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VİZYON

U lusların geleceğini oluşturduğu 
düşünülen gençlik, tarih sahne-
sinde perdeyi hem açan hem 
de perdenin üzerine kapandığı 

siyasal aktörler olmuştur; beklenen rolle-
ri oynamadıklarında üzerlerine çürük do-
mateslerin fırlatıldığı aktörler… Hem ulus 
devletlerce inşa edilen hem de bu süreçte 
önemli roller üstlenmesi beklenen, beklen-
tileri karşılamadıklarında ise “terbiye” (!) 
sürecinden geçirilmesi gereken yetiştirilen 
“çocukluk”tur gençlik. 20. yüzyıla damgası-
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İnan Temelkuran, Bornova Bornova’da 
birbirinin yakınından geçen ama te-
mas edemeyen pasivize gençliğin 
açmazlarını, umutsuzluklarını, kay-
bedilmiş itibarlarını dillendirmeye 
çalışır; küçük bir mahallede köşe 
başını değil de bakkal önünü mes-
ken edinen erkeklerin dünyasını an-
latmaya koyulur.
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nı vuran ideolojilerden Nazizm, Komünizm, 
Faşizm (Türkiye özelinde Kemalizm) liderle-
ri, hitabetlerinde gençliğe biçtikleri misyon-
la ideolojilerinin bayraktarlığını üstlenmele-
rini beklemiştir. Öyle ki “Zihinlerin eğitilmesi 
yetmez, bedenlerin de eğitilmesi gerekir.” 
düşüncesinden hareketle (ya da beden po-
litikalarınca) stadyumlarda bellerini esnetip 
iki yelpaze sallaması istenen gençlik, ideali-
ze edilmekle kalmaz âdeta mitleştirilir. Oysa 
memleketi kurtarmaktan “günü kurtarma”ya 
evrilen 80 sonrası kuşakla büyük kırılma ya-
şayan “gençlik miti”1  varlığını sürdüremez. 
Bu yoksunlukla yeni, bambaşka bir mit üre-
tilir: Apolitik/depolitize/vurdumduymaz 
gençlik ya da 80 sonrası kuşağı. Bornova 
Bornova filmiyle yönet-
men İnan Temelkuran 
da 80 sonrası gençliğe 
örülen bu yeni mitin sı-
nırlarında gezinir. Siyasal 
arenadan elini eteğini 
çekmiş, 70’leri romanti-
ze eden orta yaşlı solcu 
tanımlamasına yakışan 
gafla söylersek “Özal’ın 
veletleri”nin ahvalini an-
latmaya koyulur; 12 Ey-
lül sonrasını işlemesiyle 
de “12 Eylül”lü filmle-
rimiz arasından sıyrılır. 
Son dönem Türk sine-

masında yaygınlaşan, yönetmenlerin doğup 
büyüdüğü meskenlerde film çekme moda-
sına İnan Temelkuran da uyar ve kamerasını 
filme adını veren İzmir’in iç kesimlerde kalan 
semti Bornova’ya çevirir.

Bir Bornova Bornova Hikâyesi

Ayağı sakatlandığı için futbolu bırakmak 
zorunda kalan Hakan, askerden yeni dön-
müştür. Günleri bir yakınının ayarlayacağı 
taksicilik işini beklemekle geçer. Bu süreç-
te köşe dibinde tespih çevirenden ziyade 
bakkal önünde çiğdem çitleyen mahallenin 
torbacısı psikopat Salih’e takılır. Salih, emek 
harcamadan kolay yoldan para kazanma-
ya kafa yoran gençliğin sembolüdür âdeta. 

(1) Demet Lüküslü Türkiye’de “Gençlik Miti”: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği (İletişimYayınları, Mayıs 
2009, İstanbul) başlıklı çalışmasında gençliğin sadece politik bir kategori içinde değerlendirildiğini 
tartışırken devlet merkezli düşünen gençlik inşasını da eleştirir.
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“İyi aile çocuğu” diye anılan Salih’in ailesi-
nin iyiliği 12 Eylül’den sonra TRT’den atı-
lan solcu babasından ileri gelir. Mahallenin 
“diplomalı” bakkalının, kimsenin ayağında 
yokken ailesinin Salih’e “Adidas” ayakka-
bı aldığından bahsedişiyle de ailenin iyiliği 
bir kez daha vurgulanır. Filmde üniversiteye 
girme beklentisini yitirmiş düz liseli Özlem, 
cinselliğini tabulaştırmadan (!) rahatça ya-
şayan ama erkek arkadaşınca yeterince sa-
hiplenilmeyen küçük kadınları temsil eder. 
Salih’in çocukluk arkadaşı Murat ise felsefe 
bölümünde doktora öğrencisidir; geçimini 
gazetelerin üçüncü sayfalarından ilham ala-
rak yazdığı erotik fantezilerle sağlar. Bir gün 
Murat, Hakan’a Salih’den duyduğu bir fan-
teziyi anlatır. Bu fantezide Hakan’ın “hasta 
olduğu” ve evlenmeyi düşündüğü Özlem 
de vardır. Hakan, o güne kadar hiç konuşa-

madığı Özlem’den fantezinin gerçeğini öğ-
renmeye çalışır. Böylece üçüncü sayfadan 
aparma fantezi, adım adım gerçeğe, üçüncü 
sayfada yerini alacak büyük puntolu bir ha-
bere dönüşmeye başlar. 

Bir önceki filmi Made in Europe’da Avrupa’da 
yaşayan göçmen erkeklerin hikâyesini anla-
tan Temelkuran, Bornova Bornova’da birbiri-
nin yakınından geçen ama temas edemeyen 
pasivize gençliğin açmazlarını, umutsuzluk-
larını, kaybedilmiş itibarlarını dillendirmeye 
çalışır; küçük bir mahallede köşe başını de-
ğil de bakkal önünü mesken edinen erkek-
lerin dünyasını anlatmaya koyulur. Erkeklik, 
biyolojik bir cinsiyet olarak erkeğin toplum-
sal hayatta nasıl düşünüp nasıl davranaca-
ğını, beklenen rollerin dışına çıktığında ik-
tidarını nasıl yitireceğini belirleyen pratikler 
toplamı sayılabilir. Bu toplam içinde erkeğin 
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geçim ve üretim sürecindeki rolüne biçilen 
önem, erkeğin iktidarını perçinler. Bu çerçe-
vede filmin içindeki parasız üç erkek (Salih, 
Murat ve Hakan) de yitik iktidarları, ölü er-
keklikleriyle savrulur.  

Militarizmin Eril Tahakkümü

“Acımayacaksın oğlum öldüreceksin!” Fil-
min içinde Salih’in dilinden Hakan’a sürekli 
söylenen bu komut karşısında biraz “kıt’a 
dur”mamız gerekir. Zira Salih, militarizmin 
gündelik hayata etkilerini deşifre eden yö-
netmenin “rec” tuşuna yanlışlıkla basıp 
kayda aldığı bir gerçeğin âdeta alegorisidir. 
Şöyle ki militarizm, özünde şiddetle ve kor-
kuyla erkekleri kısırlaştıran, iktidarsızlaştıran 
bir “wipe out”tur (Silme, süpürme anlamı-
na gelen wipe out’un, adını verdiği reality 
show’da katılımcılar bir dizi merhalelerden 
süründürülerek geçer.). Militarizmin uygu-
lanmasında da bireyin 
özerk datası ve refleksleri 
yok edilir ve sorgulama-
dan itaat etmesi, hatta 
gerektiğinde yerde sü-
rünmesi beklenir. Savaşlar 
ve darbeler sonrasında 
iktidarsızlaşan insanoğ-
lu gibi Salih de militariz-
min bu eril tahakkümünü 
çevresine yayarken cinsel 
açıdan iktidarsız bir erke-
ği oynar; nasıl erkek olun-
masına dair raconu da ek-
sik etmeden. 

Ergen İhtilâli

1980 darbesinden sonra Özal hükümetinin 
uyguladığı neo-liberal politikalarla Türkiye, 
yeni bir ekonomi sistemi ve onun toplum-
sal tezahürleriyle tanışır. Dışa açılan eko-
nominin sonucu olarak küreselleşme sem-
bollerinin kentin içlerine kadar inmesiyle o 
vakte kadar sadece ülkenin elitlerinin bildiği 
“markalı ürünler”e parası olan sıradan genç 
de sahiptir artık. Böylelikle tükettikçe varlı-

Bornova Bornova filmiyle Temel-
kuran, 80 sonrası gençliğe örülen 
yeni mitin sınırlarında gezinir. Siya-
sal arenadan elini eteğini çekmiş, 
70’leri romantize eden orta yaşlı 
solcu tanımlamasına yakışan gafla 
söylersek “Özal’ın veletleri”nin ah-
valini anlatmaya koyulur.
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ğını ispatlayan bir nesil oluşur. 12 Eylül son-
rasında tabu olan ne varsa toplum içinde 
kabul görmeye, ifade bulmaya başlar; bu da 
ergen ihtilâlinin gerçekleşmesine zemin ha-
zırlar. Henüz on sekiz yaşına dahi basmamış 
liseli kızlar arasında artan kürtaj vakaları ve 
estetik operasyon fetişizmi, ergen ihtilâlinin 

göstergeleri olarak okunabilir. Filmdeki liseli 
Özlem de bu ihtilâlin öznesidir. Üniversite-
ye girmelerinde öncelik tanınan “Anadolu 
liseli” erkeklerle çıkan, üniversiteye girme 
ümidini yitirmiş bir düz liselidir Özlem. Bu 
sırada kesilen ümidine başka bir ümit yama-
lanır: Namusuna sahip çıkacak, “yeri geldi-
ğinde iki tokatı eksik etmeyecek”  bir koca. 

Cinselliğini özgürce (!) yaşarken bir yan-
dan da muhafazakâr bir tutumla namusu-
nun korunmasını isteyen Özlem ile felsefe-
de doktora yaparken bir taraftan da erotik 
hikâyeler yazan Murat, 80 sonrası gençliğin 

karşıtlıklarla birlikte nasıl bir süreç içinde 
değerlendirilmesi gerektiğini bizlere tem-
bihler. Bir kuşağı topyekûn apolitik/depo-
litize olarak yaftalamak, aslında orta yaşlı 
solcu romantikliğinden öteye geçemez; ki 
70’lerin siyasallığını romantize ederken dö-
nemin olanca siyasallığında apolitik kalan 

gençliği ıskalamak da mümkün. Günümüz 
gençliğinin apolitikliğini, mevcut klâsik si-
yaset anlayışına bir tepki olan pasif bir si-
yasallaşma olarak yorumlarsak da filmin 

Temelkuran, tartışmaya çalıştığı er-
keklik, iktidar ilişkileri, eğitim sis-
temi, değişen mahalle ve mahallelik 
tanımına bir de kuşak eleştirisini 
eklemleyip, tüm bu önemli mesele-
leri bir çırpıda konuşmaya çalışır-
ken kekeleyen bir sinemayla baş-
başa bırakıyor izleyiciyi.
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anlattığından daha çoğunu söylemeye kal-
kışmış oluruz; ki bu tavır bizi yönetmen İnan 
Temelkuran’ın medyaya verdiği “izlediğimizi 
anlayalım” seanslı röportajlarındaki gibi bir 
duruma sürükler. 

Kekeleyen Bir Sinema 

Bornova Bornova, gençliğin açmazlarını anla-
tan, lâkin bu açmazlara 12 Eylül’ün yarattığı 
düşünce sistematiğindeki gibi önyargılı, kök-
tenci bakışla yaklaşan bir film. Tartışmaya ça-
lıştığı erkeklik, iktidar ilişkileri, eğitim sistemi, 
değişen mahalle ve mahallelik tanımına bir 
de kuşak eleştirisini eklemlemesi ve tüm bu 
meseleleri bir çırpıda dillendirme çabasıyla 
yönetmen, kekeleyen bir sinema karşısında 
bırakır izleyiciyi. Birçok meseleyi anlatma is-
teğine bir de bunların filmde denenme süreci 
eklenince tam bir kakofoni oluşur. Derinlikli 
bir izahtan öte “şimdi haber özetleri” çarça-
bukluğuyla karşı karşıya kalınması da cabası. 

Son tahlilde Bornova Bornova amatör bir 
kısa filmcinin ilk uzun filmiymiş gibi bir izle-
nim bırakıyor seyirci üzerinde. Filmde farklı 
flashback biçimleri ve alımlama stillerinin 
(uzun plân-sekans ve hareketli kamera kul-
lanımı) bir arada kullanılması filme hâkim 
Brechtyen yabancılaşmayı pekiştiren bir un-
sur olarak mı algılanmalı? Yoksa filmde orta-
ya çıkan kakofoni, popüler tartışma konula-
rını popüler sinemasal araçlarla yakalamaya 
çalışan amatör, ama fazlasıyla deneysel bir 
çaba olarak mı yorumlanmalı? Bu noktada 
yorum seyirciye bırakılmalı. 
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