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Öz
Her metin, geçmişte yazılmış olan metinlerden izler taşımakta ve onlarla bir etkileşim
içerisine girmektedir. Dolayısıyla bir metni diğer metinlerden bağımsız olarak ele almak,
metnin anlamlandırılması noktasında kusurlu bir yaklaşımdır. Bu bağlamda her metnin
metinlerarası bir bağlama sahip olduğu söylenebilir. Rus dilbilimci Mikhail Bakhtin'in fikirsel
olarak öncülüğünü yaptığı ve sonraki dönemde Julia Kristeva'nın geliştirmiş olduğu
metinlerarasılık, metinlerin incelenmesi noktasında oldukça işlevseldir. Temelde metinlerin
birbirleriyle olan etkileşimini ve ilişkisini niteleyen bir kavram olarak metinlerarasılık, metin
incelemelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Metinlerarasılık yaklaşımına göre her şey bir metin
olarak ele alınabilir. Bu bağlamda sinema filmlerinin de birer metin olduğunu belirtmek
gerekmektedir. Yazılı kültüre geçiş yapılmadan önce toplumlar için oldukça önemli yapılar
olan mitlerin izlerine birçok metinde rastlanılmaktadır. Dolayısıyla mitler ve diğer metinler
arasında metinlerarası bir ilişkiden bahsedilebilir. Bu bağlamda yapılmış olan bu çalışmada
Ethan Coen ve Joel Coen (Coen Kardeşler)'in 2013 yılında yapmış oldukları Inside Llewyn
Davis filmi, Antik Yunan dünyasına ait bir mit olan Sisifos ile kurmuş olduğu etkileşim
ekseninde metinlerarasılık bağlamında incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, sinema ve mitler
arasındaki metinlerarası ilişkiyi Inside Llewyn Davis filmi özelinde açığa çıkartmaktır.
Anahtar Sözcükler: Metinlerarasılık, Sinema, Mit, Inside Llewyn Davis (2013), Sisifos Miti
Myths and Cinema in the Context of Intertextualıty:
Inside Llewyn Davis (2013) Film and Myth of Sisyphos
Abstract
Each text carries traces of the texts written in the past and interacts with them. Therefore, it is
a flawed approach to addressing a text independently from other texts. In this context, it can
be said that each text have intertextaulity aspect. The intertextuality developed by the Russian
linguist Mikhail Bakhtin, who was the intellectual pioneer and later developed by Julia
Kristeva, is highly functional in the analysis of texts. Basically, intertextuality is often used in
text analysis as a concept that characterizes the interaction and relationship between the texts.
According to Roland Barthes : "Every text is an intertext; other texts are present in him at
varying levels, in more or less recognizable forms: the texts of the earlier culture and those of
the surrounding culture; all text is a new fabric of old quotations. " In this context, it can be
said that movies are text. The traces of myths, which are very important structures for
societies, are found in many culture before the transition to written culture. Thus, it can be
said that there is intertextual relationship between myths and other texts. In this study, Ethan
Coen and Joel Coen (Coen Brothers) who directed, the film Inside Llewyn Davis (2013) was
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examined in the context of intertextuality on the interaction with Sisifos, a myth of the
Ancient Greek world. The aim of this work, is to reveal the intertextual relationship between
cinema and myths in the particular Inside Llewyn Davis (2013) movie.
Keywords: Intertextuality, Cinema, Myth, Inside Llewyn Davis (2013), The Myth of
Sisyphus
Giriş
Her toplum, kendine özgü değerler ve sembollerin bir birleşimi olan kültürel
örüntülere sahiptir. Bu kültürel örüntüler, zamana ve mekâna göre farklılık göstermektedirler.
Ancak insanlık tarihi bütüncül bir şekilde ele alındığında, bu kültürel örüntülerin
birbirlerinden bağımsız olduğunu söylemek doğru değildir. Her kültürel yapı, diğer kültürel
yapılarla bir ilişki ve etkileşim içerisindedir. Bu bağlamda toplumların üretmiş olduğu
kültürel ürünlerin de birbirleriyle ilişki içerisinde olduğu ileri sürülebilir. Metinlerarasılık
kavramı tam da bu noktada devreye girmekte ve üretilen her metnin, kendinden önceki diğer
metinlerle bir ilişki içerisinde olduğunu ileri sürmektedir. Her metin, kendinden önceki
metinlerden izler taşımakta, onlarla etkileşime girmektedir. Ancak bu noktada metin
kavramının salt yazılı metinlerle sınırlandırılmaması gerektiğinin altının çizilmesi
gerekmektedir. Toplumlar, yazılı kültüre geçmeden önce de metinler üretmişlerdir. Mitler, bu
metinlerin en önemli örnekleridir.
Sözlü kültürün önemli unsurlarından olan mitler, toplumsal yaşamı biçimlendirirken
aynı zamanda bireylerin zihinlerini ve benliklerini de şekillendirmektedir. Bu bağlamda
mitler, her ne kadar yazılı olmayan sözlü ögeler olsalar da birer metin olarak kabul
edilmektedirler. Burada vurgu yapılan metin mefhumu ise temelde kendine has anlamlar
barındıran yapılara karşılık gelmektedir. Dolayısıyla bu çerçevede metin, geniş bir perspektif
üzerinden ele alınmaktadır. Her mit, üretilmiş olduğu toplumun gerçekliğinin, umutlarının ya
da korkularının bir yansımasıdır. Dolayısıyla mitlerin toplumların kültürel örüntülerinin izini
sürmek noktasında işlevsel olduğu söylenebilir. Mitler de diğer metinler gibi metinlerarası bir
yapıya sahip olup, diğer mitlerle ya da metinlerle bir etkileşim içerisindedir. Bu bağlamda
mitlerin, diğer metinlere kaynaklık ettiği, yol gösterdiği ve anlamsal olarak katkıda
bulunduğunu söylemek mümkündür. Sanat eserlerinin ortaya çıkmasında da etkin konumda
olabilen mitler, metinlerarası bir yapıya sahiptirler. Yedinci sanat ya da en yeni sanat formu
olarak tanımlanan sinema da mitlerle yakın bir ilişki içerisindedir. Her şeyden önce sinema
filmleri de birer metin olarak kabul edilmektedir ve metinlerarası özellik göstermektedirler.
Bu çerçevede sinema filmlerinin mitlerle ilişkisi, metinlerarası bir bakış açısıyla
incelenebilmektedir. Dolayısıyla yapılmış olan bu çalışmada metinlerarasılık ekseninde
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sinema ve mitler arasındaki ilişki, Ethan Coen ve Joel Coen’in yönetmenliğini yaptığı Inside
Llewyn Davis özelinde ele alınmıştır.
Çalışmada ilk olarak, metinlerarasılık kavramı üzerinde durulmuştur. Metinlerarasılık
kavramının tarihsel süreçte ortaya çıkışı ve neliğine dair tanımlama çabasına girişilmiştir.
Sonrasında ise mit olgusu tartışılmıştır. Mitin ne olduğu, özellikleri ve işlevleri üzerinde
durularak, mitler ve toplumsal yapılar arasındaki ilişkinin altı çizilmiştir. Ayrıca mitler ve
sinema sanatı arasındaki ilişki belirginleştirilmeye çalışılarak, Antik Yunan mitolojisine ait
Sisifos miti ile Coen Kardeşler’in yönetmenliğini yaptığı Inside Llewyn Davis filmi özelinde
metinlerarası bir analiz yapılmıştır. Bu çerçevede Inside Llewyn Davis filminin
metinlerarasılık bağlamındaki analizi, içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
Çalışmada nitel bir yorumlama yapılmış olup, Inside Llewyn Davis filmi ve Sisifos Miti
arasındaki etkileşim, genel bir çerçevede betimlenmeye çalışılmıştır.
Metinlerarasılık Kavramı
Modern dönem metin çözümlemelerinde oldukça sık rastlanılan bir kavram olan
metinlerarasılık, postmodern edebiyat teorileri arasında önemli bir yere sahiptir.
Metinlerarasılık, genel olarak iki ya da daha çok metnin arasındaki ilişki, alışveriş ve
söyleşim biçimi olarak tanımlanabilir. Metinlerarasılık, her metnin kendinden önceki
metinlerle bir ilişki içerisinde olduğunu varsayar ve metinlerin kendinden önceki metinlerden
izler taşıdığını, bir etkileşim içerisinde olduğunu vurgular (Aktulum 2000, 17-18). Bu bakış
açısına göre yazılmış olan her metin, kendinden önceki metinlerden beslenerek ortaya
çıkmaktadır ve anlam da bu şekilde oluşmaktadır. Bu nedenden ötürü İngiliz edebiyat
kuramcısı Terry Eagleton, hiçbir edebi metnin özgün olamayacağını, bütün edebiyat alanının
bir metinlerarasılık düzlemi olduğunu ileri sürmektedir (Eagleton 2014, 149).
Üretilen her edebi metnin kendinden önce yazılan metinler üzerinde yükseldiğini ve
anlam kazandığını vurgulamak metinlerlerarasılık bağlamında tutarlı bir önermedir. Bu
bağlamda her edebi metnin kendinden önceki metinlerle bir diyaloga girerek anlam kazandığı
söylenebilir. Metinlerin kendi içerisinde farklı metinleri barındırması ve metinlerin iç içe
geçmesinin imlendiği metinlerarasılık durumunda, sonsuz bir anlam üretiminin ortaya çıktığı
ileri sürülebilir (Güngör 2013, 230). Dolayısıyla metinlerarası bakış açısında, metinlerin
anlamı diğer metinlerle kurmuş oldukları ilişki bağlamında ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan
hareketle her metnin özü gereği diğer metinlerle ilişki içerisinde olduğu ve bu özelliğin de her
metnin kaçınılmazı olduğunu belirtmek metinlerarası perspektif açısından önem arz
etmektedir (Ögeyik 2008, 6).
Metinlerarasılık kavramının tarihsel gelişimine bakıldığında bazı isimlerin ön plana
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çıktığı görülmektedir. Rus dilbilimci Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva ve Roland Barthes gibi
isimlerin, metinlerarasılık kavramının gelişim göstermesinde önemli katkıları olmuştur.
Metinlerarasılık kavramı her ne kadar Julia Kristevanın geliştirdiği bir kavram olsa da
metinlerarasılığın kökenlerinin Bakhtin'in söyleşimsellik yaklaşımına dayandığını belirtmek
gerekmektedir (Güngör 2013; Aktulum 2000, 25, Still ve Worton 1990, 3). Bakhtin'in
geliştirmiş olduğu diyalojism kavramına göre her metin, kendinden önce ya da kendi
döneminde yazılmış olan metinleri özümsemekte ve bir yanıt olarak ortaya çıkmaktadır
(Aktulum 2000, 27). Bakhtin'in söyleşimsellik olarak adlandırdığı bu durum, her metin diğer
metinlerle bir diyalog halinde olduğunun altını çizmektedir. Metinlerarasılık kavramına
Bakhtin'in bakış açısını doğrular bir şekilde yaklaşam Fredric Jameson, bazı metinlerin
birtakım yönlerden birbirleriyle örtüştüklerini kabul eder ve tüm bu örtüşmeleri, etkileşimi
kapsayan daha geniş bir metnin ortaya çıktığını vurgular (Jameson 2008, 200). Temelde
metinlerin birbirleriyle olan ilişkisi üzerine ve etkileşimi üzerinde durulan metinlerarasılık
durumuna dair en önemli katkılar Julia Kristeva tarafından yapılmıştır.
Kristeva, Rus dilbilimci Bakhtin'in diyalojizm kavramından temellendirmiş olduğu
metinlerarasılık kavramını detaylandırarak geniş bir perspektifte ele almaktadır. Kristeva,
başta Ferdinand de Saussure olmak üzere, Marksist düşünce, psikanaliz gibi alanlardan da
beslenerek metinlerarasılık kavramını geliştirmiştir. Kristeva'ya göre metinlerarasılık,
Bakhtin'in söyleşimselliğinden farklı olarak, pek çok metin birbirine eklemlenmesiyle
oluşmaktadır ve Bakhtin'deki diyalojik yapı, yerini amorf bir katmanlı yapıya bırakmaktadır.
Bu bağlamda da üretilen her metin, çok katmanlı metinsel bir yapı üzerinde temellenerek,
başka metinlere dayanak noktası oluşturmaktadır (Güngör 2013, 230). Kristeva, metinlerarası
olarak tasarlanan metni, eleştirel bir düzlemde ele almaktadır ve bu bağlamda metni
geleneksel edebiyat incelemelerine karşıt bir noktaya oturtmaktadır (Edmunds 2001, 8).
Kristeva, yapısalcı bir anlayışı benimseyerek, Bakhtin'den farklı bir şekilde metinlerin
tarihsel bağlamını yok saymaktadır. Bakhtin'in düşüncesinde metinler ve metinlerarasılık,
tarihsel bir anlam taşırken (Irzık 2001, 15), Kristeva'nın anlayışında metinler, sürekli olarak
yenilenir,
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etkileşimi/iletişimi anlamlandırmak noktasında asli kaynaklar olarak kabul edilmektedirler
(Löwenthal 2017, 8).
Roland Barthes'in öğrencisi olan Kristeva metinlerarasılık konusunda Barthes'i
etkilemiştir. Barthes her ne kadar yapmış olduğu göstergebilimsel çalışmalarla tanınıyor olsa
da metin üzerine üretmiş olduğu düşüncelerle de dikkat çekmektedir. Roland Barthes, açık
metin kavramından bahsederek, her metnin kendinden önce gelen metinlerden izler taşıdığını
vurgulamaktadır (Aktulum 2000, 55, Barthes 1996).
Başta Bakhtin, Kristeva ve Barthes olmak üzere metinlerarasılık üzerine çalışmalar
yapan tüm düşünürlerin birleştiği noktanın her metnin, diğer metinlerle bir ilişki içerisinde
olduğu gerçeğidir. Bu bağlamda metinlerarasılık kavramı, metinlerin birbirleriyle ilişkilerini
betimlemektedir. Benzer şekilde Tzvetan Todorov da her metnin diğer metinlerle bir
farklılaşmalar matrisi içerisine yerleştiğini ve anlamı ortayan çıkartan şeyin de bu
farklılaşmalar olduğunu belirtmektedir (Todorov 2014, 10). Metinlerarası perspektifte
metinlerin birbirleriyle ilişkileri, hesaplaşmaları yahut da söyleşimsellikleri, metinleri anlamlı
kılmaktadır. Bu bağlamda bir metnin anlamını, diğer metinlerle kurmuş olduğu ilişkiye bağlı
olduğunu belirtmek yerinde olacaktır.
Mit Olgusu
Sosyal bilimlerin önemli incelemeleri konularından birisini teşkil eden mitler,
toplumsal yaşam için oldukça önemli yapılar olarak görülmektedirler. İngilizce'ye 19.
yüzyılın başlarında giren Myth (mit) kavramı, Latince mythos kelimesinden türemiştir. Önceki
dönemlerde mitler genellikle mythology, mythologize, mythologist ve mythologian
kelimeleriyle adlandırılmaktaydı (Williams 2012, 255). Gerçeklikten uzak, düşsel kurgular
olarak tanımlanan mitler, toplumsal yaşamın şekillenmesinde oldukça önemli anlamsal
yapılardır. Yazılı kültürün henüz gelişim göstermediği, sözlü kültürün baskın olduğu
toplumlarda ön plana çıkan mitler, toplumsal yaşamı biçimlendiren kültürel dokular olarak
kabul edilmektedirler. Mitler, bir dil biçimi olup, bireyin kendisini ya da dünyasını anlamaya
ilişkin anlamlar sunmaktadırlar (Strauss 2018, 8). Herhangi bir gerçeklikten ziyade, farazi
olaylardan türeyen mitlerin birçok toplumda dini yapının yerini tuttuğu bilinmektedir. Mitleri,
bilimsel olguların karşısında konumlandıran Fransız antropolog Claude Levi-Strauss, mitlerin
insanlara evreni anladığı ya da anlayabileceği illüzyonunu verdiğini ileri sürmektedir (Strauss
2018, 37).

Simgesel anlatılar olarak kabul edilen mitler, doğaüstü durum ve öyküleri,

inançsal bağlantılar da içererek sunan öyküler olarak kabul edilmektedirler (Tecimer 2006,
13; Eliade 2001, 15-16).
Mitler, anlamsal yapılar olup, mitlerin kaynağına dair net bilgiler bulunmamaktadır.
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Toplumlar, kolektif bir biçimde mitler üreterek, toplumsal yaşamlarını dizayn etmektedirler.
Bu bağlamda mitlerin, toplumsal yaşam süren bireylere anlam haritası sunduğu ileri
sürülebilir. Mitoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Joseph Campbell, mitlerin
yeryüzünde mevcudiyet göstermiş tüm toplumlarda ve her çağda bulunduğu ileri sürerek, din,
felsefe, sanat, bilim ve diğer toplumsal gelişmelerin katalizörü olarak mitleri göstermektedir
(Campbell 2010, 13). Görüldüğü üzere mitler ve toplumsal yaşam arasında güçlü bir ilişki
bulunmaktadır. Mitler, toplumsal yaşamın içerisinden türeyerek, bireylerin algılayış
biçimlerini şekillendirmektedir. Bu noktadan hareketle mitler için toplumsalın ortak bilgisi
nitelemesi yapılabilir (Strauss 2018, 131).
Toplumsal yaşamın içerisinden filizlenen mitler, efsaneler, masallar ve destansı
özelliklerle örülerek, dil aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu bağlamda mitlerin, önemli
kültürel örüntüler olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Yabanıl toplumlarda yazı icat
edilmeden önce sözlü kültür hüküm sürmekteydi ve mitler de bu dönemlerde, en önemli
kültürel unsurlar olarak varlık göstermekteydiler. Bu çerçevede temelde sözlü kültürün
ürünleri olan mitlerin dil ile olan ilişkisinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Strauss’a
göre, her mitolojik düşünce ve ritüel, belirli bir semantik düşünce sistemi içerisinde
algılanabilen deneyimlerin yeniden düzenlenmesinden ibarettir (Strauss 2012, 142). Bu
çerçevede mitlerin, toplumsal yaşamdaki pratikler üzerinden temellendiğinin belirtilmesi
gerekmektedir. Coğrafyaya, zamana ve kültürlere bağlı olarak değişiklik gösteren mitler, her
toplumun ve kültürün kendi yaşam formlarından izler taşımaktadırlar. Toplumsal yaşamı
çevreleyen ve belirli ölçüde normatiflik içeren mitler, aynı zamanda bireylerin benliklerinin
de şekillendirilmesinde etkilidirler. Polonyalı Antropolog Bronislaw Malinowski, Trobrian
Adaları’nda yaşayan yerliler üzerinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda mitlerin, orada
yaşayan kabilenin bütün kurum ve gelenekleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varmıştır
(Malinowski 2016, 76-77).
Toplumsal yaşam üzerindeki etkisi ve bireylerin davranışlarını şekillendirmesine
ilişkin olarak mitler, her ne kadar gerçeklikten uzak anlatılar olsalar da toplumsal yaşamı,
siyasi yapılanmaları ve diğer toplumsal kurumları etkilemektedirler. Başta dini düşünce
sistemleri olmak üzere siyasal ve toplumsal diğer düşünce sistemlerini çevreleyen mitler ve
mitik düşünceler, tarihin her döneminde varlığını göstermiştir. Örneğin Hititler,
Mezopotamya Uygarlığı’nın kültürünü benimseyerek, Mezopotamya mitoslarından yasa
derlemişlerdir (Şenel 1995, 59). Görüldüğü üzere mitler ve mitik düşünce, toplumsal yapılar
üzerinde oldukça güçlü etkilere sahiptirler. Ancak bu noktada belirtilmesi gereken nokta,
mitlerin toplumlara ve kültürlere göre farklılıklar gösterebileceğidir.
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Her toplum kendi kültürüne özdeş olarak üretmiş olduğu mitlerle toplumsal yaşamını
anlamlandırmaya çalışmaktadır dolayısıyla mitler, toplumlara göre farklılıklar göstermektedir.
Antik Yunan’da üretilmiş olan mitler ile Antik Mısır döneminde üretilen mitler arasında bariz
farklılıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla mitleri yeknesak bir şekilde ele almak, mitlerin
doğasını anlamlandırmak noktasında kusurlu bir yaklaşımdır. Mitleri anlamak ve
anlamlandırmak noktasında bir diğer önemli unsurun ise mitlerin temel bir özelliği olan
“tarih-dışı”lık durumudur. Mitler, zamanın ötesinde olup, geçmişi bloke ederler böylece
geçerliliklerinin tartışma konusu olmasının önüne set çekmiş olurlar (Cohen 1999, 112).
Kaynaklarının belirsizliği ve zaman dışı özellikleri sayesinde mitler, efsanevi özelliklerini
koruyarak, varlıklarını sürdürürler. Efsanevi özellikler barındırmaları ve irrasyonel bir yapıya
sahip olmaları mitleri soyut bir kılıfa büründürmektedir. Bu sayede mitler, bireylerin günlük
yaşamının gerçeklerini ve öyle olduğunu kabul ettikleri yapıları daha açık biçimde
anlamlandırmaları ve bu anlamlandırmalar doğrultusunda yaşamaları yönünde işlevsel roller
üstlenirler (Zijderveld 1985, 96).
Mitlerin gündelik yaşamı çevrelemesi ve bireylere yaşama dair yol haritası çıkartması
noktasında mitlerin işlevselliğinden söz etmek mümkündür. Bu noktada mitlerin Joseph
Campbell’e göre 4 temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, mistik işlev, kozmolojik
işlev, sosyolojik işlev ve son olarak da pedagojik işlevdir. Mitlerin mistik işlevi, bireylere
evrenin ve bireyin kendisinin biricikliğini, harika olduğunu fark ettirerek, mitin sahip olduğu
giz karşısında hayran bıraktırır. Kozmolojik işlev ise bilimle ilintili olarak, evrenin şeklini
gösterir ancak bu gösterim, gizemi tekrar ortaya çıkartmaktadır. Olayların ve olguların özünü
tam olarak ortaya çıkartamamaktadır. Mitlerin sosyolojik işlevi ise belirli toplumsal yapı ve
düzeni destekleyip, geçerli kılmaktadır. Campbell, bu işleve ilişkin olarak poligami ya da
monogami evlilik türlerini örnek göstermektedir. Bazı toplumlarda poligami kabul görürken
bazı toplumlarda bu durumun dile getirilmesi dahi söz konusu olamamaktadır. Bu bağlamda
mitler sosyolojik olarak birtakım toplumsal normları ve sistemleri belirlemektedir. Son olarak
mitlerin pedagojik işlev ise bireylere, insan hayatının nasıl yaşanması gerektiğine dair
öğretiler sunarak, bir yaşam formu belirlerler (Campbell ve Moyers 2013, 53-54).
Mitler, kavranılması ve anlamlandırılması güç olayları, analojiler yardımıyla
somutlaştırmaya çalışırlar. Bu bağlamda mitler ile birey ve kültürel doku arasında güçlü bir
ilişki bulunmaktadır. Mitlerin dini, siyasi, toplumsal ve kültürel birçok yapıyı etkilediği
söylenebilir. Nihayetinde birer anlatı olan mitler, sanat eserlerine de ilham kaynağı
olmaktadırlar. Edebiyattan, müziğe; heykelden, sinemaya kadar birçok sanat formu, mitik
öykülerden ve mitlerden faydalanmaktadırlar. Görsel bir sanat formu olan sinema da
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mitolojiden ve mitlerden faydalanmaktadır.
Sinema ve Mit İlişkisi
Sanat formlarının en yenisi olan sinema, bir tüm-sanat olarak kabul edilmektedir
(Özön 2008, 8). Sanatın tüm formlarından beslenen sinema, anlatılarını görsel ve işitsel ögeler
yardımıyla izleyicisine sunmaktadır. Bu bağlamda görsel kültür çerçevesi altına ele
alınabilecek bir sanat formu olan sinema, tüm sanat formlarından beslendiği gibi tüm
anlatılardan da beslenmektedir. Mitler, efsaneler, masallar ve diğer metinler, sinema
anlatılarının ortaya çıkmasında etkili olabilmektedirler. Sinema anlatılarının şekillenmesinde
etkili olan mitlere, birçok sinema anlatısında rastlanılmaktadır. Bu çerçevede sinema ve mitler
arasındaki ilişkinin detaylı olarak ele alınması, sinema anlatıları, metinlerarasılık ve mit
olgularının anlamlandırılmasında

önem arz etmektedir.

Sinemayı modern mitoloji olarak nitelendiren Ömer Tecimer, sinema ve mitoloji
arasında bir analoji kurmaktadır. Kurgusal ve doğaüstü varlıkları, olayları ve olguları içeren
öyküler olan mitler, alegorik ve simgesel anlatılar olup, sinema anlatıları ile benzerlikler
taşımaktadırlar. Bu bağlamda hem mitler hem de sinema anlatıları için kolektif anlatılar
tanımlaması. Ayrıca Tecimer’e göre, sinema anlatılarının da tıpkı mitler gibi bireyleri
değiştirici, dönüştürücü etkisi bulunmaktadır (Tecimer 2006, 11-12). Sinema, mevcut mitleri
kullanıp, bir anlatı oluştururken aynı zamanda modern mitleri de yaratmaktadır. Sinema
filmleri, hali hazırda bulunan mitleri, kurgusal bir hale dönüştürerek, bir anlatı
sunabilmektedirler. Bu bağlamda mitler ve sinema arasında bir ilişkiden bahsedilebilir.
Mitlerin sanat ile ilişkisi modern dünyaya ait bir olgu değildir. Antik Yunan’da yazın
sanatının merkezini mitlerin oluşturduğu ileri sürülebilir. Sonraki dönemlerde Orta Çağ’da ve
Rönesans dönemi yazınlarında da mitler, anlatıların merkezinde yer almaktadırlar. Sinema
sanatında da bu durumun geçerliliğini sürdürdüğü ileri sürülebilir (Holtsmark 2001, 24).
Mitler, film anlatılarının bazen küçük bir parçasını oluştururken bazen de anlatının temelini
oluşturabilmektedir. Bu bağlamda mitlerin, modern çağın sanat formu olan sinema için bir
araç olabileceğinin altını çizmek gerekmektedir. Metinlerarası bağlamda bakıldığında ise bu
ilişkinin kaçınılmaz olduğunu belirtmek gerekmektedir. Metinlerarasılık perspektifinden
hareketle her metnin, kendinden önceki metinlerle bir etkileşim içerisinde olduğu önermesi,
mitler ve sinema söz konusu olduğunda da geçerliliğini sürdürmektedir. Birer metin olarak
mitler, sinema anlatılarıyla etkileşime girerek, anlam yaratımında etkili olmaktadırlar.
Mitler ve sanat arasındaki ilişki, özellikle de trajedi arasındaki ilişki Friedrich
Nietzsche’nin de ilgisini çekmiştir ve Trajedinin Doğuşu isimli eserinde bu ilişkiye dair
çıkarımlarda bulunmuştur. Tiyatro üzerine temellenen sinema sanatı da bu bağlamda
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Nietzsche’nin trajediye dair görüşleri ekseninde yorumlanabilir. Nietzsche’e için mitler ve
diğer sanat eserleri, rüyalarla neredeyse aynı şekilde işlemektedirler. Rüyalar gibi mitlerle
örülmüş sanat eserleri, Nietzsche perspektifinden bakıldığında bireyleri sadece eğlendirmekle
kalmayıp, aynı zamanda iyileştirme işlevine de sahiptirler (Magerstadt 2015, 8). Diğer sanat
formlarında olduğu gibi mitler, sinema sanatında da işlevsel olarak anlatıda yer
alabilmektedirler.
Geçmiş dönemde ya da günümüzde birçok mitin sinema filmlerine konu olduğu
bilinmektedir. Mitler, açık bir şekilde bir filmin konusunu oluşturabildiği gibi örtülü olarak da
filmin içerisinde yer alabilmektedirler. Clash of the Titans (2010) (Titanlar Savaşı) gibi
filmler, direkt olarak bir mitolojik olayı konu alırken, bu çalışma sınırlılığında yer alan Inside
Llewyn Davis (2013) (Sen Şarkılarını Söyle) gibi filmlerde ise mitolojik öyküler daha örtük
bir biçimde yer almaktadırlar. Bu çerçevede metinlerarası bir bakışın işlevsel olabileceğini
belirtmek gerekmektedir. Birer metin olarak sinema filmleri, diğer metinlerle bir etkileşim
içerisindedirler. Metinlerarasılık perspektifinde bu durum kaçınılmazdır ve her metin mutlak
surette diğer metinlerle bir ilişki içerisindedir. Bu noktadan hareketle Inside Llewyn Davis
filminin, Yunan mitolojisinde yer alan Sisifos mitiyle metinlerarası bir ilişki içerisinde olduğu
söylenebilir. Inside Llewyn Davis filmi ve Sisifos miti arasındaki ilişkiyi metinlerarası
düzlemde ele almandan önce Sisifos mitinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.
Yunan Mitolojisinde Sisyphos (Sisifos) Miti
Uygarlık tarihine bakıldığında en ilkel toplumlardan en uygar topluluklara kadar her
toplumun kendine özgü mitler ürettiği görülmektedir. Toplumsal yaşamın içerisine ve
bireylerin bilinçlerine sirayet eden mitler, uygarlık tarihine dair önemli anlamsal yapılar
olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda zenginliği ve tarihsel süreçteki etkililiği bakımından
Yunan Mitolojisi’nin ön plana çıkmayı başardığı söylenebilir. Yunan Mitolojisi çok geniş
olmakla beraber, oldukça sistemli bir yapıya sahiptir. Bu mitolojik atlas içerisinde ise bu
çalışma için önem arz eden Sisifos mitinden bahsedilmesi önem arz etmektedir.
Sisifos, Yunan Mitolojisi’nde yer alan bir insan kahraman karakteridir. Zekası,
kurnazlığı ve yaptığı akıl oyunlarıyla ün yapan Sisifos, tanrıları tuzağa düşürür ve bunun
sonucunda da tanrılar tarafından cezalandırılır. Sisifos’un cezası, büyük bir kaya parçasını
ömrünün sonuna kadar bir tepenin üzerini çıkartmaktır. Ancak Sisifos, kayayı tepeye
çıkartmayı başardığı her seferinde aşağıya düşecek ve sonsuz bir döngü içerisinde bu eylemi
tekrarlayacaktır (Bonnefoy 2000, 879; Erhat 1996). Ailos’un oğlu olan Sisifos, Homeros’un
İlyada’sında insanların en kurnazı olarak tanımlanmaktadır. Odysseia’da ise Sisifos’un
çarptırıldığı cezadan bahsedilmektedir ancak cezanın nedenine dair herhangi bir bilgi
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bulunmamaktadır. Bir efsaneye göre Sisifos, tanrılarla boy ölçüşmüş ve onlara karşı geldiği
için cezalandırılmıştır. Bir başka efsanede ise Sisifos’un ırmak tanrısı Asopos’a kızı
Aigina’nın Zeus tarafından kaçırıldığının haberini verdiği için cezalandırıldığından
bahsedilmektedir (Cömert 1999, 60).
Sisifos, tanrılarla hesaplaşmanın bedelini ağır bir ceza ile ödemiştir. Ömrünün sonuna
kadar bir kaya parçasını daimî olarak dağın tepesine çıkartmakla lanetlenen Sisifos, Albert
Camus’a “absürd” felsefesini ortaya koymasında ilham kaynağı olmuştur. Sisifos’un
eyleminin anlamsızlığı ile insan hayatı arasında bir analoji kuran Camus, Sisifos’un yazgısı
üzerine çıkarımlarda bulunmaktadır. Camus, Sisifos Söyleni isimli eserinde, Sisifos’un bir
bilince sahip olduğu için cezasının bir trajediye dönüştüğünü vurgulamaktadır (Camus 2015,
139). Sisifos’un sahip olduğu bilinç, yüzleştiği cezanın yükünü daha da ağırlaştırmaktadır.
Daimî olarak yinelenen bu eylem, Camus’a göre, insan yaşamının ve yazgısının da bir
noktada anlamsızlığını sunan bir alegoridir (Camus 2015). Bu noktadan hareketle Sisifos ve
çarptırılmış olduğu ceza, insan yaşamının kısır döngüsüne dair bir benzerlik taşımaktadır.
Dolayısıyla Sisifos mitinin, başta Camus olmak üzere birçok metinde etkileri açıkça
görülmektedir.
Mit, Anlam ve Metinlerarasılık
Mitler, ilkel toplumlardan günümüze değin anlam aktarılması noktasında işlevsel bir
yapı olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Strauss’un (2018) deyimiyle bir dil gibi şekillenen
mitler, kültürel formlardaki anlamın şekillendiricisi konumundadırlar. Ancak tarihsel süreçte
mitler, toplumsal düzlemdeki etkilerini zamanla kaybederek, yazılı kültürün baskınlığına
yenik düşmüşlerdir. Sözlü kültürün bir ürünü olan mitlerin, çeşitli şekillerde yazılı kültür
içerisinde varlık gösterme durumunu “lecto-oral”lık olarak nitelendiren Jack Goody, sözlü
kültür ve yazılı kültür arasındaki etkileşime dikkat çekmektedir (Goody 2010, 161). Örneğin
başta Homeros olmak üzere birçok yazar, sözlü kültere ait ürünleri, yazılı olarak kayıt altına
almış ve yazılı kültüre dahil etmiştir. Sözlü kültüre ait olan mitlerin yazılı kültürde varlık
göstermesi durumunu Goody, lecto-orallık olarak nitelendirmektedir.
Mitlerin hem sözlük kültürlerde hem de yazılı kültürlerde varlık göstermesi, bir
etkileşim sürecinin de önünü açmaktadır. Bu noktada metinlerarasılığın ön plana çıktığını
belirtmek gerekmektedir. Zamansızlık ve belirli bir tarihselliğin dışında yer alan mitler
(Cudlip 1972, 7), ana bir kaynağa sahip değillerdir. Şöyle ki, Türklere özgü Ergenekon
Destanı’nın ana kaynağının ne olduğu ve ilk olarak kim tarafından anlatıldığının izini sürmek
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imkansızdır. Bu durum da mitlerin, tarihsiz olma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Aksi
durumda belirli bir tarihselliğe ve metinselliğe dayalı bir olguyu, mit olarak tanımlamak
mümkün değildir. Bu noktadan hareketle, mitlerin kültürel ve toplumsal düzlemlerde belirli
bir geçişkenliğinin olduğunu da belirtmek gerekmektedir.
Mitler, tarihsel süreçte farklı toplumsal formlarda farklı şekillerde varlık
göstermişlerdir. Bu bağlamda mitlerin, belirli bir metinlerarası ilişkinin belirleyicisi olduğunu
belirtmek gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse Antik Yunan mitolojisinin önemli
figürlerinden olan kanatlı at Pegasus, Zeus’un oğlu, Herkül’ün kardeşi olarak bilinmektedir.
Pegasus’ta somutlaşan kanatlı at figürüne İskandinav ve Türk mitolojilerinde de
rastlanılmaktadır. İskandinav mitolojisinin en büyük tanrısı olan Odin’in atı Sleipnir, 8 ayaklı
ve kanatlı bir attır. Aynı şekilde Türk mitolojisinde yer alan Tulpar da kanatlı bir attır.
Görüldüğü üzere üç farklı kültürde benzer özelliklere sahip mitlere rastlanılmaktadır. Benzer
bir durum Hint mitolojisinde de gözlenmektedir. Antik Yunan mitolojisinin en büyük savaş
kahramanlarından olan ve yarı-tanrı olarak görülen Achilles’in benzer özelliklere sahip bir
biçimi Hint mitolojisinde Karna karakterinde gözlenmektedir. İki karakterin de savaşçı
özellikleri benzer olup, benzer ekipmanlarla kuşanmışlardır. Örnekleri çoğaltmak mümkün
ancak özü vurgulamak açısından verilmiş olan örnekler önem arz etmektedir.
Toplumlar için kurucu anlatılar olan mitler, belirli bir etkileşimsellik içermektedirler.
Dolayısıyla mitler, metinlerarasılık kapsamı içerisinde yer almaktadırlar. Ancak bu durumu
salt mitler arası bir düzleme de indirgememek gerekmektedir. Mitler, birçok farklı yapıtla
metinlerarası bir ilişki içerisindedirler. Bu yapıtların en belirgin olanlarından birisinin sinema
filmleri olduğu söylenebilir. Ethan Coen ve Joel Coen’in 2000 yılında çektikleri O Brother,
Where Art Thou? isimli film, Homeros’un Odysseia eserinin serbest uyarlamasıdır. Aynı
şekilde Homeros’un İlyada’sının uyarlaması olan Troy (2004) filmi de bu bağlamda
değerlendirilmektedir. Benzer şekilde 300 (2006), Heredot’un bahsettiği Pers-Yunan
savaşının; Pan’s Labyrinth (2006) ise Yunan pastoral tanrısı Pan’ın uyarlaması niteliğindedir.
Örneklerde de görüldüğü üzere mitler ve sinema, belirli bir metinlerarası düzlemde etkileşim
halindedirler. Dolayısıyla mitlerin, kültürel alandaki tüm anlam katmanlarıyla belirli
düzlemde ilişkide oldukları ileri sürülebilir.
Yöntem
Yapılmış olan bu çalışmada yöntemsel olarak içerik analizi kullanılmıştır. Bilindiği
üzere içerik analizi hem nicel hem de nitel araştırmalarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. En
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temelde içerik analizi (Content Analysis), iletişimin aleni ve somut göstergelerinden; aynı
şekilde iletişimin kapalı ve müphem özelliklerine dair çıkarımlar yapmaya yaramaktadır
(Gökçe 1995, 24). Bu bağlamda içerik analizi yöntemiyle medya metinlerinin gizil anlamları
açığa çıkartılabilmektedir. Haberlerden, reklamlara; filmlerden, dijital oyunlara kadar geniş
yelpazeye yayınlan iletişimsel unsurların incelenmesi noktasında işlevsel olan içerik analizi,
bu çalışmada Antik Yunan geleneği açısından önem arz eden Sisifos miti ile Inside Llewyn
Davis filmi arasındaki ilişkinin ve etkileşimin ortaya çıkartılması noktasında kullanılmıştır.
Bu çerçevede içerik analizi yöntemi, incelemeye konu olan filmin mitlerle olan ilişkisini
ortaya çıkartmak doğrultusunda kullanılmıştır.
Inside Llewyn Davis Filmi
Ethan Coen ve Joel Coen’in nam-ı diğer, Coen Kardeşler’in 2013 yılı yapımlı Inside
Llewyn Davis filmi, Llewyn Davis isimli amatör bir folk müzik sanatçısının hayatına
odaklanan drama türü bir filmdir. Davis’in başından geçen olayların konu edildiği filmde
klasik Hollywood anlatılarının aksine bu filmde sıradan insanların “küçük hayatları”
anlatılmaktadır. Davis, geceleri barlarda müzik çalarak yaşamını sürdürmektedir ve kız
arkadaşı Jean’in deyimiyle, yarınını düşünmeden günübirlik bir yaşam sürmektedir. Coen
Kardeşler’in sinematografilerinin genel özelliklerinin gözlemlendiği film, temelde Davis
karakteri üzerinde durmaktadır ve Davis’in yaşadığı talihsizlikler ile anlatı şekillenmektedir.
Bu bağlamda Davis karakterinin mitolojik bir karakter olan Sisifos ile özdeşleştirilebileceği
ileri sürülebilir. Metinlerarasılık ekseninde ele alındığında Sisifos ve Davis karakteri
arasındaki benzerliğin ve etkileşiminin altını çizmek gerekmektedir.
Metinlerarasılık Bağlamında Sisifos Miti ve Inside Llewyn Davis Filmi'nin
İncelenmesi
Filmin kahramanı olan Llewyn Davis, amatör bir folk sanatçısıdır ve geceleri küçük
barlarda söylediği şarkılar karşılığında aldığı ücretlerle yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.
Inside Llewyn Davis filmi de The Gaslight Cafe’de Davis’in “Hang me, Oh Hang Me”
şarkısını söylediği sahne ile başlamaktadır. Küçük bir kafede folk müzikler söyleyen Davis,
belirli günlerde bu mekânda şarkılar söylemektedir. Performansı bittiğinde kafeden bir
tanıdığı Davis’e, kendisi dışarıda bekleyen siyah takım elbiseli birisinin olduğunu söyler.
Davis dışarıya çıktığında ise siyah takım elbiseli adam tarafından darp edilir. Davis’in darp
edilmesinden sonra ise olaylar gelişmeye başlar. Davis, küçük bir dairede, yalnız
yaşamaktadır. Ailesi ile arasında sorunlar vardır ve babası huzurevinde kalmaktadır. Ayrıca
Davis’in kız arkadaşı hamiledir ve kürtaj olmak istemektedir. Davis’in kız arkadaşı olan Jean,
aslında çocuğun Davis’ten mi yoksa arkadaşı Jimmy’den mi olduğunu bilmemektedir. Özel
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yaşamında ve aile hayatında sorunlar yaşayan Davis’in iş hayatı da yolunda gitmemektedir.
Davis’in solo albümünün yapım ve dağıtımcılığını üstlenen şirketin ekonomik durumu iyi
değildir ve Davis’e ödeme yapamamaktadır. Esasen Davis’in albümünün satış rakamları da
oldukça düşüktür. Genel çerçevede bakıldığında Davis’in oldukça kötü bir yaşantısının
olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Film anlatısı içerisinde önem arz eden ayrıntılardan birisi Davis’in, komşularının
kedisidir. Davis, karşı komşularının kedisine bakmaktadır. Kedinin ismi, film anlatısının
sonlarına doğru Davis ile birlikte izleyiciler tarafından aynı anda öğrenilmektedir. Kedinin adı
Ulysses’tir. İrlandalı yazar James Joyce’un romanı olan Ulysses’e bir gönderme niteliği
taşıyan kedinin ismi, film anlatısının şekillenmesinde oldukça önemlidir. Davis, bir sabah
elinde gitarıyla birlikte evden çıkarken, kedinin aniden kapıdan fırlayıp, kaçması ve kapının
kapanıp anahtarın içeride kalmasıyla Davis’in trajedisi başlar. Sıradan bir insanın
canlandırıldığı Inside Llewyn Davis filminde Davis’in başına gelen olaylar da sıradan ancak
trajik olaylardır. Davis, kediyi yakalamaya çalışır ve sonunda yakalar ancak Ulysses, sonra
tekrar kaçar. Bu kısır bir döngüdür ve Davis’in gündelik yaşantısının önemli bir kısmını
meşgul etmektedir. Davis, bir yandan kendisine kalacak yer ayarlamaya çalışırken diğer
yandan da kediyi aramaktadır. Ulysses’e benzer bir kediyi bulup sahiplerine getiren Davis,
bulduğu kedinin Ulysses olmadığı fark edilince o kediyi de yanına alır ve onunla yaşamaya
başlar.
Davis’in arayışı ve yolculuğu film boyunca sürekli devam etmektedir tıpkı tanrılar
cezalandırılan Sisifos’un taşı dağın zirvesine taşıması ve sonrasında tekrar başa dönmesi gibi.
Davis, farklı yapım şirketleriyle görüşür ancak hiçbirisiyle tam anlamıyla bir mutabakata
varamaz. Ayrıca Davis’in kürtaj olmak isteyen kız arkadaşı Jean de Davis’e öfkelidir. Davisi,
yarını düşünmeden yaşayan, sorumsuz bir insan olarak görmektedir. Davis ise kız arkadaşını,
kariyer odaklı ve sığ düşünceli olmakla itham etmektedir. İkili arasındaki çatışma film
boyunca devam etmektedir. Davis, yeni arkadaşlar edinir, yolculuğa çıkar ancak Davis’in her
eylemi bir hüsranla sonuçlanmaktadır. Kalacak yeri ve giyecek montu olmayan Davis, hayata
bir şekilde tutunmaya çalışmaktadır.
Davis, ayrıca ablası Joey ile de sorunlar yaşamaktadır. Genel açıdan bakıldığında
Davis’in hayatında iyiye giden hiçbir şey bulunmamaktadır. Davis, farklı bir iş yapmaya karar
verip, denizcilik yapmaya başlamak ister ama mali engellerden ötürü bu uğraşı da
başarısızlıkla sonuçlanır. Davis’in tüm arayışları ve çabaları sonuçsuz kalır ve Davis’in
hayatında her şey başa döner. Davis, filmin başlangıç sahnesinde şarkı söylediği The Gaslight
Cafe’de tekrardan folk şarkıları söylemeye başlar ve aynı günün akşamında filmin açılış
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sekansında görmüş olduğu darbın aynısını, aynı kişiden aynı yerde tekrar görür ve film
anlatısı bu şekilde sonlanır. Bu bağlamda, Davis için modern bir Sisifos tanımlaması
yapılabilir.
Coen Kardeşler’in Inside Llewyn Davis filmini insan varoluşunun Davis karakteri
üzerinden sorgulandığı ve mitik bir karakter olan Sisifos ile metinlerarası etkileşimde bulunan
bir film olarak kabul etmek mümkündür. Kendi küçük dünyasında hapsolmuş ve folk
müziğini icra ederek, yaşamını sürdürme ereğini saklı tutan Davis, tıpkı Sisifos gibi kısır bir
döngünün içerisindedir. Bilinçli ya da bilinçsiz yapmış olduğu tüm tercihler Davis’e “acı”
olarak geri dönmektedir. Sisifos da zirveye yaklaşırken aynı duyguları paylaşır ve her şeyin
sonlanacağını düşünür. Aynı durum Davis için de geçerlidir. Her şey düzelecek gibi olurken,
birden her şey yok olabilmektedir. Davis için her eylem, beraberinde bir yük olarak geri
dönmektedir. Bu bağlamda Davis karakteri ve Sisifos arasındaki benzerliğin dikkat çektiğini
belirtmek gerekmektedir.
Davis, içinde bulunduğu koşullarda edilgen olarak savrulmaktadır. Sürekli bir acı ve
başarısızlık ile karşılaşan Davis, sonunda başladığı noktaya geri dönmektedir. Film genelinde
sembolik bir şekilde altı çizilen geniş yol çekimleri, Davis’in hayat içerisindeki serüvenini
imlemektedir. Davis, bir yolculuktadır ve bu yolculuk hiçbir zaman bir sona ulaşmamaktadır.
Bu durum, film genelinde yer alan yol sahnelerinde belirginlik kazanmaktadır. Davis’in
çıkmış olduğu hiçbir yolculuk tamamlanmamaktadır. Davis’in hayatında her şey yarımdır.
Eski sevgilisi Diane’nin de kürtaj olduğunu sanan ancak iki sene sonra kürtaj olmadığını
öğrenen Davis’in durumu da bu yarım yamalaklığın bir göstergesidir. Davis’in çıkmış olduğu
tüm yolculuklar, başa dönmektedir tıpkı Sisifos’un kayayı dağın zirvesine ulaştırdığı anda
tekrar aşağıya düşmesiyle yeniden bir trajedinin başlaması gibi. Bu bağlamda metinlerarası
düzlemde ele alındığında Davis ve Sisifos arasındaki benzerlik belirginlik kazanmaktadır.
Sisifos’un yazgısının benzerinin Davis karakterinde görülüyor olması, önemli bir
benzerliğe işaret etmektedir. Davis, Zeus tarafından cezalandırılan Sisifos gibi kendi yaşamsal
döngüsü içerisinde sıkışmıştır. Tüm girişimleri sonuçsuz kalmakta, başarısızlık ise varılan son
nokta olmaktadır. Bu bağlamda film anlatısının genel düzlemde bir mitolojik hikâyeye
dayandığını belirtmek gerekmektedir. Sisifos miti anlatısı, Inside Llewyn Davis filmi
anlatısının temel dayanak noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda filmin karakteri olan
Davis’in yazgısı, bütüncül bir bakış açısıyla bakıldığında belirginleşmektedir. Bu bağlamda
anlatının tikel bir anlam dünyası içerisinde değerlendirildiği ileri sürülebilir. Klasik anlamda
bir içerik analizi yöntemi yaklaşımı bu bağlamda indirgemeci olmakta ve filmin
çözümlenmesi noktasında yetersiz kalmaktadır. Son kertede etkileşimde bulunan yapılar
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tümel olup, ana hikayeler bir diyalog oluşturmaktadırlar. Bu çerçevede Davis karakterinin
yaşamı ve yazgısı, modern bir Sisifos olarak belirginlik kazanmaktadır. Sisifos’un
hezeyanlarının benzerleri, film anlatısı içerisinde Davis karakterinde de gözlemlenmektedir.
Film anlatısı ve Sisifos miti arasındaki anlamsal etkileşim, kendisini filmin her anında
kendisini göstermektedir. Bilindiği üzere kurucu anlatılar olarak mitler, hiçbir zaman
kaybolmaz yalnızca form değiştirmektedirler (Strauss, 2018). Dolayısıyla film anlatıları,
romanlar vb. sanat eserleri, mitlerin yeniden somutlaştığı biçimler olarak değerlendirilebilir.
Bu noktada metinlerarasılık olgusunun önemini vurgulamak gerekmektedir. Bitmeyecek
sonsuz bir çileye yazgılı olan Sisifos, Inside Llewyn Davis filmindeki Davis karakteri olarak
somutlaşmaktadır. Davis, hayatın kendisine sunduğu olanaksızlıkların ve kısır döngünün
içerisinde yaşamaya çalışmaktadır. Sisifos, çarptırıldığı ceza neticesinde bir dağın tepesine
doğru çıkartmaya çalıştığı kaya nasıl ki, her seferinde başa sarıyorsa; Davis’in de film
içerisinde yapmış olduğu tüm girişimler olumsuzlukla sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak hiçbir
metin/anlatı, kendisinden önce üretilen metinden bağımsız değildir. Dolayısıyla Inside Llewyn
Davis filmi, metinlerarası bir bakış açısıyla ele alındığında filmin taşımış olduğu anlamın
zenginleştiği gözlemlenmektedir.
Sonuç
Kültürler, birbirinden farklı şekilde yapılanan unsurların bir araya gelmesiyle meydana
gelmektedirler. Her kültür, bir makro yapı olarak ele alınabilir ve bu makro yapılar, birbiriyle
etkileşim içerisinde olan birçok mikro yapının birleşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamda her kültürel yapının kendi iç dinamikleri ile bir ilişki içerisinde olduğu gibi dış
dinamiklerle yani farklı kültürel yapılarla da ilişki içerisindedir. Dolayısıyla kültürel yapıları,
diğer kültürel yapılardan bağımsız olarak el almak kusurlu bir yaklaşımdır. Aynı perspektif,
metin kavramı için de geçerlidir. Yazılı, sözlü ya da ikonik her kültürel öge aynı zamanda bir
metindir. Dolayısıyla metinlerin ele alınması, metinlerarası bir yaklaşımın benimsenmesini
gerektirmektedir. Bu çerçevede yapılmış olan bu çalışmada, metinlerarasılık üzerinde
durularak, toplumların üretmiş olduğu kültürel yapılar olarak mitler kavramı irdelenmiştir.
Mitler de tıpkı yazılı metinler gibi diğer metinlerle etkileşim içerisindedir ve metinlerarası bir
özellik göstermektedir.
Mitler, toplumsal yaşamın anlamlandırılmasında ve bireylerin algılamalarında etkili
efsanevi öykülerdir. Her toplum, kendi kültürü ve yaşayış biçimi doğrultusunda mitler
üretmiştir ve bu mitler, diğer metinlerle bir etkileşim içerisine girmektedir. Dolayısıyla mitler,
metinlerarası bakış açısıyla ele alınabilecek metinlerdir. Bu bağlamda yapılmış olan bu
çalışmada mit ve sinema arasındaki ilişki metinlerarası bir bakış açısıyla incelenmiştir. Coen
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Kardeşler’in 2013 yılında yapmış oldukları Inside Llewyn Davis filmi ile Antik Yunan
mitolojisine ait Sisifos karakteri arasındaki metinlerarası ilişkinin izinin sürüldüğü bu
çalışmada, sinema ve mitler arasındaki ilişki Inside Llewyn Davis filmi ve Sisifos miti
özelinde tartışılmıştır. Inside Llewyn Davis filminin karakteri olan Davis, tıpkı Sisifos gibi bir
kısır döngünün içerisinde savrulmaktadır. Davis’in başladığı her iş, olumsuz bir şekilde
sonuçlanmaktadır. Sisifos’un cezası olan bir taş parçasını dağın tepesine çıkartması ve bu
eylemin her seferinde yenilenmesi, Davis karakterinin yaşamında somutluk kazanmaktadır.
Davis de film anlatısı içerisinde savrulmalar yaşamakta ancak her şey bir noktadan sonra
başladığı noktaya dönmektedir.
Davis karakteri özelinde söylemek gerekirse, Inside Llewyn Davis filmi Sisifos mitinin
modern anlamda bir karşılığıdır. Mit ve sinema arasındaki ilişkinin somutlaştığı bir film
olarak Inside Llewyn Davis, mitlerin, metinlerarası özelliğinin bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir. Bu bağlamda birer metin olarak mitlerin, diğer metinlerle kaçınılmaz bir
ilişki içerisinde olduğu ve bu metinlerin ancak ve ancak diğer metinlerle ilişkisi içerisinde
anlamlı olacağının altının tekrar çizilmesi gerekmektedir. Nitekim metinlerarasılık
yaklaşımına göre de bir metin, diğer metinlerle kurmuş olduğu ilişkiye göre anlam
kazanmaktadır. Bu bağlamda Inside Llewyn Davis filminin Antik Yunan mitolojisinin
karakterlerinden olan Sisifos miti ile etkileşimsel bir yapıda olduğu ve anlamını bu etkileşim
çerçevesinde güçlendirdiği söylenebilir.
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