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Abstract 

As a sci-fi the movie Gravity is weakening the trust of human being to the 
technology and science. Space is presented as an image of archetypal enemy 
(chaos mother). While wo astronauts as hero and heroin do perform their 
dailly routine labor on space shuttle, ending with a terrible catastrophy and 
disintegration caused by space junks’ raid.. Thematic contex of Gravity 
suggests running away back heading toward chest of mother or in another 
telling into vagen/womb of mother as a solution, in stead of struggling with 
the technological problems and correcting errors that establishing new 
order for technological pathway while it held catastrophic pathological path, 
garbaging low earth orbitals and causing spacejunks those inhibit further 
orbital injections and pioneering journeys of scientific studies. Film presents 
Earth (mother motif) and its gravitation as a final doom of human being and 
ignore technological advancements and extention by indicating its 
pathological pathway, i.e., spacejunks.  The narration of Gravity ends the 
human curiousity and points space odyssey as dangerous out, do not want to 
credit risking probabilities for development. As a resumé Gravity do not 
trust human cause of his wrong choices and mistakes in technological 
pathway. Gravity calls off our desire of seeking the space, film terminates our 
exploration the real sources of the problems and weakens our belief in 
human capacity of conscious. This is about castration or a kind of atrophy 
that human turns into regression in mentally and emotionally, because 
human in fears in doubt in suspicion against technology and environment 
established by human as inheritence. Gravity presents Earth gravitation as 
fate and invites us to be thankful to the destiny and life on earth. In short, the 
film exploits accidents and troubles that human regularly facing. Doing so 
gravity brings dogmatism as defense technological mistakes. Gravity is 
making a story about the fate, using its instruments within mistical 
semantics. In this paper hero/heroin image is analytically argued on the 
aspects of Jung, Campbell and Propp and basic narration of the movie will be 
searched through the metamorphosis of hero image. 
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Bir Uzay Macerası ve Kahraman İmgesinin Dönüşümü: Gravity 
Filminin Psikanalizi* 

Anahtar Kelimeler 
Kahraman, Yaşlı 

Bilge Adam 
Arketipi, Gravity 

Filmi. 

Özet 

Gravity filmi, bir bilim kurgu olarak,  teknolojiye ve bilime olan inancı 
zayıflatmaktadır.  Uzay  "düşman" imgesiyle sergilenmektedir. Uluslararası 
uzay istasyonunda rutin işlerini yapan iki astronotun üslerinin (ISS: 
Uluslararası Uzay İstasyonu) parçalanmasıyla yapayalnız kalmaları ve 
sonunda kadın astronotun dünyaya ulaşmayı başarması öyküsü 
anlatılmaktadır. Bu film; merak eden insanı, eleştiren, düşünen insani 
sisteme bir tehdit olarak betimlemektedir. Yolculuklara, risk almaya ve 
dolayısıyla Odysseus’lara son veren bir anlatı yapısı içermektedir.  Kısaca 
film, mevcut sistemin ahlakına boyun eğdiren ve itiraz etmeyi makul 
görmeyen bir ahlak önermektedir. Film insana güvenmeyen, dogmatizmi 
öneren bir semantik içermektedir. Uzayın derinliklerine yani insan 
muhayyilesinin derinliklerine olanak veren yolculuklara son verip, 
düşünceyi ve düşlem yeteneğini bir kerteriz, bir son sığınak olmaktan 
çıkarmaktadır. Bilim ve teknolojiye karşı kuşku ve korku uyandırırken, 
teknolojinin aciz kalışını imlerken,  uzayı ve yolculuğu dolayısıyla ‘arayış’ 
serüvenini ‘kötü-tekin olmayan ve güven vermeyen’ bir algı içinde 
kodlayarak, insanı yerkürenin mevcut etiği ve ahlakı içine kapamaktadır. 
Burada sorun, görsel efektleri muhteşem bir anlatım aracı olarak kullanan ve 
teknolojiye dayanan bir filmin, bu yetkin dili neyi anlatmak için kullandığı 
konusudur. İki kişinin dünyaya dönüş mücadelesi verdiği filmde, erkek 
kahramanın, kadının kurtuluşu için kendini feda etmesi, yaşam verici olan 
anne ya da kadın imgesini güçlendirmek içindir. Erkek kahramanın kadının 
kurtuluşu için kendini feda etmesi, Jung’un animus arketipine, kadın 
kahramana yardımcı olan, yol gösteren bilge adam arketipine karşılık 
gelmektedir. Burada ne insanlığın, ne de kolektifin kurtuluşu söz konusudur, 
kadının yerküreye dönme, hayatta kalabilme mücadelesi çerçevesinde 
bireysel kurtuluşu betimlenmektedir. Deneyimli bir astronot olan erkek 
kahraman ise hem bağışçı hem de yol göstericidir. Bu çalışmada Jung, 
Campbell ve Propp’dan hareketle, kahraman imgesi tartışılacaktır. Filmin 
temel söylemi araştırılacak ve kahramanın değişen imgesi incelenecektir.   
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1. Mitsel Metinlerden Çağdaş Metinlere Psikanalitik Bağlamda Kahraman 
İmgesi ve Yaşlı Bilge Adam Motifi 

Resim 1: “ISS Parçalanma ve Deobit” 

 

Resim 2: “Heroin ve Eşlikçi Spektral Hero” 

 

Yukarıda Space Shuttle ve ISS’nin (Uluslar arası Uzay istasyonu: International 
Space Station, ing.) parçalanması ve yörüngeden çıkışını gösteren sekansta film 
anlatı düzlemi mito-mistikal anlatıların evrensel temel motifiyle imajiner bir 
kesişim düzlemi içerisindedir. Kahramanın kutsal kâse (holy grail, ing.) peşinde 
episodik görevleri yerine getirirken karşılaştığı bir çok zorluklar; canvarlar, 
kötücül cadılar, kapı gardiyanları, ölümcül bilmeceler, dehlizler, geçitler ve kaotik 
labirent imgeleri bir bütün olarak mücadelenin birer timsalidirler. Kahraman 
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hedefe ulaşmaya çalışırken bir yandan da eski bağlamından (Ev: Ana Ocağı, Kucağı 
ve Rahim) güç almaktadır. Episodik görevler esnasında karşılaşılan her güçlük ve 
canavar motifiyle mücadele hem kahramanı inisiye eder, erginleştirir hem de eve 
yeniden dönüşün olasılığını başka bir bilinçte pekiştirir. Buna göre; filmin yukarıda 
dikkatlerinize sunulan sekansında (ISS parçalanma ve deorbit) parçalanmakta olan 
ISS/Space Shuttle, onu parçalayan uzay çöpleri ve soğuk-karanlık uzayın kendisi 
kötücül yutucu anne/cadı, canavar ve kaos ana şeklinde metaforik olarak 
izleyicilerin imgelemlerine düzgülenmektedir (bkz. Resim 1).  

Uzay gemisi Space Shuttle ve ISS arketipal anlamda metaforik olarak koruyucu, içe 
alıcı ve yaşam veren anne imgesi (anima) ve rahîm (womb, ing.) analogudur. Bu 
noktada göbek bağı (umbilical cord, ing.) imgesine dikkat etmek gerekmektedir. 
Sekansa dikkatle bakılacak olursa, burada filmin kahramanı kadın astronotun özel 
bir hava ve iletişim kablosuyla parçalanmakta olan istasyona bağlı olduğu açıkça 
görülecektir. Parçalanmakta olan istasyon esasen hayat veren anne imgesinin 
karşıt tersine dönüşerek kötücül anima motifine uygun olarak Abort (çocuk 
düşürme, evden atma) durumunu analojik olarak göstermektedir. Uzay çöpleri ve 
istasyon bilim ve medeniyetin ve dolayısıyla kaos ile mücadele eden logos 
imgesinin motor göstereni ve simgesidir. Ancak film tüm bunları kaos ana ile 
işbirliği yapan baş belaları olarak göstermekte, istasyonu, uzay çöplerini ve uzayın 
kendisini yaşama olanak tanımayan sorunlu unsurlar olarak göstermektedir 
(Kaplan, 2018: 158-164, 256-265). “Heroin ve Eşlikçi Spektral Hero” başlığıyla 
sunulan yukarıdaki sekansta, Heroin (dişil kahraman, astronot) yanındaki Hero 
(eril kahraman, astronot) arketipal eşlikçi motifi olarak heroinin çaresizlik 
içerisinde baskı altındaki sinir sisteminin ve dolayısıyla muhayyilesinin yarattığı 
bir hayal/düşlemdir. Çaresiz heroin, yanında beliren ve ona kılavuzluk yaparak yol 
gösteren ve animanın tamamlayıcısı olan ergin animus imgesi olarak, arketipal 
yaşlı bilge adam motifi (senex, lat.) durumundadır. (Jung, 1916: 63, 279; Kaplan, 
2018: 42-43, 45-48, 78-83). 

Bütün çağlarda ve insanın ikamet ettiği her yerde üretilen mitler, insan bedeni ve 
aklının hem eylemlerinin hem de ürettiklerinin ilham kaynağı olmuştur. Campbell 
mit için; 'kozmosun sonsuz enerjisini insanın kültürel yaratımına akıtan gizli bir 
yarık' analojisini yapmıştır. Dinlerden, felsefeye, sanattan, bilim ve teknolojiye, tüm 
sosyal biçimlere ve düşlere esin kaynağı olan mitlerin mucizevî bir özelliği vardır.  
Mitsel simgeler ne üretilmiştir ne de talep edilmiştir; mitsel simgeler 
bastırılamazlar. Çünkü onlar ruhun kendiliğindenliğinin ürünüdür ve mitsel 
simgelerin her biri kaynağını bozulmamış olarak içinde taşır (Campbell, 2013: 13). 
Mitolojinin her yerde, farklı kılıklarda bile olsa, aynı olması yani benzer şeyleri 
anlatması önemli bir sorunsaldır. Zira arkeologlar, etnologlar, antropologlar, 
psikanalistler dilin, sanatın, dinin ve mitlerin gelişiminin izlerini sürmüşlerdir. 
Campbell'e göre, mitlerin ne anlama geldiği konusunda en büyük katkıyı ise Freud, 
Jung ve ardılları yapmıştır. Çünkü onlar mitin mantığının ve mitolojik 
kahramanların modern dünyada hala var olduğunu kanıtlamıştır (Campbell, 2013: 
14). 

Bilinçdışı, bir düş ya da delilik sırasında; ürkütücü, tuhaf ya da korkunç imgeleri 
bilince çıkarabilir ve aklı zorlayarak bilinçlilik durumunu tehlikeye atabilir. 
Böylece kısmen düzenli bir sığınak gibi görünen bilincin derinliklerinde ya da 
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zemin katında bulunan gizemli bir dünya olarak bilinçdışı çok önemlidir. Orada 
hayata katamayacağımız, cesaret edemeyeceğimiz, bastırıp karşı koyduğumuz 
psikolojik güçler vardır ve alışık olduğumuz hayatın güvenlik ağını tehdit ederler. 
Ancak bilinçdışından bir anda salıverilen ve akla gelen imgelerin büyüleyiciliği ve 
kışkırtıcılığı, esasen benliğin keşfi macerasına hizmet eder. Çünkü bu imgeler, hem 
arzu edilen hem de korkulan benliğin keşfi için girişilecek dünyanın şifrelerini ya 
da anahtarlarını sunar (Campbell, 2013: 18-20). İçimizdeki mitolojik dünyadan 
gelen imgeler; içinde yaşadığımız, kurduğumuz dünyanın bizlerinin yıkımına ve 
daha cesur bir dünyanın yeniden inşasına olanak verirler. İşte çağdaş düş okuma 
bilimi diyebileceğimiz psikanaliz de bize bu mitolojik imgelerden yararlanmayı 
öğretmiştir. Mitolojik imgelerin işlevini araştırmışlardır. Bir ruh rehberi ya da 
doktor, tıpkı mitolojik bir anlatıdaki usta gibidir, bütün gizli yolları ve doğru sözleri 
bilirler. Üstlendikleri rol, mitlerdeki kahramanlara yardımcı olan yaşlı bilge 
adamın rolüdür. Mitolojik öykülerde, kahramanın giriştiği tuhaf ve dehşet verici 
macerada, verdiği sınavda; ona yardımcı olan, iyileştiren, şifa veren ve sonunda 
kahramanı normal yaşama döndüren yaşlı bilge adamdır. Ve bugün psikanalistler, 
mitolojik dünyanın ustası olan yaşlı bilge adam rolünün çağdaşı olarak 
görünmektedirler (Campbell, 2013: 19-20). 

Campbell kahramanın macerasını kısaca; 'yola çıkış, erginlenme ve dönüş' şeklinde 
bir şema içinde tanımlamıştır. Kahramanın dönüşümünü ise; 'ilksel kahraman, 
insan kahramanın çocukluğu, savaşçı olarak kahraman, aşık olarak kahraman, tiran 
ve imparator olarak kahraman, dünya kurtarıcı olarak kahraman, aziz olarak 
kahraman, kahramanın ayrılışı' şeklinde değerlendirmiştir (Campbell, 2013: 6-8).  

Halk masalları üzerine yaptığı çalışmalarla ise Propp; masal kişilerinin, kişilerin 
işlevlerinin ve masalı oluşturan bölümlerin şemasını ortaya koymuştur. Propp, 
böylece masalın değişmeyen kişileri ve onların değişmeyen işlevleri ile biçimsel bir 
yöntemle çözümleme yapmaya olanak vermiştir. Bugün çağdaş öykülerin bile 
Propp'un belirlediği kavramlar üzerinden çözümlenmesi mümkündür. Anlatı 
içindeki eylemleri bakımından değişmeyen 7 masal kişisi ve 31 işlev belirlemiştir. 
Ona göre masalların başlıca unsurlarından bazıları; bir kötülüğün giderilmesi, 
yolculuk ve kahramandır. Propp, masalları insanın düş kurma yeteneğinin sınırları 
içinde değerlendirmiştir. Kültür biçimlerinin değiştiğini hatta yok olduğunu, ancak 
geçmiş kültürün içeriklerinin masala dönüştüğünü belirtmiştir. Bu bağlamda 
bugün de televizyon ve sinemada yaratılan öykülerin kahramanları, geçmiş 
kültürlerin kahramanlarına öykünme niteliğindedir (Kaplan-Ünal, 2011: 17-19). 

Kültür, toplumsal yapı içinde kurumsallaşır ve kolektif bilinç, ortak değerlerin 
temsilini ifade eder. İnsanların iletişim kurmaları ve etkileşimleri, ortak bir dil ve 
kavrayış geliştirmeleri sayesinde mümkün olmuştur  (Smelser, 2014: 21). Oskay, 
Benjamin' den aktararak, 'kalabalık ve orman' arasında şöyle bir analoji yapmıştır: 
"Kalabalık, doğanın kent üzerinde kendi temel haklarını uygulamasıdır. Orman, 
kalabalığın ya da kitlesel varoluşun archetype (arketip)’idir". Birey olmaktan, 
kendisi olmaktan yoksunlaştırılmış insan, kalabalığın insanı olmuştur ve kalabalığı 
ifade eder. Esasen bu, insanın kendi potansiyelini keşfederek, daha gelişkin bir 
varoluş içinde toplumsal yaşama katılımını değil; kentin kalabalığının içinde doğal 
varoluş biçimine indirgenerek ormana dönüştürülmesini ifade eder (Oskay, 2000: 
166). 
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Baudelaire ise modern hayatın kahramanlığından söz ederken; modern insanın 
kahramanın özelliklerinden yoksun olmasına karşın, kendini kahramanca 
hissetmesinden bahsetmektedir. Modernlik bir yandan  herşeyi standartlaştırarak, 
adeta yaşanılan hayata simgesel düzeyde ebedi bir matem giysisi giydirmektedir. 
Diğer yandan modernlik, her şeyin yenisini yapma eğiliminde olduğu için, bu yılın 
modernliği ile gelecek yılın modernliği farklı yaşanmaktadır. Dolayısıyla modern 
hayatın kahramanı; ele geçirilemez, anlaşılamaz bir çağın kahramanı durumuna 
düşmüştür. Standartlaştırılmış ama her seferinde farklı görünen farklı yaşanan bir 
standartlaştırılmış hayatın kendini daha çok kahramanca hisseden insanları, 
kalabalığın kendisidir. Akışkanlık yani yüzer gezer bir varoluş ve gazsılık başka bir 
ifadeyle herşeyin bizi bir atmosfer gibi sarıp yutması, modern hayatın en belirgin 
simgeleridir (Berman, 2013: 196-198). 

Görsel metinlerde ve elbette sinemada karşımıza çıkan arketipal imgeler; çağdaş 
insanın dünya görüşünü, zihinsel yapısını, davranışlarını, bilincin aktüel 
seçimlerini etkilemektedir. Arketipal imgeler bireyin bilinç dışına seslendiğinden, 
çoğu kez bilinçli bir seçimin değil, bilinçdışı bir aktarımın sonucu olarak kültürel 
kodlarda yer alırlar.  

Şu halde arketipler; esasen kolektif bilinçdışının içeriği olarak, kültürde süreğen-
dönüşümlü ve evrensel olan bir sembol dilidir. Jung' un kavramsallaştırdığı temel 
arketiplerden; anima, animus, büyük ana (anne arketipi), persona, gölge, yaşlı bilge 
adam, kahraman, eşlikçi (yardımcı adam), düzenbaz gibi arketipal imgelerin de 
bugün sinemada ne anlama geldiğinin anlaşılmasında psikanalitik yaklaşım önem 
arz etmektedir. Arkaik kültür ortamındaki imgeler dönüşerek bugünün çağdaş 
dünyasındaki görsel metinler içinde yinelenmekte ve yine insanın bilinçdışına 
seslenerek, algıyı ve tercihleri etkilemektedir.  

Jung, insan libidosunun en seçkin sembolünün şeytan ya da kahraman olarak 
ortaya çıktığını belirtmektedir. Freud, Jung ve Freudyen psikanalizin ardılları, 
insanı anlamada hep mitlerden, mitoslardan, düşlerden, antik metinlerden 
yararlanmışlardır (Kaplan, 2018: 36) 

Kahramanlık mitlerinin Analitik Psikoloji'yi kuran Jung'un kuramına kolay 
uygulanabildiğini ve onun kavramları açısından okunabildiğini söylemek 
mümkündür. Kahramanlık mitleri adeta dünyayı kişiliklere büründürerek yeniden 
yaratır.  

Jung'un kahramanlık mitleri konusundaki görüşleri, esasen aklın bölümlerinin 
simgeselleştirilmesini anlamaya yöneliktir. Kişilerin simgeselleştirilmesinden 
ziyade, kişilerin işlev/davranış/düşünce biçimlerinin simgeselleştirilmesini 
yorumlamaya çalışmıştır. Kahramanlık miti, Jung'un kuramı açısından hem bir 
arketiptir hem de psikolojik olarak yaşam döngüsünü simgelemektedir. Çünkü 
kahramanın doğuşunu, çocukluğunu, erginleşmesini (ego ve bilincin gelişim 
sürecini) simgesel olarak anlatmaktadır. Kahramanın yetişkinliği ve ölümü ise; 
egonun bilinçdışına yeniden dönüşünü, egonun bilinçdışıyla bütünleşerek "özbeni" 
ortaya çıkarmasını simgelemektedir (Kaplan, 2018: 37). 

Farklı kültürlerde farklı isimler ve betimlemelerle karşımıza çıksa bile, Mentor ya 
da Merlin motiflerinin değişmeyen evrensel içeriği ve imgesi, Yaşlı Bilge Adam 
arketipidir. Kişiliğin olumlu yönde gelişip incelmesini, toplumsal ve insani 
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değerlerin bir bütün olarak tüm insanlığın lehine yüceltilmesini temsil eden yaşlı 
bilge adam, esasen ruhsal gelişmenin kendiliğindenliğinin göstergesidir (Jung, 
1916: 191-200). 

Zira bu motif, Jung'un self regulating system (ruhun kendini düzenleyici sistemi) 
ifadesinin karşılığı olabilecek bir imge durumundadır. Merlin Britanya 
efsanelerinde sık görülen bir erkek cadı motifi olarak, yol göstericidir ve genellikle 
iyiliğin yanındadır, bu bağlamda yaşlı bilge adam arketipinin türevlerinden 
birisidir. Hangi efsanede, ya da hangi mitolojik öyküde hangi isimle karşımıza 
çıkarsa çıksın, temelde bilgeliğin sembolü olan ve iyiliğin yanında yer alan evrensel 
motif yaşlı bilge adam'dır. Birçok popüler film ve TV serisinde, animasyon 
filmlerinde, bilgisayar oyunlarında karşımıza çıkan bu motif kahraman kadar 
önemlidir. Zira kahramanın yolculuğunda ve erginleşmesinde en önemli işlevi 
üstlenmektedir. Şu halde ister adını bir efsaneden alan Merlin olsun ister mentor 
olsun, üstlendiği rol ya da işlevi bakımından evrensel bir imge olarak yaşlı bilge 
adamı temsil eder (Kaplan, 2018: 352-355).         

Resim 3: Gravity Filmi Afişi 

 

 

 

2. Filmin Analizi 

Gravity (2013) Filminin Künyesi: 

Yönetmen: Alfonso Cuaron Görüntü Yönetmeni: Emmanuel Lubezki 
Senarist: Alfonso Cuaron, Jonas Cuaron Yapım: ABD, Birleşik Krallık 
Kurgu: Alfonso Cuaron, Mark Sanger Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney 
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Resim 4: “Dünyaya Dönüş, Soyuz Modülü” 

 

Resim 5: “Yeniden Doğuş, Su-Nefes-Zayıf Kas” 

 

Filmin final sahnesinden yukarıda dikkatlerinize sunulan Dünyaya Dönüş, Soyuz 
Modülü adlı Resim 4 ve Yeniden Doğuş, Su-Nefes-Zayıf Kas adlı Resim 5’teki 
sekanslar filmin kadın kahramanının (heroin, lat.) Dünya-ana’ya dönüşünü 
gösteren karelerdir. Kahramanın eve dönüşünün ve arketipal yeniden-doğuşunun 
metaforik göstereni olan bu kareler mitolojik anlatılardaki motifler ve kolektif 
bilinçdışının atavistik kalıtları olan arketipal imgelerle analojik bivalent bağlantılar 
serilmemektedir. Filmin tematik düzlemi tarafından kötücül kaos ana olarak 
gösterilen ölümcül uzay şartlarından ve parçalanan uzay istasyonundan abort 
edilerek aşağıya (düşürülen) kahraman, hayata kalmak ve sağ salim yer-anaya 
kavuşmak için çetin mücadeleler vermiş ve erkek kahraman imgesinin ergin bir 
analogu olan kılavuz yaşlı bilge adam arketipinin yerine geçeni olan ve kendini 
feda eden çalışma arkadaşı eril kahramandan yardım almıştır. Uzayın keşfini 
sağlayan mekik ve istasyonlar hem Logos’un bir simgesi hem de kullanışsız çöpe 
dönüşen biçimleri olarak uzay çöplükleri şeklinde kötücül Chaos’un birer 
timsalidirler.  

Film Logos ve Chaos arasındaki evrensel arketipal dikotomik ambivalent 
karşıtlıklardan yararlanmakta ancak nihai olarak insanlığın teknolojik olarak 
ilerleme biçimi ve insanlığın süblime analog elleri ve uzantıları olan teknolojik 
araçları yıkıcı ve yok edici nesneler olarak eleştirel bir şekilde öne çıkarmaktadır. 
Buna göre yönetmen teknolojik ilerlemeyi dıştalayarak kaderci bir bakışla, 
insanoğlu için yer anayı (yerküreyi) emniyetli ve hayat veren beşik olarak 
vermekte ve dünyadan kopuşun ölümcül tehlikeler barındırdığını 
muştulamaktadır. Şu halde filmin son sekanslarından karelerin de gösterdiği üzere 
dişil kahraman üzerinden Logos’un reddi ve eve dönüş söz konusudur.  

Uzay çöpleri (Space Junks, ing.) terimi bilinçaltı ve kolektif bilinçdışı çağrışımları 
bakımından önem arz etmektedir. Şöyle ki, çöp ve çöplük, foseptik çukuru ve 
yeraltından kanalize edilerek akışı, hazsızlık kaynağı olarak uzaklaştırılması ve 
kendisinden uzak durulması gerekeni simgelemektedir. Kanal, labirent ve geçitler; 
dışkılama, doğum, abort ve boşaltımın metinomik gösterenleridirler. Filmde, Space 
Shuttle, Uzay İstasyonu ve Soyuz modülü ikili duygu yüküne sahip metaforları aynı 
anda barındıran katalitik ocaklar olarak hem yaşam veren koruyucu sonda, rahim, 
sandal (teo-mistikal gönderge Musa’nın Sepeti/Musa’nın Sandığı) ve hem de 
ölümün timsali olan kör kuyu, yutucu anaforlar, lahit ve kötücül ana/anima imgesi 
olarak imgelemlerimize metinomik olarak düzgülenmektedir. Kahramanın hava ve 
iletişim hortumunun aynı zamanda bebeği anneye bağlayan göbek bağının 
(umbilical cord, ing.) doğrudan metaforik simgesi olduğu hatırlanacak olduğunda 
yukarıda dikkatlerinize sunulan resimlerin ve film temasının olay düğümlerinin 
temel olarak neyi ifade ettiği analitik bakışımız doğrultusunda daha iyi 
anlaşılacaktır.  
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Doğum olayı üzerine Freud şunları söylemektedir “Tüm nevrotikler ve daha bir 
çok insan şu gerçeği bir türlü kabullenemiyor; ‘Inter Urinas et Faeces Nascimur’: 
İdrarla Dışkı arasından doğarız” (Sakman, 2014: 19). Uzay, uzay istasyonu ve 
dünyaya dönüş imgelerini metapsikolojik metaforlarıyla ele aldığımızda, filmin 
anlatı düzleminin imgelemlerimizde kodladığı gönderge doğum ve yeniden doğuş 
motiflerinin tersine bir süreçle ele alındığı ve rahme dönüş metaforunun işe 
koşulduğu burada açıkça ortadadır. Uzay, yaşam için elverişsiz bir foseptik kuyusu 
olarak gösterilmekte uzay çöpleri (spac junks, ing.) bunu eşsüremli olarak 
semantik ve işlevsel açıdan pekiştirmektedir. İşlevsel açıdan pekiştirmektedir zira 
uzay çöpleri yaşamı tehdit eder ver her şeyi paramparça ederek enkaza çevirir 
yapılarıyla bunu doğrudan doğruya temsil etmektedirler. Freud, aile romansını ele 
aldığı yazılarında gerçeğin simgesel bir görünümle çarpıtılarak bir çocuğa 
yenidoğan bir bebeğin leylekler tarafından getirildiği söylencesini ele alır. Freud’a 
göre çocuk buradaki çarpıtmayı sezer ve kandırıldığını hisseder ve çocuklardaki 
asilik ve asabiyetin kaynağı esasen yetişkinlere olan güvensizlik ve aldatılmışlıktır. 
Bu duygunun leylek söylencesinde hissettiği aldatılmışlık izlenime bağlı olduğu 
psikanalitik bir realitedir (Akt. Kaplan, 2018: 140).  

Kahramanın yeniden doğuşunu simgeleyen resim 4’te fonda çıkış lomboz kapağı 
açılmış Soyuz modülü ve paraşüt Leylek’in analojik yerine geçeni ve deniz (su) 
amniyon sıvısı ve paraşüt ipleri göbek bağının (umbilical cord, ing.) metaforik 
ikâmeleridirler. Uzun süre uzayda kalan astronotlarda kasların güçsüzleşmesi 
gerçeği, bir başka realitenin metaforik analogudur. Bu realite emekleme olgusudur. 
Dolaylısıyla kahramanın resim 5’te verilen durumu, yenidoğan insan yavrularının 
yetersiz koordinasyonları ve kassal zafiyetleri nedeniyle ayağa kalkamayıp ancak 
emekleyebildikleri şeklindeki vakıa gerçekle koşutluk içindedir. Bu noktada 
resimlerle dikkatlerinize sunulan iki plan psikanalitik açıdan çok fazla katman 
barındırdığından analizimizi burada durduruyoruz. 

Bilim kurgu türünden bir film olarak Gravity, teknolojiye ve bilime olan inancı 
zayıflatmıştır. Zira Uzay, "düşman" imgesi olarak sergilenmiştir. Esasen filmin en 
kısa özeti diyebileceğimiz öyküsü; “Uluslararası uzay istasyonunda rutin işlerini 
yapan iki astronotun neredeyse bütün üstlerin parçalanmasıyla yapayalnız 
kalmaları ve sonunda kadının dünyaya ulaşmayı başarması” şeklinde ifade 
edilebilecek bir dramatik yapı içinde kurgulanmıştır. Fakat böylesi bir öykü 
psikanalitik bağlamda içerik olarak insanı bilime ve teknolojiye yabancılaştıran, 
bilimsel ve rasyonel düşünceye karşı korku ve endişe uyandıran bir söylem 
üretmektedir.  Bu film; merak eden insanı, eleştiren, düşünen insanı bir tehdit 
olarak görmüştür. Yolculuklara, risk almaya ve dolayısıyla Odysseus'lara son 
vermiştir, verili koşullara boyun eğmeyi önermiştir. Kadın astronotun zorluklarla 
mücadele etme iradesi ortaya koymak yerine, kendini çaresiz hissetmesi ve 
pesimist bir tavır takınması, adeta modern çağın insanının/kahramanının yenik 
düşmüşlüğünü sergilemektedir. Zira kadın astronotun; “dua etmeyi bilseydim 
kendime dua ederdim ama bana dua öğretmediler” şeklindeki sözleri, insan akıl ve 
iradesine olan güveni sarsmaktadır. Nitekim dönülecek olan yerkürede itaat edilen 
ve boyun eğilen esas güç, kapital ve kapitalist politikalardır. Kimi kez uzay 
araştırmalarını sekteye uğratan ve geçici olarak durduran da işte bu politikaların 
hali hazırdaki stratejisidir: “kaynakları yeryüzündeki refah için harcama politikası 
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ya da manipülasyonu!”. Kısaca bu filmde ana rahmine dönüş metaforu dikkat 
çekmektedir. Ama bu dönüş, ergin olmayı tehlikeli gören, ilkel bir 
çocuksulaşmadır. Çocuğun merak ve muhayyilesine olanak veren değil, tersine ket 
vuran, hayal gücünü hadım eden bir çocuksulaşmadır. En kısa ifadeyle film; verili 
kültür ortamını eleştirip değiştirecek bir zihinsel dinamizmi üretmek yerine, 
yerküreyi kapalı bir kozmosa indirgemektedir. Filmin iki ana karakterinden biri 
olan astronot kadın kahramanın; “çaresiz, zayıf düşmüş, teknoloji ve bilime inancı 
zayıflamış” kişiliği üzerinden film izleyicisine “kanaat edin ve itiraz etmeyin” 
demektedir. 

O halde film insana güvenmeyen, dogmatizmi öneren bir semantik içermektedir. 
Uzayın derinliklerine yani insan muhayyilesinin derinliklerine olanak veren 
yolculuklara son verip, düşünceyi ve düşlem yeteneğini bir kerteriz, bir son sığınak 
olmaktan çıkarmaktadır. Bilim ve teknolojiye karşı kuşku ve korku uyandırırken, 
teknolojinin aciz kalışını imlerken, uzayı ve yolculuğu dolayısıyla “arayış” 
serüvenini “kötü-tekin olmayan ve güven vermeyen” bir algı içinde kodlayarak, 
insanı yerkürenin mevcut etiği ve ahlakı içine kapamaktadır. Bitimsiz bir yolculuğu 
değil, eve dönüşü önermektedir. Tek sığınak yerküre diyen ve oradaki hali 
hazırdaki koşullara boyun eğmeyi öneren, ana rahmine dönüşü öneren bir anlatı 
sunmaktadır. Böylece bir ev imgesi olarak yerküreyi de insana 
yabancılaştırmaktadır; çünkü onu(evi /yerküreyi) değişmeyen, dinamik olmayan 
bir yer olarak kodlamaktadır. Nitekim filmin alt metnine göre, kadın astronot 
Ryan’ın ve aslında tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu şey “dua”dır. Filmin adının bile 
adeta bir ön belirleyici olarak imlediği gibi, er ya da geç insanlığın döneceği güvenli 
bir yer olmalıdır; fakat gidebileceği, keşfedeceği yollar güvensizdir ve korku 
kaynağıdır. Film böylece izleyicisini metafizik bir algı içine kapamış olmaktadır.     

Temel sorun; görsel efektleri muhteşem bir anlatım aracı olarak kullanan ve 
yüksek teknolojiye dayanan bir filmin, bu yetkin dili neyi anlatmak için kullandığı 
konusudur. Sorun; yetkin teknoloji ve dil aracılığıyla zihinlerin hadım edilmesi 
konusudur. Şüphesiz; demokrasi söylemiyle yürütülen savaşlar, ekonomik ve 
kültürel emperyalizm, dünya kaynaklarının sömürülmesi, güvenlik söylemiyle 
çocukluğun-kadınlığın- doğanın ve son kertede elbette insanlığın sınırlandırılması, 
adeta tutsak bir var oluşa indirgenmesi gibi. Bilimin ürünü olan teknolojinin insana 
yabancılaştırılarak korku ve gerilim nesnesine dönüştürülmesi, adeta yüksek 
teknolojiyi kullanan görsel efektli bir film metninin insanlığın zihinsel olarak 
gerilemesine hizmet etmesi; sanatın da iğdiş edildiğini göstermesi bakımından 
önemlidir.  

Elbette rastlantılar bazen mucizelere neden olabilir ve kozmosun derin mantığını 
çözmeye çalışmaya girişen düşüncenin varlığı bir mucizedir. Zira insanın 
mucizelere ihtiyacı vardır. Mitolojik öykülerden çağdaş öykülere, insanlığın zaman 
içindeki serüveninin dönüm noktalarını anlatan öyküler ve kahramanlar mucizevi 
niteliklere büründürülmüş ve kutsallaştırılmıştır. Sanatın ve bilimin temel 
dayanağı yeni olanın keşfi, bu bağlamda mucizevi olanın gerçekleşmesidir. Esasen 
mucizelere inanan; geçmişin bütün deneyimlerinden beslenen, bilimsel 
düşünceden ve sözden önce varolan mitolojik dilin ve mistik dünyanın ne 
söylediğini anlamaya çalışan bir potansiyeldir. Bu potansiyel; düşünen, muhayyile 
eden, eleştiren, daha iyi bir dünya umudunu hep muhafaza eden insandır; 
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felsefedir, inançtır, bilimdir, sanattır. Fakat bu potansiyel, ekonomi politiğin verili 
ahlakı içine kapatılmış(kapalı bir mikro kozmos olarak yerküre ya da ev metaforu) 
ve düşlem yeteneğinden yoksun bırakılmış insan değildir. 

Filmde ölümün kaçınılmazlığı, yalnızlık, rastlantısallık ve çaresizlik gibi temel 
kodlar çerçevesinde duanın psişik bir kurtarıcı vektör oluşu vurgulanırken, esasen 
metafizik karşısında fizik olanın yenilgisi ilan ya da ima edilmektedir. İnsani olana, 
ampirik olana, deneysel olana güven tesis edilmediği görülmektedir. 

Filmin başkahramanı Ryan’ın çocuğunun bir kaza sonucu ölmesi, yazgının 
muktedir olduğunu imlemektedir. Çünkü Ryan bir doktor olarak her gün rutin bir 
şekilde hastalarına yardımcı olurken, çocuğunu korumak onun elinde olmamıştır. 
Dolayısıyla film yalnızca ölümü değil, yaşamın kendisini de metafizik bir düzleme 
kaydırmaktadır. Yine filmde Ryan’ın uydu içindeki mücadelesinde, ana rahmindeki 
bir cenin şeklinde stilize edilen duruşu, bu mücadelenin sonucunda hayatta 
kalacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda yerküreye dönüş; tekin olmayan 
uzaydan(dünya dışından)güvenli bir yaşam alanı olarak (Oasis olarak)anne 
kucağına ya da rahmine dönüşü imlemektedir. İki kişinin dünyaya dönüş 
mücadelesi verdiği filmde, erkek astronotun, kadının kurtuluşu için kendini feda 
etmesi;  yaşam verici olan anne ya da kadın imgesini güçlendirmek içindir. Olumlu 
anne imgesiyle birlikte, yerkürenin de insanlık için güvenli bir yaşam alanı olduğu, 
dolayısıyla olumlu anne arketipine karşılık geldiği görülmektedir.  

Resim 6: “Hero/Umbilical Cord: Kurban/Fedâ/Feragat Motifi, Göbek Bağının Kesilmesi ve 
Yeniden Doğuş/Ölüm Reanimasyonu” 

 

Yukarıda dikkatlerinize sunulan Resim 6’da filmin anlatı düzlemi psikolojik açıdan 
doğum, ölüm, bağlanım, bağ yanında kurban-fedâ motiflerini izleyincinin 
imgelemlerine aynı anda düzgülemektedir. Kendini dişi kahramanın kurtuluşu 
namına feda eden resimdeki eril hero motifi bir halat yani umbilical cord ile 
istasyona ve aradaki dişil kahramana bağlanmaktadır. Bu halatla bağını 
koparmadığı müddetçe kadın kahramanımız kurulamayacaktır. Eril kahraman sağ 
eliyle tuttuğu umbilical cord’un klipsini sol eliyle açmakta ve dişil kahramanın 
kurtuluşu için ölümü seçmiş ve kendini uzayın derinliklerine doğru savrulmuştur. 
İlerleyen sekanslarda eril kahraman (animus/yaşlı bilge adam) dişil kahramanın 
nevrotik muhayyilesi ve paranoid sanrılarında ete kemiğe bürünerek ortaya 
çıkacak, ona eşlik edecek, öğüt ve telkinlerle motifasyon vererek nevrotik bir 
bunalima girmiş dişil kahramanın doğru muhakemeler yaparak dünyaya sağsalim 
dünüşünü sağlayacak yolu gösterecektir. Nitekim arketipal hero imgesinin 
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psikojenik eşleniği olan animus arketipi Logos yani bilginin taşıyıcısı ve timsali 
iken, Anima arketipi ile temsil edilen dişil kahraman heroin ise duygu ve eros’un 
bir timsalidir. Her ikisi birbirini tamamlar. Her kadının bilinçdışında onu 
tamamlayan ve erginleştirerek yol gösteren bir yaşlanmış eril kahraman (animus) 
yani yaşlı bilge adam;  her erkeğin bilinçdışında ise onu tamamlayan ve kılavuzluk 
yaparak yol gösteren olgun bir dişil kahraman (anima) yani büyük ana imgesi 
bulunmaktadır. Buna göre, kendini feda eden eril kahraman, daha sonra dişil 
kahramanın bilinçdışında yerini almaktadır. Nitekim film arketipal kuramın ortaya 
koyduğu bu durumu ve evrensel kod ve motifleri sekanslarında analojik olarak 
işleyerek anlatı gücünü artırmıştır. Bu nedenle film, klasikleşmeye yatkındır. 
Yatkındır zira simgesel katmanları derindir ve bilinçaltına imlediği evrensel kadim 
psikojenik motifler nedeniyle sanatsal ve baki oluşu öne çıkarmakta ve kendisi de 
dolayısıyla sanatsallaşmaktadır. 

Erkek kahramanın kadının kurtuluşu için kendini feda etmesine karşın, kadının 
mücadeleden vazgeçip, intihar etmeye girişme durumunda bile, gördüğü bir 
sanrıyla kurtarıcısı erkek olmuştur. O’nu, cesaretlendiren ve mücadeleye devam 
etmesini söyleyen erkektir. Bu erkek motifi, Jung’un animus arketipine, kahramana 
yardımcı olan, yol gösteren yaşlı bilge adam arketipine karşılık gelmektedir. Bu 
bağlamda erkek kahraman aslında yaşlı bilge adam motifini temsil etmesi 
bakımından; eve dönüş mücadelesinde ya da yolculuğunda kahramanın yol 
göstericisi, yardımcısı olarak konumlandırılmıştır.  Dolayısıyla filmde kadın 
astronot kahramanı, erkek astronot ise yaşlı bilge adamı temsil etmektedir. Burada 
ne insanlığın, ne de kolektifin kurtuluşu söz konusudur; kadının yerküreye dönme, 
hayatta kalabilme mücadelesi çerçevesinde bireysel kurtuluşu betimlenmektedir. 
Deneyimli bir astronot olan erkek kahraman ise hem bağışçı hem de yol 
göstericidir. Nitekim, kadının kurtuluşu için hayatını feda eden ve tecrübesiyle 
kadına nasıl dünyaya inebileceği bilgisini veren bilge adam bir trajedi kahramanı 
olarak ölecek ve uzayın derinliklerinde yolculuğuna devam edecektir. Ryan’ın 
kazada kaybettiği çocuğuna annesinin onu ne kadar çok sevdiğini söyleyecektir. Bu 
açıdan film, acıların telafi edilebileceği metafizik bir dünyaya gönderme yaparken, 
erkeği bir trajedi kahramanına dönüştürür. Filmin temel söylemi; insanı 
yalnızlaştırdığı, bilimsel düşünceden uzaklaştırdığı ve kurtuluşu ‘bireysel 
mücadele ile dua’ ilişkisiyle açıkladığı için mitolojiktir. Bu açıdan film, insanı 
egemen ahlakın içine kapatır. Ryan’ın uzayı hiç sevmediğini söylemesi önemlidir. 
Alışık olunmayana, yabancı olana, bilinmeyene karşı öfke ve husumet 
uyandırmaktadır. Böylece film temel söylem düzleminde; “ölüm, yaşam, 
rastlantısallık, mücadele, dua ve son kertede tayin edici yazgı” gibi temel dilsel 
kodlar çerçevesinde kahramanın yolculuğu ve kurtuluşu öyküsünü yinelemiştir.  
Kuşkusuz insanlığın binlerce yıllık serüveni, sözlü ve yazılı kültürdeki mitolojik 
metinlerle, kahramanlık öyküleriyle aktarılmıştır. Ancak bir sanat metninin sadece 
mitolojik dilden beslenmesi ve mitolojik kahramanların serüvenlerini yinelemesi 
değil, henüz yaşanılmamış serüvenleri anıştırması gerekmektedir. Yaşanılan 
serüvenlerin öğrettiğiyle yetinmeyen, henüz yaşanılmamış serüvenlerin 
kahramanlarına ihtiyaç vardır. Zira bir sanat metni için yolculuk motifi; yeni olanın 
keşfini, kahramanın dönüşümünü, erginleşmesini olanaklı kılan dinamik bir süreci 
ifade ettiği için çok önemlidir. 
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3. Sonuç 

Sözlü kültürden yazılı kültüre, görsel kültürden dijitalleşen günümüz kültürüne, 
insanlık tarihinin binlerce yıllık serüveni;hep geçmişin izlerinden beslenmiş ve 
geçmişi bugüne katarak yeni olanı keşfetmiştir. Bilimsel düşünceden ve onun 
ürünü olan dilden çok gerilere götürülebilecek olan mitolojik dilin anlatılarının 
izlerini ise bugünün çağdaş metinlerinde görmek mümkündür. İşte kahraman ve 
yaşlı bilge adam motifleri, bilinçdışından gelen ve bilince seslenen arkaik 
motiflerdir. İnsanlığın zaman içindeki serüveni; bir kahramanın kişiliğinde 
(simgeselleştirilmiş bir akıl/düşünce/eylem ile), şematik bir anlatı ve sembolik bir 
dille somutlaştırılmaktadır. Kahramanın doğumu ya da ortaya çıkışı, kahramanın 
zorluklar karşısında giriştiği mücadele yöntemi, kahramanın erginleşmesi, savaşı 
kazanması, kimi kez kahramanın ölümü şeklindeki şematik yapı ise psikanalitik 
açıdan insanın yaşam döngüsünü ifade etmektedir. Kahramanın serüveni, sembolik 
olarak insan düşüncesinin serüvenidir. Bu bağlamda kahramanın serüveni, 
doğumdan ölüme dek süren; insan benliğinin gelişimini, erginleşmesini(bilinç) ve 
ölümünü(bilinçdışıyla bütünleşme) ifade eden bir süreçtir. Gravity filmindeki iki 
karakter üzerinden; kahramanın mücadelesi, erginleşmesi ve kurtuluşu şeklindeki 
mitolojik anlatı yinelenmiştir. Filmin kadın karakteri; giriştiği yaşam mücadelesini 
kazanmış, bu mücadele sürecinde erginleşmiş ve adeta yeniden doğmuştur. Bu 
bağlamda kadın karakter hem kahramanı temsil etmektedir, hem de sembolik 
olarak insan bilincinin değişimini ve düşünce biçimini yansıtmaktadır.  

Kadın karakterin(kahramanın) kişiliğinde ve düşünce biçiminde; yaşadığımız çağın 
insanının bilime, teknolojiye ve esasen kendine karşı yabancılaşmış olduğu tespit 
edilmiştir. Bilime ve teknolojiye güvenmeyen, teknolojiden endişe eden, dünyanın 
ötesinden korkan bir astronot(bilim insanı)temsiliyle; esasen günümüzün 
düşünmekten/mücadeleden vazgeçmiş insanı anıştırılmaktadır. Kahramanın 
böylesi bir dönüşümü, âdeta yaşadığımız çağa ve insanına ebedi bir matem 
giydirmiştir. Kurtuluşunda kadın kahramana yardımcı olan erkek kahraman ise; 
bilgeliği, tecrübeyi, yol göstericiliği temsil ettiği için “yaşlı bilge adam” arketipinin 
bir türevidir. Yaşlı bilge adamın kendi hayatını feda etmesi, başka bir ifadeyle 
ölümü; psikanalitik açıdan bilinçdışıyla bütünleşmiş ergin insanı temsil 
etmektedir. Son olarak kadın kahramanın ölmekten kurtularak adeta yeniden 
doğumu,yaşamı(bilinci)temsil ederken;  yaşlı bilge adam rolündeki erkek 
kahramanın ölümü ise bilinçdışıyla bütünleşmiş insanı temsil etmektedir. Yaşlı 
bilge adam motifi, yaşamı ve ölümü bir bütün olarak algılayan, bilgeliğin ve iyiliğin 
sembol motifi olarak bugünün insanı için umut teşkil etmektedir. Mitolojik dilden 
referanslarla örülmüş çağdaş öykülerin, yaşanılan hayatın sorunlarının idrakine 
varacak ve bu sorunlarla mücadele yöntemi geliştirecek kahramanlara ihtiyacı 
vardır. Bu bağlamda Yaşlı Bilge Adam motifinin işlenmesi önemlidir.   
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