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GİRİŞ

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Avrupa’da 
teknolojik bir yenilik olarak ortaya çıkan sinema, 
yirminci yüzyılın ilk yıllarında ABD’de yaşanan ge-
lişmelerle bir endüstriye dönüşmüştür. Sinemanın 
günümüze dek süregelen yolculuğuna bakıldığında 
ekonomik, politik ve kültürel boyutta pek çok ge-
lişmelerden etkilendiği görülür. Sözü geçen etkilere 
bağlı olarak gelişen alanlardan biri de korku sine-
masıdır.

Korku sineması hatırı sayılır çoğunlukta izleyici 
kitlesi barındıran ancak bir o kadar da önyargıların 
veya keyfî gerekçelerin etkisiyle kendisinden kaçınan 
izleyicilerin olduğu bir türdür. Benzer çıkarım ko-
medi, fantastik, bilim-kurgu gibi türler için de yapı-
labilir; bununla birlikte izleyicilerin sözü geçen tür-
lere karşı tavırlarının korku türündeki kadar keskin 
olmadığı aşikârdır. Çünkü en temel duygularımız-
dan biri olan korku aynı zamanda gündelik yaşam-
da mümkün olduğunca kaçındığımız bir olgudur. O 
hâlde, bir sinema tutkununu korkacağını bile bile be-



-12-

yaz perdenin karşısına geçiren şey nedir? Bu sorunun 
yanıtı biraz teferruatlıdır.

Elinizdeki kitap, bir tür ve endüstri olarak korku 
sinemasının çok yönlü yapısını 50 konu başlığı aracı-
lığıyla izah etme amacı taşımaktadır. Çalışmada be-
lirlenen konular keyfî bir seçim olmamakla birlikte, 
bu bölümlerin her birinin başlı başına kitap olmayı 
hak eden kapsamı olduğunu vurgulamak gerekir. Bü-
tüne bakıldığında ise bu çalışma, korkunun sinemada 
ortaya çıkışı, bir tür olarak konumlanması, korku 
sinemasının bugüne değin geçirdiği dönüşümü 
ve güncel tartışmalar üzerine genel bir çerçeve 
sunmaktadır.

Belirli ülkelerin sinemalarına odaklanan başlıklar 
dışında konuların seyri, ABD sineması eksenindedir. 
Bunun sebebi, çalışmada görüleceği üzere, ilk korku 
filmlerinin Avrupa sinemasında ortaya çıkmasına 
karşın, korkunun bir tür olarak yerleşik bir konum 
edinmesinin Hollywood sinemasında gerçekleşme-
sidir. Çalışmada, bazı başlıkların diğerlerine kıyasla 
daha sınırlı bir dönemi kapsayan bir yapıda olması, 
kitabın betimleyici işlevini tutarsız bilgi kirliliğiy-
le tehlikeye düşürme endişesiyle açıklanabilir. Nite-
kim, kitapta yer alan her başlıkta konular, yüzlerce 
film üzerinden farklı bakış açılarıyla genişletilebilir. 
Öte yandan bu çalışmanın amacı, ana akım sinemada 
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korku türünün günümüze değin geçirdiği endüstriyel 
ve sanatsal dönüşümleri önemli gelişmeler ve eleşti-
riler çerçevesinde, Türkçe literatüre katkı sağlayacak 
güncel kaynaklar aracılığıyla aktarmak ve ülkemizde 
korku sineması üzerine yapılacak ileriki çalışmalara 
alternatif yaklaşımlar sunmaktır.

Sınırlı bir izleyici kitlesi olmasına rağmen popü-
ler kalabilen korku sineması, sinema tarihiyle ve or-
taya çıktığı ülkelerin kültürleriyle birlikte değerlendi-
rildiğinde toplumsal hafızaya ayna tutan bir alandır. 
Bir korku filmini izlerken kurban için endişelenmek, 
eylemlerin şiddetinden korkmak, canavardan iğren-
mek ve onun cezalandırıldığını görerek rahatlamak 
güzeldir. Peki, korku sineması bu noktaya nasıl geldi? 
Korku sineması, canavardan korkulan ve canavar yok 
edilince rahata erilen bir deneyimden mi ibarettir?

Kesinlikle hayır.
Korku sineması bundan çok daha fazlasını barın-

dırıyor. Bu kitapta sunulan başlıklar, kapıyı aralamak 
için iyi bir başlangıç olabilir. Karanlık koridorlarda 
ilerlemekten ve kapıları açmaktan korkmayınız. Zira 
korku filmleri, karanlıkların ardında aydınlığın da 
olabileceğini pek çok kez göstermiştir.
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1.
SİNEMADA KORKU ETİKETİ

Sinemada tür etiketleri ilk olarak “Film ne anlatı-
yor?” sorusuna açıklık getiren bir ifade olarak filmle-
ri üretenler, dağıtanlar ve gösterenler arasındaki ile-
tişimi kolaylaştırmak için kullanılmıştır. Bu ifadeler 
zamanla, izleyiciler ve film stüdyoları arasındaki et-
kileşimin önemli araçlardan biri olmuştur1. Filmlere 
atfedilen tür etiketleri ilk yıllarda edebiyat ve tiyatro 
gibi geçmişi sinemadan daha eski olan anlatı form-
larından ödünç alınmıştır. Söz gelimi, üretimde sü-
rekliliği benimseyerek sinemanın endüstriyel bir bo-
yuta ulaşmasında rolü olan Hollywood stüdyolarının 
ilk filmlerinde güldürü, savaş, dram gibi tanımlayıcı 
türler öne çıkmıştır.

1 Steve Neale, Genre and Hollywood, London: Routledge, 2000, s. 39


