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ÖZET 

Bu çalışmada; olay örgüsü, kişiler ve özellikle de mekan (uzam) 
açısından Orhan Pamuk’un Kar (2002) romanı ile Stephen King’in 

Medyum (The Shining 1977) adlı romanından özgün bir biçimde 

uyarlanan ve yönetmenliğini Stanley Kubrick’in yaptığı Cinnet (The 

Shining 1980) filmi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu 

karşılaştırmalı inceleme, birbirine benzemeyen iki olgu arasında 
bulunabilecek mantıksal ilişkileri kurarak ortak zihinsel veya evrensel 

bir yapıya gönderimde bulunmayı amaçlamamakta, aksine birbirine 

benzer yanları oldukça fazla olan iki sanat ürünü arasındaki 
ortaklıkların sonuçlarını sunmaya çalışmaktadır. Kar romanı ve Cinnet 

filminde yer alan bu ortak derin yapının en belirgin sembolü, olay 
örgüsünün geçtiği mekanı (space) kapayan ve sonrasında çok da umut 

ışığı vadetmeyen bir biçimde açan, kardır. Bu durum ayrıntısıyla 
betimlenerek incelendiğinde, karın yağışıyla hızlı bir etki altında kalan 
mekanın, hem Kar hem de Cinnet’te üç süreç üzerine kurgulandığı 

anlaşılmıştır: Kapanan Mekan (I. Mekan), Kapalı Mekan (II. Mekan) ve 

Açılan Mekan (III. Mekan). Karın etrafına doğal bir set çektiği Cinnet 

Filmindeki Overlook Otelinin, Amerika’nın siyasi tarihininin bir simgesi 

olmasına benzer bir biçimde, Kar romanında kara büründürülerek 

betimlenen Kars şehri de Türkiye’nin siyasi görünümünün bir temsilini 
sunmaktadır. Kar ve Cinnet arasındaki zihinsel derin yapı, yalnızca 

karla biçimlenerek sınırlanan mekana özgü olmayıp olay örgüsü ve 

kahramanların kişisel serüvenleri açısından da benzerlikler 

taşımaktadır. Şair Ka’nın bitmeyen, bitemeyen şiirleri, kendi iç 

dünyasına dönük boğuşmalar ve hesaplaşmalar ile romana yansırken 

Jack Torrance’ın bir cümle bile yazamadığı romanı, mantıksal dizgesini 
yitiren zihninde aşama aşama beliren cinnetin tetikleyici bir unsuru 

olarak filme eklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kar (Orhan Pamuk romanı), The Shining filmi 
(yönetmen: Stanley Kubrick 1980), mekan, kar 
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SPACE-ORIENTED A COMPARISON BETWEEN KAR (SNOW) 
NOVEL AND THE SHINING FILM 

 

ABSTRACT 

This study, Orhan Pamuk’s novel Kar (“Snow”) has been 

compared with Stanley Kubrick’s film The Shining (which is called in 

Turkey Cinnet) which is originally adapted from Stephen King’s novel 

The Shining (1977), which is called in Turkey Medyum, in terms of plot, 

characters/people and especially space. This comparative research, 
does not aim at referring to a common intellectual or universal 

structure by interrelating logical connections between two dissimilar 

facts; rather it tries to present the conclusions of the associations 

between two works of art which have few similar sides and parts. The 

most distinct symbol of this common deep structure which takes part in 
the novel Kar and the film The Shining (“Cinnet”) is (that) the snow 

which closes the space where the plot takes place which opens in an 

uninspiring way after wards. When this issue is scrutinized, it has been 
understood that both in Kar and The Shining (“Cinnet”), the space 

which is quickly effected because of the snow, is fictionalized on three 

processes: the space which has been closed (Space I), the enclosed 
space (Space II) and the space that has been opened. In the film The 
Shining, Overlook Hotel is a political symbol of the American history. 
Similarly, Kars (the city in Turkey) which which is described as the 

snow’s blowing in the novel Kar shows (a representation of) Turkey’s 

political landscape. The intellectual deep structure between Kar and The 
Shining isn’t only intrinsic to the space which is limited with snow, but 

also it shows similarity in terms of the plot and personal adventure of 

the characters. While the poet Ka’s unending poems redound on the 

novel with his quarrels and internal feuds, Jack Torrance’s novel, in 
which he has not written event sentence, has been added on the film as 

a triggered element of an insanity which appears step-by-step in the 

mind that looses its logical system. 

Key Words: Snow (Orhan Pamuk Novel 2002), The Shining 
(directed by Stanley Kubrick 1980), Space, snow 

 

1. Giriş 

Bu makalede; olay örgüsü, karakterler ve özellikle de mekan (uzam) açısından Orhan 

Pamuk‟un Kar (2002) romanı ile Stephen King‟in Medyum (The Shining 1977) adlı romanından 

uyarlanan ve yönetmenliğini Stanley Kubrick‟in yaptığı Cinnet (The Shining 1980) filmi, benzer 

bir derin yapıya sahip olduğu düşünüldüğünden karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Cinnet, 

aslında King‟in Medyum romanından uyarlama olmasıyla birlikte, romana bağlı kalmadan kendi 

özgün hikayesini kurmuş, bu yönüyle de King ve onun okurları tarafından eleştirilere maruz 

kalmıştır. King‟in romanından yola çıkan fakat ele aldığı öyküyü farklı bir düzleme taşıyan 

Kubrick, filmde kendi yapıtını ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Kar romanının Medyum değil de 

Cinnet ile yapılmasının nedeni, benzerliklerin Kubrick‟in özgün yorumunu yansıtan Cinnet‟de daha 

belirgin ve fazla olmasıdır. 
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Orhan Pamuk, romanında, dönemin güncel koşulları dahilinde Türkiye‟nin siyasi yapısına 

birçok açıdan değinir. Ortaya koyduğu karakterlere türlü ideolojik, dini örgütlenmeler içerisinde 

roller verir ve karakterler arası çatışmalar da böyle başlar. İslamcılıktan laikliğe, dindarlıktan 

ateistliğe, Batı (Avrupa) hayranlığından gelenekçiliğe, solculuktan muhafazakarlığa kadar birçok 

karşıt görüşün temsilcisi olan karakterler aynı bölgede bir araya getirilir ve onlara mekan açısından 

yaşanması zorunlu ortak bir kader çizilir. Birbirinden farklı görüş ve inançlara sahip olan 

karakterlerin onları bir arada tutan yanları, romanda ülkenin sembolik bir aynası olarak çizilmiş 

Kars‟ta yaşamalarıdır. Kars, iklim şartlarının etkisiyle de pekiştirilerek, karakterlerin kendilerine 

has davranış şekillerini kısıtlayan mekansal bir çerçeve olarak sunulmuştur. Bu kısıtlanma, 

karakterlerin olayları kendi eksenlerinde yaşama lüksünü ellerinden alır ve onları olay örgüsünde 

daha etkin kılacak bir zemin oluşturur. 

Bu çalışmada; Kar ile karşılaştırılan Cinnet filminde, görsel anlatımın yanı sıra okumalık 

birçok alt metin bulunmaktadır. Korku filmi kategorisinde değerlendirilen Cinnet‟in köklerini teşkil 

eden sorunsallar “yerli ve beyaz adam” çatışması üzerinde yükselir. Filmi yorumlamaya yardımcı 

olabilecek ipucu görselleri, kendi içlerinde farklı meselelere başlık oluşturmaktadır. Bu yüzden 

film, tek bir mesaj üzerinde yoğunlaşmaktan çok kompleks ifade yapısıyla izleyicinin zihninde 

dolaşmaya çalışmaktadır. 

Filmde uzun diyalog ve konuşmalardan kaçınan Kubrick, izleyiciyi sanatın görsel yanlarını 

kullanarak etkilemek istemiş ve anlatmak istediklerini yoruma gereksinim duyan sahnelerle 

anlatmaya çalışmıştır. Filmin çekildiği dönemin koşullarına göre farklı kamera teknikleri ve değişik 

açılar kullanan Kubrick, bugün sinema tarihinde kült filmler arasına koyulabilecek bir yapıt 

sunmuştur bize. 

Kelimelerle var edilen bir roman neden görsel bir sanat eseriyle karşılaştırılıyor, sorusu 

sorulabilir. Kar, her ne kadar politik yönleriyle tanıtılan/ifade edilen bir roman olsa da üzerinde 

temellendiği olay örgüsü ve kurgu, romana adını verebilecek kadar baskın bir öğe içerir: “kar”. 

Cinnet filminde de hareket ögeleri kar yağışı ile belirginlik kazanır. Ancak, roman ile film 

arasındaki bağıntı yalnızca kar ve onun imgesel yansımaları değil, aynı zamanda ve en önemlisi kar 

odaklı mekansal değişim, bu mekansal değişimle ortaya çıkan tasarım ve bu tasarımın kişilerin 

yaşamlarındaki dönüm noktalarıyla örtüşen ilişkisidir. İşte bu noktada Cinnet ile Kar arasında bir 

ortak bağ kurulur. Bu ortak bağ her iki esere de ritmik bir yapı ve tını kazandırır. Huzur, dinginlik, 

korku, güvensizlik gibi kavramlar çevresinde dönen olaylar dizisine yön verecek bir ortak noktadır 

kar. Bu çalışma, bu noktadan yola çıkarak Kar ve Cinnet filmi arasında kar odaklı mekansal ve 

imgesel benzerlikleri karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. 

2. Kar ve Cinnet’e Olay Örgüsü Açısından Genel Bir Bakış 

Kar‟ın genel bir bakışla öyküsü, Almanya‟da yaşayan bir şair olan Ka‟nın annesinin ölüm 

haberiyle birlikte İstanbul‟a gelmesi, burada Cumhuriyet gazetesinden bir gazeteci arkadaşının 

önerisi ile belediye seçimleri ve ilintili olarak artan intihar olayları konusunda araştırma yapmak 

üzere Kars‟a gitmesiyle başlar. Kars‟a yolculuk, kendi yıkımından tekrar dirilen Ka için yeni bir 

hayata yolculuktur.  

Yazar Orhan Pamuk, Ka‟ya yüklediği baş karakter olma yükünü Ka‟nın Kars yolculuğu 

başlar başlamaz hafifletir. Asıl amacı Kars‟ta meydana gelen birtakım hadiselerle ilgili haber 

yapmak olan Ka, otobüse bindiği andan itibaren “mutlu olmak” üzerine hayaller kurar. Haber için 

gittiği Kars‟a, zihninin derinlerinden getirdiği bir kadının hayali ile girer. Kars‟a adım attığı ilk gün 

şehrin gazetecisi, belediye başkanı, emniyet müdürü ve intihar olaylarının tanığı olan kişilerle 

görüşür. Kendisine anlatılanlar ve izlenimleri arasında bağlantılar kurmaya çalışır, meselenin iç 

yüzüne dair ipuçları arar. Araştırmaları sırasında konuştuğu, dinlediği insanlar ve bulunduğu 

yerlerde dikkatini çeken bazı ayrıntı ve görüntüler vardır. Bunlar daha çok yoksulluk ve cehalet 
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kaynaklı detaylardır. Gecekondular, buz gibi odalar, eski divanlar, çokça kullanılmış eşyalar, kırık 

oyuncaklar; oğullarının işsiz olmasına üzülen analar, ağır şartlarda çalışan ve geçim sıkıntısı çeken 

işçiler, aile baskısıyla hayatlarından vazgeçen genç kızlar… Bütün bu manzara karşısında Ka, derin 

bir etki altında kalır.  

“Bütün bu hikayelerde hayatın sıradan akışı ile ölüm arasındaki geçişin Ka‟yı büyüleyen 

bir hızı ve umutsuzluğu vardı.” (s. 19). 

Ka‟nın hiç görmediği bu hayatların tasviri, Kars‟ın sosyal ve sosyopolitik yansımaları için 

bir giriş niteliğindedir. Romana sonradan giren karakterlerle birlikte Ka‟nın olay örgüsündeki 

hükmü yavaş yavaş azaltılır. İlerleyen sayfalarda sebep olduğu olayların çok gerisinde etkisiz bir 

nesne gibi kalır. Romanın yirmi dokuzuncu bölümü “Bendeki eksiklik”te verilen kar tanesi şeması 

Ka‟nın her olayın ve durumun merkezinde olduğunu ifade eder. Buna karşın roman bitmeden bütün 

olay ve durumların içinden sessizce çekilip çıkan Ka‟ın gidişi ve geride kalanlar üzerinde 

etkisizliği onun aslında silik bir karakter olarak olay örgüsünü canlandırmak için bir araç 

konumunda olduğunu gösterir. Ka, kendi seçimlerinin sonucunu yaşamak için ortaya koyulan 

figürlerin elinden tutan ve onlara olayın yaşanacağı yere kadar eşlik eden bir sunucu, bir yardımcı 

gibidir sadece.  Ka, hem hayatın göbeğinde hem de onun uzağında olma paradoksunu betimleyen 

bir karakterdir. 

Cinnet filmindeki ilk görüntü, Ka‟nın haber yapmak amacıyla yola çıkmasına benzer 

olarak, filmin baş karakteri Jack Torrance‟in (oynayan Jack Nicholson) bir iş görüşmesi için 

Overlook Oteli‟ne doğru yol almasıdır. Jack Torrance aslında bir ilkokul öğretmenidir ve işinden 

istifa etmiştir. Üzerinde çalıştığı bir romanı bitirmek istediği için ailesini de alıp otele yerleşir ve 

istediği yeni hayata ilk adımını atmış olur.  

Jack Torrance, mekan konusunda filmdeki diğer karakterlerin de yaşamlarına karar vermesi 

açısından baş rolü üstlenmiş görünür. Bekçilik göreviyle ailesiyle birlikte otele gelişleri, otelde 

kendilerine ayrılan odalarda kalmaları, kimin hangi görevle otelde bulunduğu gibi birçok konuda 

kararları hep Jack verir. Daha otele yerleşmeden önce evde rahatsızlanan oğul Dany ile ilgili olarak 

anlatılan “baba şiddeti” hikayesi, Jack‟in olay örgüsü gidişatında ne derece etkili olabileceğinin 

habercisidir. Buna karşın, Ka gibi olayların merkezinde yer alsa da Ka'nın Kars'taki olaylar 

karşısındaki silikliği, etkisizliği gibi Jack de Otel'in geçmişe dayalı dramının dışına çıkamayacak, 

'Emin olun bu bana asla olmayacak' (sn.10:16) dese de cinnet çemberinden çıkmayı 

gerçekleştiremeyecek bir konuma düşecektir. 

Ka‟nın kendi iç hesaplaşmasından hiçbir pozitif sonuç elde edemeden öykünün dışına 

çıkması ile Jack‟in kendisi için rivayet edilen cinnet senaryosunun izleğinde devam edip azalarak 

ölmesi bir benzerlik taşır.  

Tematik açıdan ele alındığında, Orhan Pamuk, Kar ile birlikte birbirine benzeyen kendi iç 

manzaramızı, ülkemizin toplumsal yapısını empati yoluyla çok inceden bir ironiyle betimler. 

Birbirinden tamamıyla farklı gibi görünse de birçok ortak yanı olan kişiler ile yapar bunu. 

Romanda, Kars‟a sonradan gelmiş ve aslen Karslı olan insanların oluşturduğu birliktelik, olay 

örgüsünde hem temel çatışma noktasını meydana getirir hem de zıtların birliği ile gerçekleşen 

uyumu sağlar. Yerel ile evrenselin, gelenek ile yeniliğin çakıştığı yerde çıkmaza düşen 

karakterlerin ruh halleri yansıtılır. Ortak bir mekana farklı kapılardan giren ve farklı çıkış kapıları 

arayan karakterlerin her biri, arayışlarıyla romana yeni sorunsallar kazandırırlar. Din, felsefe, sanat, 

edebiyat, sosyoloji, siyaset gibi birçok kavram kapsamında sınanan karakterlerin bir araya 

getirildiği “benzerlik” paydası okuyucuya unutturulmaz. 
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Orhan Pamuk karakterleri aracılığıyla şu mesajı verir: “Mademki birbirimize benziyoruz, 

hırs ve öfkenin anlamı ne?” 

“Çocukluklarında, İstanbul‟da İpek ile kar hep daha çok yağsın isterlerdi. Kar onda 

hayatın güzelliği ve kısalığı duygusunu uyandırıyor, bütün düşmanlıklara rağmen aslında 

insanların birbirlerine benzediğini, âlemin ve zamanın geniş, insan dünyasının dar olduğunu 

hissettiriyordu. Kar sanki düşmanlıkların, hırsların, öfkelerin üstüne yağarak onları birbirlerine 

yaklaştırıyordu.” (s. 113). 

Karla yolları kapanmış bir iç mekanda ortak sorunları olan insanlar vardır romanda.  

“…iktidar ile suçlu arasındaki gerilimin unutulup herkesin derin bir sessizlik içinde kendi 

korkulu anılarına ve hayallerine gömüldüğünü ve ancak baskı dolu aşırı milliyetçi ülkelerde 

yaşayanların anlayabileceği o büyüleyici “biz” duygusunun varlığını hissettim. Sunay sayesinde 

sanki salonda “yabancı” kimse kalmamış, herkes ortak bir hikayeyle birbirine umutsuzca 

bağlanmıştı.” (s. 394).  

Cinnet‟de ana tema toplumlar arası çatışma üzerine kurulmuştur. Olayın geçtiği Overlook 

Oteli, bir Kızılderili kıyımı sonrasında, vahşetin yaşandığı topraklar üzerine inşa edilmiştir. Filmin 

ilk dakikalarında izlediğimiz kan gölü sahnesi, bu vahşetin ipuçlarını verir bize. Bazı film 

eleştirmenleri, aynı sahnenin sessizliğini yerli ırkın katledilişine yönelik tepkisizlik/susuş olarak 

yorumlamışlardır. Şık mobilyalarıyla gayet tertipli görünen odanın birden kan dolması ve eşyaları 

sürüklemesi, sonunda kendini gösteren ilahi adalet‟in habercisi olarak değerlendirilebilir (Öztürk 

2012). Otelin en lüks bölümlerinden biri olan Gold Room (Altın Oda) adı, beyaz adamın yerli 

kıyımına neden olan para hırsının bir yansıması gibidir. Altın ve altına giden yolda dökülen kanın 

ağırlığı Jack‟a “Beyaz adamın yükü ağır” sözünü söyletmiş olmalıdır. Sonuç olarak, karın etrafına 

doğal bir set çektiği Overlook Otelinin, Amerika‟nın siyasi tarihininin bir simgesi olması gibi, karla 

kaplanan Kars şehri de Türkiye‟nin siyasi görünümünün bir temsilini sunmaktadır. 

Cinnet‟in oyuncuları tıpkı Kar‟ın karakterleri gibi aynı mekan içerisinde ortak bir kader 

yaşayacak olan kişilerdir. Orhan Pamuk, ülkenin toplumsal siyasi ve ekonomik şemasını Kars‟ta bir 

araya getirdiği kişilerle çizdiği gibi Kubrick de ele aldığı toplumlararası çatışmanın temel 

unsurlarını aynı otelde bir araya getirmeyi başarır. Oyuncuların her biri farklı birer sembol 

durumundadırlar. Jack Torrance barmenle konuşmasında “beyaz adam” olduğunu ifade eder. 

Gerçekleşecek olayları önceden bilme gücüne sahip olan oğul Danny Torrance (oynayan Danny 

Lloyd) ve otelin baş aşçısı Larry Durkin (oynayan Tony Burton) bu güce sahip oluşları bakımından 

yerli ırkın temsilcisi durumundadırlar. Danny Torrance‟ı, beyaz adamın yükünü vicdanen taşımak 

zorunda kalan sonraki kuşakların bir imgesi olarak düşünmek de mümkün görünmektedir. Otelin 

müdürü ve çalışanları sistemin çarklarını döndüren bir toplumun izdüşümü sayılabilir. Jack 

Torrance‟in eşi Wendy Torrance (oynayan Shelley Duvall) ise karşılarına çıkan her sorunu, becerisi 

ve anlayışıyla çözme gücüne sahip bir kadın olarak, halkın düzeni sağlama ve koruma içgüdüsü 

şeklinde sembolize edilebilir. 

Kubrick, birbirinden farklı birçok unsuru bir araya getirip bir çatışmaya sokar. Kaçışlar ve 

yok oluşlarla birlikte bu kanlı mücadeleden herkesin yenilgiyle ayrılacağını anlatmaya çalışır. 

Nitekim filmin sonunda mutluluk değil, birçok kayıpla sonuçlanan parçalanışlar vardır.  

3. Kişiler Açısından Kar ve Cinnet 

Ele alınan eserlerde kişilerin birer düşünce veya inancı temsil ettiği üzerine yukarıda 

durulmuştu. Kar‟da türban, şeriat, ateizm, İslamcı militarizm gibi kavramlar çevresinde ele alınan 

din sorunsalı, Kadife, Lacivert, Muhtar, Şeyh Efendi, Necip ve Fazıl gibi kişilerle sembolize edilir. 

Eski bir solcu olan İpek ve Kadife‟nin babası Turgut Bey ve tiyatrocu Sunay Zaim, Kemalizm ve 

Cumhuriyetçilik kavramlarının görünür kılınması için vardır. Yerel bir yayın olan Serhat 
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Gazetesi‟nin sahibi ve yayıncısı Serdar Bey ise, şehrin baskın güçleriyle olan ilişkisi dahilinde 

iktidar ve basın ilişkisini ifade eder.  

Romanda ortaya koyduğu karakterlere belli bir düşüncenin/inancın temsilciliğini yükleyen 

Orhan Pamuk, örneğin din konusunda bir araya getirdiği Kadife, Lacivert, Muhtar, Necip ve Fazıl 

gibi kişilere aynı pencereden bakıyor görüntüsü vermez. Nitekim Lacivert‟in İslamcılığı faal bir 

terör anlayışı içerirken sevgilisi Kadife, feminist fikirleriyle İslam‟a yeni bir bakış açısı getirir. 

İpek‟in eski eşi Muhtar, bürokratik bir zeminde kendi İslam anlayışını sürdürme çabasındadır. 

Necip ve Fazıl gibi genç delikanlılar ise İslam‟ın daha çok ahlakçı yönüyle ilgilenirler. Aynı 

şekilde her ikisi de solcu olan Turgut Bey ve Tiyatro oyuncusu Sunay Zaim‟i birbirlerinden ayıran 

birçok detay vardır. Turgut Bey edimleriyle ılımlı bir yaklaşım sergilerken Sunay Zaim sebep 

olduğu hatta bizzat gerçekleştirdiği darbe ile radikal bir kişilik ortaya koyar.  Böylelikle romandaki 

karakterler, temsilcisi oldukları kavram kapsamında birçok yeni anlayış ve bakışlarla romana yeni 

sorunsallar getirirler. 

Romandaki kavramsal çeşitlenmeler, Orhan Pamuk‟un “Batı”ya yönelik fikir çatışmaları 

oluşturmasıyla gerçekleşir. Yazar, ele aldığı bu kavramlara ilişkin yargılarını belirginleştirmek için 

farklı siyasi görüşlere sahip figürlerinin önüne Batı kavramını koyar. Romanın “Asya Oteli‟ndeki 

Gizli Toplantı” isimli bölümünde (s. 266) Ka, farklı düşünceli figürleri  “Batı”ya demeç vermek 

üzere bir araya toplar. Her biri ayrı düşünce ve inanç profili taşısa da kişilerin “Batı” kavramı 

karşısında ortak bir fikri vardır. Bu, Pamuk‟un baştan beri bir arada tuttuğu figürlerin birlikte 

yaşama sebebidir. Batı karşısında ortak bir duruş sergileyebilme çabasının sonuçlandığı anda –ki 

bu bildirinin yazılıp imzalanması ile olur- Pamuk, yarattığı Doğu-Batı ikilemini belirginleştirir. 

Neticede Orhan Pamuk‟un “birbirimize benzeriz” düşüncesi, “biz olma” fikrinin “öteki” üzerinden 

değerlendirilmesiyle pekiştirilir. Figürlerin Batı karşısındaki ortak fikri “kendi olmak”tır. Her biri 

Batı kavramı karşısında öfkeli ve kararlı duran kişiler, tepeden inme bir modernitenin karşısında 

kendi olmaya direnme fikrini savunurlar.  

“Ben Avrupalı olmayan yanımla onur duyuyorum. Avrupalı‟nın çocuksu, zalim ve ilkel 

bulduğu her şeyimle gururlanıyorum. Onlar güzelse ben çirkin olacağım, onlar akıllıysa ben aptal 

olacağım, onlar modernse ben saf kalacağım.” (s. 278) 

Avrupa‟ya bir demeç vermek üzere toplanan kişiler, Orhan Pamuk‟un romandaki “kendi 

olma” tezini, bulundukları otelin adıyla da farkında olmadan ifade ederler. Olayın vuku bulduğu 

yer, bölüme de adını veren Asya Oteli‟dir. Toplantıda her biri bir karşı duruşu simgeleyen kişiler 

Asyalı kimliğiyle Avrupa‟ya tepki olarak orada bulunmaktadırlar. 

Kar‟da Ka; Cinnet‟te Jack Torrance, baş kişiler olarak olay örgüsünün ilk ilmeğini atarlar. 

Öykünün oluşturulma sürecinde kararlı adım ve ilerleyişlerle aktif birer profil çizen Ka ve Jack 

Torrance, olaylar karmaşık bir hal aldıkça etkilerini kaybederler. 

Kar‟da, başlangıçta kendi istek ve kararıyla Kars‟a gelen ve burada intihar olaylarıyla ilgili 

araştırmalar yapmak için girişimlerde bulunan Ka, yaşanan durumlarla ilgili olarak edindiği birkaç 

detay bilginin okuyucuya sunulmasından sonra gazetecilikle ilgili kimliğini pasifleştirir. Her ne 

kadar roman boyunca kadın, türban, intihar gibi konular üzerine fikir değerlendirmeleri yapılsa da 

Ka, beklenenin aksine İstanbul‟la bir bağlantıya geçip haber aktarımında bulunmaz. Bir noktadan 

sonra Ka‟yı bölgeye haber yapmak için gelmiş bir gazeteci kimliğiyle görmeyiz. Yeni Hayat 

Pastanesi isimli mekanda İpek‟le buluşmasından sonra Ka‟nın şair olduğunu öğreniriz. Yaşadığı 

yerde şiir yazamadığını, yazabilmesi için gerekli koşulları orada bulamadığını yine Ka‟nın kendisi 

ifade eder. 

“Bu sessizlikler bir süre sonra hayatımda o kadar çok yer tutmaya başladı ki şiir yazmak 

için çarpışmam gereken o huzursuz edici gürültüyü artık duymaz oldum, dedi Ka.” (s. 39) 
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Cinnet‟te de Jack Torrance otel müdürüyle yaptığı iş görüşmesinde otelde bekçi olarak 

görev almanın yazmakta olduğu romanı bitirebilmesi için bir fırsat olduğunu ifade eder. Jack 

bekçilik yapmanın yanı sıra yazarlığını sürdürmek niyetindedir. Oteldeki işlerin yavaş yavaş bir 

düzene sokulmasının ardından eşi Wendy Torrance bütün sorumluluğu üstlenir ve Jack‟i yalnızca 

daktilosunun ve kendi iç sesinin teşkil ettiği bir yalnızlıkla baş başa bırakır.  

Ka ve Jack Torrance, öykülerinin başlangıçlarında kelimelerle kendilerine bir dünya 

yarattıklarını ifade ederler. Şair Ka‟nın her biri bir esin ile gelen şiirlerinin yazım sürecine ve 

yarattığı etkilere tanık oluruz. Yazdığı her şiir, kendisi dışında var olan bir gücün etkisiyle ortaya 

çıkar ve şekillenir. Bu yönüyle bütün diğer karakterlerde olduğu gibi Ka‟nın da mistik bir yanı 

vardır. Başlarda “ateist” olduğunu söyleyen Ka, zaman geçtikçe Allah inancına daha çok yaklaşır. 

Şiirlerinin isimlerinden oluşturduğu Ka merkezli (Ben, Ka) kar tanesi şeması, Ka‟nın roman 

boyunca yaşadığı gerçeklikleri ifade eder. Okuyucunun sadece isimlerini bildiği şiirler, Ka‟nın iç 

hesaplaşmalarına dair ipuçlarıdır. Fakat görünürde sadece isimleri olan şiirlerden tek bir dize bile 

okuyamayız. Ka‟nın öyküden sessizce çıkışıyla birlikte şiirler de ortadan kaybolur. Yıllar sonra 

Ka‟nın Almanya‟da yaşadığı evine giden ve eşyalarını toplayan arkadaşı Orhan (anlatıcı yazarın 

romana figür olarak dahil oluşudur), şiirlerin yazılı olduğu yeşil defteri bulamaz. Ka‟dan geriye bir 

tek mısra bile kalmaz. Orhan‟ın bulabildiği tek yazılı şey Ka‟nın şiirleri hakkında tuttuğu notlar ve 

yazdığı mektuplardır. Hakkında çokça düşünülmüş ve yazılmış şiirler kayıptır ve hiç bulunmaz. 

Arkadaşı Orhan‟ın, ölümünden sonra Ka üzerine yaptığı anı araştırmaları ile anlaşılır ki Ka, geride 

bıraktığı insanlar tarafından şiirleriyle hatırlanmaz. Orhan Ka‟dan bir şair diye bahsettiğinde 

insanların yüzlerinde tepkisiz bir ifade görür. Ka‟nın yaşamı değil, ölümü hatırlanır. Bu noktada 

Ka‟nın olayların merkezinde ama pasif bir roman kişisi olduğuna bir kez daha tanık oluruz. 

“Frankfurt‟ta öldürülen büyük şair Ka‟nın çok yakın arkadaşım olduğunu açıklar, „acaba 

yakın zaman önce burada okuduğu son şiirlerinden bir şeyler hatırlayan var mı‟ diye sorardım. 

Toplantıya katılanların büyük çoğunluğu Ka‟nın şiir gecesine gelmemiş olurdu, gelenlerin ise 

siyasi sorular sormak için veya rastlantıyla geldiklerini, şiirlerini değil, üzerinden hiç çıkarmadığı 

kül rengi paltosunu, soluk tenini, dağınık saçlarını, sinirli hareketlerini hatırlamalarından 

anlardım. Kısa bir süre içinde arkadaşımın en ilgi çeken yanı, hayatı ve şiirleri değil, ölümü 

olmuştu. Onu İslamcıların, gizli Türk servislerinin, Ermenilerin, Alman dazlaklarının, Kürtlerin 

veya Türk milliyetçilerinin öldürdüğüne dair pek çok kuram dinledim.” (s. 380) 

Cinnet filminde Jack Torrance‟in yazarlığı üzerinde düşündüğümüzde Ka‟nın şairliği kadar 

grift bir yapı sezmesek de Jack‟in yazar olmaktan çok hastalıklı ruh yapısıyla kurgular yaratan bir 

kişilik olduğunda karar kılabiliriz. Filmin en başında yarıda bıraktığı romanını bitirmek üzere 

karlar ardında ıssız kalacak bir otelde yaşamayı kabul eden Jack Torrance, yazdıkça duygusal 

dengesini kaybeder. Önce oğluyla sonra da eşiyle acımasız bir mücadeleye girer ve yaşadığı her 

sarsıntı onu, zihninin derinlerinde önceden senarize edilmiş cinnet kuyusuna biraz daha yaklaştırır. 

Jack Torrance, daktilosuyla baş başa kaldığı kocaman salonda eşi Wendy Torrance tarafından 

rahatsız edildiğinde, yazdıkları açığa çıkar ve kendi gerçeğiyle yüzleşir. Yazdığı sayfalarca yazı tek 

bir cümleden ibarettir. 

 

All work and no play makes Jack a dull boy. (Sn. 01:42) 

(Hep iş ve hiç eğlence Jack‟i aptal ediyor.)  

 

Ka, okuyucunun hiç bilemediği şiirleriyle şair kimliğini nasıl sürdürmüşse, Jack de aslında 

hiç başlamadığı romanıyla kendisini yazar olarak tanıtmıştır. Ancak, her ikisi de planladıkları 

eserlerine ilişkin yalnızca küçük birer not bırakmış sayılırlar. Ka, sözde şiirlerinin isimlerinden 
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meydana getirdiği kar tanesi şemasını bırakır, Jack Torrance yaşadığı sarsıntıların nedenini kendi 

mantık sınırıyla tek bir cümleye sığdırır. 

Kendi yalıtılmışlığına hapsolmuş, şeytani bir biçimde önceki ve paralel varoluşu tarafından 

esir alınan bir yazarın öyküsü olarak yorumlanan filmde, hikayesi anlatılan ve hikayeyi canlandıran 

iki ayrı kişinin aslında aynı kişiler olduğu yolunda bir bilmece, çözülmeden bırakılır (Teksoy 2005; 

Smith 2008). Rivayete göre cinnet geçirip çocukları ve eşini baltayla doğrayan eski otel bekçisinin 

„anlatılan‟ hikayesi, elinde balta ile karlar arasında donup ölen Jack Torrance ile yeniden 

„canlandırılır‟. Buna benzer olarak Orhan Pamuk‟un romanın ilk sayfalarında anlatıcı kimliğiyle 

“arkadaşım” diye sözünü ettiği Ka, romanın sonlarına doğru kendine dönüşür, giderek tek kişi 

haline gelir. Ka‟nın ölümünden sonra gittiği Kars sokaklarında Ka gibi dolaşmak, Ka gibi 

hissetmek, İpek‟e Ka‟nın duyduğu türden bir ilgi duymak gibi birçok açık kapı bırakır. Anlatıcı, 

romanın merkezinde bir karakterdir artık. 

“Sabah sokak sokak Kars‟ı gezer, Ka‟nın konuştuğu insanlarla konuşur, aynı çayhanelerde 

otururken, kendimi Ka gibi hissettiğim çok olmuştu. Erkenden onun “Bütün İnsanlık ve Yıldızlar” 

adlı şiirini yazdığı Talihli Kardeşler Çayhanesi‟nde oturmuş, sevgili arkadaşım gibi ben de 

alemdeki yerimi hayal etmiştim. Karpalas‟ın resepsiyonundaki Cavit de anahtarımı “tıpkı Ka Bey 

gibi” aceleyle aldığımı söylemişti bana.” (s. 413) 

Soğuk, mistik ve dingin kar, hem yarattığı mekansal düzlemde hem de karakterlerin 

zihinlerinde oluşturduğu imgesel düzlemde bütün olan biteni kapsayan, kapatan, hissettiren ve 

bizzat yaşatan bir varlık, bir durum olarak belirginleşiyor. Böyle bakıldığında mekanın her iki 

eserde de bir başlangıç ve kendini doğuran bir son olduğu görülebilir. 

“Dünyanın gizli simetrisine dikkat kesilmiş, insanı daha uygar, daha ince kılacak bir Allah 

var. Ama burada sizin aranızda değil o Allah. Dışarıda, boş gecenin, karanlığın, garibanların 

kalbine yağan karın içinde.” (s. 101). 

4. Mekan Açısından Kar ve Cinnet 

Mekan açısından Kar ve Cinnet‟i ortak bir derin yapıya taşıyan temel varsayım, karla 

kilitlenen ve ardından yeniden açılan mekandaki karakterlerin ortak bir kaderi paylaşıyor olmasıdır. 

Mekan açısından bakıldığında romanın ve filmin varlık zeminidir “kar”. Aynı zamanda, olay 

döngüsünü mekansal değişimi de katarak değiştirebilen güçlü bir imge olarak yer alır. Kısacası, her 

iki eserde de öncelikle iklimsel bir olaydan ibaretmiş gibi görünen kar, olayların anlatımıyla 

birlikte yönlendirici etkisini aşama aşama göstermeye başlar. Bu bakımdan, olayların sebep sonuç 

bağını ortaya koymakla kalmaz, baş karakterlerin iç dünyalarına ilişkin derin bir tasvir imkanı da 

sunar. 

Karın Orhan Pamuk‟un romanındaki baskın imgesel değerini romanın ve baş karakterinin 

adından da anlamak mümkündür: Kar ve Ka. Romanda, karla kapanan yollar ile başlayan olay 

örgüsü, karın yağış hızına göre biçimlenir; karın şiddeti olayların artışına koşut olarak artar ya da 

azalır. Kar, olay örgüsüne verdiği ritmin yanı sıra karakterlerin iç dünyalarına da nüfuz eder: 

Sessizlik, dinginlik, huzur, mistisizm vb. Bütün bunların yanı sıra, Ka‟nın isminin hem sessel hem 

de kavramsal olarak kar‟ı odaklaması, yazarın aliterasyona benzer şiirsel bir üslup yakalamaya 

çalışmasıyla ilişkili olabilir. 

“Kar büyük, göz doyuran tanelerle ağır ağır yağıyordu. Yavaşlığında, doluluğunda ve 

şehrin neresinden geldiği belli olmayan mavimsi bir ışıkta iyice belirginleşen beyazlığında insana 

huzur ve güven veren güçlü bir yan, Ka‟yı hayran bırakan bir zerafet vardı.” (s. 63) 
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“Daha da yoğunlaşarak yağan kar, Ka‟da gene bir yalnızlık duygusu uyandırıyor, 

İstanbul‟da yetişip yaşadığı çevrelerin ve Türkiye‟deki Batılılaşmış hayatın sonuna gelindiği 

korkusu bu yalnızlığa eşlik ediyordu.” (s. 31) 

Kar şiddetlendikçe Ka hızla kendi iç dünyasına çekilir. Yağış arttıkça kapanan, beyazlar 

içinde kalan dış dünya, Ka‟ya kendi renkli iç dünyasını oluşturmak için de bir zemin hazırlar. 

Yaşadığı anın çağrışımları ve anılarıyla oluşturduğu iç mekan, Ka‟nın merkezinde bulunduğu 

olayların mistik yönünü besler. 

“Dünyanın merkezinden o kadar uzaktılar ki kimse oraya gitmeyi sanki aklından bile 

geçiremiyor, bu da dışarıda havada asılı durur gibi yağan kar tanelerinin de etkisiyle, insanda 

yerçekimi dışında yaşadığı izlenimini uyandırıyordu.” (s.102) 

Kar, Ka‟nın, yaşadığı zamanın içinden geçerek çocukluğuna dönüş imkanını sağlar. Karın 

beyazıyla örtülen her yer, ona kendi çocukluğundaki dış mekanı yeniden hatırlatır.  

“Kenarları buz tutmuş pencerelerden Kars‟ın soluk ışıkları, ev içlerinin turuncumsu rengi 

gözüküyordu. Kar bu hızla günlerce, aylarca yağsın, Kars şehrini kimsenin bir daha bulamayacağı 

kadar örtsün, uzandığı bu yatakta uyuyakalıp annesiyle birlikte güneşli bir sabah kendi 

çocukluğuna uyansın istedi.” (s.247) 

Cinnet‟te, kar, filmin zamanlama açısından günlere ayrılan “Tuesday” (Salı) bölümünde 

etkisini göstermeye başlar. Uyarılar ve önlemlerin ardından gelen kar yağışı, mekanın bütün diğer 

yerlerle bağlantısını keser. Jack Torrance, eşi ve oğlu ile, dört başı mamur bir yardım olmaksızın 

erişilemeyecek bir mekanın içerisine kilitlenirler. Bu kilidi, dışarıdan yardıma gelen Larry Durkin 

bile açamaz ve mekanın korunmasına adanmış ruhların telkiniyle hareket eden Jack Torrance 

tarafından öldürülür. Bu ölüm, izleyicilerde kara mizah etkisi yaratır; çünkü, film boyunca bir 

kurtarıcı olarak algılattırılan Larry Durkin‟in filmin sonlarına doğru gerçekleşen kolay ölümü 

beklenmedik bir ölümdür ve mekanın karlar erimeden açılmayacağını, daha sembolik bir dille ifade 

edilirse, mekanda hapsolanların aynı zamanda gedik açılamayacak kaderlerine hapsolduklarını 

anlatır. 

Karın yağacağı haberini alan Wendy Torrance, haberi paylaşmak üzere eşinin romanını 

yazmaya çalıştığı salona geldiğinde eşi Jack Torrance tarafından öfke dolu bir muameleye maruz 

kalır. Jack, eşine, yazarken rahatsız edilmek istemediğini söyler ve onu salona girmemesi için 

uyarır. Bu sahneden sonra daktilolu salon, Jack Torrance‟in iç dünyasını betimler. Jack‟in eşini 

salona girmemesi konusunda sert bir şekilde ikaz edişi ise onun kendi iç dünyasının sınırları 

hakkındaki tavırlarını ifade eder. Gerçekten de Jack, film boyunca düşündüğü ya da hissettiği 

hiçbir gerçekliği ve hiçbir hayali paylaşmaz. Öyle ki iç dünyasına dahil ettiği parti salonunda tanık 

olduğu kişi, nesne ve yaşantılar bile yalnızca kendisine kalır. Wendy ile Dany dışarıda kar üzerinde 

koşup oynarken içeride, pencere önünde gözleri tek bir noktaya sabitlenen Jack, karın iki ayrı kutba 

ayırdığı ailenin bir fotoğrafı gibidir. Bu sahneden sonra yolların kapanması, ulaşımın aksaması 

şeklinde etkisini gösteren kar yağışıyla film, gerilim sahnelerine hızlı bir geçiş yapar. Filmde 

zaman, karın tek renge bürüdüğü bir mekanda sadece karakterlerin zihninde var olan ve her birinde 

farklı bir hızla akan bir kavramdır artık. 

Karın yağışıyla hızlı bir etki altında kalan mekan hem Cinnet filminde hem de Kar 

romanında üç bölümde incelenebilir: Kapanan Mekan (I. Mekan), Kapalı Mekan (II. Mekan), 

Açılan Mekan (III. Mekan). 

4.1. Kapanan Mekan 

Kapanan mekan, Kar ve Cinnet‟in mekansal bölünmedeki ilk kısmıdır. Karla birlikte 

kapanmaya başlayan fakat geri dönüş için hala şans veren bir mekanın ifadesidir. 
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Şema 1 Kapanan Mekan (Dışarıya açık mekan) 

Kar Cinnet (The Shining) 

dış mekan (Kars’ın dışı) 

 

 

             iç mekan (Kars) 

 

 

dış mekan (otelin dışı) 

 

 

             iç mekan (otel) 

 

 

Kar romanında yolculuğunun ilk anlarında karın yolları kapayacağı haberini alan Ka, 

gazete için haber yapmak amacıyla geldiği Kars‟tan ayrılma şansına sahiptir. Dolayısıyla dönüş 

yolları açıktır ve seçim yapabilmek için daha fazla imkana sahiptir.  

Öte yandan geçmişini yanında taşıyan, kimliği konusunda belirli tanımlara sahip bir 

karakterdir Ka ve yaşadığı yeri, bir Avrupa ülkesi olan Almanya‟yı öteleme çabasında değildir. 

Ka‟nın yolculuk boyunca endişelendiği tek şey kendi mutluluğudur. Kendine yeni bir hayat kurmak 

istemekte, bunun için bazı umutlar taşımaktadır. Dış dünyaya dair taşıdığı umutlar, Ka‟nın iç 

dünyasını henüz kilit altına almadığını gösterir. Ka, bu yönüyle kendi hayatında da romanın 

merkezinde bulunduğu varsayımıyla diğer karakterlerin hayatında da aktif bir karakter 

durumundadır; seçim yapabilir, romanın akışını değiştirebilir. 

Cinnet‟in Kar‟da olduğu gibi mekanın kar simgesiyle kapanma süreci, ilk dakikalarda 

görülen yolculuk sahnesinden karın dış dünyayla bağlantıyı kestiği kasaba sahnesine kadar sürer. 

Jack Torrance, otel müdürüyle yaptığı iş görüşmesinde, müdürün otelin geçmişine ilişkin anlattığı 

hikayeler ve ciddi önlemler gerektiren mevsim şartları sebebiyle vazgeçme ve dönme şansına 

sahiptir. Dışarıya açık olduğu halde karın yağış hızıyla birlikte kapanma sürecine giren mekanda 

bulunma, onun için henüz bir zorunluluk halini almamıştır. Aradığı huzur ve dinginliği, sanatsal 

üretim gücünü tehlike arz etmeyen başka bir yerde bulma imkanı vardır. Ne var ki, Jack Torrance 

da Şair Ka gibi, karla çevrelenen mekandan kaçmayı düşünmeyerek amaç ve hayalleriyle baş başa 

kalmayı tercih etmiştir. 

4.2. Kapalı Mekan 

Karın yolları kapayıp karakterleri ortak bir kader etrafında toplamasıyla birlikte yaşamsal 

zorunlulukların ortaya çıktığı mekandır. Buraya kadar incelediğimiz roman ve filmdeki kişiler, ne 

kadar farklı olsalar da artık aynı iklimin, aynı coğrafyanın, aynı zamanın insanları olarak derin bir 

etkileşim içerisine girmektedirler. 

“Çocukluklarında, İstanbul‟da İpek ile kar hep daha çok yağsın isterlerdi: kar onda 

hayatın güzelliği ve kısalığı duygusunu uyandırıyor, bütün düşmanlıklara rağmen aslına insanların 

birbirine benzediğini, alemin ve zamanın geniş, insanın dünyasının dar olduğunu hissettiriyordu. 

Bu yüzden kar yağınca insanlar birbirlerine sokuluyorlardı. Kar sanki düşmanlıkların, hırsların, 

öfkelerin üstüne yağarak onları birbirlerine yaklaştırıyordu.” (s. 113) 

Orhan Pamuk, önceden birbirlerini hiç tanımayan, birbirlerine yakınlaşmak adına nedenleri 

de olmayan karakterleri Kars‟ta kar ile bir araya getirir. Yolların kapanması, dışarıya değil, hep 
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kendi içine yürüyen ve kendisiyle yüzleşen kişi profilleri çizdirir. Bu kendine yönelme olgusu, 

Cinnet filminin kahramanı Jack Torrance‟da da işlenmiştir; ancak, ondaki kendine yönelme, 

cinnete koşan ruhsal bir kayboluş içerir. Kar romanının kişileri kendi iç hesaplaşmalarını 

sürdürürken dış dünyanın etkilerinden uzak kalmalarını sağlayan yine kardır. Nitekim karın yağışı, 

mekanı tek bir renkte bütünleştirmiş, yaşanan yerlerin ayırıcı özelliklerini ortadan kaldırmıştır. 

Böylece, mekana hakim olan beyaz fon, kişilerin ve onların çatışan düşüncelerinin daha net 

görünmesini sağlamıştır. 

“Ka ile İpek Yeni Hayat Pastanesi‟nde” adlı bölümle birlikte başlayan kapalı mekan, 

Ka‟nın mutluluk arayışının durağı olan İpek‟le belirginleşir. Pastanedeki ilk görüşmelerinde Ka ile 

İpek, hem geçmişe hem de geleceğe dair değerlendirmede bulunurlar. O esnada gerçekleşen cinayet 

vakasına tanık olmalarıyla birlikte hızlı bir şekilde olayların içine dahil olurlar. Ka, mutluluk 

arayışını salt kendi tercihleriyle sürdüremeyecek kadar toplumsallaşırken, başkalarıyla bir şeyler 

paylaşamayacak kadar yalnızlaşır.  

Kubrick, her sahnesini ustalıkla kurduğu Cinnet‟in kapanan mekanını daha önce de sözü 

edilen daktilolu salonda başlatır. Jack Torrance‟ın sınırlarına ambargo koyduğu salonda, başka bir 

deyişle kendi iç dünyasında, karın yağacağı haberini alır. Beklenen kar, Wendy Torrance ve oğlu 

Danny‟de bir oyun, bir eğlence etkisi yaratırken Jack, izleyicinin bir hikayeden ibaret sandığı bir 

önceki varoluşunun tesiri altındadır.  

Sadece telefonla haberleşmenin sağlandığı Overlook Oteli‟nde Wendy Torrance‟ın hayatı 

olağanlaştırmak adına hiçbir çabası Jack‟i zihninin derinlerine çöreklenen cinnetten alıkoyamaz. 

Jack, otelin her bir köşesinde tek bir noktaya sabitlenen bakışlarıyla dolaşır. Onu eski haline 

döndüren tek yer parti salonudur; fakat orada gördükleri de gerçek değildir. Belki de o “Gold 

Room” adlı salona hiç girmemiş olan ve gerçek ile hayali birbirinden ayıramayacak duruma gelen 

Jack Torrance için durumu kurtaracak başka bir yol kalmamıştır ve istemsiz de olsa “Bu bana 

olmayacak” dediği hikayenin baş kahramanı olmuştur. 

 

Şema 2 Kapalı Mekan (Dışarıya kapalı mekan) 

Kar Cinnet (The Shining) 

dış mekan (Kars’ın dışı) 

 

          iç mekan (Kars) 

 

 

dış mekan (otelin dışı) 

 

             iç mekan (otel) 

 

 

 

4.3. Açılan Mekan 

Açılan mekan, karların eriyip yolların açıldığı, olay örgüsünün görünen yüzünün çözüme 

ulaştığı mekandır. Karakterlerin hem bireysel olarak hem de birbirleriyle yaşadıkları çatışmalar, 

hesaplaşmalar ve yüzleşmeler sona ermiştir.  
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Şema 3 Açılan Mekan (Dışarıya yeniden açılan mekan) 

Kar Cinnet (The Shining) 

dış mekan (Kars’ın dışı) 

 

 

            iç mekan (Kars) 

 

 

dış mekan (otelin dışı) 

 

 

             iç mekan (otel) 

 

Kar‟da Ka‟nın İpek ile ilgili kurduğu hayal ve planlar dilediği gibi gitmez. Kars‟a geldiği 

gibi yalnız dönecektir. Ka‟nın geldiği noktaya tekrar dönmesi, romana bir kısır döngü havası verir. 

Bununla birlikte hiçbir şey eskisi gibi değildir artık. Kapalı mekandaki çatışmaların ardından 

paylaşılacak ortak bir yenilgi sonucu çıkar. Bütün kişilerin herhangi bir sebeple payını aldığı bu 

yenilgi, Orhan Pamuk‟un baştan beri iletme çabasında olduğu “biz bize benzeriz” mesajını doğrular 

niteliktedir. Bu yenilgiden payını alan herkes birbirine benzemenin farkına varamadığı ve 

ötekileştirmeyi hüner saydığı için bu neticeyi yaşar. Buna karşın, açılan mekanla birlikte iç 

hesaplaşmalar biter ve dolayısıyla, artık ortak bir kaderin mecburen paylaşıldığı zorunluluk da 

ortadan kalkmış olur. Şair Ka, başlangıç noktasına dönüş sürecine hüzünle girer. 

“Oturdum, kar taneleri arasından gözüken kenar mahallelerdeki son evlerin turuncumsu 

ışıklarına, televizyon seyredilen kırık dökük odalara, karla kaplı damlardaki düşük bacalardan 

tüten ince, titrek ve narin dumanlara bakıp ağlamaya başladım.” (s. 428) 

Cinnet‟de, açılan mekanın koşulları Kar romanından biraz farklılık taşır. Filmde karın 

erimesiyle değil, korkuyla mücadele eden Wendy Torrance ve Dany‟nin azmi ile mekan değişir. 

Artık sonu belli bir psikoloji ve tavırla hareket eden Jack Torrance, kapalı mekana ilişkin olumsuz 

sonu hazırlayan olarak savaşılması, etkisiz hale getirilmesi gereken bir kontrolsüz güç 

durumundadır. Jack engeli aşıldığında kapalı mekan açılacak, günün yeniden doğması gibi anne 

oğul yeni bir hayata başlayacaklardır. Kar romanı gibi filmde de telafi edilemez kayıplarla açılan 

mekandan en baştaki sonuçsuzluk durumuna doğru yol alınır. 

5. Sonuç 

Hem Kar romanı hem de Cinnet filminde, ortak bir kader mahkumiyetine dönen kar kaplı 

sembolik mekanların yanında, kahramanların gerçekleştiremedikleri veya üretemedikleri eserleri 

de, ellerini hayata karşı bağlayan birer kelepçe işlevini yerine getirmiştir. Kar yağışı da mekan gibi 

semboliktir ve mekanın açılıp kapanmasını sağlayan bir şifre görevini üstlenmiştir. Kapıları açan 

karla birlikte mekandan çıkış veya çıkmaya teşebbüs ise umut ışığına ulaşacak bir döngüyü 

gerçekleştirmez. Netice itibariyle bakıldığında hem Kar hem de Cinnet mutlulukla değil, hayal 

kırıklığı ve hüsranla biter. İyi ile kötünün kaygan bir zeminde birbirinin yerine geçebildiği böylesi 

öykülerde, genellikle, kazanan ile kaybeden belirsiz bir silüet olarak yer alır. Oyuncular ve 

karakterler yenilginin sonuçlarını hep birlikte yaşamak zorunda kalırlar. 

Kar romanında Kars‟ın dışına açılan mekan, kahramanı sonuçsuz bir kısır döngünün içine 

yuvarlamıştır. Şair Ka, başladığı noktaya geri dönmüştür. Cinnet filmi ise Jack Torrance tarafından 

yaşanan bütün olayların önceden yaşandığına ilişkin izler taşımaktadır. Bu izlerden biri Jack 



Kar Romanı Ġle Cinnet (The Shınıng) Filmi Arasında Mekan Odaklı Bir Karşılaştırma   1355

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 8/13 Fall 2013 

Torrance‟ın oteldeki eski bir fotoğrafta yer almasıdır ki, kurgu açısından Kar‟dan farklı olsa da 

olgu olarak kısır döngünün varlığına belirgin bir biçimde işaret etmektedir. 
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