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Tanım Sorunu
Yıllardır devam eden şüpheler, tür kuramının başına bela olu-

yor. Türler gerçekten de hâlihazırda dış dünyada mı bulunurlar, 
yoksa sadece analizcilerin ürünü müdürler? Türlere ilişkin sonlu 
bir sınıflandırmadan söz edilebilir mi, yoksa türler prensipte sonsuz 
mudurlar? Türler zamansız birer Platonik özler midir, yoksa geçi-
ci, zamana bağlı varlıklar mı? Kültüre mi bağlıdırlar, yoksa kültür-
ler ötesi mi?... Tür analizi tanımlayıcı mı olmalıdır, yasaklayıcı mı? 
(Stam 2000, 14)

Genre (tür) sözcüğü, “çeşit” veya “sınıf ” anlamına gelen Fran-
sızca (Latin kökenli) sözcükten gelir. Terim, yaygın olarak retorikte, 
edebiyat kuramında, medya kuramında ve son zamanlarda dilbi-
limde “metnin” karakteristik bir çeşidine atıf yapmak için kullanılır. 
Robert Allen, “tür kuramı, 2000 yıllık sürenin çoğunda, uygulamada 
her şeyden önce adlandırmacı ve sınıflandırmacıydı. Yani, birincil 
olarak edebiyat dünyasını çeşitlere ayırmayı ve bu çeşitleri adlandır-
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mayı görev edindi—tıpkı botanikçinin florayı bitki türlerine ayırma-
sı gibi” der (Allen 1989, 44). Ancak görüleceği gibi, familya ve canlı 
türleri üzerinden yapılan bir biyolojik sınıflandırma analojisi, yanıl-
tıcı bir biçimde “bilimsel” bir süreci ima eder. 

Klasik dönemlerden beri, edebiyat ürünleri çeşitli şekillerde ta-
nımlanmış olan genel türlere aitlikleriyle sınıflandırılmışlardır. Ede-
biyatta en geniş ayrım şiir, düzyazı ve drama arasındadır ki, drama 
kategorisi trajedi ve komedi gibi başka türlere de bölünür. Shakes-
peare, “trajedi, komedi, tarihsel, pastoral, pastoral-komedi, tarihsel-
pastoral, trajik-tarihsel, trajik-komedi, tarihsel-pastoral” (Hamlet 
II ii) gibi sınıflandırmalardan hicivle söz etmişti. Biçimci edebiyat 
kuramcısı Northrop Frye, The Anatomy of Criticism1 adlı kitabında, 
tüm edebî külliyatı düzenlemek için anahtar niteliğinde belirli ev-
rensel türler ve biçimler sunmuştu. Çağdaş medya türleri, trajedi ve 
komedinin evrensel formlarından ziyade, spesifik formlarla ilişkili 
olma eğilimindedir. Günümüzde, filmler rutin bir biçimde “korku”, 
“western” gibi modern toplumda her yetişkine tanıdık gelen tür ad-
larıyla sınıflandırılmaktadır (örneğin televizyon programlarını tanı-
tan dergilerde). Aynı şey, “yarışma programı” ve “durum komedisi” 
gibi televizyon türleri için de geçerlidir. Her ne kadar medyada ad-
landırdığımız sayısız tür varsa da, bazı kuramcılar henüz adlandır-
madığımız pek çok tür (ve alt-tür) olduğunu savunmuştur (Fowler 
1989, 216; Wales 1989, 206). Carolyn Miller “herhangi bir toplumda 
tür sayısı…toplumdaki karmaşıklığa ve çeşitliliğe bağlıdır” der (Mil-
ler 1984, Freedman&Medway 1994a içinde, 36).

Türlerin sınıflandırılması ve hiyerarşik olarak tasnif edilmesi 
nötr ve “nesnel” bir prosedür değildir. Hiçbir medya aracı içinde, tür 
sisteminin karşı gelinmez “haritalar”ı yoktur (her ne kadar edebiyat 
gevşek de olsa bir fikir birliğine sahip görünse de). Dahası, belirli 
türlerin tanımı hakkında çoğu kez ciddi ölçüde kuramsal anlaşmaz-
lık söz konusu olur. “Bir tür, dış dünyada ampirik bir biçimde va-
rolmaktan ziyade, nihayetinde soyut bir kavramdır” der Jane Feuer 
(1992, 144). Bir kuramcının türü, diğerinin alt-türü, hatta üst-türü 
olabilir (ve birinin teknik, tarz, kip, formül veya tematik gruplaşma 
olarak gördüğünü, diğeri bir tür olarak ele alabilir). Temalar da 

1 Ç.N. Bu kitap, Eleştirinin Anatomisi adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıntı Yayınları, 2015. 
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türleri tanımlamak için bir dayanak olmaktan uzaktır; zira David 
Bordwell’in dediği gibi, “her tema her türde karşımıza çıkabilir” 
(Bordwell 1989, 147). Bordwell şu soruyu sorar: “Animasyonlar ve 
belgeseller birer tür müdür, yoksa kip mi? Kaydedilmiş bir oyun ya 
da komedi performansı bir tür müdür? Eğer trajedi ve komedi tür-
se, o halde belki de aile dramı veya kaba komedi (slapstick comedy) 
birer formüldür”. Şunu da belirtmeden geçmeyelim, Bordwell, film 
eleştirisinde kullanılan ve birçoğu farklı yorumcular tarafından tür 
olarak sayılan kategorilere ilişkin kullanışlı bir döküm ortaya koyar:

Gruplandırma şu kategorilere göre yapılabilir: Döneme veya ülkeye 
göre (1930’ların Amerikan filmleri), yönetmene, oyuncuya, yapım-
cıya, yazara veya stüdyoya göre, teknik işleme (Sinemaskop filmler), 
döneme (“düşmüş kadın” filmleri), seriye (007 filmleri), tarza (Alman 
Dışavurumculuğu), yapıya (öyküleme), ideolojiye (Reagancı sinema), 
sinema mekânına göre (“arabalı sinema”), amaca göre (ev filmleri), iz-
leyiciye göre (gençlik filmleri), konuya göre (aile filmi, komplo teorisi 
filmleri). (Bordwell 1989, 148)

Diğer bir film kuramcısı Robert Stam, filmleri kategorileştir-
mek için ortak yaklaşımlardan söz eder:

Bazı türler öykü içeriğine dayanırken (savaş filmi), diğerleri edebiyat-
tan (komedi, melodram) ya da başka bir medyadan (müzikal) ödünç 
alınmıştır. Bazıları oyuncuya (Astaire-Rogers filmleri) veya bütçeye 
dayalı (gişe filmleri), bazıları ise sanatsal duruşa (sanat filmi), ırksal 
kimliğe (siyahi sinema), mekâna (western filmleri) veya cinsel yöneli-
me (Queer sinema) dayalıdır. (Stam 2000, 14)

Bordwell şu sonuca varır: “Hiçbir zorunlu ve yeterli şart, türleri 
farklı tarzdaki gruplandırmalardan, tüm uzmanların veya sıradan 
film izleyicilerinin kabul edeceği şekilde ayıramaz” (Bordwell 1989, 
147). Sektörde çalışanlar ve halk, akademik kuramcıların kullandık-
ları terimlerden farklı olarak kendi tür etiketlerini kullanabilirler. O 
halde kendimize şu soruyu sormalıyız: “Bu tür denen şey kime ait 
acaba?”. Bu tartışmanın devamında, tanımsal yaklaşımlarda daha 
başka sorunlar da görünür olacaktır.

Türleri tanımlamak başlangıçta sorunlu görünmeyebilir ama 
artık bunun bir kuramsal mayın tarlası olduğu anlaşılmalıdır. Ro-
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bert Stam, türsel etiketlerle ilgili (filmlere ilişkin) dört anahtar sorun 
saptar: kapsam (etiketlerin genişliği ve sınırlılığı), normatiflik (türe 
aitlikle ilgili ölçütlere yönelik önyargılı fikirlere sahip olmak), tekil 
tanımlar (bir ürünü tek bir türe aitmiş gibi düşünmek), biyolojik 
prensiplere bağlılık (türlerin standartlaşmış bir yaşam döngüsü için-
de evrildiği yönünde bir tür özcü düşünce) (Stam 2000, 128-129).

Uzlaşımsal tür tanımları, türlerin, o türe girdiği düşünülen me-
tinler tarafından paylaşılan belli içerik (temalar veya sahneler) ve/
veya biçim (yapı ve tarz dâhil) uzlaşımlarını oluşturdukları düşün-
cesine dayanırlar. İlerde alternatif tanımlamalar tartışılacaktır. Belli 
türleri zorunlu ve yeterli metinsel özellikler üzerinden tanımlama 
girişimi, kimi zaman kuramsal olarak çekici görünebilir ama epey 
zordur. Örneğin filmler söz konusu olduğunda, bazıları içerik açı-
sından bir türle, biçim açısından ise diğer bir türle uyum sağlamış 
gibi görünür. Film kuramcısı Robert Stam “konu, türsel gruplandır-
ma için gereken en zayıf ölçüttür, çünkü mevzuya nasıl yaklaşıldı-
ğını hesaba katma konusunda çuvallamıştır” der (Stam 2000, 14). 
Filmlere ilişkin temel bir tür tanımlaması sorununu ana hatlarıyla 
belirten Andrew Tudor, “ampirist ikilem”den söz eder:

Örneğin “western filmi” gibi bir türü alıp analiz etmek ve onun temel 
özelliklerini listelemek, öncelikle “western” filmlerinin bir grup ola-
rak diğerlerinden yalıtılabileceği varsayımına dayanır. Gelgelelim, bu 
grubu yalıtacak “temel özellikler”i bulmak için, bu türün önceden ya-
lıtılmış olması gerekir ki bu özellikler filmlerin içinden çıkarılabilsin. 
(alıntılayan Gledhill 1985, 59)

Belirli bir türün verili bir tanımına istisna oluşturan metin bul-
mak hiç de zor değildir. “Dâhil olmanın ve hariç tutulmanın katı 
kuralları” yoktur (Gledhill 1985, 60). “Türler… listelenebilir sabit 
sayıda maddeden oluşan soyut sistemler değildir” (a.g.e., 64). Bir 
türle diğeri arasında kesin ayrımlar yapmak zordur: Çakışabilirler ve 
“karma türler” söz konusu olabilir (komedi-korku gibi). Belirli tür-
lerin sezgisel olarak tanınmaları daha kolaydır ama tanımlanmaları 
(imkânsız değilse de) çok zordur. Bir türün karakteristik özelliğini 
oluşturan belli nitelikler genellikle sadece ona özgü değildir; ayırt 
edici olan, görece şöhretleri, kombinasyonları ve işlevleridir (Nea-
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le 1980, 22-3). Bir tür içindeki farkları görmezden gelmek kolaydır. 
Steve Neale “türler yineleme ve farklılık örnekleridir” der (Neale 
1980, 48). Ardından ekler: “Farklılık, türün ekonomisi için kesinlik-
le esastır” (a.g.e., 50): Sadece yineleme, izleyiciyi kendine çekemezdi. 
Tzvetan Todorov, “bir türün her örneği zorunlu olarak farklı olacak-
tır” der (alıntılayan Gledhill 1985, 60). John Hartley’nin dediği gibi 
“western türünde yapılmış tek bir film bile… o türü bütünüyle değiş-
tirir—söz konusu western, geleneksel olarak o türle anılan muteber 
uzlaşımlardan, tarzlardan veya konulardan çok azını sergilemiş olsa 
da” (O’Sullivan ve diğ. 1994). Fark meselesi, bazı türlerin diğerlerine 
göre daha “gevşek”—uzlaşımları daha açık-uçlu veya sınırları daha 
geçirgen—olduğu gerçeğini de ortaya çıkarır. Metinler, yalnızca tek 
bir türden fazlasının uzlaşımlarını sergilerler. John Hartley “aynı 
metin farklı ülkelerde veya zamanlarda farklı türlere ait olabilir” der 
(O’Sullivan ve diğ. 1994, 129). Çok sayıda melez tür vardır (en azın-
dan kuramsal çerçevelerin dışında öyledir). Van Leeuwen, gazeteci-
liğin birçok amacının, çoğu zaman türsel olarak heterojen metinlere 
öncülük ettiğini öne sürer (alıntılayan Fairclough 1995, 88). Norman 
Fairclough, karma-türlere giren metinlerin, kitle iletişim araçlarında 
yaygın olduğunu söyler (Fairclough 1995, 89). Bazı medya araçları, 
daha fazla türsel çeşitliliği cesaretlendirebilir: Nicholas Abercrombie 
şöyle der: “Televizyonun, izleyiciye, her biri farklı türsel uzlaşımlara 
sahip bir program akışı sunması, seyretme deneyiminde türün saflı-
ğını korumanın zor olduğu anlamına gelir” (Abercrombie 1996, 45; 
özgün vurgu). Dahası, herhangi bir medya aracında belirli metinle-
rin türsel sınıflandırılışı belirsiz ya da tartışmalı olabilir.

Çağdaş kuramcılar, türleri tanımsal olarak değil, metinler ara-
sındaki “aile benzerliği” üzerinden tarif etmeye eğilimlidir (Filozof 
Wittgenstein’dan ödünç alınan bir kavram) (Swales 1990, 49). Bir 
türdeki tek bir metin, nadiren türün karakteristik özelliklerinin tü-
müne sahiptir (Fowler 1989, 215). Aile benzerliği yaklaşımları, bir 
türdeki bazı metinler arasında var olan benzerlikleri örnekleyen bir 
kuramcı gerektirir. Öte yandan aile benzerliği yaklaşımı, “örnekleme 
amacıyla yapılan hiçbir metin tercihi masum değildir” düsturuyla 
eleştirilmiştir (David Lodge, alıntılayan Swales 1990, 50). Ayrıca bu 
tür kuramlar, herhangi bir metnin diğerine benzer görünmesini sağ-
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layabilir (Swales 1990, 51). Tanımsal ve aile benzerliği yaklaşımlarına 
ek olarak, türleri tarif etmek için psiko-linguistik bir kavram olan 
prototipikliğe dayanan başka bir yaklaşım daha vardır. Bu yaklaşı-
ma göre, bazı metinler diğerlerine göre bir türün daha tipik üyeleri 
olarak görülebilir. Belirli özellikler, “eldeki örneğin, türün prototipi 
olma ölçüsünü belirliyor” olabilir (Swales 1990, 52). Bu durumda 
türler, zorunlu ve yeterli koşullarla tanımlanamayacak “bulanık” ka-
tegoriler olarak görülebilir.

Bir türü nasıl tanımladığımız, amaçlarımıza bağlıdır; tanımı-
mızın en azından sosyal bilimler açısından yeterliliği, incelemenin 
olguya tuttuğu ışıkla bağlantılı olmalıdır. Örneğin (hatta benim asıl 
meselem de bu),  türün okurun bir metni yorumlamasını nasıl çer-
çevelediği üzerine çalışıyorsak, o zaman kuramsal ayrımlar yerine 
okurların türleri nasıl tanıdıkları üzerine odaklanmamız gerekir. 
Türleri tanımlamak sorunlu olabilir, ama kuramcılar kavramı terk 
etse bile, gündelik hayatta insanlar metinleri kategorize etmeyi sür-
düreceklerdir. John Swales, “söylem topluluğunun tür adlandırma-
ları, önemli bir içgörü kaynağıdır” der (Swales 1990, 54); her ne ka-
dar, sonradan, diğer birçok akademik kuramcı gibi bu tür adlarının 
“doğrulanmaya ihtiyacı olduğunu” eklese de (agy., 58). Bazı tür adla-
rının kullanımı muhtemelen diğerlerinden daha yaygındır: Kitle ile-
tişim aracı türlerinin gündelik etiketlenmelerine ilişkin popüler fikir 
birliklerini ve ayrılıklarını incelemek ilginç olurdu. Robert Hodge 
ve Gunther Kress’e göre “türler ancak bir sosyal grup onları oluş-
turan kuralları ifade ettiği ve uyguladığı sürece varolur” (Hodge & 
Kress 1988, 7). Öte yandan, çoğumuzun rutin bir biçimde kullandığı 
metinsel türler için ne derece açık “kurallar” formüle edebileceği de 
tartışmalıdır: Tür bilgimiz büyük oranda örtüktür.  Film söz konusu 
olduğunda Andrew Tudor’a göre tür, “kolektif olarak ne olduğuna 
inanıyorsak o”dur (ancak bu da “biz”in kim olduğu sorusunu gün-
deme getirir). Robert Allen, alaycı bir biçimde şöyle der: “Hatta 
Tudor, izleyicilerin western’in nasıl olmasını beklediğini saptamak 
için onlara sormamız gerektiğini ima eder” (Allen 1989, 47). Swa-
les da insanların “tür repertuvarı”na sahip olmalarına dikkat çeker; 
bu repertuvarların araştırılması yararlı olabilir kanısındayım. Öte 
yandan, David Buckingham’ın dediği gibi, “gerçek izleyicilerin türü 
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anlama ya da bu anlayışı belirli metinlere anlam verme aşamasında 
kullanma biçimlerine ilişkin neredeyse hiç ampirik araştırma yok-
tur” (Buckingham 1993, 137).

Steve Neale, türlerin birer sistem olmadığını, sistematikleştirme 
süreçleri olduğunu vurgular (Neale 1980, 51; vurgu bana ait; karşı-
laştırın Neale 1995, 463). Geleneksel olarak türler (özellikle edebî 
türler), sabitlenmiş formlar olarak görülmeye eğilimlidirler, ama 
çağdaş kuram türlerin hem formlarının hem de işlevlerinin dina-
mik olduğunu vurgular. David Buckingham, türün basitçe kültür 
tarafından “verili” olmadığını, devamlı bir müzakere ve değişim 
sürecinde olduğunu öne sürer (Buckingham 1993, 137). Nicholas 
Abercrombie, türler arasındaki sınırların yerinden oynamakta ol-
duğunu ve daha geçirgen hale geldiğini belirtir (Abercrombie 1996, 
45). Abercrombie, kısmen yeni izleyiciler yakalamasını gerektiren 
ekonomik baskı nedeniyle “türü istikrarla parçalara ayırdığını” id-
dia ettiği (agy.) modern televizyonla ilgilenmektedir. Yorumlayıcı 
bir çerçeve olarak türün ölümünü varsaymadan türlerin dinamik 
akışkanlığını kabul etmek mümkün. Türsel külliyat kesintisiz geniş-
ledikçe, türler (ve aralarındaki ilişkiler) zamanla değişir; her türün 
uzlaşımları yerinden oynar, yeni türler ve alt-türler ortaya çıkar ve 
diğerleri “lağvedilir” (öte yandan bazı türlerin özellikle uzun soluk-
lu olduğu unutulmasın). Todorov, yeni bir türün her zaman tek ya 
da birkaç eski türün dönüşümü olduğunu söyler (alıntılayan Swales 
1990, 36). Bir tür içindeki her yeni çalışma, türde farklılıklar yaratma 
ya da yeni alt-türlerin (belki sonradan tam teşekküllü türlere dönü-
şebilecek) ortaya çıkmasını sağlama potansiyeline sahiptir. Ne var 
ki, bu tarz bir bakış açısı, türlerin ve uzlaşımların değişiminde yazar 
deneyselliğinin rolünü vurgulama eğilimindedir; öte yandan sadece 
metin üretiminin toplumsal doğasını değil, aynı zamanda özellikle 
ekonomik ve teknolojik etkenlerin rolünü ve değişen izleyici tercih-
lerini de hesaba katmak gerekir.

Türler ile medya arasındaki etkileşim, değişen türlere katkıda 
bulunan güçlerden biri olarak görülebilir. Bazı türler diğerlerinden 
daha güçlüdür: O türler içinde metin üretenler ve onların izleyicileri 
tarafından kendilerine atfedilen statü açısından farklılık gösterirler. 
Tony Thwaites ve meslektaşlarının dediği gibi, “türler arasındaki et-
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kileşimde ve çatışmalarda, metinsellik ile güç arasındaki bağlantıla-
rı görebiliriz” (Thwaites ve diğ. 1994, 104). “Birincil tanımlayıcılar” 
olan kurumlardaki anahtar türler (kitle iletişim araçlarındaki haber 
bültenleri gibi), meselelerin tanımlandığı çerçevelerin oluşmasına 
yardımcı olur. Ancak tür hiyerarşisi de, sürekli yeni kullanıcılar ve 
göreli bir statü kazanan ve kaybeden tekil türlerle birlikte zamanla 
yer değiştirir.

Türe yönelik, temel metinsel özellikler aracılığıyla “ideal sınıf-
lar” kategorize etmeye çalışan idealist kuramsal yaklaşımlar tarih 
dışıdır. Sürece dayalı dinamik doğalarının sonucu olarak, Neale’in 
belirttiği gibi, tür tanımları “her zaman tarihsel olarak görece, do-
layısıyla tarihsel olarak kendine özgüdür” (Neale 1995, 464). Ben-
zer şekilde Boris Tomashevsky de türlerin katı bir şekilde mantık-
sal sınıflandırılmasının mümkün olmadığında ısrar eder. “Sınırları 
her zaman tarihseldir, yani, sadece belli bir tarihsel anda geçerlidir” 
(alıntılayan Bordwell 1989, 147). Bazı türler sadece geriye dönük 
olarak tanımlanabilir, ilk üreticileri ve izleyicileri tarafından şim-
diki halleriyle tanınmazlar. Türler tarihsel fenomenler olarak ince-
lenmeli; örneğin film çalışmalarına yönelik popüler odaklanma, tür 
uzlaşımlarında bir değişim yarattı. Mevcut türler, popülerlik evrele-
rinden ya da dönemlerinden geçiyor (1970’lerdeki felaket filmleri 
serileri gibi), bazen yok olmaktansa bir ara “pasif ” kalıyorlar. Süregi-
den türler ve bu türlerin uzlaşımları zamanla değişiyor. Bazı popüler 
film türlerindeki “evrimsel değişim”i gözden geçiren Andrew Tudor, 
değişimin üç temel özelliğini öne çıkarır:

Birincisi, gereksiz öğelerin değiştirilmesindense, var olan külliyata 
yenilikler eklendiği için kümülatiftir. İkincisi, bu yeniliklerin önce-
den beri var olanla temelde uyumlu olması gerektiği için “tutucu”dur. 
Üçüncüsü, bu süreçler uzman alt-türlerin kristalleşmesine yol açtığı 
için ayrışma içerir. (Tudor 1974, 225-6)

Tudor, yalnızca koşullara iyi uyum sağlamış türlerin yaşamayı 
sürdüreceğine dair bir imaya sahip olan evrimin biyolojik analojisi-
ni benimsemek konusunda ihtiyatlıdır. Christine Gledhill de, önceki 
örneklerin “evrildiği”, sonradan gelenlerin ise “gözden düştüğü” be-
lirleyici “klasik” örnekler seçerken, özcü olmanın tehlikesinden söz 
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eder (Gledhill 1985, 59). Ama yine de, türlerin döngüleri ve dönü-
şümleri, politik, toplumsal ve ekonomik koşullara bir yanıt olarak 
görülebilir.

Andrew Tudor, filmle ilgili olarak  “bir tür… ahlaki ve toplum-
sal bir dünyayı tanımlar” der (Tudor 1974, 180). Gerçekten de, her 
türün belirli değerleri ve ideolojik varsayımları içerdiği görülebilir. 
Yine sinema bağlamında Susan Hayward, John Wayne westernlerini 
Clint Eastwood’unkilerle kahraman veya anti-kahraman sorunsalı 
üzerinden karşılaştırarak, tür uzlaşımlarının “zamanın ideolojik ik-
limine göre” değiştiğini öne sürer (Hayward 1996, 50). Leo Baudry 
film türlerini sinema izleyicilerinin toplumsal ve kültürel ilgilerinin 
barometresi olarak görür (alıntılayan Hayward 1996, 162); Robert 
Lichter ve diğ. (1991) televizyon türlerinin program yapımcılarının 
değerlerini nasıl yansıttığını gösterir. Bazı yorumcular, belirli bir 
dönemin kitle iletişimi türlerini, o zamanda hâkim olan değerlerin 
yansıması olarak görür. Örneğin Ira Konigsberg, türlerin içindeki 
metinlerin, kültürün ahlaki değerlerini somutlaştırdığını öne sürer 
(Konigsberg 1987, 144-5). John Fiske de türsel uzlaşımların “popü-
ler oldukları dönemin önemli ideolojik meselelerini içerdiğini” iddia 
eder (Fiske 1987, 110). Öte yandan Steve Neale, türlerin bu değer-
lerin şekillenmesine de yardımcı olabileceğini vurgular (Neale 1980, 
16). Thwaites ve meslektaşları  ilişkinin karşılıklı olduğunu söyler: 
“Bir tür, toplumsal koşullara göre oluşur; türdeki ve metinlerdeki 
dönüşümler de toplumsal koşulları etkileyebilir ve pekiştirebilir” 
(Thwaites ve diğ. 1994, 100).

Bazı Marksist yorumcular, türü hâkim ideolojiyi yeniden üre-
ten toplumsal kontrolün bir aracı olarak görürler. Bu perspektifte 
tür, metinde gömülü ideolojileri kabul etmesi için izleyiciyi “ko-
numlandırır” (Feuer 1992, 145). Bernadette Casey, “yapısalcılar ve 
feminist kuramcılar son zamanlarda, türsel olarak tanımlanmış ya-
pıların belirli ideolojileri ve değerleri inşa etmek ve verili bir metnin 
güven verici ve muhafazakâr yorumlarını cesaretlendirmek üzere 
nasıl işleyebildiği meselesine odaklanmışlardır” der (Casey 1993, 
312). Öte yandan okur-merkezli yorumcular, insanların “akışın ter-
sine” okuma kapasitelerinin olduğunu vurgularlar. Thomas ve Vivi-
an Sobchack, geçmişte “bir hikâye anlatmaya kararlı olan” popüler 
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film yapımcılarının, her zaman kendi filmlerinin “gizli psikolojik 
ve sosyal…altmetinleri”nin farkında olmadıklarını belirtirler, ama 
modern film yapımcılarının ve onların izleyicilerinin şimdi “film 
türleri tarafından yerine getirilen mit-yapım süreçlerinin epey far-
kında” olduklarını da eklerler (Sobchack & Sobchack 1980, 245). 
Tür, Horace Newcombe ve Paul Hirsch’in televizyona ilişkin olarak 
“kültürel forum” dediği, endüstri ve izleyicinin, toplumsal düzeninin 
sağlanmasına yardım ederek ve bu düzenin değişime uyum sağla-
masını kolaylaştırarak ortak inançları ve değerleri müzakere ettiği 
bir işlevi yerine getirebilir (Feuer 1992, 145). Elbette, türler ideolojik 
anlamda nötr olmaktan çok uzaktır. Sonia Livingstone, “farklı türler, 
farklı dünya görüşlerini oluşturmakla meşguldür” der (Livingstone 
1990, 155).

Türlerin ideolojik boyutuyla bağlantılı olan şeylerden biri, amaç-
lar gözetilerek yapılan modern bir yeniden tanımlamadır. Bu tanımla 
ilgili olarak Carolyn Miller “türün retoriğe uygun bir tanımı, söyle-
min özüne veya formuna değil, yerine getirdiği eyleme dayanmalı-
dır” der (Carolyn Miller 1984, Freedman&Medway 1994a içinde, 24). 
Bu yoldan ilerleyen John Swales da, “iletişimsel etkinlik derlemesini 
bir türe dönüştüren ana ölçütsel özellik, birtakım ortak iletişimsel 
amaçlar setidir”  der (Swales 1990, 46). Kitle iletişimi söz konusu ol-
duğunda, yalnızca metin üreticilerinin değil onları yorumlayanların 
da amaçlarını düşünmek (ki bu ikisinin her zaman kesiştiği varsa-
yılmamalıdır) yararlı olabilir. Bazı türlerin—ve okurlarının—birincil 
amaçlarına ilişkin uzlaşımın oluşması (haber bültenlerinde olduğu 
gibi), “amaç” teriminin kulağa fazlasıyla araçsal geldiği (westernler 
gibi) diğer bazı türlere göre muhtemelen daha kolaydır. Öte yandan, 
“kullanımlar ve doyumlar” yaklaşımına sahip araştırmacılar, kitle ile-
tişim araçlarının insanlara sunduğu farklı işlevler konusunda araş-
tırmalar yürüttü ve etnografik çalışmalar bu boyuta yönelik verimli 
içgörüler sundu. Miller, türler içinde yazarken de okurken de, o türe 
uygun amaçları öğrendiğimizi öne sürer; kitle iletişimi ile ilgili ola-
rak, belirli türlerin belirli kaygıları, soruları ve hazları geliştirdiğini, 
şekillendirdiğini ve meşrulaştırdığını iddia edebiliriz. 

Türleri yeniden tanımlama girişimleri, büyük oranda metni 
oluşturanlar ile okuyanlar arasındaki ilişkiye odaklanır (retorik bo-
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yut). Değişen derecelerde, türlerin biçimsel özellikleri, üreticiler ile 
yorumcular arasındaki ilişkiyi kurar. Andrew Tolson da, kitle ileti-
şim metinleriyle ilişkili olarak türü “endüstri ile izleyici arasında ara-
cılık eden bir kategori” olarak yeniden tanımlar (Tolson 1996, 92). 
Şunu unutmamalı ki, bu tür yaklaşımlar türlerin salt metin tipleri 
olarak ve hedef kitleye bile yapılan her tür atıfı dışlayacak şekilde 
tanımlanmalarını baltalar. Çağdaş medya kuramının altını çizen te-
mel bir model, metin, metnin üreticileri ve onu yorumlayanlar ara-
sında üçlü bir ilişkidir. Pek çok çağdaş yorumcunun bakış açısına 
göre, türler öncelikle ve çoğunlukla içinde metinlerin üretildiği ve 
yorumlandığı çerçeveleri sağlar. Göstergesel düzeyde bir tür, üreti-
ciler ve yorumlayıcılar arasında paylaşılan bir ortak kod olarak gö-
rülebilir. Alastair Fowler, “üzerinde anlaşılmış tür kodları olmadan 
iletişim imkânsızdır” diyecek kadar ileri gider (Fowler 1989, 216). 
Türler içinde metinler, belirli “gönderi kipleri” kullanarak okurları 
“konumlandıracak” yazar girişimlerini somutlaştırır. Gunther Kress 
şunu gözlemler:

Her tür, o türden bir metne katılanları konumlandırır: görüşme yapan 
ya da yapılan kişi, dinleyici ya da anlatıcı, okur ya da yazar, politikayla 
ilgilenen bir kişi, bilgi verilen ya da bilgi veren bir kişi olarak. Her bir 
konum, tepki ya da eylem için farklı olanaklar içerir. Her yazılı metin, 
okurlara bir “okuma pozisyonu” sunar; metnin “ideal okur”una yöne-
lik olarak yazar tarafından inşa edilen bir pozisyon. (Kress 1988, 107)

Böylece, metin içine gömülü olan, “ideal okur” hakkındaki var-
sayımlar ve bu okurların konuya yönelik tavırları, çoğu zaman sınıf-
ları, yaşları, cinsiyetleri ve etnik kökenleridir.

Gunther Kress türü “biçimini, karakteristik katılımcıları ve bu 
katılımcıların amaçları ile birlikte (sıkça tekrar eden) toplumsal bir 
durumdan alan bir tür metin” olarak tanımlar (Kress 1988, 183). 
Münferit metinlere karşıt olarak tür üzerinde yorumlayıcı bir vur-
gu, metinlerin üretiminin ve yorumlanmasının toplumsal doğasını 
hatırlamamıza yardımcı olabilir. Filmler söz konusu olduğunda pek 
çok modern yorumcu, türlerin ticari ve endüstriyel önemine atıf ya-
par. Deniş McQuail şunu öne sürer:
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Tür, herhangi bir kitle iletişim aracının sürekli ve verimli bir şekilde 
üretmesine ve üretimini müşterilerinin beklentileriyle ilişkilendirme-
sine yardımcı olacak pratik bir araç olarak düşünülebilir. Aynı zaman-
da bireysel medya kullanıcılarının seçimlerini planlamalarını sağlayan 
pratik bir araç olduğundan, kitle iletişimin iki tarafı arasındaki ilişkileri 
düzenleyen bir mekanizma  olarak algılanabilir. (McQuail 1987, 200)

Steve Neale, türlerin bir dizi ekonomik ilişkiler ve pratikler 
bağlamında var olduğunu gözlemler, her ne kadar türlerin kendi-
liğinden ekonomik faktörlerin ürünü olmadığını, kapitalist ekono-
minin ne şimdiye kadar üretilmiş belirli türlerin varlığından, ne de 
onları oluşturan uzlaşımların varlığından sorumlu olduğunu eklese 
de (Neale 1980, 51-2). Ekonomik koşullar, kârlı bir türün devamını 
izah edebilir. Nicholas Abercrombie, “televizyon yapımcıları tür uz-
laşımlarını sömürmeyi amaçlarlar… Bunun … ekonomik bir anlamı 
vardır. Setler, sahne eşyaları ve kostümleri defalarca kullanılabilir. 
Sürümden kazandıran star, yazar, yönetmen ve teknisyen ekipleri 
kurulabilir” der (Abercrombie 1996, 43). Ardından ekler: “Türler, 
programları bir tür içinde görmeye alışan sadık izleyiciler yaratıl-
masına ve bu izleyicilerin muhafaza edilmesine izin verirler” (a.g.e.). 
Türler “talebi kontrol eden bir araç” olarak görülebilir (Neale 1980, 
55). Türlerin görece sabitliği, yapımcıların izleyici beklentilerini tah-
min etmesini sağlar. Chiristine Gledhill “türler arasındaki farklar, 
farklı izleyicilerin tanınabileceği ve gereksinimlerinin karşılanabile-
ceği anlamına geldi… Bu, üretimin standartlaştırılmasını ve istikra-
ra kavuşmasını daha da kolaylaştırdı” der (Gledhill 1985, 58). Kitle 
iletişimi söz konusu olduğunda, tür, farklı pazar sektörlerini hedef-
leme sürecinin bir parçasıdır.

Geleneksel olarak, özellikle edebiyat ve film eleştirmenleri “tür-
sel” metinleri (yani, ”formüle dayalı” metinleri), türsel bir çerçeve-
nin dışında üretildiğini iddia ettikleri metinlerden daha aşağı görür. 
Öyle ki, çoğunlukla film kuramcıları popüler filmlerden, “formülsüz 
filmler”in tersine “tür filmleri” olarak söz eder. Seçkinci eleştirmen-
ler kitle iletişiminin “türsel kurmaca”sını, “yüksek sanat”ın değil, 
popüler kültürün ticari ürünü olduğu gerekçesiyle reddederler. Pek 
çoğu, bireysel tarzı ve sanatsal “kendini ifade etme”yi vurgulaya-
rak, yazar “özgünlüğü”nün ve “tasavvur”unun üstünlüğüne inanan 
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Romantik ideolojiye sahiptirler. Bu gelenekte, sanatçı (her sanat tü-
ründe) uzlaşımsal kalıbı bozan biri olarak görülür. İtalyan estetikçi 
Benedetto Croce’ye (1866-1952) göre, sanatsal bir yapıt her zaman 
eşsizdir ve sanatsal tür diye bir şeyden söz edilemez. Daha yakınlar-
da, bazı edebiyat ve film kuramcıları yazar üstünlüğünü (veya filmin 
yönetmenine yapılan vurgu bağlamında “otörlük” kavramını) etki-
sizleştirerek, türe daha çok önem vermeye başladılar.

Çağdaş kuramcılar, tekil metinlerin diğer metinlerle ilişkisini 
görerek semiyotik metinlerarasılık kavramının önemini vurgulama-
ya yönelirler. Katie Wales “tür… metinlerarası bir kavramdır” der 
(Wales 1989, 259). John Hartley, türü metinler arasındaki ilişkile-
rin bir özelliği olarak anlamamız gerektiğini öne sürer (O’Sullivan 
ve diğ. 1994, 128). Tony Thwaites ve meslektaşlarının da dediği gibi, 
“her metin oluşturulurken türsel kurallardan etkilenir; türsel kural-
lar her bir metin tarafından pekiştirilir” (Thwaites ve diğ. 1994, 100). 

Roland Barthes (1975), bir metindeki belirli olayları anlamlan-
dırma sürecinin, yaşanmış olan deneyimlerden çok, bir türün için-
deki diğer metinlerle ilişkili olduğunu öne sürer. Burada, gündelik 
hayattaki tanıdık olayları yorumlamamıza yardım eden zihinsel 
“senaryolar”ımız olduğunu öne süren psikolojideki şema teorisiyle 
benzerlikler vardır. John Fiske şu çarpıcı örneği verir: 

Bir araba takibinin temsili, ancak daha önce gördüğümüz diğer takip-
lerle anlam kazanır—nihayetinde, gerçekte böyle bir deneyim yaşamış 
olmamız pek olası değildir ve eğer yaşamış olsaydık, bu modele göre, 
onu başka bir metne,  metinlerarası bağlamda anlayacağımız bir met-
ne dönüştürerek anlamlandırırdık, yani ekranlarımızda sıkça gördü-
ğümüz görüntülere dayanarak… O halde, “araba takibi” kavramına 
ilişkin her hangi bir metnin rehberlik ettiği kültürel bir bilgi var ve 
bu bilgi kodlama amacıyla yapımcı tarafından ve kodaçımı amacıyla 
izleyici tarafından kullanılmakta. (Fiske 1987, 115).

“Sanatsal” metinleri tür-dışı metinler olarak sunan geleneksel 
edebî eğilime karşı, var olan türlerle hiçbir ilişkiye dayanmayan me-
tinler üretmenin imkânsız olduğu söylenebilir. Dahası Derrida, “bir 
metin hiçbir türe ait olamaz, bir tür…  olmadan var olamaz. Her me-
tin bir veya birçok türe dâhil olur, tür-süz metin diye bir şey yoktur” 
der (Derrida 1981, 61).
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Not:
*Bu yazıda, metin, okur ve yazar gibi sözcükler, hangi mecra 

tartışılıyorsa ondaki “metinler”le ilişkili genel terimler olarak kul-
lanılmaktadır: Yazılı sözcüğün ayrıcalıklı kılınması (yazı-merkezli-
lik) hiçbir şekilde istenmemiştir. Metinler sözcüğü için bir alternatif 
bulmak zor olmakla birlikte, yazarlar ve okurlar yerine, belirli bir 
mecraya özgü olmayan terimler olarak yapanlar ve yorumlayıcılar 
gibi terimler kullanılmıştır. 

2. Türler İçinde Çalışmak
John Hartley, türlerin ideolojik kapanmanın aracıları olduğunu, 

verili bir metnin anlam potansiyelini sınırlandırdıklarını öne sürer 
(O’Sullivan ve diğ. 1994, 128). Robert Hodge ve Gunther Kress, türleri 
“çeşitli yapımcıları, tüketicileri, konuları, araçları, tavır ve durumları 
birbirine bağlayan tipik metin formları” olarak tanımlar ve eklerler: 
“Bu tür metinlerin yapımcılarının davranışlarını ve potansiyel tüketi-
cilerin beklentilerini kontrol ederler” (Hodge & Kress 1988, 7). Türler, 
yazarlar ve okurlar arasında bir tür örtük sözleşme olarak görülebilir.

Geleneksel Romantik bakış açısından, türler yazar yaratıcılığını 
kısıtlar ve bastırır. Öte yandan, çağdaş kuramcılar, edebî çalışma-
larda bile, tipik olarak bu görüşü reddeder (örn. Fowler 1982: 31). 
Gledhill, bu konuya farklı bir yaklaşımın da, bir tür içinde yazanların 
uzlaşımları kişisel bir şekilde eğip bükerek onlarla yaratıcı bir “geri-
lim” içinde çalıştıklarına inanmak olduğunu söyler.  Bir tür içindeki 
metinlerin yapımcılarının gözünden türlerin bir avantajı, o tür için-
deki yapıtlara yönelik önceden bilgi ve beklenti sahibi olan okurlara 
güvenebilmeleridir. Fowler, “türsel beklenti sistemi, kullanılmasıyla 
(ya da vazgeçilmesiyle) kompozisyonun daha ekonomik olduğu bir 
kodu ifade eder” der (Fowler 1989: 215). Dolayısıyla türler, iletişi-
min “verim”inin arttırılmasına hizmet eden bir tür stenografi olarak 
görülebilir. Hatta bir metni “bireycilik ve anlaşılmazlık” içinde yok 
olmaktan alıkoyan bir araç olarak iş görebilirler (Gledhill 1985: 63). 
Ayrıca, bir tür içinde yazmak belirli “verili” uzlaşımlardan yararlan-
mayı beraberinde getirirken, bir tür içindeki her yapıt da bazı yeni 
unsurların keşfini içerir.
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Türler içinde okumaya gelince, bazıları tür uzlaşımlarına dair 
bilginin türsel metinlerin pasif tüketimine yol açtığını ileri sürerken, 
bazıları da türler içinde metinlere anlam vermenin aktif bir anlam 
inşa etme süreci olduğuna inanır (Knight 1994). Tür, okurların me-
tinleri tanımalarına, seçmelerine ve yorumlamalarına yardım eden 
önemli bir referans çatısı sağlar. Ayrıca, Varda Langholz Leymore 
reklamlarla ilgili olarak, izleyicilerin herhangi bir metinden çıkardı-
ğı anlamın, bu metnin bir bütün olarak türle nasıl ilişki kurduğuna 
bağlı olduğunu ileri sürer (Langholz Leymore 1975, ix). Türün kilit 
psikolojik işlevleri, muhtemelen genel olarak kategorileştirmeyle or-
tak işlevleri içerir—karmaşıklığı azaltmak gibi. Türsel çerçevelerin, 
tekil metinlerin ayırt edici içeriğini ön plana çıkararak, formu (türün 
uzlaşımlarını) türe aşina olanlara daha “şeffaf ” kılma gibi bir işlevi 
olabilir. Tür kuramcıları, psikolojideki şema terapistleriyle aralarında 
pek çok ortak nokta bulabilirler: Her ne kadar bir tür, ilgili metinlere 
anlam vermek için bir çerçeve, bir şema da ilgili gündelik hayat de-
neyimlerine bir anlam vermek için bir zihinsel şablon olsa da. Şema 
kuramı perspektifinde, türler metinsel şemalardır. 

Bir metin, anlamlandırılmak için izleyicisi nezdinde kimi za-
man “kültürel sermaye” denen şeye gerek duyar. Tür bilgisi, istenen 
yeterliklerden biridir (Allen 1989: 52, Charlotte Brunsdon’u izleye-
rek). Gündelik bilgimiz gibi tür bilgisi de tipik olarak örtüktür ve 
çoğu okur için, herhangi bir ayrıntılı ve tutarlı yapı gibi açıkça ifade 
edilmesi zordur. Kişinin, ortak özellikleri türün karakteristiği olarak 
ayırt edebîleşmesi için, bir türün yeterli örneğiyle karşılaşması ge-
rekir. Alastair Fowler, okurun türleri çoğunlukla bilinçdışı tanıma 
yoluyla yavaş yavaş öğrendiğini öne sürer (Fowler 1989: 215). Gün-
delik hayatta insanların yorumlayıcı çerçeveler olarak türleri nasıl 
edindiklerine ve kullandıklarına dair ampirik araştırma örneği azdır. 
Öte yandan, bu araştırmaların birkaçı, televizyon türleri konusunda 
çocuklarla yürütülmüştür.

Yaşları 2 ile 5 arasında değişen 12 çocukla yapılan yoğun 
ve uzun vadeli bir çalışmada, Leona Jaglom ve Howard Gardner 
(1981a, 1981b), tür ayrımlarının gelişimini kaydetti. 2 yaşındakiler, 
programların başlangıcını ve bitişini anlamadılar (Jaglom&Gardner, 



134

Daniel Chandler

monograf 2016/6

1981b). Araştırmacılar, 2 yaşındaki çocuklar için karakterlerin kay-
boluşunun şaşkınlık kaynağı olduğunu keşfetti: “Çocuklar, en sev-
dikleri televizyon kişilikleri ekranı terk edince çok üzülüyorlar hatta 
ağlıyorlar” (Jaglom&Gardner, 1981a: 42). Bu özelliğin, reklam tü-
rünü tanımalarında onlara yardımcı olabileceğini öne sürdüler ve 
temel tür ayrımlarını edinme düzenini rapor ettiler: Reklamlar (3.0-
3.6); çizgi filmler (3.7-3.11, erken zaman aralığında); Susam Sokağı 
(3.7-3.11, geç zaman aralığında); haberler (4.0-4.6); çocuk program-
ları (4.0-4.6, geç zaman aralığında); yetişkinlere yönelik programlar 
(4.0-4.6) (a.g.e.: 41). Yaşamlarının, televizyon dünyasının karmaşık 
öğelerini çözümlemeye yeltendikleri ilk birkaç yılında, çocukların 
programlar arasında ayrımlar yapmaya odaklandıklarını ileri sürdü-
ler (a.g.e.: 42).

David Buckingham, İngiltere’de daha büyük çocukların televiz-
yon türlerini anlamaları ile ilgili ampirik bir araştırma yürüttü (Buc-
kingham 1993: 135-55). Buckingham, 8-12 yaşlarında çocuklarla 
televizyon üzerine yaptığı genel tartışmalarda, kayda değer sayıda 
çocuğun hem örtük hem de açık olarak tür nosyonları kullandıkla-
rını fark etti:

Daha büyük çocukların, belirli bir örnek vermeden önce, bir tür ka-
tegorisine atıfta bulunarak beğendikleri ve beğenmedikleri şeyleri be-
lirtmeleri daha mümkün olabildi. Aynı zamanda daha geniş bir terim 
repertuarına sahip oldukları ya da en azından bu terimleri daha dü-
zenli kullandıkları görüldü. Öte yandan, en genç grupta bile, tür, bir 
konudan diğer konuya geçmek için kullanılan örtük bir gerekçeydi. 
Böylece, bir komedi programı hakkındaki tartışmanın, dizi ya da ha-
ber programı tartışması değil de başka bir komedi programı tartışması 
ile sürmesi daha olasıydı. (Buckingham 1993; 139)

Daha sonra Buckingham, küçük gruplar halinde çocuklara, 
hangi dayanağa göre gruplandırılacakları hakkında asgari düzeyde 
bir telkinle, daha önceki tartışmalarında adı geçen televizyon prog-
ramlarının adlarını taşıyan 30 kartı gruplara ayırma görevi verdi. 
Çocuklar, programların birçok şekilde gruplandırılabileceği konu-
sunda bir farkındalık gösterdiler. Tür, tüm grupların (en genç olan-
lardan biri dışında) bu görevde kullandıkları kaidelerden biriydi. 
Çocukların tür etiketleri repertuarları, yaşla birlikte artış gösterdi. 



135

Tür Kuramına Giriş

monograf 2016/6

Öte yandan, Buckingham, verinin sadece sabit bir kademeli artışı 
yansıtmadığını ve tek başına bilişsel gelişimin uygun bir model sun-
mayacağını vurgular (Buckingham 1993; 149). Aynı zamanda, veriyi 
çocukların önceden varolan “bilişsel kavrayışları”nın bir gösterge-
si olarak almanın hata olacağı konusunda uyarıda bulunur (a.g.e.: 
154); zira kategorilendirme, zihinsel bir süreç olmasının yanı sıra, 
sosyal bir süreçtir de. Yine de, bulguları, çocukların büyüdükçe bir 
tür söylemi—yani, kategorilendirme sürecini kolaylaştıran ya da en 
azından belirli kategorilendirme biçimlerini mümkün kılan bir dizi 
terim—edindiklerine (ya da en azından kullanmaya başladıklarına) 
yönelik bazı kanıtlar sunar. Terim repertuarları genişledikçe, prog-
ramlar arasında daha iyi ayrımlar yapabilir ve bu programları daha 
çeşitli biçimlerde karşılaştırabilirler (a.g.e.: 154).

David Morley (1980) televizyonla ilgili olarak, bir türe ilişkin 
söylemlere, farklılık gösteren toplumsal katılımdan söz eder. Buc-
kingham, özellikle tutarlı bir dizi film kavramı kullanan genç işçi 
sınıfı çocuklarıyla (a.g.e.: 149) ve daha büyük orta sınıf çocuklarının, 
tür söyleminin “farklılık pahasına benzerliği vurgulama eğilimi gibi” 
sınırlılığına yönelik farkındalığıyla (a.g.e.: 154), sosyal sınıfın bir et-
ken olduğuna ilişkin sınırlı sayıda kanıta ulaşmıştır. Öte yandan bu 
veri, “çocukların söylemlere katılımını belirleyen sosyal sınıfa daya-
narak” açıklanamaz (a.g.e.: 149). 

Türler sadece metinsel özellikler değil, aynı zamanda metinler, 
yapanlar ve yorumlayıcılar arasındaki uzlaştırıcı çatılardır. Fowler, 
türün içeriğin iletişimini mümkün kıldığını öne sürer (Fowler 1989: 
215). Bir metnin bir türe atfedilmesi, elbette metnin nasıl okundu-
ğunu etkiler. Tür, metnin okurlarını tercih edilen okumaya (genelde 
baskın ideolojiyle uyumlu olarak) yönlendirerek bir metnin olası 
yorumlanma şekillerini sınırlar—öte yandan bu, okurların “geleneğe 
aykırı” bir şekilde okumalarının engellendiği anlamına gelmez (Fis-
ke 1987: 114, 117; Feuer 1992: 144; Buckingham 1993: 136). David 
Buckingham şöyle der:

Neighbours’ı (Avusturalya yapımı bir dizi film) pekâlâ bir durum ko-
medisi olarak okumayı seçebiliriz—karakterlerin psikolojik açmazla-
rıyla empati kurmaya daha az, genelde “natüralist” olan tonunu sek-
teye uğratan performans öğelerine daha çok odaklanacak bir okuma. 
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Daha muhalif bir strateji, metin tarafından istenen türsel okumayı 
doğrudan altüst etmeyi gerektirecektir—örneğin, haber bültenlerini 
kurmaca, hatta dizi film olarak okumak böyle bir stratejinin ürünüdür 
(karşılaştırın Fiske 1987). (Buckhingham 1993: 136)

David Bordwell’in dediği gibi “bir filme göndergesel bir anlam 
vermek için pek çok ‘çerçeveleme’ yapmak gerekir: kurmaca olarak, 
Hollywood filmi olarak, komedi olarak, Steve Martin filmi olarak, 
‘yaz filmi’ olarak, vs.” (Bordwell 1989: 146). Türler, metinleri çerçe-
velemek için önemli bir yöntem önerirler, böyle bir çerçeveleme de 
metni kavramaya yardımcı olur. Tür bilgisi türün yetkin okurları-
nı metin hakkında uygun tutumlara, varsayımlara ve beklentilere 
yönlendirir. Öyle ki o metne anlam verebilmek açısından oldukça 
yararlıdır. Aslında türleri tanımlamanın bir yolu, onları “beklentiler 
kümesi” olarak görmektir (Neale 1980: 51). John Corner, türün izle-
yicilerin tercihlerini ve beklentilerini yönetmekte… ve farklı türden 
şeyleri izlemek, dinlemek ve okumak için gerekli olan kültürel yeter-
lik ve eğilim alt-kümelerini organize etmekte ana unsur olduğunu 
belirtir (Corner 1991: 276). Belirli bir türe ait olan bir metni tanımak, 
örneğin metnin “gerçeklik statüsü” hakkında (en önce, metnin kur-
maca mı yoksa kurmaca-dışı mı olduğuna ilişkin) değerlendirmeler 
yapmayı mümkün kılar. Bir metni bir türe atfetmek, ilksel beklenti-
leri kurar. Bunlardan bazıları, bazı metinlerde hiçe sayılmış olabilir 
(örn. katilin en başta ortaya çıktığı bir polisiye). İlksel beklentileri-
nin bazıları karşılanmadığında, genellikle türün yetkin okurlarının 
kafası karışmaz—türün çerçevesi, bir kısıtlamadan çok, yorum için 
bir başlangıç noktası olarak iş gören “varsayılan” beklentiler öneri-
si olarak görülebilir. Öte yandan, türe yönelik çok fazla uzlaşımsal 
beklentiye meydan okumak, metnin bütünlüğünü tehdit edebilir. Bir 
türe aşinalık, okurların bir anlatıdaki olaylarla ilgili olası tahminler 
üretmesini mümkün kılar. Aynı türdeki diğer metinler hakkındaki 
bilgilerinden yararlanmaları, okurların tek bir metindeki çarpıcı an-
latısal bilgiyi çarpıcı olmayanlardan ayırmalarına yardımcı olur.

Sonia Livingstone şunu öne sürer:

Farklı türler, metin ile okur arasında müzakere edilecek farklı 
“sözleşmeler”i belirler… bunlar da iletişimin biçimi…, işlevleri…, 
epistemolojisi…, ve iletişimsel çerçeve (örn. katılımcılar, izleyicinin 
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gücü, metnin açıklığı ve okurun rolü) için her iki tarafta da beklentiler 
oluşturur. (Livingstone 1994: 252-3)

Şunu da ekler: “Eğer farklı türler farklı okur-metin etkileşimle-
rine neden oluyorsa, bunlar farklı türden katılımlara yol açabilir…: 
eleştirel ya da onaylayıcı, dirençli ya da doğrulayıcı, ilgisiz ya da yo-
ğunlaşmış, kayıtsız ya da motive olmuş” (Livingstone 1994: 253).

Metnin bir türün bir parçası olarak saptanması (televizyon prog-
ramlarını listeleyen bir dergide ya da video kiralama dükkânındaki 
bölümlerin başlıklarında) potansiyel okurların o metnin kendilerini 
cezbedip etmeyeceğine karar vermelerini sağlar. İnsanlar, eğlence 
odaklı türler içindeki metinleri okumaktan türlü zevkler alıyor gibi-
dirler. “Kullanımlar ve doyumlar” yaklaşımı, medyayla ilişkili olarak 
bunlardan birçoğunu saptadı. Bu tür potansiyel zevkler türe göre de-
ğişir, ama şunu kapsarlar: Zevklerden biri, aşina olduğumuz için be-
lirli bir türün özelliklerini tanımak olabilir. Türe ilişkin bilgimizden 
kaynaklanarak neyin önemli olabileceğini (ya da olmayabileceğini) 
fark etmek, olay örgüsünü takip etmek için gereklidir.

Türler, empati ve gerçeklerden kaçma gibi çeşitli duygusal haz-
lar verebilirler. Türlerin bu özelliğini bazı kuramsal yorumcular göz-
den kaçırır. Aristoteles, elbette, farklı türlere bağlanan özel duygusal 
tepkileri kabul etmiştir. Deborah Knight “türde tatmin garantidir; 
kaçınılmaz olanın gecikmesi, uzun süren bekleyişin zevkini de 
mümkün kılar” (Knight 1994).

“Bilişsel” tatminler, problem çözmekten, hipotezleri test etmek-
ten, çıkarımlar yapmaktan (örn. karakterlerin yönelimleri ve hedef-
leri hakkında) ve olaylar hakkında tahminler yürütmekten kaynak-
lanabilir. Televizyonla ilgili olarak, Nicholas Abercrombie “hazzın 
bir kısmı türün kurallarını bilmek, izlenen programın problemleri 
tür çatısı altında çözmek zorunda olduğunu bilmek ve bunu nasıl ya-
pacağını merak etmektir” der (Abercrombie 1996: 43). İzleyicilerin, 
beklentilerinin nihayetinde gerçekleşeceği süreçten zevk aldıklarını 
da ekler (a.g.e.). Hem çıkarım ve tahminlerimizin doğru çıktığını 
fark ettiğimizde hem de doğru çıkmadıkları zaman şaşırdığımızda 
tatmin yaşarız (Knight 1994). Sonra ne olacağına yönelik tahmin, 
bazı türlerde elbette diğerlerinden daha merkezidir.
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Steve Neale, hazzın “tekrar ve farklılık”tan kaynaklandığını öne 
sürer (Neale 1980: 48); fark olmadan hazdan söz etmek imkânsızdır. 
René Wellek ve Austin Warren, “bütünüyle tanıdık ve tekrarlı örüntü 
sıkıcıdır; bütünüyle yeni bir form anlaşılmazdır—ayrıca olanaksız-
dır” (Wellek&Warren 1963: 235). Türün uzlaşımlarının nasıl mani-
püle edildiğini gözlemlemekten zevk alabiliriz (Abercrombie 1996: 
45). Ayrıca, bir türün yeni yönlere doğru esnemesinden ve bunun 
sonucunda beklentilerimizin değişmesinden hoşlanabiliriz.

Karakterlerin eylemleri üzerine ahlaki ve duygusal değerlendir-
meler yapmak da belli bir zevk verebilir (her ne kadar Knight [1994] 
“türsel kurmaca”ların bizzat bu değerlendirmeleri somutlaştırdığını 
öne sürse de).

Diğer zevkler, belirli türlere aşinalığı ile karakterize edilebilen 
bir “yorumlayıcı topluluk” içinde, bir türe yönelik deneyimlerimizi 
diğer insanlarla paylaşmamızdan kaynaklanabilir (bkz. Feuer 1992, 
144).

Ira Konigsberg, dayanıklı türlerin “evrensel ikilem”leri ve “ahla-
ki çatışmaları”ı yansıttığını ve derin psikolojik ihtiyaçlara seslendiği-
ni öne sürer (Konigsberg 1987, 144-5).

3. İzleyiciyi İnşa Etmek
Türler, okurlarının inşasına müdahil olarak görülebilirler. John 

Fiske, türü “hem izleyicinin hem de okuyan öznenin inşa edilme ara-
cı” olarak görür (Fiske 1987, 114). Christine Gledhill, farklı türlerin, 
farklı özne konumlanmaları ürettiğini, dolayısıyla tür tariflerinin, her 
birinin ürettiği farklı öznellik işlevlerinde ve izleyiciye hitap etmenin 
farklı tarzlarında izlenebileceğini öne sürer (Gledhill 1985, 64). Steve 
Neale de sinemayla ilgili olarak türün arzunun, hafızanın ve beklenti-
nin ayarına katkıda bulunduğunu belirtir (Neale 1980, 55).

Tony Thwaites ve meslektaşları, The Saint, Hart to Hart ve Mur-
der, She Wrote geleneğinden gelen pek çok cinayet dizisinde,

zenginler için çalışan üst tabakadan veya varlıklı özel dedektifler, top-
lumsal özellikleri ve davranış örüntüleri çoğu zaman “suçlu sınıf ”ın 
birer üyesi olduklarını gösteren karakterler tarafından işlenen cinayet-
leri çözerler… Kötüler adil karşılıklarını kanuna karşı geldikleri için 
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değil, hukuka saygılı burjuvadan bütünüyle ayrı oldukları için alırlar. 
Böylece bu televizyon türü, sınıflı bir toplumun bireyi hakkında hege-
monik bir ideolojiyi yeniden üretir. (Thwaites ve diğ. 1994, 158)

Kitlesel medya türleri, fark ve kimliğin, özellikle de cinsel ayrım 
ve kimliğin inşasında pay sahibidirler (Neale 1980, 56-62). Bazı film 
ve televizyon türleri, geleneksel olarak öncelikle kadın ya da erkek 
izleyiciye yöneliktirler ve basmakalıp bir biçimde onlar tarafından 
tercih edilirler. Örneğin savaş filmleri ve westernler “erkeğe özgü” 
türler olarak görülmeye yatkınken, dizi filmler ve müzikaller “kadı-
na özgü” türler olarak görülürler (bu elbette izleyicilerin homojen 
olduğu anlamına gelmez). Öte yandan, çok az çağdaş kuramcı, iz-
leyicilerin, okurlar için metne yerleştirilen tercih edilen okumaları 
edilgen bir biçimde kabul ettiği yolundaki medya determinizmi dü-
şüncesine katılır: Çoğu, bir metni okumanın “müzakere”yi, reddedi-
şi, hatta bütünüyle reddedişi içerebileceğini vurgular.

4. Tür Analizinin Avantajları 
Tony Thwaites ve meslektaşları, türün kuşatıcı metinlerin et-

kisini ve herhangi bir metne yönelik yanıtımızın üzerine kurulan 
okuma biçimlerini ön plana aldığını belirtirler. Özellikle de, türün 
metinselliği ve okumayı, şeyler olarak değil işlevler olarak tasdik 
ettiğini vurgularlar (Thwaites ve diğ. 1994, 92). Tür analizi, metin 
üretiminin ve okumasının toplumsallığının altını çizerek, metinleri 
metinsel ve toplumsal bağlamlara yerleştirir.

Türe yapılan bir vurgu, tekil metinleri diğerlerinden izole ede-
rek ele alma eğilimlerini etkisiz hale getirmeye ek olarak, aynı za-
manda büyük oranda kitlesel medyaya bağlı olarak mecranın homo-
jenleşmesiyle mücadeleye, örneğin tür gibi önemli etkenleri dikkate 
almaksızın “televizyonun etkileri” hakkında iddialar ortaya koymay-
la mücadeleye de yardımcı olur. 

Tür analizi, metinleri özel kültürel bağlamlara yerleştirmenin 
yanı sıra, onları tarihsel bir perspektifte konumlandırmaya da hiz-
met eder. Yazar “özgünlüğü” ve yaratıcı bireyselliğe dayanan Roman-
tik ideolojiye karşı koymaya da yardım edebilir.
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Norman Fairclough, haber medyasıyla ilgili olarak, tür analizi-
nin çoğu medya çıktısının rutin ve formüle dayalı doğasını göster-
mede ve dünyadaki olayların sınırsız çeşitliliğinin nasıl çoğu zaman 
katı haber formatlarına indirgendiği konusunda bizi uyarmada fay-
dalı olduğunu belirtir (Fairclough 1995, 86). 

5. Kendi Kendine Yapılabilecek Tür Analizi
Aşağıdaki sorular, tek bir metnin tür analizini yaparken öğ-

rencilerime önerdiğim temel ilkelerdir. Ancak şunu unutmayalım, 
yalnızca türe dayanarak çerçevelendirilen bir metnin analizi sınırlı 
bir fayda sağlar. Tür analizi, türü daha etraflıca incelemeyi içerebi-
lir elbette: Türü incelerken, türün uzlaşımlarının zaman içinde nasıl 
değiştiğine dair meseleler verimli bir biçimde ele alınabilir. 

Genel
1. Analiz etmek için neden bu metni seçtiniz?
2. Bu metinle hangi bağlamda karşılaştınız?
3. Sizce bu bağlamın metni yorumlamanıza etkisi ne oldu?
4. Metni önceden hangi türe dâhil ettiniz?
5. Bu türle olan deneyiminiz nedir?
6. Metnin konusu ve ana temaları nedir?
7. İçerik olarak bu metin tipik olarak hangi türde?
8. Bu türden metinlerden beklentileriniz nelerdir?
9. Bu metin için biçimsel tür etiketleri buldunuz mu (nerede 

buldunuz)?
10. Aynı metin içinde başka tür etiketleri var mı?
11. Metinde hangi tür uzlaşımları dikkatinizi çekti?
12. Bu metin türünün uzlaşımlarını ne ölçüde esnetiyor?
13. Metin türün uzlaşımlarından nerede ve neden uzaklaşıyor?
14. Hangi uzlaşımlar farklı bir türün uzlaşımlarına daha çok 

benziyor (ve bunlar hangi tür[ler])?
15. Hangi tanıdık motifler ve imgeler kullanılmış?
16. Kullanılan hangi biçimsel/biçemsel teknikler türün tipik/

tipik olmayan teknikleridir?
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17. Metnin biçiminde hangi geleneksel kısıtlamalar yansıtıl-
mıştır?

18. Metin “gerçeklik”le ne tür bir ilişki kuruyor?
19. Metin, kimin gerçekliklerini yansıtmaktadır?
20. Tür, hangi amaçlara hizmet etmektedir?
21. Bu amaçlar metinde hangi yollarla somutlaşır?
22. Metinle uğraşırken sizin amaçlarınız bunlarla ne ölçüde 

kesişti?
23. Hangi ideolojik varsayımlar ve değerler metne gömülü gi-

bidir?
24. Bu metin kişisel olarak size ne zevk verdi?
25. Metin hangi zevklere hitap etmektedir (ve bunlar o türe has 

zevkler midir)?
26. “Eleştirel mi onaylayıcı mı, dirençli mi doğrulayıcı mı, ilgi-

siz mi yoğunlaşmış mı, kayıtsız mı motive olmuş mu” his-
settiniz (ve neden)? 

27. Metnin hangi özellikleri, türe ait bilginizden dolayı dikkat 
çekici göründü?

28. Metne ilişkin türsel tespitiniz, olaylara ilişkin hangi tah-
minlere yol açtı (ve bunlar ne ölçüde doğru çıktı)?

29. Türsel tespitiniz, kişiler ve onların motivasyonları hakkın-
da hangi çıkarımlara olanak sağladı (ve bunlar ne ölçüde 
doğrulandı)?

30. Sizin metne ilişkin yorumunuz, başkalarının aynı metne 
ilişkin yorumlarından nasıl ve neden farklılık gösterdi?

Hitap Kipleri 
1. Metnin ne tür bir izleyiciyi hedeflediğini hissettiniz (ve bu 

türün tipik bir özelliği mi)?
2. Metin size nasıl hitap ediyor?
3. Sizin ne tür bir insan olduğunuzu varsayıyor? 
4. Sınıfınız, yaşınız, cinsiyetiniz ve etnik kökeninize ilişkin ne 

tür varsayımlar yapılmış?
5. Ne tür ilgileriniz olduğunu varsayıyor?
6. Gerçekte metin size ne derece uygun?



142

Daniel Chandler

monograf 2016/6

7. Hangi bilgiyi sorgusuz sualsiz kabul ediyor?
8. Metnin sizi konumlandırmayı istediği “ideal okur” pozis-

yonuna ne ölçüde uyum sağlıyorsunuz?
9. Metnin hitap tarzında önemli kaymalar oluyor mu (oluyor-

sa, nasıl)?
10. Metin sizden ne tür karşılıklar bekliyor gibi?
11. Karşılığınız müzakereye ne kadar açık (belirli şekillerde 

karşılık vermeye davet ediliyor, yönlendiriliyor ya da zor-
lanıyor musunuz)?

12. Beklenen şekillerde karşılık vermemenin cezası var mı?
13. Kendinizi, metni ve türü “geleneklere aykırı” bir biçimde 

okurken buluyor musunuz?
14. Metinde sizi konumlandırmaya yönelik hangi girişimleri 

kabul ediyor, reddediyor ya da müzakere ediyorsunuz (ve 
neden)?

15. Metnin size hitap etme yöntemi, türün sizi konumlandırma 
yöntemiyle ne kadar uyum sağlıyor (Kress 1988, 107)?

Diğer Metinlerle İlişki
1. Analiz ettiğiniz metinde hangi metinlerarası göndermeler 

var (ve bu göndermeler hangi metinlere)?
2. Türsel olarak, analiz ettiğiniz metin en çok diğer hangi me-

tinlere benziyor?
3. Bu metinler hangi temel özellikleri paylaşıyor?
4. Bu metinler arasında hangi majör farklılıklar dikkatinizi 

çekti?

Ek 1: Türlerin Sınıflandırılması
Tür sınıflandırmalarının sınırlarından üstü kapalı bir biçimde 

söz edilmiştir. Öte yandan bu, sınıflandırmaların değersiz olduğu 
anlamına gelmez. Daha önce belirttiğim gibi, edebiyatta en geniş 
ayrım, şiir, düzyazı ve drama arasındadır. Burada, edebî türler ve alt-
türler üzerinde durmayacağım. Fowler (1982), sınıflandırmaların 
sınırlılıklarını kabul etmesine rağmen, edebî türlerin sınıflandırıl-
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masına ilişkin en yararlı ve bilimsel öneriyi yapar. Kitlesel medya 
türleri, yerleşik edebî türlere uyum sağlamaz (Feuer 1992, 140). Ben 
burada, en temel tür çerçevelerini kısaca ele aldıktan sonra, kurgusal 
filmlere ilişkin açıklayıcı bir sınıflandırma önereceğim.

Geleneksel retorik, dört çeşit söylem ayırt eder: serimleme, tar-
tışma, betimleme ve öyküleme (Brooks & Warren 1972, 44). Temel 
amaçlara ilişkin bu dört form, çoğu zaman farklı türlere işaret eder 
(Fairclough 1995, 88). Öte yandan, bunlara tür olarak yaklaşmak 
yanıltıcı olabilir, çünkü metinler bu formların farklı kombinasyon-
larını içerebilir. Bu formları “kip” olarak sınıflandırmak daha yararlı 
olabilir. Özellikle, temel ve her yerde bulunan bir form olduğundan 
anlatıyı bir tür olarak ele almak sorunludur. Tony Thwaites ve mes-
lektaşları, anlatıyı bir tür olarak görmezler: 

Anlatılar, pek çok farklı çeşitten metinlerde ve toplumsal bağlamlarda 
kullanıldığından, bir tür olarak etiketlenemezler. Öyküleme, kurmaca 
türlerin olduğu kadar… kurmaca olmayan türlerin de bir özelliğidir… 
Ayrıca farklı medya araçlarında da kullanılır… Anlatıyı bir türden 
ziyade, metinsel bir kip olarak düşünebiliriz. (Thwaites ve diğ. 1994, 
112) 

Nicholas Abercrombie, televizyonla ilgili olarak ve John 
Corner’ı izleyerek, en önemli tür ayrımının kurmaca ve kurmaca-
dışı kodlama arasında olduğunu ileri sürer (Abercrombie 1996, 42). 
Bu ayrım, kitlesel medyada temel bir ayrımdır (bunun çocuklar için 
önemi hakkında bkz. Buckingham 1993, 149-50 ve Chandler 1997). 
Türün amacıyla ilgilidir (örn. bilgilendirme ya da eğlendirme). John 
Corner, “çoğu kurmaca-dışı televizyonda metin görüntüleme ilişki-
lerinin tipik özellikleri, program eğlence olarak tasarlanmış olsa bile 
bir biçimde bilgi ile yapılmakta olmalarıdır. Kurmaca televizyonda 
ise, hayali hazlarla yapılıyor olmalarıdır” der (Corner 1991, 276).

Kurmaca ile kurmaca-dışı türler arasındaki ayrımın önemine 
rağmen, pek çok melez formun da olduğunu unutmamak gerekir 
(yarı belgesel film, “faction2”1 gibi). Gerçeğe dayalı olduğu bilinen 
(haber bültenleri ve belgeseller) türlerde bile “hikâyeler” anlatılır—

2 Ç.N. Türkçeye “olgusal- kurmaca biçiminde çevrilebilir. “Faction’”; olgu anlamına gelen 
‘fact’ ile kurmaca anlamına gelen ‘fiction’ sözcüklerinin kısaltılarak birleştirilmiş halidir.
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kitlesel medyada gerçeğe dayalı türlerin amaçları bilgilendirmenin 
yanı sıra eğlendirmektir de.

Filmle ilgili olarak, Thomas ve Vivian Sobchack film türlerine 
ilişkin yararlı bir sınıflandırma önerir (Sobchack & Sobchack 1980, 
203-40). Kurmaca ile kurmaca-dışı altında, komedi ile melodram 
arasında (trajedinin “formülsüz” filmler içinde görülebileceğini ek-
leyerek) temel bir ayrım yaparlar.

Sobchack’ler, komedinin ana türlerini şöyle listeler: 
• Kaba komedi;
• Romantik komedi, “screwball komedisi3”2 ve müzikal kome-

di dâhil;
• Müzikal biyografi ve
• Masal
• Melodramın ana türlerini ise şöyle listeler:
• Macera filmleri, “kahraman” ve “ölüm kalım filmleri” (sa-

vaş filmleri, safari filmleri ve felaket filmleri);
• Western filmleri
• “Fantastik türler”, fantezi, korku ve bilimkurgu dâhil ve
• “Anti-sosyal türler”, polisiye filmleri (gangster filmleri, fe-

deral ajan filmleri, dedektif filmleri, film noir [kara film], 
hırsızlık filmleri) ve “acıklı” filmler (veya “kadın filmleri”) 
dâhil.

Sobchack’lerin, bu türler içindeki filmlerin metinsel özellikle-
rine ilişkin böylesine yararlı bir şema önermeleri bir yana, bu tür 
sınıflandırmaların değeri, kısmen, okurların doğrudan itirazlarını 
provoke edebilmeleri olabilir!

3 Ç.N. Amerikalıların bulduğu ve “film noir” ile benzerlik gösteren bir komedi  türüdür. 
Bu tür ABD’de yaşanan Büyük Depresyon döneminde, yani 1930’ların başından 1940’ların 
başına kadar popülerliğini korumuştur. “Screwball” sözcüğünün, tuhaf, garip, sersem gibi 
anlamları varsa da, bu komedi türünün Türkçede yerleşmiş bir karşılığı yoktur.
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Ek 2: Film ve Televizyonun Türe Özgü Metinsel 
Özellikleri
Önceden belirtildiği üzere, son dönemde türe ilişkin yapılan 

bazı yeniden tanımlamalar, türlerin metinsel özelliklerine yönelik 
ilgiyi önemsiz gibi göstermiş ya da yerinden etmiş olsa da, kaş yapa-
yım derken göz çıkarma tehlikesinden söz edilebilir. Dolayısıyla bu 
bölüm, film ve televizyon anlatıları bağlamında, türlerin bazı temel 
metinsel özelliklerini kısaca ele alıyor.

Bir türün, film ve televizyon kuramcıları tarafından tipik olarak 
listelenen ayırt edici metinsel özellikleri arasında şunlar vardır:
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anlatı – benzer (bazen formüle dayalı) olay örgüleri ve yapılar, 
tahmin edilebilir durumlar, sekanslar, epizotlar, engeller, çatışmalar 
ve çözümler;

karakterizasyon– benzer türden karakterler (bazen sterotipler), 
roller, kişisel özellikler, motivasyonlar, hedefler, davranışlar;  

belli başlı temalar, konular, ana fikirler (toplumsal, kültürel, 
psikolojik, profesyonel, politik, cinsel, ahlaki), değerler ve Stanley 
Solomon’un tekerrür eden “anlam örüntüleri” (Solomon 1995: 456);

mekân – coğrafi ve tarihi;
ikonografi (anlatıyı, karakterizasyonu, konuları ve mekânı yan-

kılamak) – tanıdık bir imaj ve motif yığını, sabit hale gelen yan an-
lamlar; zorunlu olmamakla birlikte öncelikle, dekoru, kostüm ve 
nesneleri de kapsayan görsel, “tipleme” oyuncuları (bazıları “ikon” 
haline gelmiş olan), tanıdık diyalog örüntüleri, tipik müzik ve sesler, 
uygun fiziksel topografya; ve

film teknikleri – stilistik veya formel kamera uzlaşımları, ışıklan-
dırma, ses-kayıt, renk kullanımı, kurgu vs. (izleyiciler genelde içeriğe 
ilişkin uzlaşımlara göre bu tür uzlaşımların daha az bilincindedir).

Geleneksel kategorilerden birine yerleştirmesi daha az kolay 
olanlar ruh hali ve tondur (film noir’ın [kara film] temel özelliklerin-
den sayılır). Ayrıca, geleneksel hikâyelerde yer almamaya eğilimli ve 
genellikle çağdaş anlatımlardaki metinsel özelliklerden çok, metin-
okur ilişkilerine tahsis edilen özellikle önemli bir özellik vardır. Bu, 
izleyici hakkında bütünün parçası olan varsayımlar içeren (“‘ideal’ 
izleyici erkektir” gibi [alışılmış kategoriler sınıf, yaş, cinsiyet ve etnik 
kimliktir]) hitap biçimidir; Sonia Livingstone’un belirttiği gibi, “me-
tinler okurları, belirli hitap kipleri aracılığıyla, belirli özneler olarak 
konumlandırır” (Livingstone 1994, 249).

Bazı film türleri, öncelikle konularına göre (örn. polisiye film-
leri), bazıları ortamlarına göre (örn. western filmleri) ve diğerleri de 
anlatı biçimine göre (örn. müzikaller) tanımlanır. “Tür filmleri”nin 
metinsel özelliklerine ilişkin harika bir tartışma, Thomas ve Vivian 
Sobchack’in Introduction to Film (1980, Filme Giriş) kitaplarının 4. 
Bölümünde bulunabilir.

Önceden de belirtildiği gibi, metinsel özelliklere ek olarak, fark-
lı türlerin farklı amaçları, zevkleri, izleyicileri, müdahil olma biçim-
leri, yorumlama tarzları ve metin-okur ilişkileri vardır.
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