldürmez, ancak fotoğraflarda fotomontaj yaparak onları öldürdüğüne 

dair  kanıt  yaratır.  Visser  fotoğrafı  Marty’ye  verir  ve  Marty  fotoğrafı  umumi 

tuvaletteki “Ellerinizi yıkayınız” yazısı ile değiştirir. Visser, parasını aldıktan sonra 

Marty’yi  Abby’nin  silahıyla  vurur  ve  fotoğraf  zarfını  alarak  gider.  Visser’ın 

ayrılmasından sonra Ray, patronunu görmeye gelir, Marty’nin vurulduğunu görür ve 

bunu  Abby’nin  yaptığını  düşünür.  Ray,  Marty’nin  cesedini  alarak  şehir  dışına 

götürür, ancak onun henüz ölmediğinin farkına varır ve onu diri diri gömer. Visser 

ise çakmağını olay yerinde unutmuştur ve Marty’nin fotoğrafı değiştirdiğini farkeder. 

Visser bu sefer gerçekten Ray ile Abby’yi öldürmek için harekete geçer. 
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Kansız’da  Çifte Tazminat’a benzer bir hikaye anlatılmaktadır.  Kocasını aldatan bir 

kadın  ve  ölü  bir  koca,  iki  film  arasındaki  tematik  benzerliklerdir.  Ancak  Çifte  

Tazminat’tan farklı olarak koca, karısını  ve sevgilisini  öldürmek isterken,  kocanın 

katili karısı ya da karısının sevgilisi değildir. Marty, klasik kara filmde gördüğümüz 

suçsuz koca rolünden uzaktadır. Çalışanları onu sevmez. Kendisini aldatan karısını 

öldürtecek kadar gaddardır. Kurban değil avcı rolündedir. Ancak kendi yaptığı plan 

ölümüne neden olur. Ray’in ise Marty’yi öldürmek gibi bir düşüncesi yoktur. Basit 

ve  sönük  bir  taşra  delikanlısıdır.  Marty’nin  cesedini  görünce  Abby’nin  onu 

öldürdüğünü  düşünecek  kadar  da  naiftir.  Abby  ise  kocasını  aldatmasına  rağmen 

femme fatale çizgisinden  çok uzaktadır.  Görünüş  olarak  ölümcül  olmanın  aksine 

taşralı ve sadedir. Kocasını aldatmasına rağmen dürüsttür. Kocasından ayrılır ve Ray 

ile  yaşamaya  başlar,  ikili  oynamaz.  Herhangi  bir  maddi  beklentisi  yoktur.  Ray’i 

gerçekten  sever.  Avcı  yerine  kurban  rolündedir.  Önce  kocası,  sonra  da  dedektif 

Visser  tarafından  öldürülmek  istenir.  Ancak  iki  seferde  de  kurtulur.  Klasik  kara 

filmde kaybeden ya da yeni kara filmdeki kazanan femme fatale değildir. Kazanmak 

bir yana, Abby’nin herhangi bir planı dahi yoktur. Soğukkanlı olmak yerine naiftir. 

Kocasının  ölümünden  o  denli  etkilenir  ki,  filmin  sonunda  öldürdüğü  Visser’ın 

mezarından çıkıp gelen kocası olduğunu düşünür. Abby’nin diğer karakterlere göre 

tek kazancı hayatta kalmasıdır. 

Abby’yi  bir  erkek fantezisi  olarak ele  almak çok zordur.  O, yeni  kara filmde bu 

fanteziyi açık seçik sunan  femme fatale’den çok farklıdır. Coen’ler aşina oldukları 

klasik kara film kalıbını alarak ters yüz etmiştir. Klasik kara filmdeki avcının yerine 

kurbanı, kurbanın yerine de avcıyı koymuşlardır.  Kansız, her kocasını aldatan kadın 
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karakterin femme fatale olmak zorunda olmadığını gösterir. Abby bir ‘femme fatale’ 

değil counter fatale’dir (karşı fatale) (Hirsch, 1999: 220).

Coen’lerin,  femme fatale tiplemesini farklı bir şekilde ele aldıkları bir diğer filmleri 

Orada Olmayan Adam’dır. Filmin berberlik yapan ana karakteri Ed Crane (Billy Bob 

Thornton) soğuk ve çevresine ilgisiz birisidir. Karısı Doris’in (Frances McDormand) 

kendisini  patronuyla  aldattığından  şüphelenir.  Hatta  buna  emin  olduğunu  söyler 

ancak  hiçbir  tepki  vermez.  Bir  gün  berber  dükkanındaki  bir  müşteri  Ed’e  kuru 

temizleme işinden söz eder ve 10.000 dolara ihtiyacı olduğunu belirtir. Ed, bu parayı 

muhasebeci olan karısının sevgilisi ve patronu “Büyük Dave”den (James Gandolfini) 

temin etmeyi  düşünür. Big Dave’e isimsiz bir  mektup yazarak 10.000 dolar ister. 

Aksi  takdirde  Doris  ile  ilişkilerini  açığa  çıkaracağına  söyler.  Dave,  Ed’in  şantaj 

yaptığını anlar. İkili arasında çıkan kavgada Ed kendisini korumak isterken Dave’i 

öldürür. Ancak polis Ed’den değil, muhasebe defterlerinde hatalar olması nedeniyle 

Doris’ten şüphelenir. Doris hapse girer ve hapiste intihar eder. 

Doris,  Oradan  Olmayan  Adam’da  femme  fatale gibi  görünmeye  çalışan  bir 

karakterdir.  Femme  fatale’e  özenmesine  rağmen  Doris  çekicilik  ve  cinsellikten 

uzaktır.  Doris’i  bir  sahnede  köpüklü  bir  küvette  sigara  içerken  görürüz.  Femme 

fatale tiplemesine gönderme olan bu sahnede Doris’in ne kocası Ed tarafından ne de 

erkek izleyici tarafından hiçbir şekilde arzu edilebilir bir yanı yoktur. Diğer yandan 

Doris’in  içine  düştüğü  durum  Ateşli  Vücutlar’daki  Matty  ya  da  Son  Tahrik’teki 

Bridget’tan çok daha farklıdır. Matty ya da Bridget gibi kazanmak bir yana, Doris 

işlemediği bir suç yüzünden hapse girer ve intihar eder. 
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Orada Olmayan Adam,  Kansız’daki gibi,  aldatma içeren bir hikayeye  sahiptir.  Ed 

Crane, Marty gibi karısı tarafından aldatılmaktadır. Yine Ed Crane, Marty’nin yaptığı 

gibi  bir  plan yapar.  Doris  ise,  Abby gibi  olayların  dışındayken birden merkezine 

oturur. 

Premiere dergisinin 1993 yılında yaptığı “Hollywood’da Kadın” adlı araştırmasında 

1949-1979 arası dönem ile 1983-1992 arası dönem karşılaştırılmıştır.  İlk dönemde 

7318  filmin  sadece  14’ü  7  farklı  kadın  yönetmen  tarafından  çekilmiştir.  İkinci 

dönemde  ise  1794  filmin  81  tanesi  kadın  yönetmenler  tarafından  çekilmiştir. 

Görüldüğü  üzere,  kadın  yönetmenlerin  sayısında  artış  bulunmakla  birlikte 

Hollywood’da çekilen filmlerin halen çok büyük bir çoğunluğu erkek yönetmenlere 

aittir.  Ancak  kadın  yönetmenler  azınlıkta  olsalar  da  kadın  seyirci  sayısında  artış 

vardır. Premiere dergisinin aynı araştırmasında 25 yaş üstü kadın seyircilerin en aktif 

izleyici  grubu olduğu belirtilmektedir  (Covey,  2003: 312). 1980’lerden sonra yeni 

kara  filmlerde  kadın  kahramanların  görünmesi  bu  gelişmenin  bir  sonucu  olarak 

görülebilir.

Söz konusu filmlere verilebilecek örneklerden ilki  Mary Lambert’ın  Siesta (1987) 

adlı  filmdir.  Film  Claire  adlı  bir  ABD’linin  İspanya’da  geçenleri  anlatır.  Claire 

uyandığında yaralı haldedir. İçinde bulunduğu durumu anlamaya çalışır. Bu noktada 

geriye  dönüşler devreye  girer.  Claire birisini  öldürdüğünden şüphelenerek bulanık 

hafızasındaki olayları açığa çıkarmaya çıkarır. 
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Claire bir femme fatale ya da başrol oyuncusunun kız arkadaşı değildir. Bizzat filmin 

başrol  oyuncusudur.  Kara  film  erkek  karakterinin  sahip  olduğu  çelişkili  ruh 

durumuna sahiptir. 

Siesta,  geriye  dönüşlere dayalı  bir  filmdir.  Geriye dönüş klasik kara filmlerde sık 

kullanılan bir anlatı tarzıdır. Bu anlatı tarzını benimseyen filmler genellikle üst ses 

anlatımını  kullanır.  Erkek  karakter  filmi  üst  sesiyle  anlatırken  geriye  dönüşler 

vasıtasıyla  olayları  izleriz.  Örnek  olarak  Çifte  Tazminat’ta  Walter  Neff  olayları 

anlatmaya başlar ve geriye dönüşler vasıtasıyla  olayları  takip ederiz.  Siesta da bu 

açıdan Çifte Tazminat’a benzer. Diane’nin üst sesi olaylara yön verir. Böylece Siesta 

klasik kara filmde erkeğe özgü bir anlatım olan üst sesi kadın karaktere uyarlar. 

Kadın merkezli  bir film Hollywood’un geleneksel yapıları  ve eğilimleri  içerisinde 

kadın nesnelliğinin  izini  sürer ve bu süreçte  ataerkil  ideoloji  daha açık hale gelir 

(Mary  Ann  Doane’den  aktaran  Covey,  2003:  313).   Siesta’da  cinsel  kimlik  ve 

kültürel kodlar akışkandır. Klasik kara filme ait bir anlatı yöntemi olan üst ses, artık 

sadece erkek karaktere ait bir olgu değildir. Siesta bu yolla estetik bir yöntemin sabit 

bir  mekanizma  olmadığını,  söz  konusu  yöntemin  farklı  şekillerde  de 

kullanılabileceğini gösterir.

Kadın yönetmen Kathryn Bigelow’un  Mavi Çelik (Blue Steel,  1990) adlı  filmi bu 

konu  çerçevesinde  incelenebilecek  bir  diğer  örnektir.  Bigelow,  Mavi  Çelik’te  bir 

kadın  aksiyon  filmi  yapma  kaygısı  içinde  bulunduğunu  belirtir.  Aynı  zamanda 

karanlık atmosferi ve insanın içindeki şeytani yanı vurguladığı için kara filmlerden 
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etkilindiğini de ekler (aktaran Covey: 319). Mavi Çelik’teki kadın kahraman Megan 

Turner  (Jamiee  Lee  Curtis)  bir  polis  olmasına  rağmen  feminen  yönü  güçlü  bir 

karakterdir.  Terminatör  II  (Terminator  II,  1992,  James  Cameron)’deki  Linda 

Hamilton ve Hollywood’un diğer kadın aksiyon kahramanları gibi erkek modelin bir 

kopyası  değildir.  Megan’ın  peşinde  olduğu kişi  ise  Eugene  adlı  bir  yuppie23 seri 

katildir. Eugene, Megan’ın bir soygun sırasında hırsızı vurmasından çok etkilenir ve 

Megan’a  saplantılı  bir  şekilde  ilgi  duymaya  başlar.  Eugene,  hırsızın  silahını  olay 

yerinden  alır  ve  saklar.  Bunun sonucunda  Megan  ceza  alır.  Bu  arada  Megan ve 

Eugene flört etmeye başlarlar. Ancak Megan Eugene’nin seri katil olduğunun farkına 

varır.  Birçok  kez  onu yakalamasına  rağmen  yasalar  çerçevesinde  Eugene  serbest 

kalır  ve  Megan,  Eugene  ile  hesaplaşmasını  kanun  dışı  yollarda  arar.  Böylece 

Megan’ın karanlık tarafı ortaya çıkacaktır. Şiddete karşı ilgisi artar. Eugene’e göre, 

Megan ve kendisi aynı kişinin iki parçasıdır. 

Cora Kaplan’a göre  Mavi Çelik,  post  feminist  bir distopyada kadının kendine yer 

bulamamasını  anlatmaktadır  (Kaplan’dan  aktaran  Ferguson,  2008:  11).  Filmdeki 

erkek karakterler Megan’ın polis olduğunu, başka bir tabirle fallik bir simgeye yani 

silaha sahip olduğunu kabul etmek istemez. Megan’la diyalog kuran erkekler genelde 

ona neden polis olduğunu sorarlar. Megan, arkadaşı vasıtasıyla  bir erkekle tanışır. 

İkisi  de  başlangıçta  birbirinden  hoşlanmasına  rağmen,  erkek,  Megan’ın  polis 

olduğunu  öğrenince  ondan  soğur.  Babası  ise  polis  olduğu  için  ondan  utandığını 

söyler.

23  Young  urban  professionals’ın  (Genç,  şehirli,  profesyoneller)  kısaltılmışıdır.  1980’ler  ABD 

toplumundaki kapitalist düzene uyum sağlamış ekonomik alanda girişimci bir sınıftır.
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Megan  neden  polis  olduğu  yönünde  kendisine  sorulan  sorulara,  şakayla  karışık, 

insanları  vurmak,  kafalarını  duvara  çarpmak,  gibi  cevaplar  vermektedir.  Ortağı 

Nick’in sorduğu soruya verdiği cevap ise taşıdığı muğlâklıkla birlikte filmin temel 

motivasyonuna gönderme  yapar.  Megan bu soruyu  “Onun yüzünden  (Because  of 

him)” şeklinde cevaplar. “O”nun kim olduğu belli değildir. Peşinde olduğu katil mi, 

babası mı, yoksa erkek egemen toplumdaki yozlaşma mı? (Fuchs, 2006)

Mavi Çelik’te silah bir fetiş objesi,  fallik bir simge olarak yer  almaktadır.  Filmin 

jenerik öncesi sahnesinde silah kameranın yerine geçer. Bigelow, silahı kameranın, 

yani bir anlatı  aracının yerine koyar.  Jenerikte ise yakın çekimde bir silah erotize 

edilmektedir. Filmdeki erkek karakterler Megan’ın taşıdığı silahtan rahatsız iken seri 

katil  Eugene  onun  silah  kullanmasından  zevk  alır.  Megan’la  birlikteyken  onun 

silahını  kendisine  yöneltmesini  ister.  Borsacı  bir  yuppie  olan  Eugene  1980’lerin 

Reaganizmine bir gönderme olarak ele alınabilir. Eugene’in Megan’a karşı saplantılı 

ilgisi  ve  psikopatlığı,  Reagan  döneminde  erkeklerin  feminizme  karşı  duyduğu 

korkuyu  ifade  eder  (Ferguson,  2008  13).  Diğer  yandan  Mavi  Çelik’in,  kanun 

içerisinde  güçlü  kadını  arzulayan  feminist  fantezi  ile  kanun  kadınını  fetiş  objesi 

olarak  gören  erkek  fantezisini  sergilediği  söylenebilir  (Mizejewski’den  akataran, 

Covey, 2003: 321).

Megan’ın kanunları hiçe sayarak Eugene’in peşine düşmesi, akıllara, Don Siegel’in 

1971 yapımı filmi Kirli Harry’yi (Dirty Harry) getirir. Harry, 44’lük Magnum’unun 

reklamını yapan, peşinde olduğu hippi katili yakalamak için kanunları çiğneyen sert 

bir polistir. Megan da Harry’ye benzer bir çaba içerisindedir.  Mavi Çelik ve benzeri 
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filmlere eleştirmen Cora Kaplan “Kirli Harriett” türü demektedir24. Ancak iki film 

arasında bir ideolojik farklılık da bulunmaktadır. Kirli Harry muhafazakâr bir duruşa 

sahipken,  Mavi  Çelik’te  Megan’ın  kanunları  çiğnemesi  kadını  özgürleştirici  bir 

tutumdur (Silver ve Ward, 1992: 422).

III.3. Yeni Kara Filmde Anti-Kahraman

Yeni kara filmde tek evrilen karakter femme fatale değildir. Filmin erkek karakteri de 

klasik  dönemden  bu  yana  önemli  değişimler  yaşamıştır.  Klasik  kara  film 

“kahraman” özellikleri gösteren erkek rolünü muğlak anti-kahramana dönüştürürken, 

yeni kara film söz konusu anti-kahramanı günümüze yorumlamıştır. 

 

Yeni  kara  film  de  klasik  kara  film  gibi  varoluşçuluktan  önemli  derecede 

etkilenmiştir.  Modernist  kara  filmin  ortaya  çıkmasını  sağlayan  başta  yeni  dalga 

sineması  olmak  üzere  Avrupa'daki  neomodernist  akım  varoluşçu  bir  tutum 

sergilemiştir.  Söz  konusu  varoluşçu  tutum,  ABD  sinemasında  yükselmekte  olan 

modernist  sinema  için  önemli  bir  esin  kaynağı  olmuştur.  Avrupa  neo  modern 

sineması  kimlik  ve  hafıza  gibi  problemlere  değinmekte  ve  motive  olamayan 

karakterlerin karşılaştıkları çözülemeyen muğlak olayları konu almaktadır. Örneğin, 

24  David  Denby  adlı  eleştirmen  de  26  Mart  1990 tarihinde  New York adlı  dergide  yayınladığı 

eleştirisinde “Dirty Harriet” başlığını kullanmıştır (Ferguson, 2008).
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modernist  sinemanın  en  önemli  isimlerinden  Antonioni'nin  filmlerindeki  erkek 

karakterler  sürekli  olarak  zayıf  kişiliklere  sahiptir.  Antonioni  bu  durumu  çağdaş 

erkeklerin  ahlaki  dayanağının  olmamasına  bağlar.  Bu  yüzden  erkek  karakterleri 

bunaltı  içindedir  (Acar,  2007:  38-39).  Söz konusu bunaltı  geçmiş  bölümde örnek 

verilen  ve  Antonioni'nin  Cinayeti  Gördüm  filminden  esinlenen  Konuşma'nın 

başkarakteri  Harry  Caul'da  da  mevcuttur.  Yine  geçmiş  bölümde  incelenen  Taksi  

şoförü, modernist kara filmde yabancılaşmış, toplumdan uzak antikahraman modelini 

inceleyen bir filmdir.

Postmodern  kara filmlerde  ana karakterlerin  kimlik  ve hafıza sorunları  yaşadığını 

görürüz. Karakterlerin yaşadıkları yabancılık ve muğlaklık postmodern kara filmde 

daha karmaşık bir hale gelmiştir. Klasik kara filmde kahramanın peşini bırakmayan 

geçmişi,  postmodern  kara  filmde  karakterin  yaşadığı  hafıza  ve  kimlik  sorunları 

nedeniyle  daha  büyük  bir  belirsizlik  içerisindedir.  Karakterlerin  yaşadığı  hafıza 

kaybından  yola  çıkarsak  Sam  Spade  örneğinde  gördüğümüz  “hafızası  olmayan 

adam”  tabiri  postmodern  kara  film  kahramanı  için  geçerlidir.  Ancak  hafızasının 

olmaması postmoden kara film kahramanını Sam Spade gibi güçlü kılmaz. Tersine, 

yaşanan hafıza sorunları kahramanın içinde bulunduğu belirsizliği arttıran bir süreç 

haline gelir. Postmodern kara filmde karakter, kim olduğunu bilememekte, kendisine 

de yabancılaşmaktadır.

Postmodern  kara film karakterinin  yaşadığı  bu sıkıntı  zaman  ve uzamda yaşanan 

değişikliklerin bir sonucu olarak görülebilir. Edward Dimendberg, klasik kara filmin 

sonu ile  klasik metropolün  dağılması  arasında bağlantı  kurmaktadır.  Bir  merkeze 
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sahip olan metropolun dağılmasıyla beraber klasik kara film de sona ermiştir. Eski 

kara filmlerde şehir bir merkez etrafında toplanmıştır. Ancak savaş sonrası dönemde 

ABD'nin  bir  süper  güce  dönüşmesi  ve  kapitalizmin  daha  da  gelişmesi  şehrin 

çekirdeğinin  parçalanmasına  neden  olmuş  merkezkaç  etkisiyle  şehir  dağılmıştır 

(Dimendberg, 2004, 207-259)25. Şehrin çekirdeğinde yaşanan bu dağılma, toplumun 

dağılmasını  da  beraberinde  getirmiştir.  Şehrin  çekirdeğinde,  yani  merkezinde 

buluşan topluluklar yerine, herkes iş, eğitim ya da seyahat nedeniyle devamlı hareket 

halindedir. Bunun sonucunda çok kültürlülük gelişmiş, çekirdek aile parçalanmıştır 

(Abrams, 2007: 8).

Postmodern  kara  film  karakteri  de  bu  parçalanmadan  etkilenmiştir.  Toplumda 

yaşanan  dağılma  ve  karışma  postmodern  karakterde  derin  izler  bırakmıştır. 

Postmodern  kara  film  kahramanı  dedektif  öykülerindeki  üçüncü  aşamayı  da 

beraberinde getirmiştir. İlk aşama klasik 19. yüzyıl dedektif öyküleridir. Bu dönemin 

akla  ilk  gelen  dedektifi  Sherlock  Holmes'tür.   Bu  öykülerdeki  Sherlock  Holmes 

birincil karakter değildir. Okuyucu (ya da izleyici) olayları Holmes'ün yardımcısı Dr. 

Watson üzerinden takip  eder.   İkinci  dedektif  modeli  “hard-boiled”  ve  kara  film 

dedektifidir. Sam Spade ya da Philip Marlowe bu modelin örnekleridir. Bu modelde 

birincil şahış dedektifir ve yardımcısı yoktur. 

25 Bu tezi destekler şekilde klasik kara film döneminin sona ermesinden önce merkezi şehir yerine 
banliyoda geçen kara filmlere örnek olarak Desperate House verilebilir.
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İki model arasındaki fark aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 1

92

Klasik: Sherlock Holmes Hard Boiled-Kara Film: Spade/ Marlowe

ortam: az gerçekçi (kimi zaman fanatastik) ortam: gerçekçi

morfin ve kokain kullanır alkol kullanır (viski)

Arkadaşıyla çalışır Yalnız çalışır, arkadaşı yoktur

Femme fatale zorunlu değildir Femme fatale olmazsa olmazlardandır

Metod: bilimsel Metod: zor kullanma

Karakter entellektüeldir Karakter Entelektüel değildir

Scotland Yard ile çekişir Şehir polisi ile çekişir

Dedektifin sanatsal yönü güçlüdür Sanatsal yönü yoktur

Gezgindir Gezgin değildir

İş bir oyundur İş bir meslektir

Üst sınıfıtr Sıradandır

Fiziksel güce başvurmaz, uyuşuktur agresif ve serttir

Silahı yoktur Silahı vardır ve gerektiğinde kullanır

Pipo içer Sigara içer

Mazoşisttir Sadisttir

Hobileri vardır: arıcılık, keman... hobisi yoktur

Yapay, zorlama labirent Köksalmış labirent



Tablo 1 

Kaynak: Abrams, J. J., “From Sherlock Holmes to the Hard Boiled Detective in Film 

Noir”,  The  Philosophy  of  Film  Noir (Editor  Mark  T.  Conard),  Kentucky,  The 

University Press of Kentucky, 2006, s.78

Üçüncü  model  ise  postmodern  kara  film  dedektifi-kahramanıdır.  Bu  modelde 

dedektif-kahraman suçluların ve rakibinin peşindeyken aynı zamanda kendi kimliğini 

de  aramaktadır  (Abrams,  2007:  9-10).  Kahramanın  yaşadığı  zihinsel  sorunlar 

(travma, hafıza kaybı vs.) karakterin kişiliğinde bölünmeleri beraberinde getirmiştir. 

Şeytan Çıkmazı (Angel Heart, Alan Parker, 1987) üçüncü modele uygun bir yeni kara 

film  örneğidir.  Korku  sineması  ile  kara  filmi  birleştiren  film  Harry  Angel  adlı 

dedektifin  Johnny  Favorite  adındaki  bir  şarkıcıyı  aramasını  konu  alır.  Film 

ilerledikçe  Harry  Angel’ın  aslında  kendini  aradığını  anlarız.  Benzer  şekilde, 

bilimkurgu ve klasik kara film ikonografisini  birleştiren  Karanlık  Şehir’de (Dark  

City, Alex Proyas, 1998) hafızası uzaylılar tarafından silinen Rufus Sewell’in kim 

olduğunu aramaktadır. Başka bir bilimkurgu, kara film örneği olan  Azınlık Raporu 

(Minority Report, Steven Spielberg, 2002) kendi kurduğu sistemin kurbanı olan bir 

dedektifi konu alır. 

Bıçak Sırtı  ve  Memento ise postmodern kara filmde karakterin yaşadığı kimlik ve 

hafıza  sorunu konusunda önemli  örneklerdir.  Bıçak  Sırtı,  sahip  olduğu varoluşçu 
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öğeler ile yeni kara film kahramanının sorgulanmasını amaçlarken,  Memento farklı 

kurgusuyla “hafıza kaybı” filmlerine farklı bir bakış getirmektedir. 

Şeytan Çıkmazı'nda korku öğeleriyle  karşılaşılırken  Bıçak Sırtı,  Karanlık Şehir ve 

Azınlık Raporu’na benzer şekilde bilimkurgu ve kara filmi aynı potada eritmektedir. 

Film 2019 yılının Los Angeles'ında geçmektedir. Los Angeles Bıçak Sırtı’nda melez 

bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır.  Söz konusu melezlik postmodern dönemde 

yaşanan ademi merkeziyetçiliğin ve karışıklık ile çeşitliliğin bir yansımasıdır. Şehri 

bir ütopya olarak görmek zordur. Film kentin havadan genel bir görüntüsüyle başlar. 

Hava  kirlidir,  şehirde  ateş  bacaları  yer  almaktadır;  Asyalı  bir  kadının  oynadığı 

reklam filmi  dev ekranlarda  görülür.  Coca Cola,  Budweiser,  Pan Am gibi  büyük 

şirketler hàlà ayaktadır. Buradan anlayabileceğimiz şekilde kapitalizm hàlà güçlüdür. 

Büyük firmaların yanı sıra, arka sokaklarda genellikle Asyalıların işlettiği yan sanayi 

atölyeleri bulunmaktadır. Politik ekonomide gördüğümüz zengin ve gelişmiş birinci 

dünya ile az gelişmiş, ucuz üretimci üçüncü dünya 2019 yılının Los Angeles’ın da 

bir araya gelmiştir. Uçan bir reklam aracı “altın ülke”de toprak almaktan bahseder 

(Harvey,  2003, 345). “Altın ülkeden” kasıt  dünya dışındaki kolonilerdir.  Dünyada 

kalanlar bugünkü üçüncü dünyalılar, punklar ve fiziksel açından yetersiz olanlardır26. 

Tyrell şirketinin tekno-piramidi şehrin ortasında bir mabet gibi durmaktadır. Şehrin 

mimarisi eski Yunan, Roma, Maya, Çin ve Victoria dönemi İngilterisi mimarisi ile 

çağdaş  mimari  karışımıdır.  Sokaklar  kozmopolit  ve  kaotiktir.  Her  ırktan  insan 

görülür. Ancak bu karışıklık ve kaos görünümüne rağmen  şehirde sağlam bir otorite 

bulunmaktadır.  Kaosa  izin  verilmesi  kontrol  açısından  tehdit  içermemesinden 

26 Pris'in evine sığındığı genetikçi J.F. Sebastian sahip olduğu bir genetik rahatsızlık yüzünden 

kolonilere gidemediğini belirtmektedir. 
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kaynaklanmaktadır  (345-346).  Göstergeler  ve  farklı  anlam  ve  mesajlar  bir 

parçalanma ve belirsizlik durumunu vurgular.  Bıçak Sırtı’ndaki postmodern estetik 

yeniden dönüşümün, düzeylerin kaynaştırılmasının, süreksizlik taşıyan gösterenlerin, 

sınırların ortadan kalkamasının, başka bir tabirle erozyonun bir sonucudur (Harvey, 

345).

Filmde  teknoloji  gelişmiştir,  ancak  teknolojinin  en  azından  dünya  için  fayda 

sağladığı söylenemez. Özellikle genetik-biyoloji teknolojisi insan benzeri kopyaların 

üretilmesine olanak sağlamaktadır. Tyrell şirketinin Nexus 6 adını verdiği yeni bir 

kopya model geliştirilmiştir. Nexus 6'lar dünya dışı kolonilerde çalıştırılmak üzere 

üretilmektedirler.  İnsanların  yapamayacağı  ya  da yapmak  istemeyeği  işleri  Nexus 

6'lar  üstlenmektedir.  Bu  modeli  ilk  bakışta  normal  insanlardan  ayırt  edebilmek 

imkansızdır. Hatta insanlardan daha iyi bir görünüşe sahiptirler. İnsanlardan fiziksel 

ve  zihinsel  olarak  daha  üstündürler.  Tyrell  Şirketi'nin  sloganı  “insandan  daha 

insan”dır (Williams, 1988: 384). Nexus 6'ların sahip olduğu özellikler Tyrell'ı haklı 

çıkartacak  cinstendir.  Nexus  6'lar,  fiziksel  üstünlüklerinin  yanı  sıra  duygusal 

özelliklere de sahiptirler. Bu kopyalar zamanla gerçek duygu ve hisle sahibi olmayı 

öğrenebilmektedirler  (Williams:  385).  Bir  bakıma  insan  olmayı  öğrenebilen 

kopyaları engellemek için bir güvenlik mekanizması geliştirilir. Buna göre kopyalar 

sadece dört sene yaşayabilmektedir.

Dört  Nexus  6,  dünya  dışındaki  kolonilerinden  kaçarak  Tyrell  Şirketi'nde 

yaratıcılarıyla  yüzleşmek  için  dünyaya  geri  dönerler.  Amaçları  Tyrell'ı  dört  yıllık 

ömürlerini  uzatmak  için  ikna  etmektir.  Kaçak  kopyaları  yakalamak  için  “bıçak 
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koşucusu” adı verilen bir dedektif-polis birimi bulunmaktadır.  Emekliliğine az bir 

süre  kalmış  bir  bıçak  koşucusu  olan  Deckard  kayıp  kopyaları  yakalamak  için 

görevlendirilir. Deckard Zhora adlı kopyayı “emekliye ayırır”. Leon adlı kopya ise 

bir kopya olduğunun farkında olmayacak kadar mükemmel bir üretim olan Rachel 

tarafından etkisiz hale getirilir. Rachel, Leon'u öldürerek Deckard'ın hayatını kurtarır. 

Geriye  kalan  iki  kopya  Pris  ve  Roy,  J.F.  Sebastian  adlı  bir  genetikçi  sayesinde 

Tyrell'a  ulaşır.  Ömürlerinin  uzatılamayacağını  öğrendiklerinde  onu  öldürürler. 

Deckard Pris'i bulur ve onu da emekliye ayırır. Ancak fiziksel olarak çok güçlü olan 

Roy  Deckard'ı  etkisiz  hale  getirmeyi  başarır.  Roy  şaşırtıcı  bir  şekilde  Deckard'ı 

öldürmez, yaşamasına izin verir ve tam o sırada Roy'un dört senelik yaşamı sona 

erer.

Deckard,  Harry  Angel  gibi,  görünüş  olarak  klasik  kara  film  dedektiflerine 

benzemektedir.  Uzun trençkotu  ve tabancasıyla,  2019 yılında  yaşamasına  rağmen 

1940'lardaki öncüllerini  çağrıştırmaktadır.  Film,  Deckard'ın kopyaları  emekli  etme 

çabasını  anlatır.  İlk bakışta  Deckard'ın iyi,  kopyaların  kötü tarafta  olduğu hissine 

kapılırız: Deckard gerçek bir insandır ve güvenliği tehdit eden kopyaları emekliye 

ayırması gerekmektedir. Ancak Deckard'ın gerçek insan kimliği ile kopyaların sahte 

insan  kimlikleri  çoğu kez  iç  içe  geçmektedir.  Deckard'ın  hayatı  iki  kez  kopyalar 

tarafından kurtarılır.  İlk  seferinde Rachel  Leon'u öldürürken,  filmin sonunda azılı 

kaçak  Roy insan hislerine sahip olmayı  başarır  ve Deckard'ın  hayatını  ikinci  kez 

kurtarır.  Roy'un  tersine,  Deckard  herhangi  bir  hassaslık  göstermeden  kopyaları 

öldürmekte  ya  da  kendi  tabiriyle  emekliye  ayırmaktadır.  Deckard  tıpkı  patronu 

Bryant  gibi  kopyalara  karşı  duyarsızdır.  Deckard kopyalar  için  söyle  demektedir: 
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“Kopyalar  da  diğer  makinalar  gibi.  Hem  yararlı  hem  de  zararlı  olabilirler. 

Yararlılarsa problem yok” (Boşnak, 2001-2002: 87). 

Deckard  kopyalara  karşı  bu  derece  duyarsızken,  filmde  kendisinin  de  bir  kopya 

olabileceği  konusunda  önemli  ipuçları  mevcuttur.  Bu  da  akıllara  kendini  arayan 

dedektif mitini getirir. Deckard'ın görevi kopyaları öldürmektir, ancak Deckard’ın da 

bir kopya olma ihtimali  akıllara gelmektedir.  Bu ipuçlarından ilki kopyaları  tespit 

etmeye  yarayan  Voigt  Kampff  testinin  Rachel'e  uygulanmasından  sonra  verilir. 

Rachel testi çok zorlamıştır, ancak Deckard onun bir kopya olduğunu uzun bir süre 

sonunda da olsa  tespit  eder.  Kopya  olduğunu kabullenemeyen  Rachel  Deckard'ın 

evine giderek eski anılarından bahseder,  çocukluk fotoğraflarını  gösterir.  Rachel'e 

sahte anılar yüklenmiş ve kendisi için sahte bir geçmiş yaratılmıştır.  Kendisini geri 

çeviren  Deckard'a  sorar:  “Voigt-Kampff  testini  kendinde  denedin  mi?”  (Abrams, 

2007: 14). Deckard bu soruyu cevaplamaz. Aynı gece Deckard'ın gördüğü rüyada 

ikinci  ipucu  verilir.  Deckard  rüyasında  bir  tek  boynuzlu  at  görmektedir.  Filmin 

sonunda  Deckard'ın  polis  arkadaşının  kağıttan  ufak  bir  tek  boynuzlu  at  modeli 

yaptığını görürüz. Deckard'ın rüyası tıpkı Rachel'in anıları gibi kendisine yüklenmiş 

olabilir. Modeli gören Deckard, Rachel'la birlikte asansöre biner ve gözden kaybolur. 

Klasik  kara  filmde  geçmişi,  anısı  ve  hafızası  olmayan  adamın  özgür  olduğuna 

değinilerek  Sam Spade  örneği  verilmişti.  Postmodern  bir  bilim  kurgu,  kara  film 

örneği olan Bıçak Sırtı'nda ise karakterler özgür olmaktan önce insan olabilmek için 

anılara  ihtiyaç  duymaktadırlar.  Rachel  kopya  olduğunu  anladığında  anılarına 

sığınarak insan olduğunu kanıtlamak ister. 
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Bıçak Sırtı'nda güçlü bir biçimde varoluşçu düşünce mevcuttur. Kopyalar güçlü bir 

varolma çabası içerisindedirler. Jean Paul Sartre'a göre insan ve makineler arasındaki 

temel  fark  varoluştur.  Sartre'a  göre  varoluş  özden  önce  gelmektedir.  Başka  bir 

deyişle, insanlar doğar, varolur ve daha sonra kendi özlerini yaratırlar. Makinalar ise 

bir yaratıcı-üreticiye sahiptir. Bu üretici-yaratıcı makinayı ürettiği gibi onun özüne de 

karar verir. Sartre'a göre insan ve makine arasındaki fark bu noktada yatmaktadır. 

Bir  ateist  olan  Sartre'a  göre  Tanrı  inancı  insanları  makineye  benzetmektedir.  Bu 

inanca göre Tanrı tıpkı bir mühendis gibi insanları yaratmış ve onlara öz vermiştir. 

Bu  görüşü  reddeden  Sartre  insanın  doğasını  sadece  insanın  kendisinin 

yaratabileceğini belirtir (aktaran Barad, 2006: 22).

Bıçak Sırtı'nda kopyaların yaratıcısı Tyrell'dır. Tyrell'ın yarattığı kopyalar dört sene 

yaşamaktadır,  çünkü  daha  uzun  süre  yaşayabilen  kopyalar  duygulara  sahip 

olabilmekte,  başka  bir  deyişle  kendi  özlerini  yaratabilmektedir.  Kopyalar  kendi 

özlerini yaratmayı başaramazlar, ancak kendi yaratıcılarını öldürürler. Ancak Roy’un 

Deckard'ı kurtarması, başka bir deyişle duygusal ergenliğe erişmesi onu bir bakıma 

gerçek  bir  insan  yapar.  Roy,  Deckard'a  özgür  bir  insanın  nasıl  hareket  edeceğini 

gösterir  (Barad,  2006: 32). Tyrell'ı  öldürerek yaratıcısını  yok eder ve kendisi için 

yaratılmış özün dışına çıkar. Roy, dört senelik ömrünün son anlarında da olsa özgür 

hareket etmeyi başarır. 

Memento,  postmodern kara film kahramanında görülen hafıza ve kimlik problemi 

konusunda verilebilecek en uygun örneklerden biridir.  Filmin ana karakteri  hafıza 
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kaybı yaşayan ve bir saldırı sonucu ölen karısının intikamını almaya çalışan Leonard 

Shelby’dir.  Leonard aynı saldırıda aldığı darbe sonucu hafızasını kaybetmiştir.  Bu 

olaydan sonra John G. adındaki katilin peşine düşer. Teddy adında, polis olduğunu 

iddia  eden bir  adam ve Natalie  adında bir  garson  Leonard’ı  John G.’yi  bulması 

konusunda  yönlendiren  iki  karakterdir.  Teddy,  Natalie’nin  uyuşturucu  satıcı 

sevgilisini  Leonard’a  öldürtür.  Leonard,  Teddy’nin  yönlendirmesi  sonucunda 

Natalie’nin  sevgilisini  John G.  sanmaktadır.  Natalie  de Leonard’ı  kullanmaktadır. 

Kendisini  korumak için  Dodd adlı  kişiyi  Leonard’a dövdürtür.  Leonard,  karısının 

katilini ararken içinden çıkamadığı bir girdaba sürüklenir.

Hafıza  kaybı  klasik  kara  filmlerde  de  işlenmiş  bir  konudur.  Spellbound  (Alfred 

Hitchcock,  1945),  The Blue  Dahlia (George  Marshall,  1946),  Deadline  at  Dawn 

(Harold Clurman,  1946),  Somewhere in the Night (J.L.  Mankiewicz,  1946),  High 

Wall (Curtis Bernhardt, 1947) gibi klasik kara film örnekleri hafıza kaybı yaşayan 

kahramanların  hikayelerini  anlatmaktadır.  Ancak  Memento’da  klasik  dönemdeki 

örneklerden farklı olarak Leonard’ın beyni olayları kısa süreli bellekten uzun süreli 

belleğe  taşıyamamaktadır.  Leonard  saldırıya  uğradığı  ana  kadarki  geçmişini 

hatırlamaktadır.  Ancak  saldırıdan  sonra  yeni  hatıralar  yaratabilme  kabiliyetini 

kaybetmiştir. Yaşadığı yeni olayları birkaç dakikadan fazla aklında tutamamaktadır. 

Leonard için zaman ve mekan kavramı sabit değildir. Gördüğü ve konuştuğu kişileri 

bir  dahaki  görüşünde  hatırlayamaz.  Birisiyle  çok  uzun  konuştuğu  takdirde 

konuşmanın  başını  unutur.  Leonard  bu  zor  durumda,  karısının  katilini 

yakalayabilmek  için  aldığı  notlara,  çektiği  polaroid  fotoğraflara  ve  vücuduna 

yaptırdığı  dövmelere  güvenmektedir.  Yeni  tanıştığı  insanları,  arabasını  ve kaldığı 
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moteli  çektiği  fotoğraflar  sayesinde  tanır.  Vücuduna ise,  karısının katili  hakkında 

bulduğu önemli ipuçlarını içeren dövmeler yaptırmıştır. 

Film,  bir  cinayet  sahnesi  ile  açılır.  Leonard  bu sahnede  polis  olduğunu söyleyen 

Teddy’yi öldürür. Polaroid bir fotoğraftaki görüntü gitgide soluklaşmaktadır. Filmin 

bu bölümü tersten  oynatılmaktadır.  Fotoğraf  makinanın  içine  girer,  flaş  patlar  ve 

Leonard  silahını  ateşler.  Memento’nun  kurgusu  sondan  başa  doğrudur.  Yani  ilk 

gördüğümüz sahne, filmin çizgisel  bir kurgu izlemesi halinde son sahne olacaktır. 

Filmde  bunun  dışında  iki  farklı  zaman  dilimi  daha  mevcuttur.  Bu  zaman 

dilimlerinden ilki Leonard’ın telefon görüşmelerinden oluşan siyah beyaz bölümdür 

Bu  bölüm  kronolojik  bir  kurguya  sahip  olmakla  birlikte  filmin  sonunda  tersten 

anlatılan kısım ile birleşmektedir. Filmdeki diğer zaman dilimi ise Sammy Jenkins’in 

hikayesinin anlatıldığı geriyedönüşlerden oluşan kısımdır. 

Filmin  tersten  işleyen  kurgusu,  seyircinin  anlatı  boyunca  devamlı  aktif  olmasını 

sağlamakla birlikte, onu Leonard’a benzer bir duruma sokmaktadır. Seyirci, izlediği 

sahnenin öncekinde ne olduğunu bilmemekte, tıpkı Leonard gibi, gördüğü olayların 

birkaç dakika öncesini bilememektedir. Filmde Leonard dışında seyirci de bir çeşit 

hafıza  sorunu yaşamaktadır.  Film,  postmodern  estetiğe  uygun  şekilde  dağınık  ve 

parçalanmış bir anlatıma sahiptir.

Son dönemde Memento’ya benzer biçimde olayların sondan başa doğru kurgulanarak 

anlatıldığı filmler yapılmaktadır. Gaspar Noe’nin Dönüş Yok (Irreversible, 2002) adlı 

filmi bunlardan biridir.  Ancak  Memento’yu  Dönüş Yok’tan ayıran temel  bir nokta 
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bulunmaktadır.  Dönüş  Yok nesnel  bir  anlatı  yapısına  sahipken,  Memento tek  bir 

karakterin görüş noktasından anlatılan öznel bir anlatı yapısını izler (Gürata, 2004: 

103).  Memento belirsizlik  üzerine  kuruludur.  Aldığı  notlara  güvenerek  takibini 

sürdüren, hafızası  her beş-on dakikada bir silinen filmin kahramanı  Leonard başlı 

başına bir öznellik abidesidir. 

Leonard,  Teddy ile  girdiği  bir  diyalogta  hafızanın  yanıltıcı  olduğunu söyler.  Ona 

göre, hafıza bir kayıt değil yorumdur, asıl önemli olan ise bilgidir; hafıza nesneldir 

ancak bilgi değişmez. Her zaman her yerde bilgi aynı bilgidir. Ancak Leonard yanlış 

düşünmektedir.  Memento’da bilgi de özneldir. Leonard saldırıdan önceki geçmişini 

hatırladığını  söylemektedir.  Ancak  Teddy  Leonard’a  karısının  saldırıya 

uğramadığını,  Sammy  Jankins  adlı  karakteri  Leonard’ın  uydurduğunu  ve  şeker 

hastası  olan  karısını  tıpkı  Sammy  Jankins  hikayesinde  olduğu  gibi  Leonard’ın 

öldürdüğünü iddia etmektedir.  Bu noktada filmde güvendiğimiz tek nesnel kaynak 

olan  Leonard’ın  geçmiş  hafızası  da  sorgulanabilir  hale  gelmektedir.  Leonard’ın 

aldığı notlar da güvenilir değildir. Çünkü notların yazıldığı an ile Leonard’ın onları 

okuduğu anlarda  kendisi  aynı  hafıza  ve  bilinç  durumuna  sahip  değildir.  Leonard 

Natalie’nin sevgilisini öldürdükten sonra Teddy’nin onu kullandığını anlar. Çünkü 

kurbanı ölmeden önce Sammy Jenkins’ten bahsetmiştir. Leonard, onu daha önceden 

tanımaktadır.  Leonard bunun üzerine bir not alır,  Teddy’nin plakasını John G.’nin 

plakası olarak kaydeder. Söz konusu anda Leonard ne yaptığının farkındadır, ancak 

beş  dakika  sonra  yaptığı  şeyi  hatırlayamayacağını  bildiği  için  yanlış  bir  bilgi 

olduğunu  bile  bile  Teddy’yi  aradığı  John  G.  kimliğine  büründürür.  Bu  noktada 

Leonard,  “Kendimi  mutlu  etmek  için  kendime  yalan  mı  söylüyorum?”  der.  Yeni 
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anılar kuramayan, yeni bir yaşama başlayamayan Leonard, hatırladığını düşündüğü 

geçmişi ile söz konusu saldırı aracılığıyla bağ kurmakta, hayatını devam ettirebilmek 

için bir neden sağlamaktadır. 

Leonard’ın yaşadığı hafıza problemi, onun kimlik konusunda sıkıntılar yaşamasına 

da neden olmaktadır. Leonard varolmuştur, ancak özünü oluşturamamaktadır. Yeni 

anılar  yaratamamaktadır.  Leonard  içinde  bulunduğu  hayatta  kendi  tercihlerini 

yapamamaktadır.  Natalie,  Leonard’ı  tahrik  ederek  kendisine  saldırmasını  sağlar. 

Birkaç dakika sonra olayı unutan Leonard, Natalie’yi Dodd adlı kişinin dövdüğüne 

inanarak  Natalie’yi  korumak  ister.  Aynı  şekilde  Teddy  Leonard’ın  tercihlerine 

doğrudan etki eden bir diğer karakterdir. Teddy Leonard’ı tetikçisiymiş gibi kullanır. 

Kısa süreli hafızasını kullanamaması onu Teddy ve Natalie gibi karakterlere bağımlı 

kılar.  Bıçak  Sırtı’ndaki  kopyaların  kaderinin  daha  önceden  belirlenmesi  gibi, 

Leonard’ın kaderi de Natalie ve Teddy tarafından belirlenmektedir.  Bıçak Sırtı’nda 

bir  kopya  olan  Rachel  bu  gerçeği  kabullenmemek  için  geçmiş  anılara 

başvurmaktaydı. Gene aynı şekilde bir kopya olduğunu düşündüğümüz Deckard’a da 

birtakım anılar  yüklendiği tahmin edilebilir.  Leonard için tam tersi bir durum söz 

konusudur.  Leonard’ın  geçmiş  anıları  mevcuttur,  ancak  yeni  anılar 

yaratamamaktadır. Başka bir tabirle Leonard’ın geçmişi değil, geleceği yoktur. Bıçak  

Sırtı’nda  gerçek  bir  insan  olmak  adına  bir  geçmişe  sahip  olmak  için  kullanılan 

fotoğraflar, Leonard tarafından gelecek yaratabilmek için kullanılmaktadır. 

Malta  Şahini’ndeki  Sam Spade’de  gördüğümüz  geçmişi  olmayan  adam karakteri 

Memento’da geleceği olmayan adam karakterine dönmüştür. Geçmişi olmadığı için 
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özgür olan Sam Spade’in aksine geleceği olmayan Leonard özgür olamamakta, takip 

edeceği  öze  karar  verememektedir.  Memento’da  Leonard  bir  varoluş  ve  kimlik 

sıkıntısı  yaşamaktadır.  Bıçak Sırtı’ndaki Roy’un aksine kısa bir süreliğine de olsa 

özgür  olamamaktadır.  Özgür  olsa  bile  bu  özgürlük  on  dakika  içinde  yerini 

unutulmuşluğa bırakacaktır.  

Memento’da  ahlaki  bir  sorgulama  da  söz  konusudur.  Filmin  ahlaki  boyutu  da 

“karanlık”tır. Kara filmlere benzer şekilde filmde ahlaklı bir karakter yer almaz. En 

masum  görünen  karakter  olan  Leonard  bile  farkında  olmasa  da  cinayetler 

işlemektedir. Film, anıların ahlak üzerinde oynadığı rol konusuna değinir. Teddy ve 

Natalie gibi karakterler anılar olmadan ahlakın anlamsız olduğunu düşünmektedirler: 

“Hatırlamayacaksan, ne yaptığının ne önemi var ki?”. Leonard ise ahlaki bir tutuma 

sahip görünmektedir.  Natalie,  ondan birini öldürmesini istediğinde para için birini 

öldürmeyeceğini söyler. Dodd’un peşine düşmesi Natalie’ye yardım etmek içindir. 

Natalie  ona  yardım  etmektedir  ve  Leonard  bu  yardımı  karşılıksız  bırakmak 

istememektedir.  Öte yandan, Leonard yaptıklarının sorumluluğunu taşımamaktadır. 

Çünkü  hafızası,  işlediği  cinayetleri  hatırlamasını  engeller.  Natalie’nin  sevgilisini 

öldürdükten sonra cesedin fotoğrafını çeker. John G.’yi öldürdüğünü düşünmektedir. 

Ancak  daha  sonra  hata  yaptığını  anlar.  Bu  olayın  vicdani  sorumluluğundan 

kurtulması için yapması gereken tek şey fotoğrafı yakarak imha etmesidir. Leonard 

fotoğrafı yakar ve yaptığı hatayı unutur. Teddy, Natalie ve hatta Leonard’a aynı anda 

birkaç oda kiralayan otel görevlisinin bile Leonard’ı kullanır neden olur. Nasıl olsa 

Leonard yaptıklarını hatırlamayacaktır (Kutlu, 2008: 89).
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Memento, kahramanının içine düştüğü zor durumdan çıkamadığı bir yeni kara film 

örneğidir. Leonard Shelby sahip olduğu ilginç hafıza sorunuyla birlikte tipik bir kara 

film anti kahramınıdır. Leonard, karısının katilinin peşine düşmüş sıradan birisidir. 

Hafıza  sorunu,  onu  klasik  dönemdeki  öncülleri  gibi  zayıf  kılmaktadır.  Ancak 

Leonard  hiçbir  zaman  içinden  çıkamayacağı  bir  durumun  içindedir.  Klasik 

öncüllerine göre çok daha derin bir kimlik sorunu yaşamaktadır.  Karısının katilini 

ararken farkında olmadan bir tetikçi durumuna düşmüştür. Natalie ise yeni  femme 

fatale’e  benzeyen  özellikler  taşır.  Leonard’ı  kullanmaktan  çekinmez  ve  sonunda 

cezalandırılmaz. Leonard’a yanlış bilgi vermekten ve onu kandırmaktan çekinmez. 
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SONUÇ

Giriş’de de belirtildiği gibi,  kara filmi tanımlamak zordur.  Onu anlayabilmek için 

geçirdiği evrimi izlemek gerekir. Klasik dönemden postmodern sürece, kara filmler 

önemli değişimler yaşamıştır; bu filmler görsel açıdan değişime uğrarken, karakterler 

çağın  koşulları  altında  evrilmiştir.  Ancak kara  filmlerin  taşıdığı  karanlık  ruh  hali 

günümüze  kadar  gelmeyi  başarmıştır.  Silik,  sıradan  bir  karakterin  içine  düştüğü 

varoluş sorunu günümüze kadar işlenegelmiş bir tema olarak görülebilir.

Kara  film,  keşfedilişinden  görsel  tarzına  kadar  birçok  konuda  klasik  Hollywood 

sinemasından ayrılmaktadır. Fransız eleştirmenlerin keşfi olan kara filmi bir film türü 

olarak  tanımlamak  zordur.  Kara  film,  Hollywood’un  diğer  popüler  film  türlerini 

pazarın  koşullarına  bağlı  olarak  geliştirmesinden  farklı  olarak  eleştirel  bir  bakış 

sonucunda  keşfedilmiştir.  Kara  filmin  biçimsel  nedenlerle  kendine  özgü  bir 

sinemasal fenomen olduğu da iddia edilebilir.  Ancak klasik dönemde gördüğümüz 

şekilde  kara  filmin  biçimsel  özellikleri  de  değişikliğe  uğramıştır.  Kara  film  adı 

altında tek bir sinema biçiminden söz edemeyiz. Kara filmi bir “dönem” olarak ele 

almak da sorunludur. Çünkü kara film, bir grup yönetmenin başlattığı ve bitirdiği bir 

akım değil, sürekli evrim geçiren sinemasal bir fenomendir.

Kara filmin 1950’lerde sona erdiğini söylemek doğru değildir. 1950’lerde sona eren 

yalnızca  kara  filmin  klasik  dönemi  olmuştur.  Kara  film,  üzerinde  fikir  birliğine 

varılmış kesin bir tanıma sahip değildir.  Tanım üzerine yaşanan tartışmalar bugün 



devam etmekle, gelecekte de devam edecek gibi gözükmektedir.

Kara film sahip olduğu karakterler bakımından da klasik Hollywood sinemasından 

ayrılmaktadır.  Kara  filmin  kadın  karakteri  femme fatale,  klasik  Hollywood  kadın 

karakterine göre güçlü ve ölümcüldür.  femme fatale,  İkinci  Dünya Savaşı sonrası 

yaşanan sosyal değişimler sonucunda kadının toplumda güç kazanması sonucunda 

ortaya çıkan erkek paranoyasının bir yansımasıdır. Ancak bu paranoya aynı zamanda 

bir fanteziye de kapı açmaktadır.  femme fatale, ölümcül olmasının yanı sıra tahrik 

edici bir özelliğe de sahiptir. Kara filmin erkek karakteri ise  femme fatalein aksine 

güçsüzdür.  O,  kaderin kendisine oyun oynadığı  bir  kurbandır.  Çıkmaya  çalıştıkça 

içine  düştüğü çukur  onu daha  da  derine  çeker.  Kara  filmler  ahlaki  yönden  zayıf 

karakterlerin  filmidir.  “İdeal  olan”  kara  filmde  yer  almaz.  Polisler,  avukatlar  ve 

devlet adamları bile ahlaki bir çöküntü içerisindedir. 

Kara  film,  Fransız  “yeni  dalga”  akımının  özellikle  ilk  örneklerini  dikkat  çekici 

biçimde  etkilemiştir.  Yeni  dalga  yönetmenleri  hem  kuramsal  hem  de  estetik 

anlamında  kara  filmden  etkilenmişlerdir.  Örneğin  Nicholas  Ray’in  kara  filmleri, 

Truffaut’nun  auteur kuramını  geliştirmesine  büyük  katkı  sağlamıştır.  Piyanist’i  

Vurun ve  Serseri  Aşıklar gibi  “yeni  dalga”  örneklerindeki  kara  film  etkileri 

görmezden  gelinemez.  Truffaut  ve  Godard  gibi  yönetmenler,  “sanat  sineması” 

örnekleri arasında yer alan filmlerinde kara filmin özelliklerine yer vermişlerdir. Bu 

yönetmenlerin, bir çeşit ilk yeni kara filmlere de imza atmış oldukları söylenebilir. 

Kara film kendini yenilerken, “yeni dalga” gibi akımların gelişmesine de yardımcı 



olmuştur.

Kara  film,  modernist  döneminde  Avrupa’daki  neo-modernist  sinemadan  önemli 

derecede etkilenmiştir. Klasik kara filmin esin kaynakları Alman dışavurumculuğu, 

yeni nesnellik ve Fransız şiirsel gerçekçiliğiydi. Modernist kara filmin biçimsel ve 

tematik  anlamdaki  esin  kaynakları  ise  “yeni  dalga”  ve  neo-modernist  sinemadır. 

Point  Blank  bu  konuda  verilebilecek  en  uygun  örneklerden  biridir.  Filmin  sahip 

olduğu görsellik, yeni kara filmin görsel biçimini özetlemektedir. Stüdyo sisteminin 

gerilemesi  ile  bağımsızlaşan  John  Boorman,  Martin  Scorsese  ve  Francis  Ford 

Coppola  gibi  genç  yönetmenler,  Watergate  Skandalı  ve  Vietnam  Savaşı  gibi 

olaylardan  etkilenerek  önemli  filmlere  imza  atmışlardır.  Konuşma ve  Gece 

Kımıltıları’ndaki  Watergate,  Taksi  Şoförü’ndeki  Vietnam  Savaşı  etkisi  göz  ardı 

edilemez.  Klasik kara film döneminde,  İkinci  Dünya Savaşı,  komünizm korkusu, 

nükleer  silah  paranoyası  gibi  toplumu  bunalıma  sürükleyen  gelişmelerin  yerini 

modernist dönemde Watergate ve Vietnam Savaşı gibi olaylar almıştır.

Kara film iletişim ve eğlence sektörünün geliştiği postmodern dönemde de evrilmeye 

devam  etmiştir.  Sanatsal  kuralları  yıkan  postmodern  estetik  kara  filmin 

melezleşmesine,  popüler  kültüre  ve  geçmişe  göndermeler  yapmasına  olanak 

sağlamıştır. Örneğin Quentin Tarantino sineması, samuray filmlerinden siyah istismar 

filmlerine kadar birçok referans içerir. David Lynch’in sinemasında ise, kara filmle 

korku, yol filmi, pornografi gibi farklı türler birbirinin içine geçmektedir. Kara film, 

bu dönemde postmodern sinemanın parçalanmış anlatısına da kendini uydurmuştur.



Öte  yandan,  postmodern  kara  filmin  bir  diğer  ayağı  geriye  dönüşlü  bir  yapı 

sergileyerek  klasik  kara  filmi  yeniden  yorumlamaya  çalışmıştır.  femme  fatale 

karakteri  bu  çabalar  sonucunda  günümüze  uyarlanmıştır.  Kara  filmin  popüler 

kültürde kadın ve kadın hareketi konularına önemli katkılar yaptığını söyleyebiliriz. 

Toplumda  güçlenen  kadının  rolü  kara  filmler  vasıtasıyla  takip  edilebilir.  Kadın 

kahramanlar  ve  kadın  yönetmenler,  kara  filmi  bir  erkek  fantezisi  olmaktan 

çıkarmıştır.  Kara  film,  postmodern  dönemde  kadınların  da  fantezi  kurabildiği  ve 

üretebildiği bir alan haline gelmiştir.

Kara filmin erkek karakterinin yaşadığı kimlik karmaşası postmodern döneme uyum 

sağlayan bir diğer olgudur. Postmodernizmin gerçekliği sorgulaması gibi postmodern 

kara film kahramanı da kendisini sorgulamakta, kimliğini aramaktadır. Kimliklerin 

içiçe geçtiği postmodern dünyada kara film karakteri yolunu bir daha bulamamak 

üzere  kaybetmiş  gibidir.  Bıçak  Sırtı ve  Memento,  postmodern  dönemde  yaşanan 

varoluşsal sıkıntıyı betimleyen iki önemli örnektir.

Kara film konusunda dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu, Amerikan sineması 

dışındaki  sinemaların  da  kara  filmi  başarıyla  adapte  edebilmeleridir.  Kara  filmle 

daima etkileşim içinde bulunan Fransız sineması dışında, İngiliz, Hong Kong, Güney 

Kore, Meksika ve Brezilya sinemaları önemli yeni kara film örnekleri vermektedir. 

İngiliz  sinemasında  Guy  Ritchie  (Kapışma,  Snatch,  2000, Lock  Stock&Two 

Smokking Barrels, 1998), Hong Kong sinemasında John Woo (Hard-boiled, 1992) ve 



Wong Kar Wai (Fallen Angels, 1995), Güney Kore sinemasında Chan Wook Park 

(Symphaty for Mr. Vengeance,  2002; İhtiyar Delikanlı, Oldboy,  2003; Sypmhaty for 

Lady  Vengeance,  2005),  Meksika  sinemasında  Alejandro  González  Iñárritu 

(Paramparça Aşklar ve Köpekler, Amorres Perros, 2000) ve Brezilya sinemasında 

Fernando Meirelles (Tanrıkent, Cidade Deus, 2002) kara filmi başarıyla yorumlayan 

yönetmenlerdir.  Ritchie’nin  filmlerinde  karakterlerin  içine  düştükleri  zor  durum 

mizahi bir dille anlatmaktadır. John Woo ve Wong Kar Wai’nin kahramanları kara 

filmlerde  gördüğümüz  kahramanlara  benzemektedir.  Chan  Wook  Park,  ‘intikam’ 

konusunu bir üçleme vasıtasıyla işleyerek, ‘suç’ kavramını inceler ve kurban-suçlu 

ayrımının belirsizliğine dikkat çeker. Meirelles ve Inarritu gibi yönetmenler ise kara 

filmlerde  gördüğümüz karanlık  arka  sokakların  kendi  ülkelerindeki  yansımalarına 

filmlerinde yer vermiştir. Klasik kara film, Amerikan sinemasına ait bir olgu olarak 

görülebilir.  Ancak,  yeni  kara film dünya sinemasında önemli  bir  ilgi  alanı  haline 

gelmiştir.

Kara  filmin  dünya  sinemasındaki  diğer  yansımaları  konusunda  dikkat  çekilmesi 

gereken bir başka nokta yeni kara film örneklerinde görülen türler arası karışımdır. 

Günümüz  sinemasında  yeni  kara  film  değişik  türler  üzerinde  yaşamaya  devam 

etmektedir.  Yeni  kara  film  komedi,  gerilim,  korku,  polisiye,  dram,  yol  filmi  ve 

bilimkurgu gibi türleri etkilemiştir. Kapışma ve Büyük Lebowski komedi Bıçak Sırtı, 

Karanlık  Şehir bilimkurgu,  Karanlıktan  Şafağa  (From  Dusk  Till  Down/ Robert 

Rodriguez/  1996)  ve  Şeytan  Çıkmazı korku,  Vahşi  Yürek ise  yol  filmi  olarak 

görülebilir.  Söz konusu örnekler farklı  türlere ait  olmakla birlikte,  taşıdıkları  kara 

film etkisi onları aynı başlık altında incelememize olanak sağlar. Birbirinden uzak 



gibi görünen türler yeni kara film sayesinde ortak bir zemin bulmuştur. Bu durum 

kara filmin türler üstü bir fenomen olduğu tezini desteklemektedir. 

Kara filmin bir diğer dikkat çekici özelliği Amerikan sinemasına ait diğer türlerin 

aksine her dönem popülerliğini koruyabilmesidir. Amerikan sinemasına ait western 

ve  müzikal  gibi  türler  belirli  bir  dönemde  popülerlik  kazandıktan  sonra 

yokolmuşlardır. Bu türlere ait film örnekleri zaman zaman gösterime girmiştir, ancak 

söz konusu türler eski popülerliklerini bir daha kazanamamışlardır. Kara film ise her 

dönem etkinliğini korumuştur. Klasik dönemin bitmesiyle beraber kara film tamamen 

sona ermemiş ve sinema dışındaki değişik formları da etkilemeyi başarmıştır. Kara 

film her dönem evrilerek kendini dönemin sinema koşullarına adapte edebilmiştir. 

Kara filmi klasik, modernist ve postmodern dönemler altında inceleyebilmemiz bu 

durumun ispatıdır. 

Görüldüğü  üzere,  kara  film bir  yandan  kendisi  evrilen  bir  yandan  da  sinemanın 

evrilmesini sağlayan döngüsel bir hareket yaratmıştır. Bu döngüsel hareket kendisini 

sosyal ve toplumsal değişikliklere de başarıyla adapte etmiştir. Porfirio’nun dediği 

gibi,  kara film klasik dönemin sona ermesiyle  bitmemiş,  değişik formlarda ya da 

farklı akımlarda yaşamaya devam etmiştir (2006: 77-94). Bu noktadan yola çıkarak 

kara  filmin,  sinemada  gelecekte  yaşanacak  değişimlere  de  ayak  uydurabileceği 

tahminini yapabiliriz.
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Özet

Kara film, sinema çalışmalarında tartışmalı bir yere sahiptir. Fransız eleştirmenlerin 

kara filmi diğer  filmlerden ayırarak  bir  nevi  keşfetmelerinin  ardından kara filmin 

tanımlanması  üzerine ve kara film tarzındaki  belirleyici  öğeler üzerine tartışmalar 

günümüze kadar gelmiştir. Kara filmin tanımı ve belirleyici özellikleri hakkında bir 

fikir  birliğine  varılamamıştır.  Öte  yandan  kara  film,  sadece  klasik  dönemi 

çerçevesinde  ele  alınamayacak  bir  olgudur.  Zira  günümüz  sinemasında  kara  film 

önemli bir yere sahiptir. Söz konusu fenomen evrilerek günümüze kadar gelmiştir. 

Bu tezdeki amaç kara film hakkındaki temel tartışmaları incelemek ve kara filmin 

klasik dönemden günümüze kadar geçirdiği  evrimi takip edebilmektir.  Bu amaçla 

kara filmin keşfi ile başlayan süreçten günümüze kadar olan dönemde, kara filmin 

izlediği yol ve geçirdiği evrim, klasik, modernist ve postmodernist dönem bölümleri 

altında incelenecektir. Kara filmin, sinemada yaşanan değişikliklere kolaylıkla ayak 

uydurabildiği ve günümüzde türler arası etkileşim konusunda büyük önem taşıdığı 

tezde varılan sonuçtur.

Anahtar Kelimeler:

Kara film, yeni kara film, femme fatale, neo-modern sinema, postmodern sinema



Abstract 

Film noir is a controversial issue in film studies. After the discovery of the film noir 

by French intellectuals,  debates about the definition ve classification of film noir 

have came to nowadays. There is no consensus on the description and determinative 

features of film noir. At the same time, film noir is a phenomenon, which can not be 

discussed  within  the  frame  of  classical  period,  because  film  noir  has  also  an 

important place in contemporary cinema. This phenonmenon has been still evolving. 

The aim of this thesis is to examine the debates about film noir and to follow the 

evolution of film noir. To this end, the evolution of film noir is analyzed under the 

chapters  of  classic,  modernist  and  postmodernist  periods.  Film  noir’s  enviable 

adaptability  to the changes which occurred in cinema and its  importance in inter 

generic coactions are the results which are achieved in this thesis.

Keywords:

Film noir, neo noir, femme fatale, neo-modern cinema, postmodern cinema



Mutluer, Oğuzhan, Yeni Yönelimler Çerçevesinde “Kara Film”, Yüksek Lisans Tezi, 

Danışman: Doç. Dr. Nejat Ulusay, 134 s.

Özet

Kara  film,  sinema  çalışmalarında  tartışmalı  bir  yere  sahiptir.  Fransız 

eleştirmenlerin  kara filmi  diğer filmlerden ayırarak bir nevi  keşfetmelerinin 

ardından kara filmin tanımlanması üzerine ve kara film tarzındaki belirleyici 

öğeler üzerine  tartışmalar günümüze  kadar gelmiştir.  Kara  filmin  tanımı  ve 

belirleyici  özellikleri  hakkında bir fikir  birliğine  varılamamıştır.  Öte  yandan 

kara film, sadece klasik dönemi çerçevesinde ele alınamayacak bir olgudur. Zira 

günümüz sinemasında kara film önemli bir yere sahiptir. Söz konusu fenomen 

evrilerek  günümüze  kadar gelmiştir.  Bu  tezdeki  amaç  kara  film  hakkındaki 

temel tartışmaları incelemek ve kara filmin klasik dönemden günümüze kadar 

geçirdiği evrimi takip edebilmektir.  Bu amaçla kara filmin keşfi  ile başlayan 

süreçten günümüze kadar olan dönemde, kara filmin izlediği yol ve geçirdiği 

evrim,  klasik,  modernist  ve  postmodernist  dönem  bölümleri  altında 

incelenecektir.  Kara  filmin,  sinemada  yaşanan  değişikliklere  kolaylıkla  ayak 

uydurabildiği  ve  günümüzde  türler  arası  etkileşim  konusunda  büyük  önem 

taşıdığı tezde varılan sonuçtur.

Anahtar Kelimeler:

Kara  film,  yeni  kara  film,  femme  fatale,  neo-modern  sinema,  postmodern 

sinema





Mutluer,  Oğuzhan,  Film noir  in  the  Frame of  New Tendencies,  Master's  Thesis, 

Advisor: Assoc. Prof. Nejat Ulusay, 134 p.

Abstract 

Film noir is a controversial issue in film studies. After the discovery of the film 

noir by French intellectuals, debates about the definition ve classification of film 

noir have  came to  nowadays.  There  is  no  consensus  on  the  description  and 

determinative features of film noir. At the same time, film noir is a phenomenon, 

which can not be  discussed within the frame of classical period, because film 

noir has also an important place in contemporary cinema. This phenonmenon 

has been still evolving. The aim of this thesis is to examine the debates about 

film noir and to follow the evolution of film noir. To this end, the evolution of 

film noir is analyzed under the chapters of classic, modernist and postmodernist 

periods.  Film  noir’s  enviable  adaptability  to  the  changes  which  occurred  in 

cinema and its importance in inter generic coactions are the results which are 

achieved in this thesis.
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