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GİRİŞ 

 Yabancılaşma olgusu, sosyal bilimlerin hemen her alanında kendisine bir yer 

bulmuş ve belli kuramlar çerçevesinde   açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak olgunun,  

özellikle toplumsal bağlamdaki açıklamaları, ideolojik bir boyutu da barındırması 

nedeniyle önem taşımaktadır.  

 Yabancılaşma, sol literatürde, insanların verili sistemin devamını sağlamak 

konusunda gösterdikleri rızanın temel nedeni olarak açıklanmaktadır. Bu bakış açısının 

doğru kabul edilmesi halinde, toplumsal yaşamda yabancılaşmanın nasıl ve neden 

ortaya çıktığı ve daha önemlisi nasıl aşılacağı gibi sorular önem kazanmaktadır. Ancak, 

bu soruların yanıtı daha çok, siyaset , sosyoloji ve felsefe gibi disiplinlerin ilgi alanına 

girmektedir.  Yabancılaşmanın sinema alanındaki bir çalışmaya konu olmasının temel 

nedeni ise, hem bir sanat dalı  hem de bir  kitle iletişim aracı  olarak toplumu yansıtma 

işlevine sahip olan sinemada, bu önemli olgunun henüz kapsamlı ve bütünlüklü olarak 

ele alınmamış olmasıdır. Bu anlamda, çalışmanın bir ilk olması ve kendisinden sonra 

gelecek çalışmalar için küçük bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

 Yabancılaşma, özünde Hıristiyanlık Dini’nde yer bulan, Batı kökenli bir olguya 

işaret etmektedir. Bireyin henüz somut toplumsal bir varlık olarak kabul görmediği 

Ortaçağ Avrupa’sı ve önceki dönemlerde, tek gerçek kurucu öznenin Tanrı olduğuna 

inanıldığı için     yabancılaşma olgusu da, Tanrı ile bağlantılı olarak açıklanmış ve 

bireyin yabancılaşmasından değil, Tanrı’nın yabancılaşmasından söz edilmiştir. 

Aydınlanma Dönemi ile birlikte toplumsal yaşamda ortaya çıkan ekonomik, kültürel ve 

siyasi dönüşümlerin sonuncuda akıl/bireyin varlık kazanması ve dünyanın akla dayalı 

rasyonel bir algılama içerisinde kavranmasına paralel olarak, yabancılaşma  da, bireye 

ilişkin bir olgu olarak ele alınmıştır. Bu süreçten itibaren bireyin yabancılaşmasını 

açıklama çabaları, Batı’da modernizmin ve kapitalizmin geçirdiği evrime bağlı olarak, 

farklı noktaları ön palana çıkartan kuramsal açıklamalar çerçevesinde  gelişmiştir.  

 Yabancılaşmanın Türk toplumunda ortaya çıkması ve gelişmesi ise, 

Batı’dakinden farklı bir süreçte meydana gelmiştir.  İslamiyet’e dayalı Doğu 

geleneğinde yeri olmayan yabancılaşma olgusunun  Türk toplumundaki varlığı ancak, 

Batılılaşma süreci ile  birlikte ortaya çıkmıştır. Bu süreç, Türk toplumunun Osmanlı 

Devleti dönemindeki çöküş sürecinde, Batılı devletlerin askeri üstünlüklerini örnek 
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almaya   başlayan bir modernleşme / batılılaşma projesine karşılık gelmektedir.  O 

dönemden günümüze kadar siyasi iktidarlar tarafından istikrarlı olarak devam ettirilen 

Batılılaşma politikası, Doğu geleneğine sahip olan ve dünyayı bu algılama biçimi  ile 

anlamlandıran Türk toplumunun, kendi geleneklerinden koparak, Batı kavrayışına 

yönelik bir yaşam biçimini benimsemesini sağlayacak bir dönüşümü içermekte ve bu 

dönüşüm de doğal olarak hem birey hem de dolayısıyla toplum üzerinde bir 

yabancılaşmaya neden olmaktadır. Bu nedenle Türk toplumundaki yabancılaşma   

olgusunun açıklanmasında, sadece olgunun dayandığı Batılı kuramları açıklamak yeterli 

olmayacaktır.  Bununla birlikte, Türk Toplumu’nun dünyayı algılama biçimine yönelik 

olarak yaşadığı kültürel yabancılaşmanın incelenmesi gerekmekte ve bu da,  Türk 

modernleşme sürecinin siyasi ve ekonomik politikalarına yönelik eleştirel bir perspektifi   

zorunlu kılmaktadır. Araştırmanın kapsamının bu şekilde belirlenmesi, çalışmanın 

tarihsel bir perspektife dayandırılmasını ve bu perspektif içerisinde yabancılaşma 

olgunsun Doğu ve Batı kültürlerindeki gelişim süreçlerinin karşılaştırılmasını 

gerektirmektedir.  

 Söz konusu tarihsel perspektifin Türk toplumu açısından 1990’lı yıllara ulaştığı 

süreçte görülen iki temel kavramdan bir tanesi, ‘tüketim kültürü’ kavramıdır. Bu 

kavram,  yabancılaşma kuramlarında kendisine bir yer bulmuş ve modern toplumlarda 

yabancılaşma olgunsun bir yansıması olarak değerlendirilmiştir.  İkinci kavram ise, Batı 

toplumlarında  yabancılaşma olgusu ile ilişkili kuramsal bir çerçeve içerisinde ele 

alınmamış olsa da, toplumsal bir olgu olarak varlığını devam ettirmektedir. Literatürde 

‘Yeni Kentli Yoksulluk’  olarak tanımlanan bu olgu, Türk toplumunda özellikle 1990 

sonrası süreçte görülmeye başlayan ve giderek artan bir kitleyi kapsamaktadır. 1980 

sonrası siyasal ekonomik ve kültürel politikaların bir uzantısı olarak ortaya çıkan bu 

olgunun, yabancılaşmanın temel özellikleri ile olan yakın ilişkisi, araştırmanın ilk 

varsayımını ortaya çıkarmıştır. Buna göre, çalışmanın ilk bölümünde, 1990 sonrasında 

Türk Toplumu’nda  yabancılaşma olgusunun, tüketim kültürü dışındaki ikinci 

somutlaşma biçiminin, ‘Yeni Kentli Yoksulluk’  olgusu  ile açıklanabileceği ileri 

sürülmektedir. Ancak bu varsayımın sağlıklı temeller üzerine oturtulabilmesi için, 

yukarıda açıklandığı gibi, olgunun tarihsel bir perspektif içerisinde ele alınması  gerekli 

görülmektedir.  
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 Araştırmanın ilk bölümünde bu amaçla, yabancılaşmanın tarihsel – toplumsal 

süreç içerisinde, Batı’da ve Türkiye’de nasıl bir gelişim çizgisi izlediği anlatılmıştır. 

Ancak bu açıklamalardan önce, kavramın tanımı ve içeriği ortaya konulmuş ve  bu 

başlık altında aynı zamanda yabancılaşmanın kapsamı ve sınırlılıkları da açıklanmıştır.   

Daha sonraki alt başlıkta ise olgunun Batı toplumlarındaki varlığını açıklamaya yönelik 

kuramsal yaklaşımlara yer verilmiştir. Yabancılaşmanın Türk toplumunda geçirdiği 

tarihsel ve toplumsal gelişim süreci ise, bu konuların anlatılmasından sonra ele 

alınmıştır. Batılılaşma eleştirisi çerçevesinde geliştirilen bu  bölüm, söz konusu sürecin 

yeni bir aşaması olarak değerlendirilen ‘Yeni Kentli Yoksulluk’ olgusunun ortaya 

çıkışının ve gelişiminin  anlatıldığı alt başlık ile sonlandırılmıştır.  

 Yabancılaşmanın sosyolojik bir kavram ve toplumsal bir olgu olarak ne anlama 

geldiğinin ve nasıl bir gelişim çizgisi izlediğinin ayrıntılı olarak ortaya konulduğu ilk 

bölümün ardından ikinci bölümde, yabancılaşmanın sinema ile ilişkisi açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

 Olgunun sinemadaki yansımasının, toplumsal yaşamdaki dönüşümlerden 

bağımsız olarak düşünülmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, özünde felsefi bir 

kavram olan yabancılaşmanın, somut toplumsal bir olgu olarak sinema perdesine 

yansıtılması için,  öncelikle sinemanın kendisinin, özgün bir anlatım diline kavuşması 

gerekmiştir. Bu süreç, Türk sinemasında, Batı sinemasına göre çok daha uzun bir 

zamanı gerektirmiştir; çünkü sinema, özünde Batı’nın görme kültürüne dayalı bir sanat 

dalıdır. Bu sanat dalının Doğu’nun sözel kültürü içerisinde kendi doğasından 

kaynaklanan özgün teknik  özelliklere dayalı bir dil ve biçim oluşturabilmesi çok kolay 

olmamıştır. Sinemayı Türk kültürü içerisinde özgün bir sanat haline getirecek 

gelişmelerin devam ettiği   süreç, aynı zamanda Türk  sinemasının biçim ve içerik 

sorunlarını   ve bu sorunların aşılmasına yönelik tartışmaları da gündeme getirmiştir. Bu 

tartışmalar, özünde toplumsal yaşamda var olan geleneksel – modern çatışmasının, 

sinemadaki  yansıması niteliğini taşımaktadır.  Ancak gerek bu yansıma biçimlerinin 

gerekse söz  konusu tartışmaların, dönemin özgün siyasal ve ekonomik koşullarının 

sinema sektöründeki etkilerinden bağımsız olmadığı da  unutulmamalıdır . 

 Çalışmanın  ikinci bölümü bu anlamda yabancılaşma olgusunun Türk 

sinemasındaki gelişimini ve  temsil biçimini ortaya çıkarmak amacındadır. Ancak 
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yukarıda açıklanan sebeplerle, Türk sinemasının özgün bir dil haline gelmesinde Batı 

sinemasının etkileri göz ardı edilemeyeceğinden, öncelikle yabancılaşmanın  Batı 

sinemasındaki temsili  genel bir değerlendirme içerisinde incelenecek, ardından da, 

Türk sinemasındaki yansımaları, ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Yukarıda sözü edilen 

tartışmaları da içine alacak biçimde çerçevelendirilen bu izlek kapsamında, 

yabancılaşmanın söz konusu dönemlerde perdede nasıl karşılık bulduğunu ortaya 

koyabilmek için,  örnek olarak seçilen   Türk filmleri,  yabancılaşma olgusunu 

açıklamaya yönelik kuramlar ve Batılılaşma sürecinin Türk toplumu üzerindeki etkileri 

çerçevesinde analiz edilecek ve çalışmanın tarihsel perspektifi bu bölüm içerisinde de 

korunacaktır.  

 Olgunun 1990 sonrası Türk sinemasındaki temsil biçimi ise,   üçüncü bölümün 

temel sorunsalını oluşturmaktadır.  İlk iki bölümde  belirleyici olan  tarihsel perspektif 

çerçevesinde gelinen noktaya bağlı olarak, Türk sinemasının bu döneminde 

yabancılaşma olgusunun, Marxist kuramdan çok, tüketim kültürünü merkeze alan  

kuramlar ile açıklanabileceği   varsayılmaktadır.  Bu bağlamda ilk varsayım ile paralel 

olarak   ikinci varsayım da, 1990 sonrası Türk sinemasında yabancılaşma olgusunun, 

tüketim kültürü ve yeni kentli yoksulluk olguları  ile somutlaştırıldığı iddiasına 

dayandırılmaktadır.   Öte yandan, bu süreçte Türk sinemasının özgün bir dil olarak 

gelişme aşaması da belli bir noktaya ulaşmıştır ve bu nedenle söz konusu dönemi  

kapsayan süreçte Türk filmlerinde yabancılaşma olgusunun incelenmesinde, tematik 

analizin yanında,  görsel dil aracılığıyla oluşturulan biçimsel verilerin de önem taşıdığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmanın son bölümünde, yabancılaşma olgusunun 

ortaya çıkartılmasına yönelik film analizlerinde, Bordwell’in tarihsel – biçimci 

yönteminden yararlanılmıştır.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

YABANCILAŞMA OLGUSUNUN TARİHSEL VE TOPLUMSAL SÜREÇ 

İÇERİSİNDEKİ EVRİMİ 

 

I-YABANCILAŞMA OLGUSUNUN GENEL ÇERÇEVESİ VE BATI  

KÜLTÜRÜNDEKİ   GELİŞİMİ 

 Herhangi bir toplumsal olgunun, belli bir toplumda nasıl algılandığı ve ne tür 

yansımalara sebep olduğu konusu, o toplumun dünyayı algılama biçimi ile doğrudan 

ilgili olacaktır. Bu algılama ise, toplumdan topluma farklılıklar göstereceği gibi,  aynı 

toplum içinde  tarihsel gelişim sürecine bağlı olarak ortaya çıkan siyasal , ekonomik ve 

kültürel dönüşümler tarafından da etkilenecektir.  Toplumsal bir olgu olan yabancılaşma 

da, bu bakış açısı içerisinde değerlendirildiğinde Doğu ve Batı toplumları için farklı 

anlamlar ifade etmekte ve farklı bir gelişim sürecini yansıtmaktadır. Olgunun bugün 

taşıdığı anlamı, tarihsel ve toplumsal bir bağlam içerisinde ele alabilmek için, bu 

gelişim sürecinin açıklanması gerektiğine inanılmaktadır.  

 Batı kökenli bir olgu olması nedeniyle, yabancılaşmaya  yönelik ilk açıklamalar 

da Batı’da ortaya çıkmış ve dolayısıyla  teorik çerçeve, olgunun öncelikle  Batı 

toplumlarındaki görünümlerine ışık tutacak biçimde somutlaşmıştır. Ancak tarihsel 

süreç içerisinde Doğu ve Batı arasındaki ilişkiye bağlı olarak,  yabancılaşmanın  artık 

Doğu toplumlarında da, özgün  koşullar çerçevesinde  ortaya çıktığı görülmektedir. 

 Türk toplumunda bu olgunun  ortaya çıkışını ve görünüm biçimlerini  

anlayabilmek için, yabancılaşmanın  öncelikle Batı için ne anlama geldiğini, onun 

tarihsel sürecinde nasıl bir gelişim çizgisi sonuncuda ortaya çıktığını ve Türk 

toplumunun bu süreçle ilişkisini ortaya koymak gerekmektedir. Bu nedenle araştırmanın 

birinci bölümünün ilk ana başlığı altında öncelikle yabancılaşma olgusunun   tanımı ve 

içeriği açıklanacak, ardından yabancılaşmanın  Batı toplumlarındaki tarihsel süreç 

içerisinde geçirdiği evrime ve olguya  yönelik kuramsal açıklamalara yer verilecektir.  

İkinci ana başlıkta ise, olgunun Türk toplumunda ortaya çıkışı ve gelişim serüveni 

anlatılmaktadır. Böylece Türkiye’deki yabancılaşmanın Batı toplumu ile ilişkisi de 

ortaya çıkarılmış olacaktır.   
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A- YABANCILAŞMA OLGUSUNUN TANIMI VE  GELİŞİM SÜRECİ  

1- Yabancılaşma Olgusunun Tanımı ve İçeriği    

 Oldukça geniş kapsamlı bir olguya işaret eden yabancılaşma kavramı, 

başlangıçta  tümüyle dini bir anlam ifade etmesine rağmen,  toplumsal yaşamdaki 

gelişmelere ve bunların sosyal bilimlerdeki yansımalarına paralel olarak, zaman 

içerisinde farklı anlam boyutları da kazanmıştır. Olguyu açıklamaya yönelik tartışmalar 

özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hız kazanmış ve bu tartışmalar  zamanla  

varoluşçu filozoflar, psikologlar, sosyologlar, edebiyat eleştirmenleri ve yazarların  da 

dahil olduğu geniş bir alana yayılmıştır.  

Sözlük anlamı olarak, “birbirleriyle uyum içinde yerli yerinde duran şeylerin 

birbirinden ayrılmasını, koparılmasını , ufalanmasını niteleyen her türden toplumsal ya 

da ruhbilimsel kötülüğün adı”1 olarak bilinen yabancılaşma kavramı, daha  genel bir 

ifadeyle “kendi benliğini unutma, farkında olamama veya benimsememe”2 anlamına 

gelmektedir.  

Epistemolojik olarak, Grekçe ‘alliosis’ ve bundan türetilmiş olan Latin kökenli 

‘alienatio’ sözcüklerine karşılık gelen kavram, dilimizde ‘esrime, kendinden geçme, 

benliğinin dışına çıkma’ (ekstasis) anlamında kullanılmaktadır.  Epistemolojik içerikte 

görülen bu mistik boyut, olgunun yazınsal tarihin başlangıcı olan Homer (M.Ö. 8.yy 

:arkaik dönem)’den itibaren,  kazandığı teolojik boyutu ile de  paralellik taşımaktadır. 

Yahudi geleneği ile başlayan ve tüm Batı dinleri tarihini etkileyen ‘sonsuz gezgin’ 

motifinin temsilcisi olan Abram, ‘yabancılaşmış insan’ın prototipi ve evrensel 

simgesidir.  Ailesinden, ulusundan ve dininden kopmuş, yoldaş, klan ve akrabalarının 

dışına düşmüş, yersiz yurtsuz bir göçebe olan Abram, sevme ve ait olma yetisine sahip 

olmadığı için, kendisini aşkın bir kudrete teslim etmiş ve böylece sevgi eksikliğini 

boyun eğme ile telafi etmiştir. Bu süreçte kendine yabancılaşan Abram,  özünde var 

olan tüm iyi nitelikleri, yabancı bir mutlak varlığa yansıtmış ve bunun  karşılığında 

adının İbrahim’e dönüşmesiyle simgelenen yeni bir kimlik edinmiştir.3   

Abram ile simgelenen yabancılaşmış insan tipinin temel özelliklerinin, çağdaş 

‘öteki’ tanımlamasına ilişkin unsurların bir tür arketipi niteliğinde olduğunu ve bu 
                                                
1 Sarp Erk Ulaş v.d., Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, s. 1563. 
2 Ali Şeraiti, Medeniyet ve Modernizm,  Çev: İsa Çakan, Yeni Zamanlar Yay, İstanbul, s. 11. 
3 Temel Demirer, Sibel Özbudun, Yabancılaşma, Özgür Üniversite Kitaplığı, Ankara, 1998, s. 9-10. 
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arkeik tanımlamada vurgunun,  özellikle  ‘yersiz yurtsuzluk’ ve ‘kendine ait niteliklerin  

aşkın bir varlığa yüklenmesi’  unsurlarında olduğunu   söylemek mümkündür.  

Eski Ahit’te ise   ‘yabancılaşma’ fikri, temelde puta tapma (putperestlik) ile 

ilişkili olarak ele alınmaktadır; ancak yabancılaşmaya yol açan şey, putperestliğin 

özündeki çok tanrılılık değil, tapılan putların insan eliyle yapılmış nesneler olmasıdır. 

Burada da insan, Abram’a olduğu gibi,   insan olmaya ilişkin özelliklerini, kendi 

dışındaki bir başka varlığa yüklemektedir; ama bu kez söz konusu olan ‘aşkın bir varlık’ 

değil, onun kendi eliyle yaptığı nesneler (putlar) dir. İnsani niteliklerini (yani onu diğer 

türlerden ayıran temel özellikleri) kendisinden soyutlayarak bu nesnelere yüklemiş 

olduğundan,   (insan) artık kendi ürettiği nesne karşısında, kendisi  nesneleşmekte ve  

zamanla  bu  nesneleri yücelterek, sonunda  onların egemenliğine girmekte ve 

köleleşmektedir.4  “İşte insanlar, böyle davranarak  kendi yaşam güçlerinden  ve  kendi   

yeteneklerinin  zenginliğinden  uzaklaşır,  onlara yabancılaşırlar.”5   Kendisini  artık 

yaratıcı bir kişilik  olarak  algılayamayan insan, yeteneklerini yitirdikçe putlara daha 

bağımlı bir hale gelmektedir. 

Eski Ahit’te sözü geçen ‘putlar’ın zaman içinde, sadece teolojik bir anlam ile 

sınırlı kalmayarak,  Tanrı, din, devlet, ideoloji , kişi,  eşya vb herhangi bir şey ile yer 

değiştirdiği bilinmektedir. Bu  durumda “puta tapma,  insanoğlunun , yaratıcı gücüyle 

kendini verdiği ve sonra da kayıtsız şartsız boyun eğdiği herhangi bir şeye ibadettir.”6   

Bu bilgiler ışığında, Homeros ve Eski Ahit’teki yabancılaşma yorumlamaları, farklı 

nedenlerden kaynaklansa da, olgunun temel önermeleri konusunda paralel söylemler 

içermektedirler.  

Her iki kaynakta da yabancılaşma olgusu, temelde insanın kendi öz 

yeteneklerinden  ve niteliklerinden uzaklaşmasını ve bu uzaklaşmanın sonucunda da, 

insanın kendi dışındaki ve kendisinin oluşturduğu (aşkın bir varlık veya kendi eliyle 

yaptığı nesne: put) bir varlığı yüceltip, o varlığa boyun eğmesini, yani yaşam 

karşısındaki ‘özne’ konumunu kaybederek ‘nesne’ durumuna geçmesini;  

                                                
4 Erich Fromm, Marx’ın İnsan Anlayışı, Çeviren: Kaan Ökten, Arıtan Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 106-
107. 
5 Fromm, a.g.e., s. 107. 
6 Barlas Tolan, Çağdaş İnsanın Bunalımı: Anomi ve Yabancılaşma, Ankara İktisadi ve İdari Bilimler 
Akademisi Yayınları No: 166, Ankara, 1981, s. 283. 
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edilgenleşmesini  ifade etmektedir.  Homeros’ta  buna ek olarak, ‘yersiz yurtsuzluk’ 

boyutu da vurgulanmaktadır. Toplumsal değişimlerin ortaya çıkardığı materyalist 

yorumlamalarla birlikte, kavramın içeriğinde bazı dönüşümler ortaya çıkmış olsa da,  

Eski Ahid’den günümüze kadar, tüm yabancılaşma tanımlamalarında bu ‘özünü ve 

bağlamını yitirme’ içeriğini bulmak mümkündür. 

Kuramsal bir bakış açısından yoksun olan bu yorumlamalardan sonra, 

yabancılaşma olgusunu ciddi bir sistematik içerisinde ele alan ve böylece kavramın  

felsefe literatürüne girmesini sağlayan kişi  Georg Wilhelm Friedrich Hegel’dir. 

Ardından da Søren Aabye Kierkagaard ve Martin Heidegger  tarafından incelenen bu 

olgu, varoluşçu felsefenin ana fikri haline gelmiştir.  

Yabancılaşmanın edebiyattan felsefeye kadar geniş bir  yelpaze içinde 

inceleniyor olması, bir yandan bu olgunun önemini vurgularken, öte yandan da 

kavramın tanımlanmasında belirsizliklere neden olmaktadır.  Örneğin bu olguya yönelik 

tartışmalarda sıklıkla, sosyolojideki ‘anomi’ ve özellikle Marxist literatürdeki ‘fetişizm’ 

ve ‘şeyleşme’ kavramlarına rastlanmaktadır; oysa bu kavramlarla yakın ilişki içerisinde 

olmasına rağmen, yabancılaşma  temelde onlarla özdeş bir anlam taşımamaktadır.  

‘Şeyleşme’ ve  ‘fetişizm’, Marxist yabancılaşma kuramının önemli kavramları olduğu 

için, ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir.   ‘Anomi’ kavramı ise, 

yabancılaşmayı, içeriğindeki ideolojik boyutundan soyutlayarak açıklamakta ve bir 

bakıma kavramın anlam yitirmesine yol açmaktadırlar. Bu noktanın ayırt edilmesi 

çalışma açısından önemli görüldüğünden, yabancılaşma konusundaki kuramsal 

yaklaşımlara geçmeden önce, sıklıkla, bu olgunun yerine kullanılan ‘anomi’ nin, 

‘yabancılaşma’ dan  farkını ve   yabancılaşma olgusunu açıklamakta neden yetersiz 

kaldığının belirtilmesi gerekli görülmüştür. 

Yabancılaşma ile ilgili olarak Marx’tan sonra yapılan çalışmalarda, olguya 

Hegel’in kazandırdığı felsefi boyut dışlanmış, dolayısıyla kavram farklı bir anlama 

kaydırılmıştır. Bu soyutlamanın temelinde, özellikle  Max Weber ve Emile Durkheim 

ile ilişkisi olan toplumbilim okullarının, felsefeyi sosyolojinin ilgi alanından 

çıkarmalarının etkisi olduğu söylenebilir.7  İlk kez Emile Durkheim’ın  ‘Toplumsal 

İşbölümü Üzerine’ (1893) ve  ‘İntihar’(1897) isimli yapıtlarında geçen ‘anomi’ 

                                                
7 Haluk Sunat, “Yabacılaşma ve Birey (II)”, Birikim, 1996, s.59. 
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kavramı, temelde bu tür bir sosyolojik yaklaşımın ürünüdür.  Marx’ın temel 

öncüllerinden biri olan yabancılaşma kavramı ise, sosyolojik, ekonomik ve felsefi 

unsurları içinde barındıran daha geniş spektrumlu bir terimdir. 

Aslında her iki kavram da,  toplumsal yapıdaki ideal düzenden bir sapma olarak 

görülen olumsuzluk veya düzensizlikleri vurgulamakta ve bu sapmaya yol açan temel 

nedenin de, uzmanlaşma ve sınıf farklılıklarına yol açan  sanayileşme süreci olduğunu 

ifade etmektedir. Bu anlamda her iki kavram da bireysel değil, toplumsal bağlamı temel 

almaktadır.  Bununla birlikte genel anlamı ile,   “toplumdaki normların ya da kuralların, 

işlevini yitirmesi sonucu meydana gelen bunalım ve dengesizlik durumu”8 olarak 

tanımlanan ‘anomi’ kavramı,  bu dengesizlik durumunun giderilmesi için yeni bir 

yapılanma sürecini önermez; aksine mevcut düzenin aksayan yanlarının çeşitli 

kısıtlamalar ve toplumsal düzenlemeler aracılığıyla düzeltilmesini ve  varolan düzenin 

devam ettirilmesini önermektedir.  

Marx’ın ‘yabancılaşma’ kavramı ise “yalnızca ekonomik, toplumsal veya siyasal 

ilişkilerdeki bir bozulmanın ürünü ya da sonucu değildir. Yabancılaşma aksine, bütün 

bu ilişkilerdeki bozukluk ve aksamaların sonucunda insanın kendi özüne ters 

düşmesidir;(...)”9. Bu nedenle de bu kavram, var olan yapının tümden değiştirildiği yeni 

bir düzen hedefini vurgulamaktadır. 

Durkheim’den sonra da çeşitli araştırmacılar tarafından incelenen ‘anomi’, 

özellikle 1960’lı yıllarda Amerikan Sosyoloji Ekolü’nün ilgi alanına girmiştir.  Ekol, 

yabancılaşma terimini ‘anomi’ anlamında kullanırken, onu yaratan toplumsal koşulları 

veri olarak kabul etmekle birlikte,  yabancılaşmayı daha  çok bireysel ve psikolojik bir 

olgu gibi değerlendirmekte ve psikopatolojik bir durum olarak açıklamaktadır. 

“Yabancılaşma giderek , salt psikolojik ve bireysel düzeyde ele alınmakta ve bu ‘ruh 

haline’ neden olan etkenler ortadan kaldırıldığında, başka herhangi bir yapısal 

değişmeye gerek kalmadan soruna çözüm getirilmiş olacağı düşüncesi, üstü kapalı 

olarak öne sürülmektedir.”10 Kitle iletişim kuramlarında da liberal yaklaşımlar olarak 

karşılığını bulan bu yönelimin nedeni  araştırılırken, o dönemin toplumsal siyasal 

                                                
8 Vehbi Bayhan, Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1984, s.23. 
9 Tolan, a.g.e., s.177. 
10 A.g.e., s.166. 
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koşullarının dışında, Amerikalı toplumbilimcilerin, sistemin devamı ve yeniden 

üretilmesi konusundaki önemli misyonlarının da göz önünde tutulması gerekmektedir.  

Altmış sekiz döneminin Amerika’daki yansımalarının neden olduğu toplumsal 

bunalım sürecinde, kendilerini ‘toplum mühendisleri’ olarak algılayan Amerikan 

Sosyoloji Ekolü araştırmacıları, var olan bunalımı aşma ve toplumsal bütünlüğü yeniden 

sağlama misyonu ile hareket etmişlerdir. Bu nedenle de,  bu dönemde tüm dünyayı 

etkileyen,  kadın hareketleri, siyahların başkaldırısı, savaş karşıtı eylemler vb. toplumsal 

gerçekleri, sistemin sorgulanmasını gerektiren bir olgu olarak değil,  eylemcilerin 

toplumsal normlardan sapmaları ile ilgili bir durum olarak tanımlanmıştır. Ancak 

burada göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır: Toplumsal 

ilkelerden ‘sapma’ nın incelenebilmesi için,  ‘verili toplumsal değerler’ in temel ölçüt 

olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Böylece kavram, daha baştan, eleştirel 

niteliğinden soyutlanmakta ve mevcut sistemin meşrulaştırılarak yeniden üretilmesine 

katkıda bulunan  ideolojik bir işlev yüklenmektedir. 11   

Durkheim’in,  ‘kuralsızlık’ anlamına gelen anomi kavramına daha yakın olan ve 

onun toplumsal düzenin korunması gerekliliğine ilişkin muhafazakarlığı ile paralellik 

taşıyan bu bakış açısı, Amerikan Sosyoloji Ekolü’nün sahip olduğu pozitivist anlayış 

nedeni ile, son noktada, Durkheim’in kuramında var olan toplumsal boyutunu da 

yitirmekte ve böylece, eleştirellikten kopuk, ölçmeye dayalı ampirik yöntemlerce 

belirlenen  ve tümüyle bireysel sonuçlar veren   basit bir ‘sapma’ davranışına 

indirgenmektedir. Ancak ekol içindeki araştırmacılar, bu bireysel sonuçlardan yola 

çıkarak toplumsal genellemeler yapmaktadır.  Maddi ve ekonomik alt yapıyı, teknolojik 

gelişme düzeyini, kültürel ve toplumsal özgüllük  gibi boyutları bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak ihmal eden bu indirgemeci anlayışta, araştırılan olgu, felsefi ve ideolojik 

bağlamından soyutlandığı için eleştirel ve toplumsal niteliğini yitirmekte ancak,  

ampirik yöntemlere dayandırıldığı için, nesnel ve bilimsel bir kavram olarak  

değerlendirilmektedir.  

Bir yandan çok geniş bir alana yayılan disiplinler içinde ve farklı boyutlarıyla 

ele alınması, öte yandan aynı disiplin içerisinde tarihsel ve toplumsal koşullara bağlı 

                                                
11 Pars Esin,  İş Bölümü, Yabancılaşma ve Sosyal Politika – Kuramsal Bir Yaklaşım – Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., Ankara, 1982, s. 106. 
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olarak, kendi içerisinde geçirdiği dönüşümler nedeniyle, yabancılaşma olgusu 

başlangıçtan günümüze kadar, zaman zaman yeni anlam boyutları kazanmış  zaman 

zaman tam da tam tersi bir şekilde anlam kaybına uğramış veya başka kavramlarla 

açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada bu sorunun ortadan kaldırılması için, 

yabancılaşma olgusu, tarihsel ve toplumsal bağlam içerisinde ele alınmıştır. 

 

2- Yabancılaşma Olgusunun Tarihsel ve Toplumsal Gelişim Süreci 

Yabancılaşmanın birey ile ilişkisi, Batı toplumlarının modernizm süreci 

içerisinde yaşanan gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Ortaçağ Avrupa’sının sadece 

türsel bir varlık olarak önem taşıyan ‘insan’ı,  modernizm sürecinde “kendi hak ve 

çıkarlarını talep eden ve bizzat kendisine değer atfedilen”12 bir varlık olarak tanımlanan 

‘birey’e evrilmiştir. Avrupa’ya özgü bu iki farklı tarihsel süreç,  dünyanın algılanma 

biçimine ve dolayısıyla toplumsal yaşamın düzenlenmesine  ilişkin iki farklı bakış 

açısını ortaya çıkarmıştır. 

Erich Fromm’a göre ortaçağda  insanın bireysel özgürlüklerinin önündeki temel 

engel, düşünürün ‘ilk bağlar’ adını verdiği sembolik  bağlardır. Toplum ve birey  

arasındaki ilişkiyi oluşturan organik nitelikli bu bağlar,  çocuğu annesine,  ilkel toplum 

üyesini klanına ve doğaya ya da   ortaçağ insanını,  kiliseye  ve toplumsal kastına 

bağlamaktadır.  Bu bağlamda  insanı, ‘yalnızlık’, ‘soyutlanmışlık’ ve ‘güçsüzlük’ gibi 

duygulardan koruyarak ona, ‘bir yere ait olma’ ve ‘güvenlik’ duygusu veren ‘ilk bağlar’,   

buna karşılık onun ‘birey’ olma sürecini engellemektedir; dolayısıyla insan, ancak bu 

bağlardan kurtulabildiği ölçüde özgürleşebilmektedir.13 Fromm’un bu düşüncesi temel 

alındığında,    ortaçağ ‘insan’ının, modern ‘birey’ e dönüşmesinin, aynı zamanda onun,  

bu ‘ilk bağlar’ ından kurtularak,   bireysel özgürlüğünü kazanma serüveni olduğu 

görülmektedir.  

12. yüzyılın başından 16. yüzyılın sonlarına kadar süren  Ortaçağ döneminin 

feodal toplum yapısında,  her insan  belli bir sınıfın üyesi olarak doğmakta ve tüm 

yaşamı boyunca bu sınıfa dahil  kalmaktadır. Toprak sahiplerinin iktidar alanı içinde 

çalışan geniş bir köylü sınıfı ve ticaretle uğraşan loncalara dayalı  olan  bu yapılanmada, 
                                                
12 Nilgün Toker, Tarih Felsefesi- Yayınlanmamış Ders Notları, E.Ü. İletişim Fakültesi, İzmir, 2005. 
13 Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış,  Çev. Şemsa Yeğin,  Payel Yay., Bilim Kitapları: 29, İstanbul, 
1996, s. 36. 
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insan doğuştan serf, köylü veya zanaatkardır.   Bu anlamda daha doğduğu andan 

itibaren bir ‘aidiyet’ duygusuna sahip olan ortaçağ insanı, kim olduğuna  ve  neden 

yaşadığına dair varoluşsal sorulara karşılık olarak, herhangi bir  şüpheye yer 

vermeyecek kadar net ve değişmez yanıtlara sahiptir. Çünkü, Ortaçağ Avrupa’sında 

“inançların , önyargıların ve kabullerin; evrene, yaşama ve ölüme ait varsayımların 

kaynağı, Hıristiyanlık ve ardındaki ataerkil algılamadır.”14  Bu dönemde, hayatın 

ekonomik, siyasal ve bireysel tüm alanlarını düzenleyen Katolik Kilisesi’nin, bu 

düzenlemeleri Hıristiyanlık Dini’nin temel ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirdiğine ve 

sahip olduğu yetkiyi de  İlahi Güç’ten aldığına   inanılmaktadır.   Bu inanç, ortaçağ 

insanında,  mevcut sistemin,  doğal, meşru ve değiştirilemez bir nitelik taşıdığı 

yanılsamasını oluşturmuştur. Dolayısıyla, ortaçağ insanının sınıf değiştirmesi ya da 

bağlı bulunduğu sınıfın kurallarına karşı çıkması kesinlikle yasaklanmıştır ve ona, 

sadece bir gurubun parçası olması halinde anlam atfedilmiştir. Toplumsal yaşamı 

düzenleyen aynı katı algılama,  ekonomik etkinliklere ilişkin temel ilkeleri  de 

belirlemektedir:   

Ticaret, kamu yararına yapılması gereken bir etkinlik olarak tanımlanmakta, elde 

edilecek kârın hiçbir zaman, emeğin ücretinden fazla olmaması gerekmektedir. 

Rekabete çok az izin verilirken, kendi içinde yüceltilmeyen ancak hoş görülen özel 

mülkiyet, insanın zaafına verilen bir ödün olarak görülmekte, ancak  insan doğasının 

yeterince gelişmesi halinde, ideal sistemin komünizm olduğu ifade edilmektedir.15  

Ekonomik yaşamı belirleyen bu kurallar,   Hıristiyanlığın temel amacı olan ‘günahsız 

yaşamak’  ve ‘yabancılaşmadan kurtulmak’ ilkesine dayandırılmaktadır; çalışmak ise, 

ancak bu amaca hizmet eden etkinliklerden birisi olarak  anlam taşımaktadır.  

Katı bir sınıfsal oluşumu, kapalı ve kuralcı bir toplumsal yaşamı vurgulayan bu 

yapılanmada, ortaçağ insanı toplumsal alanda  olduğu gibi ekonomik alanda  da 

belirlenilmişliklerin dışına çıkamamış ve bireysel bir varlık olarak tanınmamıştır. Gerek 

ekonomik gerekse toplumsal yaşamda  ‘güvenlik’ ve ‘aidiyet’ duygusuna sahip olmakla 

birlikte,  özgür iradesine dayalı kararlar verebilen, girişimci ve ‘etken’ bir ‘özne’ 

konumuna gelememiş,  lonca,   sınıf ya da kast içindeki bir organizma olarak kalmıştır. 
                                                
14 Ethen Mahçupyan,  “Modern Bireyin ve Bölünmüş Aklın Binyılı” Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 
10, 2000, s.16. 
15 Fromm, Özgürlükten Kaçış, s.57-58. 
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Bu anlamda ortaçağ Avrupa’sında henüz ‘birey’ denilen varlık biçiminden söz etmek 

mümkün olmamaktadır. Ancak, Aydınlanma döneminde  pozitivizmin gelişmesine bağlı 

olarak, Hıristiyanlık dini ve onun toplumsal yaşamda  belirlediği tüm düzenlemelerin 

sorgulanmasıyla birlikte, ortaçağ insanı için  bu ilksel bağlarından kurtulma ve birey 

olma süreci başlayacaktır.    

 Aydınlanma Dönemi ile başlayan ve tamamlanmış bir evreyi ifade eden 

modernizm, özünde Batı toplumlarının tarihsel evrimine ilişkin, doğal  bir sürece atıfta 

bulunmaktadır. ‘Modern toplum’ un ve buna dayalı olarak oluşturulan ‘Batı’ 

zihniyetinin temel değerlerinin oluşum ve gelişimini ifade eden bu süreç, “yeni bir bilim 

anlayışı, yeni bir siyasal düzen , yeni bir iktisadi düşünce yapısı ve yeni bir ahlak 

anlayışı  ortaya koymaktadır.”16  Bu anlamda ‘geleneksel olan’ dan  kesin bir kopuşa 

vurgu yapan  modernizm sürecini,  üç temel aşamada incelemek mümkündür.  

“Kabaca 16.yüzyılın başlarından 18.yüzyılın başına dek uzanan ilk evrede insanlar 
modern hayatı algılamaya yeni başlamışlardır; (…) İkinci evremiz 1789’ların büyük 
devrimci dalgasıyla başlar.  (…) 20.yüzyılda, üçüncü ve son evremizde, modernleşme 
süreci neredeyse tüm dünyayı kaplayacak kadar yayılmış ve gelişmekte olan  modernist  
dünya kültürü,  sanatta ve düşünce alanında göz alıcı başarılar sağlamıştır.”17 

 
İlk evre, ortaçağ sonlarına doğru Avrupa’daki ekonomik, toplumsal ve siyasal 

gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan ve Aydınlanma Dönemi olarak bilinen sürece 

işaret etmektedir. Aydınlanma kısaca, “XVII.yüzyıl’da İngiltere’de başlamış, 

XVIII.yüzyıl’da  Fransa ile Almanya’da olgunluğa erişerek tüm Avrupa’da etkin olmuş 

düşünce hareketi”18 olarak açıklanabilmektedir. Bu anlamda genel olarak Avrupa’ya 

özgü bir süreci ifade eden bu dönem, sonuçları bağlamında incelendiğinde, ortaçağın 

tüm geleneksel kurum ve kuruluşlarını ortadan kaldıran siyasal bir nitelik taşımakta ve 

bu anlamda ‘gelenekselin modernleşmesi’19  sürecini ifade etmektedir.  

“Bu hareketin amacı, insanları, esasta ‘kötü’, bu nedenle de ‘kötüleştirici’ olduğuna 
inanılan mit, önyargı ve hurafeyi  (dolayısıyla da bunları üreten ve kurumsallaştırdığı 
varsayılan kurulu dini)  temsil ettiğine inanılan ‘eski düzen’ den kurtararak, yine esasta ‘iyi’ 
ve ‘özgürleştirici’ olduğu çekincesiz kabul edilen ‘aklın düzeni’ne sokmaktadır.(…) Bu 
nedenle Aydınlanma, aynı zamanda Akıl  Çağı olarak da adlandırılmaktadır. 20 

                                                
16 Madam Sarup, , Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Çev: A. Baki Güçlü, Ark Yayınları, Ankara, 
1995, s. 172. 
17Marshall Berman, , “Modernlik, Dün, Bugün ve Yarın”,  Çev: Ümit Altuğ, Birikim Dergisi, sayı: 34, 
1992,  s.44. 
18 Ulaş, a.g.e., s. 138. 
19 Fuat Ercan, Modernizm, Kapitalizm, Azgelişmişlik, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001, s.22. 
20 Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yay., İstanbul, 2001, s.13-14. 
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İngiltere’de Rönesans Hareketleri ile başlayan bu dönem, çağdaş toplumun 

kapitalist ekonomik yapısının temellerini oluşturan ekonomik dönüşümlerden 

kaynaklanmıştır. Ortaçağ Avrupa’sında kâr amacı güdülmeksizin yapılan ticaret 

anlayışı, Yeni Dünya’nın keşfi ile birlikte, uluslararası pazarı hedef alan, kâra dayalı bir 

nitelik kazanmıştır. Sermaye birikimi ve tekelleşmenin neden olduğu ağır rekabet 

koşulları,  loncalık bağlarını zayıflatmış ve birçok loncanın dağılmasına neden 

olmuştur. Böylece loncaya ya da herhangi bir guruba aidiyetinden ‘özgürleşen’ insanın,  

ne pahasına olursa olsun pazarda varlığını sürdürebilme zorunluluğu, onun bu amaca 

yönelik kişisel çabasını ön plana çıkartmıştır. Eskinin ‘ortak’larını,  potansiyel 

‘rakip’ler haline getiren bu gelişmeler sonucunda, ortaçağ insanı, ekonomik anlamda, 

kendi başına eyleme geçebilen ve pazardaki varlığını kişisel kararları doğrultusunda 

sürdüren ‘birey’e evrilmektedir.  

Aynı dönemde Avrupa’da ortaya çıkan bilimsel gelişmeler,  toplumsal yaşamın 

ekonomik boyutundaki bu dönüşümlerin, dinsel alana da taşınmasına neden olmuştur.  

Galilei Galilleo’nun teleskop aracılığıyla gezegenleri gözlemlemesi ve  gezegenler 

arasındaki uyumdan yola çıkarak bulduğu hareket yasası ile birlikte,   evrenin işleyiş 

yasası da açığa çıkartılmış ve bu bilgi, evrenin düzeninden sorumlu olan  Tanrı’nın 

varlığını anlamsızlaşmıştır.21 Ortaçağ Avrupası’nın tüm inanç sistemlerini temelinden 

sarsan bu gelişme, Rönesans hareketleri ile başlatılan gelenekten kopuş sürecini,  

Almanya’da Martin Luther’in düşünceleri ile dinsel alana taşınmış ve toplumsal 

yaşamdaki somut ifadesini de Reform Hareketleri ile bulmuştur. 

Reform Hareketleri, Ortaçağ Avrupası’nın içinde barındırdığı siyasi ve ekonomik 

adaletsizliklere ve bu adaletsizliklerin temel meşrulaştırıcısı olarak görülen kurumsal 

dine (Katolik Kilisesi) yönelik bir başkaldırı niteliği taşımaktadır. Luther uyumun, 

güçler arası eşitlikle mümkün olacağı inancından yola çıkarak,   toplumsal yaşamın her 

alanında ‘eşitlik’ talep etmektedir. Öte yandan, Kilise’nin görev ve yetkilerinin de 

sınırlandırılması gerektiğini ileri süren Luther,    dini  kurumsal bir nitelikten çıkarıp, 

vicdani sorumluluk temeline dayalı bireysel bir alana indirgemektedir. Toplumsal 

yaşamda çok önemli bir dönüşüme neden olan bu yeni algılama biçimi ile, daha sonra 

                                                
21Nilgün Toker, Tarih Felsefesi- Yayımlanmamış Ders Notları, E. Ü. İletişim Fakültesi, İzmir, 2005. 
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‘laiklik’ olarak isimlendirilecek ve modern toplumun en önemli unsuru haline gelecek  

olan ilkenin  de temelleri  atılmış olmaktadır.   

“Rönesans, öz olarak bireyin ortaya çıkmasıdır. Rönesans’ın dinsel alana yansıması 
olan Reformasyon, Doğu’nun mistizm geleneği içindeki bir din olan Hıristiyanlığı bireysel 
hale getirerek, (…) dünyeviden ruhaniye taşımıştır. (…)Sonradan laiklik adını vereceğimiz 
bu oluşum, Batı’nın en belirgin kurumudur (…).”22    

 
Geleneksel yapının idealist algılama biçimi içerisindeki temel unsuru oluşturan 

‘Tin’, bu tür bir laikleşme sürecinde,  yerini ‘akıl’ a yani ‘madde’ye ve onun toplumsal 

yaşamdaki karşılığı olan ‘birey’ e terk etmekte; böylece ‘birey’ , tüm modernleşme 

sürecinin temel kurucu unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda moderniteyi 

tanımlayan temel özellik,  “geleneksel toplum bağlarından kurtulmuş, kendi aklıyla 

kendini yönlendiren bireyin doğması”23 olarak ifade edilebilmektedir. Artık insan, antik 

dönemin idealist algılama biçimine egemen olan ‘insana ait her şeyin ilahi bir güç 

tarafından çok önceden belirlendiği ve değişmez olduğu’ inancından kaynaklanan 

edilgen / nesne konumundan kurtulmakta ve dünyevi bir varlık olarak,  akıl 

öncülüğünde ‘kendi çıkarları peşinde koşan’ bir  etken / özneye dönüşmektedir.  

Ortaçağ insanını birey’e dönüştüren bu süreçte, ‘insan’(akıl)’ a olan  inanç, insan 

aklını her şeyin ölçüsü olarak gören ve onun dünyayı algılama ve dönüştürme gücüne 

yönelik büyük bir inancı ifade eden  hümanizmi  modern toplumun temel ilkelerinden 

biri haline getirmiştir.24  İnsana olan bu inanç, hümanizmin akıl–araç arasındaki ilişkiyi 

ön planda tutmasından kaynaklanmaktadır. Akıl, alet yardımı ile görünenin arkasındaki 

temel gerçekliğe ulaşabilmekte, böylece doğa ve toplumun işleyişine ilişkin yasaları 

ortaya çıkarabilmektedir. Bu gelişme, insanın teknoloji (araç) yardımıyla, doğaya 

egemen olabileceği ve daha mutlu bir hayat süreceği inancına neden olmaktadır. Bu 

noktada, modern toplumun bir diğer olmazsa olmaz ilkesi olarak ‘ilerleme’  unsurunu 

ortaya çıkmaktadır.   

                                                
22 Mehmet Ali Kılıçbay “Fakir Akrabanın Tarihi”, Doğu- Batı Dergisi, Sayı2, 1998, s. 54. 
23 İlhan Tekeli, “Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anlatı, Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce” Siyasi Düşünce : Modernleşme ve Batılılaşma Cilt 3, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2004, s.20. 
24 Vedat Günyol, “Daldan Dala”, Adam Yayınları, İstanbul, 1982’ den aktaran:  Kaya Akyıldız,  “Mavi 
Anadolculuk”, Modern Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batılılaşma Cilt 3 a.g.e., s.478. 
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İlerleme’ düşüncesi, ‘kötü’ olan her şeyin, tarihsel süreç içerisinde yerini ‘daha 

iyi’ olana bırakacağına yönelik inancı da vurgulamaktadır.25  Bu bakış açısı ile 

değerlendirildiğinde, modern toplum kavramı da, geleneksel toplumdan daha ‘ileri’ 

dolayısıyla da daha iyi olan bir toplumu ifade etmektedir. 

Aydınlanma Dönemi’nde ortaya çıkan toplumsal, ekonomik, düşünsel ve bilimsel 

alanlardaki tüm bu gelişmelerin siyasal alandaki yansıması, Fransız Devrimi (1789) ile 

somutluk kazanmıştır.  

Roma Katolik Kilisesi’nin sahip olduğu yetki ve güce dayanarak, Protestanlara ve 

inançsızlara karşı sert bir tutum takınması, monarşinin iktidarı kullanmasındaki keyfilik, 

ödül ve fırsat dağıtımında soyun temel kriter olarak kabul edilmesi gibi eşitsiz 

uygulamalar, Fransız Devrimi’ne neden olan toplumsal sorunların başında yer 

almıştır.26  Bu anlamda, Ortaçağ feodalitesinin ekonomik ve siyasi alandaki 

eşitsizliklerini meşrulaştıran idealizmine bir tepki niteliğindeki devrim, materyalist 

dünya görüşüne dayalı, pozitivist, hümanist, eşitlikçi ve ilerlemeci bir siyasal ve 

ekonomik düzen oluşturma talebinden kaynaklanmıştır. Bu amaca ulaşılması ile birlikte, 

Batı’nın modernizm serüveninde, “gelenekselin modernleşmesi”27 sürecini ifade eden 

Aydınlanma dönemi, “(…)bilim, akıl gibi insani erdemlerin ilahi erdemlerle 

yarışabilirliğini, hatta galip bile gelebileceğini formüle ederek, süreci tamamlamıştır.”28   

Böylece Batı’nın tarihsel evriminde, 18 ve 19. yüzyılları kapsayan ikinci dönem olarak,  

“ modernizmin modernleşmesi”29 aşaması başlamaktadır. 

Geleneksel feodal yapının yıkılmasından sonra, artık ‘antik devlet’ e geri 

dönülemeyeceği için,  siyasal alanda ondan tümüyle farklı yeni bir rejim oluşturma 

gerekliliği ortaya çıkmıştır.  ‘Sözleşmeli toplum’ olarak bilinen ve çağdaş sistemlerin 

temelini oluşturan bu yeni rejim, modern toplumun temel birimi olan ‘ulus devlet’ in 

arketipini ortaya çıkarmakta ve Aydınlanma’nın ‘birey’ini, ‘yurttaş’ a dönüştürmektedir.  

 

                                                
25 Çiğdem,  a.g.e., s. 46. 
26 Franco Venturi, “The European Enlightnment,” Italy and the Enlightment: Studies in a Cosmopolitan 
Century London: Longmans, 1972’den aktaran: Said, Edward, çev: Hüsamettin Arslan, “Gelenek”,  Doğu 
Batı Dergisi, sayı: 25, s. 104-105. 
27 Fuat Ercan, Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Bağlam Yay., İstanbul, s.32. 
28 Mahçupyan, a.g.m., ss. 18-19. 
29 Ercan, a.g.e., s.32. 



 17 

Fransız Devrimi ile başlayan bu süreç,  19. yüzyılda İngiltere’de buharlı 

makinenin bulunması ile simgelenen Sanayi Devrimi’ne bağlı olarak, yeni bir boyut 

kazanmış ve sadece Batı toplumları için   değil, tüm dünya toplumları için, siyasi, 

ekonomik ve kültürel alanda  köklü dönüşümlere yol açan bir nitelik kazanmıştır.  

 İlk sanayi devrimi ile  birlikte, doğal enerji yerini mekanik enerjiye bırakırken, 

ikinci sanayi devrimi denilen süreçte, makineler sadece insan enerjisinin değil, insan 

beyninin de yerini  almış ve artık, makinelerin, hem üretim sürecini hem de diğer  

makineleri kontrol ettiği yeni bir döneme girilmiştir.30 Üretim biçimine ilişkin bu 

dönüşüm üretim ilişkilerini de etkilemiş ve geçmişin dayanışmaya dayalı yapılanması, 

modern   toplumun    temel unsurları olan hiyerarşi, bürokrasi ve tüketim olguları ile   

yer değiştirmiştir. Bu gelişmeler, insanın kendisine yönelik algılamalarını da 

dönüştürmüştür. 

 Sanayii toplumunda,  siyasetten iş hayatına ve  günlük yaşama kadar her alanda 

uygulanan ve hiyerarşik olarak düzenlenmiş bürokratik yapılanma içinde,  insanlar 

nesnelerle aynı ilkelerin uygulandığı birer istatistiki veri haline gelmiştir.31 Böylece, 

Aydınlanma Dönemi’nin, kendi çıkarları için özgür iradesiyle edimde bulunabilme 

yeteneğindeki bireyi, artık, sermaye piyasasının çıkarları için, onun üzerinde edimde 

bulunulan, edilgin bir varlığa dönüşmüştür.  

 Öte yandan,   maksimum kar amacına yönelik olarak gerçekleştirilen ve bu 

nedenle ortalama insan zevki ve zekasını ön plana çıkartan kitlesel tüketim nedeniyle, 

insanların zevkleri, zekaları ve kişilikleri standartlaştırılmış, insanların kendilerine 

ilişkin ayırt edici özellikleri yok olmuştur. Bu dönüşüm, robot insan,  tüketim insanı 

veya mekanik insan olarak tanımlanabilecek yeni bir insan tipini ortaya çıkarmıştır.32 

Tüketim unsuru ise, robot insan tipinin, kendisini var edebileceği tek alan olarak, sanayi 

toplumunda yaşamsal bir öneme sahiptir.   

 Dayanışma ve sevgi yerine bireyselliğin önem kazandığı ve  toplumsal yaşamın 

insan   iradesi  ve planlaması tarafından değil, piyasa mekanizması tarafından  

yönlendirildiği bu yeni yapılanmada, eşyanın (sermaye), insandan (emek) üstün olduğu 

bir toplum tipi ortaya çıkmış, güç de etkinliğe bağlı olarak değil, sahip olmayla ilgili bir 
                                                
30 Erich Fromm, Hayatı Sevmek, Arıtan Yayınları, İstanbul, 1997, s.52 -53. 
31 Erich Fromm, Barışın ve Tekniğin Stratejisi, Arıtan Yayınları, İstanbul, 1996 s. 94 -95. 
32 Erich Fromm, a.g.e., 126-128.  
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hale dönüşmüştür.33 Tüm bu gelişmeler, modern toplumun bireyi için, önemli bir 

psikolojik sürece işaret etmektedir.  

 Modernizm sürecinin Aydınlanma Dönemi’nde yaşanan bu gelişmeler 

sonucunda, bir yandan  tinsel ve ekonomik anlamdaki temel ilk bağlarından kurtularak 

özgürleşirken, öte yandan da bu bağların kendisine sunduğu aidiyet ve güvenlik 

duygusundan yoksun kalan birey, artık ekonomik veya dini herhangi bir guruba ait 

olmadığı için, hem  Tanrı hem de pazar ekonomisindeki rakipleri ve soyut ekonomik 

güçler karşısında  tek başına savaşmak zorunda kalmıştır. Dev sanayi toplumunun 

hiyerarşik ve bürokrasiye dayalı egemen ilişki biçimleri içerisinde kaçınılmaz olarak 

yaşadığı bu yalnızlık duygusu, giderek eziklik ve güçsüzlük duygusuna dönüşmüş ve   

birey, kendi benliğinin değersizliğine inanmaya başlamıştır. Bu inançla birlikte, 

yaşamını   kendisine ait olmayan amaçlar için harcayarak kadar edilgen bir noktada 

konumlanmaya başlayan birey,  bundan   sonra, özgürlük pahasına  kaybettiği güvenlik 

duygusunu geri kazanabilmek için,  modern çağın kriterleri içerisinde uygun olan 

davranış biçimini göstermeyi öğrenecek;   bu amaçla, sanayi devrimine kadar geçen 

süre içerisinde  güç ve servet için, daha sonra ise, daha çok tüketmek için uğraşacaktır.34 

Modern toplumda bireyin içinde bulunduğu psikolojik durumu ortaya koyan bu süreç, 

Fromm’un yabancılaşma kuramına temel oluşturmaktadır.  

Ulrich Beck’in tanımlaması ile, ‘endüstriyel toplumun modernleşmesi’ aşamasını 

ifade eden bu süreçte modernlik, sürekli birikim elde etme amacına dayalı, kapitalist 

rasyonelleşme temelinde yeniden örgütlenmiş, ancak toplumsal yapıyı tümüyle disipline 

eden bu örgütlenmede, yaratıcı öznenin, yarattığına yabancı kılındığı bir sürece 

girilmiştir. Bu tür bir toplumda yaşayan insanlar, Franz Kafka’nın öykülerinde 

karşılaşılan, metalaşmış, yaratıcılığını yitirmiş, dolayısıyla böcekleşmiş insanlara 

dönüşmüştür.  Öte yandan,  üretim hacminin artmasına bağlı olarak, kar oranını 

artırmak amacıyla, kitlesel üretime geçilmesi, tüketimin de aynı hızda 

gerçekleştirilmesini zorunlu kılmış ve bu süreçte yaratıcı emek,  kimliksiz tüketiciler 

konumuna indirgenmiştir.35    

                                                
33 Fromm, Sağlıklı Toplum, a.g.e., s.72. 
34 Fromm, Özgürlükten Kaçış,  s.66- 97.  
35 Ercan, a.g.e., s:35.  
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Tarihsel süreç içerisinde Batı’nın özgül koşullarına dayalı bir gelişim çizgisini 

ifade eden bu  yapılanmada, yabancılaşma olgusunun toplumsal yaşamdaki yansıması 

da, bu dönüşümlere bağlı olarak farklı nitelikler kazanmış, dolayısıyla  farklı kuramlar 

çerçevesinde açıklanmıştır. Pozitivizmin ve birey’in henüz var olmadığı Ortaçağ 

Avrupası’nda yabancılaşma olgusu daha çok idealist yaklaşımlar içinde açıklanırken,  

bilimsel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal ve kültürel dönüşümlerin 

yaşandığı ve yine bu gelişmelere bağlı olarak ‘birey’ in merkeze alındığı modernizm 

sürecinde ise, olgu materyalist  kuramlar çerçevesinde açıklanmıştır.  Toplumsal 

yaşamdaki  bu  dönüşümlerin, yabancılaşma olgusunun içeriğine etkileri aşağıda, 

kuramsal açıklamalar çerçevesinde ortaya konulmaktadır.   

 

B-YABANCILAŞMA  OLGUSUNA  YÖNELİK  KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

  1-İdealist  Perspektif İçindeki Yaklaşımlar 

  a- Dualist Temelli Yaklaşımlar*  

Ortaçağ Avrupa’sının dine dayalı toplumsal, ekonomik ve siyasal yapılanması 

bireyin oluşumuna olanak tanımadığından, “modernizm öncesindeki tek birey, her şeyin 

kaynağı olan Tanrı’dır.”36 Bu dönemde madde(insan), henüz felsefi anlamda 

keşfedilmemiştir ve insan kendisinin en temel ilksel bağı olan Tanrı ile bir bütün 

olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla da Ortaçağ Avrupa’sında, yaşama dair her türlü 

sorun, Mutlak Ruh ile ilişkilendirilen idealist bir perspektife dayandırılarak 

açıklanmıştır ve bu bakış açısı doğal olarak, yabancılaşma olgusuna yönelik 

yorumlamaları da etkilemiştir.  

Feodal sistemin barındırdığı adaletsizliklerin Tanrısal bir düzenden 

kaynaklandığına inanılan Ortaçağ Avrupa’sında bu inanç,  sistemin değiştirilmesini 

engellemektedir. Bu durumda dönemin temel problematiğini, “kadir ve mutlak bir 

Tanrı’nın her şeye egemen olduğu bir dünyada kötülüklerin nasıl var olabildiği ve 

insanın niçin acılar ve yoksulluklar içinde bulunduğu”37 sorusu oluşturmuş ve bu soruya 

                                                
* Yabancılaşma olgusunun ‘dualist’ ve ‘teklik postulatı’na dayalı yaklaşımlar şeklinde sınıflandırılması, 
Tuncar Tuğcu’nun Yabancılaşma Problemi adlı kitabında yaptığı sınıflandırmadan baz alınmıştır.  
36 Nilgün Toker, Tarih Felsefesi- Yayınlanmamış Ders Notları, E.Ü. İletişim Fakültesi, İzmir, 2005. 
37 Ünsal Oskay, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya- Bilim- Kurgu ve Korku Sineması, Der 
Yayınları:133, s.232. 
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yönelik yanıt arayışları, düalist temelli bu yabancılaşma yorumlamalarını gündeme 

getirmiştir. 

M.S.II. yüzyıldan itibaren öncelikle gnostizm*  felsefesinde yer edinmiş olan ve 

tüm Avrupa tarihi boyunca özellikle Platinos’da ve ardından da Hıristiyanlık 

felsefesinde etkisini gösteren dualist ontolojiye dayalı bu yabancılaşma açıklamalarında,  

Tanrı ve evrenin birbirine zıt ve karşıt olduğu düşüncesinden hareket edilmekte;  

yabancılaşma olgusu da iyi- kötü çatışması içindeki bu zıtlığa dayandırılmaktadır. 

İçinde yaşanılan evren, Mutlak Ruh’tan kopan bir parça tarafından yaratılmıştır, ancak 

evreni yaratan bu parça, söz konusu kopma nedeniyle artık, Mutlak Ruh’a 

yabancılaşmıştır. Dolayısıyla dünyadaki kötülükler, onu yaratan  yabancılaşmış mutlak 

ruh’tan kaynaklanmaktadır. İnsan da, temelde Tanrısal töze sahip olmasına rağmen, 

kendisine yabancılaşmış olan Tanrı’nın yarattığı ‘maddi evren’de yaşamak zorunda 

kalmış ve bu nedenle o da Tanrısal töze yabancılaşmıştır. Bu durumda  insanın amacı, 

bu yabancılaşmadan kurtularak, tekrar Tanrısal töze ulaşmaktır. 38  

Düalist düşünce yapısı, tarihi bir yabancılaşma ve yabancılaşmadan kurtulama 

süreci olarak algılayan Hıristiyan ilahiyatını da etkilemiştir. Başlangıçta Tanrı 

tarafından,  kendisine benzeyen ve onun sevgisini taşıyan bir varlık olarak yaratılan 

insan, Tanrı buyruğuna uymayarak  ‘günahkar’ olmuştur. Günah, kutsal olanın 

yabancısı olduğu için, bu  andan itibaren insan, başlangıçta benzeri olduğu ‘Baba’ya, 

‘Oğul’ a ve onlar arasındaki kutsal uyuma yabancılaşarak, bu kutsallığını yitirmiş; 

cezalandırılarak cennetten dünyaya kovulmuştur. Günahın yabancılaştırdığına inanılan 

Hıristiyan dini için, bu yabancılaşma, ilk günahtan itibaren tüm insanlığı kapsayan 

evrensel bir olumsuzlanmadır ve insanlığın dünyadaki serüveni, bu yabancılaşmadan 

kurtulama çabası olduğu sürece anlam taşımaktadır.39  

Dualist ontolojiler, dünyayı idealist bir perspektif içinde algılayan  Ortaçağ  

insanı için,  feodal düzenin adaletsiz yapısını anlaşılır kılmakta, insanı koruması 

gereken Tanrı’nın,  neden ona  acı çektirdiğine ilişkin sorulara ikna edici  bir yanıt 

                                                
*Gnostizm: Varlık ve insana ilişkin sorunların açıklanmasına yönelik ancak, kanıtlanabilir olmayan   bir 
bilgi türüdür.   Ayrıntılı bilgi için bknz:  Tuncar Tuğcu, Yabancılaşma Problemi Hıristiyanlığın ve 
Marksizmin Kökenleri, Alesta Yay., Ankara, 2002, s:33-34. 
38 A.g.e., s.33-46 
39 A..g.e., s.67. 
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getirmektedir: Çünkü bu dünyayı yaratan Tanrı, özünü yitirmiş ve kendisine 

yabancılaşmıştır. Bu bakış açısını kabul eden ortaçağ insanı, düzeni değiştirmek yerine, 

bu yabancılaşmış ‘maddi evren’den kurtulmak için, Tanrı’sal Töz’e tekrar kavuşmayı 

beklemektedir. Bu anlamda, dualist ontolojilerde, yabancılaşma olgusu, olumsuz ve 

ortadan kaldırılması gereken bir nitelik taşımaktadır.  

Yabancılaşma olgusunu dönemin egemen algılama biçimi nedeniyle idealist bir 

perspektif içerisinde açıklayan dualist yaklaşımlar,  bir Aydınlanma düşünürü olan 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ile birlikte, yerini teklik postulatına dayalı bir 

sistematiğe bırakmıştır.   

 

b- Teklik Postulatına  Dayalı Yaklaşım 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Türkçe’ye ‘yabancılaşma’ olarak çevrilen 

‘Entausserung ve Entfremdung’ kavramlarını,  1807’de yazdığı Tinin Görüngübilim’i 

adlı eserinde ayrıntılı olarak incelemiş  ve bu kavrama felsefi bir boyut kazandırmıştır.  

Hegel’in bu olguya yönelik  sistematiği,  sürekli bir gelişme ve ilerleme süreci 

içerisinde etkinlik gösteren dinamik bir benlik olarak tanımladığı ‘Tin’ in  (‘Mutlak 

Zihin’, ‘İde’, ‘Logos’, ‘Us’, ‘Akıl’, ‘Geist’, ‘Manevi ya da Kültür Varlığı)  kendine 

yabancılaşması  ve bu yabancılaşmadan kurtulması düşüncesine dayanmaktadır.  

Kendini tanımak,  öz bilincine ve özgürlüğüne kavuşmak amacındaki Mutlak Ruh’un bu 

amaca ulaşabilmesi için, kendisinin, aslında  içinde taşıdığı karşıtlıkların,  yani  ‘Doğa’  

ile ‘Kültür’,  ‘Akıl’ ile ‘Tarih’ ve  ‘İnsan’ ile ‘Dünya’ nın, bir bireşimi olduğunu 

keşfetmesi gerekmektedir. Bu keşif süreci  her bir karşıtlık aşaması için ayrı ayrı 

gerçekleştirilen tez (sav), antitez (karşı-sav) ve sentez (bireşim) şeklindeki  diyalektik 

eylem içerisinde gerçekleşmekte ve son aşamada ‘Geist’, kendisinin tezi ve anti tezi de 

içine alan ama onlardan daha yetkin bir varoluş biçimi olduğunu fark ederek,  tüm 

karşıtlıkların kendisinde bütünleştiğini anlamakta; böylece, ‘saltık bilgi’ ye ulaşarak  

özgürleşmektedir.40 Kuramda önemli bir yer tutan diyalektik eylemin sentez aşamasında, 

Geist kendine yabancılaştığı süreci aşarak, tekrar kendisine dönebilmekte ve bu nokta, 

Hegel’in kuramını, dualist yaklaşımlardan ayırarak,  onu teklik postulatına 

                                                
40 William Friedrich Hegel, Seçilmiş Parçalar, Çev. Nejat Bozkurt, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1986.s:33-
35. 
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dayandırmaktadır. Düşünüre göre yabancılaşmadan kurtulmanın yolu, insanın Geist’e 

ulaşması değil, kendisinin Geist  olduğu bilgisine ulaşmasıdır.  

Hegel’in diyalektik yöntemi  ile birlikte insan ilk kez, etken bir konuma 

yerleştirilmekte ve  ‘özne’ niteliği içinde algılanmaktadır. Bu bakış açısı, idealist 

kanadın temsilcilerinden olmasına rağmen, bir Aydınlanma Dönemi düşünürü olan 

Hegel’in,  dönemin köklü ve bireyi merkeze alan dönüşümlerinden etkilendiğini 

göstermektedir.  Bununla birlikte düşünürün, son noktada insanla özdeşleştirilen  

Mutlak bir Tanrı fikrinden yola çıkması, bu anlamda düşünce ve varlığın aynı şey 

olduğunu söylemesi, kuramın idealist bir perspektif içerisinde sistematize edilmesine 

neden olmuş ve bu noktada Hegel, dualist yaklaşımlar ile benzer bir noktada 

konumlanmıştır.   

Hegel’de  ilk diyalektik eylem,  kendi kendine bir var oluş olan Geist (tez)’in 

kendini bilmek ve özgürleşmek için, Doğa (antitez)’yı oluşturması  ile başlamaktadır. 

Ancak bu eylem ile, amacına ulaşamayan Geist, aksine özünden ve ilk varoluş 

biçiminden uzaklaşarak, kendine yabancılaşmıştır. Bu yabancılaşmadan kurtuluş ve 

özüne geri dönüş süreci ise,  Kültür Evreni* (sentez) olarak bilinen evrende; ‘öznel tin, 

nesnel tin ve saltık tin’41 olarak bilinen yeni bir diyalektik eylem içerisinde 

gerçekleşecektir. Bu yeni diyalektik eylem içinde Geist, insanı  ifade eden ‘Tin’ ‘Us’, 

‘Akıl’ veya ‘Bitimli Zihin’  ismini almaktadır.  Bu aşamada son amaç,  Saltık Tin’e 

ulaşmak yani, “kendi öz hayatını keşfetmek ve her şeyi, kendi öz bilincinin bir niteliği 

olarak gözlemektir.”42 Hegel’ in yabancılaşma kuramında  oldukça önemli yeri olan  

‘köle-efendi diyalektiğini’ de kapsayan bu bilinçlenme süreci, kendini hem öz 

bilincinde,  hem de nesnel dünyada  tanımak anlamına gelmekte ve önce bireysel sonra 

toplumsal bilinçte gerçekleşmektedir.  

İnsan, kendisini öz-bilincinde ‘biz’ olarak tanıyıp, bir toplulukta yaşayabilecek 

olgunluğa eriştikten sonra, bu kez  dünyayı dönüştürmek, onu  kendi yapıtı haline 

getirmek isteğiyle çalışacak ve nesneler ( fiziksel ve kültürel ürünler, toplumsal 

                                                
*Kültür Evreni,  Hegel felsefesinde düşünen ve yaratan bir varlık olarak insan (Tin,Us, Bitimli Zihin) 
unsurunun ve  toplumsal yapının ortaya çıktığı,  aynı zamanda da  devlet anlayışının biçimlendiği yerdir. 
Yabancılaşma, bu evrende ortadan kalkmaktadır. Konu ile ilgili olarak bkz. William Friedrich Hegel, 
Seçilmiş Parçalar,   Çev. Nejat Bozkurt,  Remzi Kitapevi,  İstanbul, 1986., s:35. 
41 Doğu Ergil “Yabancılaşma Teorisinden Klasik Öğretiler”, Birikim, Sayı 50-51, 1979, s.44. 
42 Ergil, a.g.m. s.44. 
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kurumlar,vb)  üretecektir. “İnsan böylece, doğayı biçimlendirerek, (...) çalışmasının 

özne ve nesnesi olarak kendisini dışlaştırmaktadır. Bu ise, öznenin iş ve çalışma yoluyla 

nesneye geçmesidir.”43  Bu süreçte, kendisinin yaşayan ve hisseden bir varlık 

olduğunun bilincinde olmayan insan, sadece ürettiği nesnelerle var olduğunu 

düşünmekte ve bu nedenle, kendi özünü dışlaştırarak ürettiği bu nesneleri ‘ölü nesneler’ 

olarak algılamakta, onları kendisine yabancı, ilgisiz  ve düşman gibi görmektedir. 

 Çalışma sürecinde ortaya çıkan ve üretenin üretilene yabancılaştığı bu aşamada,  

kuram,  ‘insanın kendisine yabancılaşması’ nı vurgulayan üçüncü bir anlam boyutunu 

gündeme getirmektedir. “Bu tür yabancılaşmanın üstesinden gelmenin yolu, biz 

insanlarla Tanrı’nın bir olduğunu, Tanrı’ya yüklediğimiz niteliklerin bizim 

niteliklerimiz olduğunu, onların bizden ayrı, bize yabancı şeyler olmadığını 

görmektir.”44 Bu bilinç aşaması, Tin’in kültür evrenindeki  diyalektik hareketinin son 

eyleminde ortaya çıkmaktadır. Çalışarak dünyayı dönüştüren birey, aynı zamanda kendi 

bilincini de dönüştürecek  ve böylece ürettiği nesnelerin, (kendi) bilincinden bağımsız 

olmadığını keşfedecektir.  Bu özdeşliği fark ettiğinde birey, tüm dünyanın, kendisinin 

emeği ile var olduğunu da keşfetmekte,   ürettiği nesnelerde kendisini görüp tanımaya 

ve  bu nesneleri, varlığının öz bileşenleri olarak algılamaya başlamaktadır. Bu keşifle 

birlikte Tin, kendisini niha-i gerçeklik olarak tanıyarak, Saltık Tin’e ulaşmakta ve 

diyalektik hareketini sona erdirmektedir. Hegel’in ‘Mutlak Bilgi’ dediği bu aşama 

zihnin, “kendisine yabancı ve düşman olduğunu düşündüğü her şeyin gerçekte 

kendisinin bir parçası olduğunu görmeye başlaması noktasıdır.(...) O aynı zamanda 

mutlak bir özgürlük halidir, çünkü Zihin şimdi, dış güçler tarafından denetlenmek 

yerine, dünyayı rasyonel bir biçimde düzenleyebilir.”45  Bu bakış açısı içerisinde Hegel, 

yabancılaşmayı, insanın özgürlüğüne kavuşması için mutlaka aşılması gereken zorunlu 

bir süreç olarak algılamakta ve ona olumlu bir anlam atfetmektedir. 

Hegel’in yabancılaşma kuramlarında emek kavramına ilişkin yorumlamaları, 

idealist bir bakış açısını yansıtmakla birlikte, Marx için önemli bir çıkış  noktası 

                                                
43 Hegel, La Pheno de L’Esp, Cilt:I ‘den Aktaran: Şahin Yenişehirlioğlu, Birey-Toplum-Devlet 
İlişkileri, Ümit Yayınları, Ankara, 1995, s.62. 
44 Bryan Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi, Çev: Ahmet Cevizcici, 
Paradigma Yayınları, İstanbul, 2000, s: 202. 
45 a.g.e., s:203. 
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oluşturmuştur. Kültür evrenindeki diyalektik süreçte, insanın üreterek(çalışarak) 

dünyayı dönüştürme süreci,  aslında insanın kendini   gerçekleştirmesi ve Saltık Tin’e 

ulaşması yolundaki diyalektik hareketini oluşturmaktadır. Bu anlamda Hegel, 

kuramında çalışan insana tarihin gerçek yaratıcısı  ve devam ettiricisi olarak merkezi bir 

önem atfetmektedir. Bu bağlamda  düşünür,   “(...)insanın kendini yaratışını (eş deyişle, 

insanın kendi özgür eylemi yoluyla usa uygun toplumsal bir düzenin yaratılmasını) 

‘şeyleşme’ ve ‘bunun olumsuzlanması’ süreci olarak kavramış (...),   kısaca  ‘emeğin 

doğasını’ kavramış ve insanı,  ‘emeğinin sonucu’ olarak anlamış(tır).”46  Ancak 

Hegel’in  insanı, üretici olmasına rağmen sonuçta tinsel bir etkinlik ile 

özdeşleştirilmektedir. Bu nedenle de, “her ne kadar emeğin olumlu yönlerini hesaba 

katsa  da olumsuz yönlerini bilmez, işçinin kapitalist rejimdeki durumunu bilmez. 

İnsanın yabancılaşması onun için soyut bir olay olarak kalır.”47   Son noktada emeği,  

insanın özü ve tinin soyut emeği şeklinde açıklaması nedeniyle düşünür, yabancılaşma 

kuramının temelindeki idealist perspektifi bir kez daha pekiştirmektedir.  

Marx ise,   Hegel’in   felsefesinin idealist boyutunu eleştirmekle birlikte, bu 

felsefenin asıl öneminin,  emeğin yabancılaşmasına ilişkin görüşlerinden 

kaynaklandığını  belirtmiş  ve kendi yabancılaşma kuramını,  bu idealist yorumlamanın 

tersine çevrilmesi üzerine oturtmuştur. 

 

 2- Materyalist Perspektif İçindeki Yaklaşımlar 

Ortaçağ Avrupa’sının dünyayı algılama biçimine egemen olan idealist bakış açısı, 

Aydınlanma Dönemi ile birlikte  yerini materyalist bir perspektife bırakmıştır. Bu 

dönüşüm doğal olarak yabancılaşma kuramına ilişkin yorumlamaları da etkilemiş ve 

Aydınlanma Dönemi’nin son idealist düşünürü olan Hegel’den sonra,  yabancılaşma 

olgusuna yönelik kuramlar da, materyalist bir perspektife dayandırılmıştır. Ancak 

olgunun,  çalışmanın amacına  uygun olan , tarihsel ve toplumsal bir bağlam içerisinde 

açıklanması Karl Heinrich Marx’ın kuramı ile mümkün olmuştur. Bu durumda, 

                                                
46 Karl Marx,  ‘Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie Überhaupt’ : Marx-Engels, Die 
heilige Familie und adere philosphische Frühschriften’ de. Berlin 1953’den aktaran: Herbert Marcuse, Us 
ve Devrim, Hegel ve Toplumsal Kuramın Doğuşu, Çev: Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul, 2000, s.99. 
47 Karl Marx, ,  1844  El Yazmaları – Ekonomi Politik ve Felsefe, Çev: Kenan Somer, Sol Yayınları, 
Ankara, 1993, s. 69. 
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yabancılaşmayı materyalist bir perspektif içerisinde ele alan tüm yaklaşımların tek tek 

açıklanması yerine, çalışmanın amacı ve sınırlılıkları da göz önünde tutularak, öncelikle 

yabancılaşmanın  Marxist kuram içerisindeki değerlendirilmesine yer verilecek, 

ardından da kültürel boyutu ön plana çıkaran yaklaşımlar açıklanacaktır. Bununla 

birlikte Marxist yabancılaşma kuramını daha doğru bir şekilde açıklayabilmek için, 

Marx’dan önce yapılan ve düşünürü etkilediği bilinen yabancılaşma yorumlarına da yeri 

geldikçe değinmenin gerekli olduğuna inanılmaktadır. 

 

 a- Karl Heinrich Marx’ a Göre Yabancılaşma Olgusu: 

  aa- Dinsel Yabancılaşma 

 Yabancılaşma olgusunun Karl Marx tarafından yapılan kuramsal açıklamaları,  

düşünürün ilk dönem eserlerinde, dinsel bir bağlam içerisinde ele alınmıştır. Bu bakış 

açısı, olgunun başlangıçtan itibaren idealist bir perspektif içerisinde açıklanmış olması 

ve materyalist dünya görüşü ile birlikte başlayan eleştirel yaklaşımların da, doğal 

olarak, öncelikle bu noktayı ön plana çıkarmış olmasıyla ilgilidir. 

 Karl Marx’ın bu anlamdaki yabancılaşma açıklamalarında etkili olan 

düşünürlerden biri, Hegel’in öğrencisi olmasına rağmen, onun kuramındaki idealizmi 

eleştiren  Ludwig Andreas Feuerbach olmuştur. Yabancılaşma olgusunu açıklarken  

Feuerbach da, Hegel gibi, Tanrı düşüncesine yer vermişse de, onun kuramı Hegel’inkine 

ters bir kurgulamaya dayanmaktadır. Düşünüre göre, “(...) insan kendine yabancılaşmış 

Tanrı değil, fakat Tanrı, kendine yabancılaşmış insandır – o sadece, insanın özünün 

insandan soyutlanması, mutlaklaştırılması ve uzaklaştırılmasıdır.”48 Yabancılaşma, 

insanın kendi doğasındaki olumlu özellikleri kendisinden dışlaştırarak, imgesel bir 

varlık olan Tanrı’ya aktarmasıyla ortaya çıkmaktadır; çünkü böyle yaparak insan, 

kendisini hor görmekte ve bu imgesel varlığın egemenliğini kabul etmektedir.   

Düşünürün bu bakış açısının, daha önce Abram’ın yabancılaşmasında da açıklanan 

ve özünde, kendine ait özelliklerin mutlak ve aşkın bir varlığa atfedilerek, onun 

egemenliğine teslim olunmasından kaynaklanan yabancılaşma algılaması ile paralellik 

gösterdiği görülmektedir. Feuerbach, bu yabancılaşmadan kurtulmak için, insanın  

                                                
48 Tom B. Bottomore, Marxist Düşünce Sözlüğü, Çev. Mete Tuncay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001 
s.598. 
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Tanrı’ya yüklediği öz niteliklerini geri almasını  önermektedir. Bu bakış açısı içerisinde 

düşünür, insanı somut bir varlık olarak kavramakta ve onu,  kuramının merkezine 

yerleştirmektedir. Böylece yabancılaşma olgusuna laik bir nitelik kazandırılmakta ve 

olgu, materyalist bir perspektifte konumlandırılmaktadır. 

 Feuerbach ve Hegel’in düşünceleri, Marx’ın dinsel yabancılaşma konusundaki 

açıklamalarına zemin oluşturmuş ve düşünür  kuramını,   Hegel diyalektiğinin, 

Feuerbach materyalizmi ile yeniden yorumlanmasına dayandırmıştır.49  

Marx da Hegel gibi, gerçekliğin diyalektik gelişme içerisinde ilerleyen ve son 

noktada çatışmasız  bir topluma ulaşmayı hedefleyen bir süreç olduğunu ve bu amaca 

ulaşıncaya kadar da, insanlığın kaçınılmaz olarak yabancılaşmaya  maruz kalacağını 

ileri sürmektedir. Ancak Marx  bu süreci,  zihinsel ya da tinsel bir şeyin kaderi olarak 

değil, maddi yaşmada  ortaya çıkan gerçek bir durum olarak algılamaktadır.  “Bilinç 

yaşamı belirlemez, aksine yaşam bilinci belirler”50  şeklinde özetlediği bu görüşü ile 

düşünür,  Hegel idealizmini dışlayarak, kendisini Feuerbach’ın materyalist sistematiği 

içinde konumlandırmaktadır. Bununla birlikte,  Feuerbach’ı da,  yabancılaşmayı  insan 

doğasından kaynaklanan bir durum olarak kavramak   ve bu  nedenle olguyu, toplumsal 

bağlamdan soyutlamakla  eleştirmektedir.  Feuerbach’ın aksine  Marx için insan,   

pratik toplumsal yaşam (din, devlet, vb üst yapı kurumları)  içinde etkinlik gösteren, 

bilinci, bu toplumsal ilişki pratikleri içinde belirlenen ve aynı zamanda kendisi de 

toplumsal ilişkileri belirleyebilen,  etken, gerçek ve somut  bir varlıktır; dolayısıyla  

yabancılaşma olgusunun muhatabı da bu gerçek  insandır. Düşünür bu tespitten yola 

çıkarak, “yabancılaşmayı, bu tarihsel toplumsal varlığın, özgül toplumsal çelişkilerinin 

bir ürünü, sonucu olarak değerlendirmektedir.”51  Marx’ın olguya yönelik bu bakış 

açısında,  Aydınlanma döneminin önemli düşünürlerinden Jean Jack Rousseau’nun 

etkileri bulunmaktadır. 

Rousseau,  doğal hayatın eşitlik ve özgürlüğe dayalı,  sınıfsız  toplumsal  

yapısının, özel mülkiyetle birlikte başlayan uygarlık sürecinde, sınıflı  bir toplumsal 

sisteme   evrildiğini ifade etmektedir. İnsanın mutsuzluğu bu süreçle birlikte başlamıştır. 

Bu bağlamda insan doğasını bozan ve toplumsal eşitsizliğe neden olan temel unsur, ona 
                                                
49 Sunat, a.g.m. s. 60. 
50 Güven Savaş Kızıltan, Çağımızda Yabancılaşma Sorunu, İstanbul, Metis Yay., 1986, s.25. 
51 Özbudun, Demirer, a.g.e,.ss..20-21. 
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göre özel mülkiyettir.  Çünkü, özünde iyi olan insan, eşitsizlik temeline dayalı bir 

toplumda yaşarken, zorunlu olarak kötülüğü, zorbalığı ve adaletsizliği öğrenmekte, 

ancak başkalarına zarar vererek hayatta kalabilmektedir. Sahiplik esasına dayanan bu 

toplumda ‘ben’,   kendisini ‘öteki’nden ayırarak tanımlamakta ve bu nedenle de, 

insanlar arası ilişkiler, düşmansı ve yabancı bir nitelik taşımaktadır. Sonuçta özel 

mülkiyete dayalı uygar toplumda insan, doğal yaşamda sahip olduğu özgürlüğü 

yitirmekte,   insani niteliklerinden uzaklaşarak yalnızlaşmakta ve mutsuz olmaktadır. 52 

Bu düşünceler bağlamında, dönemin idealist düşünürlerinin aksine Rousseau,  

dünyadaki   eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin temelinde ilahi bir gücün değil, insan – 

insan ilişkilerine dayalı toplumsal koşulların var olduğunu düşünmekte ve bu bağlamda, 

insana ve topluma ilişkin sorunları, siyasi temellere dayalı  sorunlar olarak algılayan ilk 

düşünür olmaktadır.53   Rousseau’nun düşüncelerinden hareketle, yabancılaşmayı,  

‘özgül tarihsel toplumsal çelişkilerin ürünü’ olarak değerlendiren Marx,  özellikle 

1844’de yayımlanan ‘Yahudi Sorunu’ ve ‘Hegel’in Hukuk Felsefesi’nin Eleştirisine 

Katkı’  isimli ilk dönem eserlerinde bu toplumsal çelişkilerin, din olgusu ile ilişkili 

olduğunu  ileri sürmüştür.  

Marx’a göre din, henüz kendine erişmemiş ya da kendisini kaybetmiş insanın 

özbilinci ve özduygusudur. Ancak burada söz konusu olan insan, dünyanın dışında 

herhangi bir yere çekilmiş soyut bir öz değil,   devlet ve toplumla birlikte var olan 

somut ve gerçek bir varlıktır. Din, bu insan tarafından yani, devlet ve toplum tarafından 

üretilmekte ve temelde, bu dünyanın ahlaki olarak onanması işlevini üstlenmektedir.54  

Din, insanlar ve insanlar arasındaki ilişkilerin anlaşılmazlığının karşısına çözüm olarak, 

kendi varlığını koymakta; böylece  temelde,  toplumsal çelişkilerden kaynaklanan 

sorunların gerçek sebeplerini gizlemekte; hem sorunu  hem de  çözümü,  bilinmez bir 

gücün takdirine atfederek  insanları edilgenleştirmektedir. Bu yüzden  dinsel 

yabancılaşmayı olumsuzlayan ve dini,  “halkın afyonu”55  olarak  tanımlayan Marx, 

insanın bu yabancılaşmadan kurtulup, öz bilincine geri dönebilmesi için dinin; 

                                                
52 Orhan Hancerliğioğlu, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1977s.244 
53 Ünsal Oskay, a.g.e., Der Yayınları No:133, İstanbul, s. 231. 
54 Karl Marx, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı, Sol Yayınları, Ankara,1997’den aktaran 
Barışta Erdost, Karl Marx Yabancılaşma,Çev. Kenan Somer ve diğerleri, Sol Yayınları, Ankara, 2003, 
s.16-17. 
55 A.g.e. s:17.  
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dolayısıyla da dini var eden ihtiyaçların ortadan kaldırılması gerektiğini ileri sürmüş ve 

bu noktada yeniden toplumsal düzene atıfta bulunmuştur.  “Din bir yanılsamadır ve 

yabancılaşmış insan bilincinin bir ürünüdür. Ancak  yabancılaştırıcı dünyanın nesnel 

koşulları aşıldığında,  kendisine  dönük derin ihtiyaç da ortadan kalkar.”56  Bu bağlamda 

insanların dine ihtiyaç duymasını sağlayan şey, maddi dünyada var olan sorunlar veya 

çelişkilerdir. Bu sorunların insanlar arasındaki egemenlik ilişkileri ile ilgili olduğunu 

düşünen Marx’a göre yabancılaşma ancak,  “dinin,   bir zümrenin ve insanların, 

insanlara  tahakküm etmesinin aşılması”57 ile ortadan kalkacağına inanmaktadır.  Bu 

nokta,  Marx’ı öncüllerinden ayıran bir diğer önemli unsuru oluşturmaktadır.  

İnsanların sadece kendilerini ve insanın özünü yanlış anlayıp yorumladıkları için 

yabancılaştıklarını ileri süren Hegel ve Feuerbach’a göre, yabancılaşma bir 

yanılsamanın kendisi ya da sonucudur ve gerekli felsefi bilgeliğe sahip olunduğu zaman 

doğallıkla ortadan kaybolacaktır.58 Marx’a göre ise yabancılaşma ancak, din veya 

onunla aynı işlevi gören diğer egemenlik ilişkilerinin ortadan kalkması ile yok olacaktır. 

Düşünür, daha sonraki eserlerinde bu konuyu  ayrıntılı olarak incelemektedir. 

 

 ab- Ekonomik Temelli Yabancılaşma Kuramı:   

Marx, ilk dönem eserlerinden sonra, 1845’te   yazdığı  ‘Feuerbach Üzerine Tezler’ 

isimli eserinde, Feuerbach’ın dinsel yabancılaşmayı eleştirmesini haklı bulmakla 

birlikte, dinin yabancılaşma görünümlerinden sadece biri olduğunu ileri sürmüştür. 

“İnsan kendi benliğinin sadece bir bölümünü Tanrı biçiminde yabancılaştırmakla 

kalmamakta, ayrıca tinsel etkinliğinin diğer ürünlerini, felsefe, sağduyu, sanat, ahlâk 

biçiminde; ekonomik etkinliğinin ürünlerini meta, para ve sermaye biçiminde; 

toplumsal etkinliğinin ürünlerini de devlet; hukuk ve toplumsal kurumlar biçiminde 

yabancılaştırmaktadır.”59 Bu tespitten yola çıkan düşünür, bundan sonraki 

çalışmalarında yabancılaşma olgusunu, dinsel yabancılaşmayı da içine alan çeşitli 

görünümleri olan,  ancak tüm bu görünümlerin temelde ekonomik yapıya dayalı üretim 

                                                
56 Aktaran,  Sunat, a.g.e., s:78. 
57 Ayşe Buğra, “Marx ve Modası Geçmiş Bazı Kavramlar: Mesela İnsan Kavramı”, Birikim, sayı:84, 
s:18. 
58 Ahmet Cevizcici , Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2000, s.624.  
59 Bottomore, a.g.e.,s.598. 
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ilişkilerinden kaynaklandığı,   daha geniş kapsamlı ve toplumsal bir olgu olarak 

kuramsallaştırmıştır. 

Marx’ın, yabancılaşma kuramını ekonomik yapıya  dayalı olarak 

kavramsallaştırması, yabancılaşmayı aşma analizinin de, kaçınılmaz olarak kapitalizm 

analizi ile birlikte yol almasını sağlamıştır. Bu nedenle Marx, yabancılaşma olgusunu ve 

bundan kurtulmanın yolunu açıklarken, kapitalizmin temel niteliklerini oluşturan 

kavramlardan yararlanmış ve bu kavramlara karşılık gelen olguları, aynı zamanda  birer 

yabancılaşma görünümü olarak algılamıştır. Bu nedenle söz konusu kavramların 

açıklanması,  düşünürün yabancılaşma kuramına  ışık tutmak açısından olduğu  kadar, 

bu olgunun  ideolojik boyutunun   ortaya çıkarılması açısından da önem taşımaktadır.  

Emek (çalışma),  bu anlamda Marx için öncelikli kavramlardan birini oluşturmaktadır.  

Emeği, insanın doğa ile savaşımının genel bir biçimi60 olarak  algılayan Marx,  

‘1844 Felsefe El Yazmaları’ ve 1846’da yayımlanan ‘Alman İdeolojisi’ isimli erken 

dönem yapıtlarında, yabancılaşma (nesneleşme) olgusunu,  çalışma (emek) etkinliğinin 

kapitalist toplum içindeki düzenlenişi olarak tanımlamakta ve bu süreci de   işbölümü ve 

üretim araçlarının özel mülkiyeti ile ilişkilendirmektedir. Daha sonraki çalışmalarında, 

özellikle Kapital’de ise  yabancılaşma kavramı ‘metalaşma’ olarak algılanmıştır.   “İş 

bölümü,  (üretim araçlarının) özel mülkiyet(i) ve metalaşma,  denilebilir ki, Marx’ın 

yabancılaşma kuramının sacayaklarıdır.”61  Birbiri ile ilişkili olan bu kavramların 

yabancılaşma olgusundaki önemini anlayabilmek için, öncelikle  Marx’ın insan  

kavramını ve  insan ile emek  arasındaki ideal ilişkiyi algılamak gerekmektedir.  

Marx’a göre insan,  belli bir türün üyesi olarak,  kendi yaşam etkinliğinin 

bilincindeki üretken (yaratıcı ) ve toplumsal bir varlıktır. Öncelikle üretkenliğin altını 

çizen Marx, El Yazmalarında şöyle der: “Gerçi hayvan da üretir. (...) Ama o sadece 

kendisi ya da yavrusu için doğrudan gerekli olanı üretir... Hayvan sadece fiziksel 

ihtiyaçların egemenliği altında üretir; oysa insan fiziksel ihtiyaçlarından bağımsız 

olduğu zaman bile üretir ve bu ihtiyaçlardan bağımsız olduğu zaman, ilk defa özgürce 

üretir.”62   Bu bağlamda Marx,  çalışma (emek-üretim) etkinliğini, bir araç olarak değil, 

                                                
60 Marcuse, a.g.e., s.237. 
61 Demirer, Özbudun, a.g.e. s. 21. 
62 Karl Marx, 1844 El Yazmaları, Çev.Kenan Somer, Sol Yayınları, Ankara, 1993’den  aktaran Fritz 
Pappenheim, Modern İnsanın Yabancılaşması, Marx’dan Tönnies’e Bir Yorum, Çev. Salih Ak, Phoenix 
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amaç olarak değerlendirmektedir. Emek etkinliği, somut ve toplumsal bir varlık olarak 

insanın,  doğayla giriştiği savaşta, doğayı biçimlendirmesini ve bu yolla yarattığı nesnel 

dünyada kendisini seyretmesini mümkün kılmaktadır.  Böylece insan, dünyayı kendi 

eseri ve kendi gerçekliği olarak algılamaktadır.  Bu anlamda çalışma etkinliği Marx için, 

insanı özgürleştiren temel türsel bir etkinlik olarak  önem kazanmaktadır.  “Çalışmanın 

(emeğin ) amacı demek ki, insanın cinsil yaşamının nesneleşmesidir.”63  Dolayısıyla,   

yabancılaşma kavramı , sadece bireyi değil, tür olarak insanı ilgilendirmekte ve  özüne 

uygun, yabancılaştırmayan bir iş yapan insan, kendisini sadece bireysel anlamda değil, 

türsel anlamda da gerçekleştirebilmektedir.  Marx’ın yaratıcı emek olarak 

kavramsallaştırdığı bu tür çalışma etkinliği,  “insanın bilincini ve iradesini, yetilerini ve 

toplumsal doğasını ifade edebilmesini, kısacası çalışmanın salt bir geçim aracı olarak 

algılanmamasını gerektirmektedir.”64  Bu nitelikleri dışarıda bırakan her türlü emek, 

Marx için yabancılaşmış emektir. Kapitalist sistemde, çalışmanın bu tür bir eyleme 

dönüştüğünü ileri süren düşünürün, yabancılaşma kuramının materyalist temelinde bu 

nokta önemli bir yer tutmaktadır. “İnsanın temel faaliyeti olan (ama artık 

denetleyemediği) iş, çalışma biçimi, onun hem doğadan hem de kendisinden 

uzaklaşmasına yol açmaktadır. Şu halde (...) yabancılaşma Marx’a göre toplumun 

eseridir. Kaynağı da özellikle, çalışanın çalışmayan, başka bir deyişle , kapitalist 

tarafından sömürülmesidir.”65 Bu sömürüyle birlikte temel türsel niteliklerinden ilkini 

kaybetmektedir.  

Marx’a göre insanın bir diğer ayırt edici niteliği, onun toplumsal bir varlık 

olmasıdır. Böylece düşünüre göre emek,  üretim ilişkileri içerisindeki somut insanı 

ilgilendiren bir etkinliktir.  Bu durumda insanın kendisini insan türüne ait hissedebilmesi 

için, “yaratıcı bir emek sürecine ve topluma katılma”66 olarak tanımlanabilecek iki temel 

ihtiyacı vardır;  bu ihtiyaçlarını  karşılayamadığı zaman ise, temel insani niteliklerine ya 

                                                                                                                                          
Yayınevi, Ankara, 2002, s William Friedrich Hegel, Tinin Görüngübilimi, Çev. Aziz Yardımlı, İdea 
Yay., İstanbul, 1986, s.81-82. 
63 Karl Marx, 1844 El Yazmaları,  Sol Yayınları, Ankara,1997’den aktaran Barışta Erdost, Karl Marx 
Yabancılaşma,Çev. Kenan Somer ve diğerleri, Sol Yayınları, Ankara, 2003, s.28. 
64 Demirer, Özbudun, a.g.e. s.22. 
65 Ergil, a.g.m. s.45. 
66 Buğra, a.g.m. s. 33. 
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da özüne yabancı düşecektir. Bu yabancılaşma görünümünü Marx, türsel yabancılaşma 

olarak kavramsallaştırmaktadır. 

 “Bireylerin kendilerini olumlayamamaları, doğrulayamamaları ve fiilen 

gerçekleştirememeleri durumu”67  olarak  özetlenebilecek olan  emeğe yabancılaşma 

(nesneleşme/ emeğe yabancılaşma)’nın temel görünümleri,  emeğin  ürününe ve  üretim 

sürecine yabancılaşmasıdır. Bu yabancılaşma süreci sonucunda insan, kendisini değersiz 

ve anlamsız hissetmektedir.  

Marx, emeğin ürüne yabancılaşmasının, özel mülkiyete dayalı toplumsal  

ilişkilerden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Kapitalist üretim ilişkileri içinde en uç 

noktasına ulaşan özel mülkiyeti de  emek  - sermaye  çelişkisi bağlamında açıklayan 

düşünür, özel mülkiyet ile işçinin ürettiği ürüne yabancılaşması arasındaki ilişkiyi şöyle 

ifade etmektedir:  

 “Bu süreçte işçinin emeği ürün olarak nesneleşmekte, ürün üzerinden yaşanan 
kârlılık ise, maddeleşmiş (birikmiş) emek gücünden başka bir şey olmayan sermayeye 
dönüşmektedir. Sermaye, ona sahip olanın, yani kapitalisttin ana gücüdür, egemenlik 
aracıdır. Bir başka deyişle, o toplumsal düzenin (üretim ilişkileri tarzı ve üstyapısal 
örgütleniş toplamı olarak o toplumsal düzenin) öylece var olmasının teminatıdır. Böylece 
emek, kendi üzerinde egemen olan sınıfın temel egemenlik aracını üretmiş olur. İşte emeğin 
yabancılaşması, yabancılaşmanın esası budur.” 68 

 
Marx, bu iki unsurun, (işçinin emeğinin nesneleşmesi ve  üretilen   ürünün kârının 

sermayeye dönüşerek, işçi üzerinde egemenlik kurması),  özel mülkiyete dayalı emek-

sermaye çelişkisini pekiştirerek, verili düzenin devamını sağladığını ileri sürmektedir. 

Bu iki unsur üzerinden yapılan açıklamalar, yabancılaşmanın toplumsal boyutunun iki 

temel görünümünü ortaya çıkarmaktadır.  

İşçinin emeğinin nesneleşmesi,  kapitalist üretim ilişkileri içerisinde,  üretilen 

ürünün,   kullanım değerini kaybederek,  değişim değeri kazanması ile ortaya çıkan bir 

durumdur:   

Çalışma,  türsel ve   amaçsal bir etkinlik olarak kavrandığında, üretilen ürün, onu 

üreten insanın özünü aktararak kendisini gerçekleştirdiği, dolayısıyla kendisini 

nesnelleştirdiği bir nesne niteliğindedir ve bu kavrayışta, ürünü önemli ve farklı kılan, 

onun kullanım değeri yani ona duyulan ihtiyaçtır. Bu durumda, onu üreten kişiye ait olan 

ürün, üreticisini zenginleştiren bir nitelik taşımaktadır. Oysa kapitalist toplumun üretim 

                                                
67 Cevizcici, a.g.e., s.625. 
68 Sunat, a.g.m., s. 70. 
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ilişkileri içerisinde,  çalışma etkinliği, işçinin geçimini sağlamak için gerçekleştirmek 

zorunda olduğu ve değeri, pazardaki arz talep ilişkileri çerçevesinde belirlenen araçsal 

ve  yabancılaşmış bir etkinlik haline gelmiştir.  Bu tür bir sistemde,   ne  işçinin emeği 

ne de bu emeğin ürettiği ürün, işçiye aittir.   Üretilen   ürün, işçinin kendisini 

‘nesnelleştirmesi’ bir yana, işçiden dışsallaşıp,  ayrılarak, pazardaki mübadele alanında   

tüm emek ürünleriyle değiştirilebilir bir ‘meta - nesne’ ye dönüşmüştür. Böylece, ürünün   

kullanım değerinin yerini,  onu başka metalarla eşitleyen değişim değeri almıştır.69   Para   

ekonomisi tarafından belirlenen değişim alanına girdiği andan itibaren,  ürün artık, bir 

meta nesneye dönüşmekte ve sermayeye ait olmaktadır.   Bu bakış açısı içerisinde  

nesnelleşme ve nesneleşme (yabancılaşma) kavramlarını birbirinden ayıran Marx, 

yaratıcı emek sürecindeki nesnelleşmenin, kapitalist ekonomiye geçişle birlikte,  

nesneleşmeye (yabancılaşma) dönüştüğünü ifade etmektedir.  

Ürünün nesneleşmesi,    sadece işçinin emeğinin dışsal bir varlığa, bir meta – 

nesneye dönüşmesini değil, aynı zamanda bu dışsal nesnenin,  onu üreten işçiye yabancı, 

ondan bağımsız ve hatta onun karşısında özerk bir erk haline gelmesini de ifade 

etmektedir.70   Bu da, kapitalist üretim ilişkilerinin devamını sağlayan temel unsur olan   

tüketim olgusu ile ilgili bir durumdur:  

Marx, modern kapitalist toplumun,   kitlesel üretimin temel unsuru olan teknolojiye 

ve o teknolojinin ürettiği ürünlere taptığını belirtmekte;   bu toplumda, insanlara 

verilmesi gereken değerin, nesnelere verildiğini ileri sürmektedir. Böylesi bir  fetişizm   

içerisinde,  insanlar    birbirlerini değersiz makineler ya da   araçlar olarak görmekte,  

makineler tarafından üretilen nesneler ise tanrılaştırılmaktadır.71  Dolayısıyla,  modern 

kapitalist toplumda inanların kendilerini var edebilmelerinin ve dış dünya ile ilişki 

kurabilmelerinin tek yolu, o dünyaya ya da onun unsurlarına sahip olmak, yani 

tüketmektir.  Nitekim,  kitlesel üretimin gerçekleştirildiği fabrikalarda her gün sayısız 

miktarda üretilen meta-nesneler,  temelde bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak değil, 

salt tüketim amacıyla üretilmektedir.   

                                                
69 Demirer, Özbudun, a.g.e., s:23-24. 
70 Marx, , 1844 Elyazmaları, Ekonomi Politik ve Felsefe, Sol Yayınları Çev. Kenan Somer, 
Ankara,1993, s.141. 
71 Cevizci, a.g.e., s. 625-626. 
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Tek temel ihtiyaç haline gelen tüketim olgusu,  kapitalist toplumda, insanların, 

entelektüel ve duygusal tüm var oluş  biçimlerinin yerini almıştır.  Toplumsal 

konumların, yaşam ölçütlerinin, gereksinim ve özgürlüklerin tümüyle metaların değeri 

tarafından belirlendiği bu toplumsal sistemde, yeteneklerin ve kişiliklerin hiçbir önemi 

kalmamıştır. Giderek artan nesneler yığını, insanlardan daha değerli bir nitelik 

kazanmakta ve insanlar toplumda,  sahip oldukları veya  birbirleri ile değiştirdikleri 

metalar üzerinden   ilişkilenmektedir. Dolayısıyla kapitalist toplum, insanlar arası 

ilişkileri, metalar arası ilişkilere dönüştürmektedir.72  Ürünün kullanım değerinin, 

değişim değerine dönüşmesine bağlı olarak ortaya çıkan bu nesneleşme   (yabancılaşma) 

durumunu, Marx, Kapital’de ‘meta fetişizmi’ olarak kavramsallaştırmaktadır. 

Yabancılaşmanın görünümlerinden biri olan meta fetişizmi, olgunun toplumsal boyutunu 

oluşturmaktadır.  

Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde yaşanan nesneleşme,  sadece işçinin ürettiği 

ürün için değil, bizzat işçinin kendisi için de geçerli olmaktadır.  Toplumsal 

yabancılaşmanın bir diğer boyutunu oluşturan bu yeni görünümün temelinde ise, işçiler 

ve sermayedarlar arasında yaşanan rekabet olgusu bulunmaktadır.   

İşçinin   (emek) de,   tıpkı   ürettiği ürün gibi,  pazar koşullarında  değiştirilebilen 

bir  meta-nesneye dönüştüğü kapitalist üretim ilişkilerinde,  hem işçi hem de üretilen 

ürün,   sermayenin mülkiyetinde ve onu zenginleştiren araçlar haline gelmiştir.  Sermaye 

ise bu zenginliğe dayanarak, piyasa koşullarında metaların (emek ve ürün) değişim 

değerini belirlerken, işçi üzerindeki yaptırımını artırmakta ve işçiyi daha çok  

egemenliği altına almaktadır. 

Piyasadaki rekabet koşulları içerisinde kendi kârını en üst düzeye çıkarmayı  

hedefleyen sermaye sahibi, bunun için ya  ‘meta-nesne’ nin fiyatını  ya da maliyeti 

düşürecektir.  Ancak pazar koşullarındaki rekabet nedeniyle ürünün fiyatını düşürmesi   

söz konusu olamayacağından,  maliyeti, yani işçi ücretlerini düşürmeyi tercih 

etmektedir. “Makineleşmeden dolayı zaten artan bir işsizlik söz konusuyken, işçiler bu 

yeni durum karşısında, varolan işler için, kendi aralarında kıyasıya bir rekabete girer ve 

                                                
72 Zur Kritik der politschen Ökonomie, Marx-Engels, Werke, Bd., 13’den Aktaran: Herbert Marcuse, 
a.g.e., s.225. 
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daha az ücretle çalışmayı kabul ederler.”73 Daha az ücret, işçi için, daha çok çalışmak ve 

daha fazla üretmek anlamına gelmektedir ve bu noktada işçi kendi yoksulluğunu 

üretmektedir.   “İşçi ne kadar çok zenginlik üretir, üretimi erk ve hacim bakımından ne 

kadar artarsa, o kadar yoksul duruma gelir. Ne kadar çok  meta üretirse , o kadar ucuz 

bir meta olur. İnsanların dünyasının değersizleşmesi, nesnelerin dünyasının değer 

kazanması ile orantılı olarak artar.”74   

İnsanların tükettikleri oranında değer kazandıkları bir toplumda ,   işçi de aynı 

sistemin bir parçası olarak, bu tüketimden payını almak ve kendini toplumsal yaşamda 

var edebilmek isteyecektir. Ancak işçinin emeği, kendisinin ürettiği ‘meta-nesne’den 

daha az değere sahip olduğundan, o kendi emeğinin ürünü olan bu yabancı nesneye bir 

türlü sahip olamamaktadır. Nesneler dünyası değer kazandıkça, işçinin kendi ürettiği bu 

metalara sahip olma olasılığı azalmaktadır. “Nesnenin sahiplenilmesi kendini öylesine 

bir yabancılaşma olarak gösterir ki işçi ne kadar çok nesne üretirse o kadar az 

sahiplenebilir(…)”75   Böylece meta-nesne, işçinin dışında ve ondan daha güçlü bir  erk 

olarak var olmaya başlamıştır. “Bir başka deyişle, üretenin kendisi, emeği üzerinde 

iradesi olan bir özne olmaktan çıkmakta, ürettiği ise karşısına gizemli güçleri olan bir  

özne olarak dikilmektedir.”76  Bu durumda emek, önünde sonunda bu ürünün egemenliği 

altına girmektedir. Bu durumda,  emeğin kendi ürettiği ürüne yabancı düşmesi,   “insana 

ait olanın,  insanın yarattıklarının, öznenin üzerinde yer alarak,  onun üzerinde 

belirleyicilik kazanması halidir.”77 Bu durumda,  özel mülkiyet çerçevesinde nesnelerin 

ters bir anlam kazandığını,   öznenin nesne, nesnenin ise özne konumuna geldiğini 

söylemek mümkündür ve  nesneleşen insan, kendi insani varlığına yabancı düşmektedir. 

İşçiyi, kendi ürettiği sermayenin kölesi haline getiren bu süreç, onun,  ürettiği ürün ile 

kurduğu ilişkinin neden düşmanca bir nitelik taşıdığını da açıklamaktadır.  

Marx’ın yabancılaşma kuramında,  emeğe yabancılaşma  dışında, önemli 

kavramlardan birisi de,   emeğin,  üretim sürecine yabancılaşmasıdır.  Yine işbölümü ve 

üretim araçlarının özel mülkiyeti ile ilgili olarak açıklanan  bu olgu, Marx’ın 1846’da 

                                                
73 Cevizcici, a.g.e. s. 625. 
74 Marx, a.g.e., s.140. 
75 Marx, a.g.e., s. 141.  
76 Sunat, a.g.m., s. 84. 
77 Demirer,Özbudun, a.g.e. s. 19. 
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Friedrich Engels ile birlikte yazdığı ‘Alman İdeolojisi’ isimli eserinde ayrıntılı olarak ele 

alınmaktadır.   

Kapitalist sistemde kârın maksimuma çıkartılması hedefi,  üretim araçlarının 

dönüşümüne yol açmış,  fabrikaların ortaya çıkmasıyla yaşanan bu dönüşüm de, üretim 

biçimini ve işin niteliğini değiştirmiştir.   El emeğine dayalı üretim biçiminde alet, 

işçinin çalışmasına yardımcı bir araç iken,    fabrika üretiminde,  işçi, makinenin 

yararlandığı bir alet konumuna indirgenmiştir. Bu durumda eskiden (araç kullanarak) 

kendini gerçekleştirmek için çalışan işçi, artık kendisinden bağımsız olarak var olan 

büyük bir mekanizmanın herhangi bir parçası haline gelmiştir. Bu yeni üretim 

biçiminde, önceki dönemde usta ve çırak arasında var olan fark da ortadan kalkmış,   her 

ikisi birden kapitalist sistemin fabrikalarında, ücret karşılığı çalışan işçiye dönüşmüştür.  

“İnsan için kişiliğinin belirtisi olan emek, (iş, çalışma) , işçi için geçinme aracından 

başka bir şey değildir. O fizik önemi olarak varlığını, ancak işçi niteliği ile sürdürebilir, 

yoksa doğanın sunduğu geçim araçlarından doğrudan doğruya yararlanabilme olanağına 

sahip insan niteliği ile değil.”78  Böylece çalışma eylemi, özsel, gönüllü  ve yaratıcı bir 

etkinlik olmaktan çıkarak,  dışsallaşmış ve işçinin  geçimini sağlamak için  yapması 

gereken ‘zorunlu’ bir etkinlik haline gelmiştir. Bu süreci Marx şöyle özetlemektedir:  

 
“İşçi şimdi, emeğinde kendini görmeyip onu yadsır. ...Dolayısıyla  ancak çalışmanın 

dışında   kendi  kendisinin yanında olma duygusuna sahiptir; oysa çalışırken kendini 
kendisinin dışında hisseder.  Çalışması isteğe bağlı değil, dayatmadır, zorlama çalışmadır. 
Bir ihtiyacın değil, sadece çalışma dışındaki ihtiyaçların karşılanma aracıdır. Emeğin 
yabancılaşmış niteliği, fizik ya da başka bir zorlama ortadan kalkar kalkmaz çalışmadan 
veba gibi kaçılmasında açıkça görünür.(...) İnsan, (işçi) kendini yemek, içmek ve üremek 
gibi hayvansal işlevlerinde özgürce etkin hissedebilir… İnsan işlevlerinde ise ancak bir 
hayvan gibi hisseder.”79  

 
Bu tür bir çalışma eylemi, işçinin kendini gerçekleştirmesini, kendini olumlamasını 

sağlayamaz; bu nedenle işçi çalışırken mutsuzdur; emek süreci onun için onur kırıcı bir 

sürece dönüşmüştür. Özetle  “işçi, üretim eyleminde kendi faaliyetiyle olan ilişkisini, 

kendisine ait olmayan yabancı bir şey, edilgin ve isteksiz bir çaba, kendini yitirmiş bir 

güç olarak duymakta ve algılamaktadır.”80   

                                                
78 Erdost, a.g.e., s.23. 
79 Pappenheim, a.g.e.,  s. 82. 
80 Tolan, a.g.e., s. 145-146.  
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Emek sürecindeki bu yabancılaşma Marx’a göre, ‘işbölümü’ ve üretim araçlarının 

özel mülkiyeti ile ilişkisi içinde değerlendirilmelidir. Çünkü, “bir işbölümünü, bireylere 

rollerini yüklemede onların yetenek ve gereksinimlerini göz önüne almaksızın ortaya 

çıkaran herhangi bir toplumsal şema,    bireyin etkinliğini dışsal ekonomik güçlere 

zincirleme eğilimindedir.”81      Bireyin etkinliğini  dışsal ekonomik güçlere bağlı olması 

ise,  üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran sınıfın, bu üretim etkinliğine ve 

üretim sürecine ilişkin kararları  vermesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda  “(.....) 

işbölümü ve özel mülkiyet özdeş deyimlerdir – birincisinde faaliyete göre anlatılan şey, 

ikincisinde bu faaliyetin ürününe göre dile getirilmektedir.”82 Bu nedenle Marx bir 

yandan, kapitalist üretim biçiminin temel çalışma etkinliği olan işbölümünü, insanlığın 

gelişiminde zorunlu bir aşama olarak değerlendirmekte, öte yandan da bu etkinliğin işin 

niteliğinde ve çalışma sürecinde olumsuz değişimlere neden olduğunu belirtmektedir. 

Bu nedenle “işbölümünü, “emek sürecinin bütünselliğini parçalayan, tikel çıkarları ortak 

çıkarların karşısına yerleştiren, bireye dışarıdan dayatılan, onu köleleştiren 

yabancılaştırıcı bir etken olarak görmektedir.83   

Her şeyden önce emeğin kafa ve kol emeği olarak ayrılması ve işin bölünmesiyle, 

işçi belli yeteneklerine göre sınıflandırılıp bir araya getirilen ve üretim sürecinde   en 

küçük bir etkisi bulunmayan işlevsel bir parçaya indirgenmektedir. Yeteneklerinin 

sınırlanması doğal olarak işçinin çalışabileceği etkinlik alanlarını da sınırlandırmakta ve 

onun  yeteneklerini farklı alanlarda geliştirmesi engellenmektedir. “(...) kişi avcıdır, 

balıkçıdır ya da çobandır(.....)  ve eğer geçim araçlarını yitirmek istemiyorsa bunu 

sürdürmek zorundadır.”84  İş sürecinin bütünselliğini  parçalayan bu  durum,  emeğin 

gücünü ortadan kaldırmakta ve onu  kapitaliste bağımlılığını artırmaktadır. Çünkü işçi 

hem üretim araçlarına sahip değildir, hem de artık bir işi tümüyle gerçekleştirme 

yeteneğini yitirmiştir ve böylece, işbölümü etkinliği, işçi için, kapitaliste ait bir nesneye 

indirgenme etkinliğine dönüşmektedir.  

İşbölümünün işçiyi yabancılaştırmasına neden olan bir diğer sebep, işbölümüne 

katılan işçilerin bir araya gelmesiyle oluşan toplumsal güçtür. Bu güç, “bu, bireylere  

                                                
81 Marcuse, a.g.e. s. 232. 
82 Erdost, a.g.e., s. 97. 
83 Özbudun, Demirer, a.g.e., s. 22. 
84 Erdost, a.g.e., s: 99. 
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biraraya gelmiş kendi öz güçleri gibi görünmez, çünkü bu elbirliğinin kendisi de, 

gönüllü değil, doğaldır; bu güç, bu bireylere, kendilerinin dışında yer alan, nereden 

geldiğini, nereye gittiğini bilmedikleri, bu yüzden de artık hükmedemedikleri (...)” 85 bir 

güç olarak görünmektedir. Bu noktada işbölümü, ‘işçinin denetimi dışında’ ve  ona 

dışarıdan ‘dayatılan’ bir etkinlik olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de işçinin iş 

sürecine ilişkin kararların alınmasında herhangi bir etkisi ya da erki yoktur  

İşbölümünün  bir diğer yabancılaştırıcı etkisi, sınıf olgusunun ortaya çıkışında 

yatmaktadır. Kapitalist sistemde sınıf,  toplumun temel ekonomik ölçütü olarak bireyi 

olumsuzlamakta ve   onun önüne geçmektedir. “(...) öyle ki bireyler varoluş koşullarını 

önceden saptanmış bulurlar ve bu yüzden yaşam koşulları ve   kişisel gelişimleri onlar 

için sınıf tarafından  buyrulur ve onun altına alınırlar.”86 Böylece birey, kişisel 

özelliklerinden soyutlanarak, sınıfa aidiyeti ile var olmakta ve ona ilişkin özellikler, ait 

olduğu sınıfın  tüm bireylerinin paylaştığı ortak evrensel değerler olmaktadır. Bu 

noktada işbölümünün yol açtığı sınıfsal yapının, bireyin kişi olarak kimliksizleşmesine 

neden olduğunu söylemek mümkündür.   

Sonuçta çalışma etkinliğinin ve onun ürününün, kapitalist üretim ilişkileri  

içerisinde geçirdiği dönüşüme bağlı olarak, işçinin  kendi emeğine  ve üretim sürecine  

yabancılaşması, onu aynı zamanda   bu ürünlerin üretildiği esas etkinlik olan doğaya ve 

diğer insanlara da yabancılaşmaktadır. Bu bağlamda,   tüm yabancılaşma görünümleri 

sonuçta, insanı kendi insani özünden yabancılaştıran türsel yabancılaşmaya 

dönüşmektedir.87    

Yabancılaşma, insanlık tarihinin her aşamasında var olmasına rağmen, Marx’a 

göre, en uç noktasına kapitalist toplumda ulaşmıştır ve  bu olgudan en çok etkilenen de 

işçi sınıfıdır.   Çünkü, kapitalist üretim ilişkileri içerisinde,   üretimin örgütlenmesi, 

planlanması ve denetlenmesi aşamasında işçinin hiçbir rolü bulunmamakta ve böylece  

işçi, sermayeye bağımlı edilgin bir ‘şey’e dönüşmektedir. Bununla birlikte, bu 

yabancılaşma mülk sahibi sınıflar için de geçerli olmaktadır. “Varlıklı sınıf ile proleter 

sınıf, aynı insani yabancılaşmayı  temsil eder. Ama birincisi (…) bu  yabancılaşmada bir 

doğrulama bulur; bu kendinin yabancılaşmasında,  kendi öz erkliğini bulur; ikincisi 
                                                
85 Erdost, a.g.e., s: 100. 
86 Karl Marx, Deutsche Ideologie, Werke, Bd., s: 54’den aktaran, Marcuse, a.g.e., s. 233. 
87 Bottomore, a.g.e, s. 599. 
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kendini bu yabancılaşma içinde yıkıma uğramış duyar; bu yabancılaşmada kendi 

erksizliğini ve insan dışı bir varoluş gerçekliğini görür.”88 Bu anlamda, özel mülkiyete 

dayalı kapitalist üretim ilişkileri içerisinde kendi türsel etkinliğinin sömürüldüğünün 

farkında olan sınıf, proletaryadır.  Dolayısıyla, verili düzenin doğallığına ilişkin yanlış 

bilinci yıkarak, içinde bulunduğu yabancılaşmaya son verecek sınıf da, Marx’a göre yine 

proletarya olacaktır. Düşünür, bunun ancak,  özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı 

sosyalist düzene geçişi sağlayacak bir proleter devrim ile mümkün olacağını 

belirtmektedir.  Bu anlamda Marx, insanlığın kurtuluşunda işçi sınıfına hayati bir rol 

yüklemektedir. Bu nedenle de, Komünist Manifesto(1848)’de tüm proleterlere,  birleşme 

çağrısında bulunmaktadır.   

Marx’a göre, işçilerin birleşerek gerçekleştirecekleri devrim,   sadece onların değil,  

tüm insanlığın kurtuluşunu sağlayacaktır.   “İşçilerin kurtuluşu, insanlığın kurtuluşunu 

içerir, çünkü işçinin üretimle ilişkisinde, insanın köleliğinin bütünü vardır ve köleliğin 

her ilişkisi, bu ilişkinin sadece biraz değişik bir şekli ve soncudur.”89 Kapitalist sistemde,  

çalışmadığı için türsel etkinliğini gerçekleştiremeyen ve bu nedenle aslında özgür 

olmayan kapitalist de, sosyalist düzende çalışarak,  kendi etkinliğinde dünyayı tanıma 

olanağı bulacak ve böylece kendi türselliğini gerçekleştirerek, özgürleşecektir. Bu 

noktada Hegel’in köle efendi diyalektiğine atıfta bulunularak,   insanın kendisini 

tanımak için, başkasının iradesine ihtiyaç duymadığı ve toplumsal yaşam içerisinde 

kendi efendisi olduğu bir toplumsal sistemden söz edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 Marx, 1844 Felsefe El Yazmaları, Sol yay., İstanbul, 1976, s.61’den aktaran A.Cevizci, a.g.e., s: 624. 
89 Marx, 1844 Felsefe El Yazmaları, Payel  Yay (2. baskı), İstanbul, 1975, s.80’den aktaran Barlas 
Tolan, a.g.e., s:148.. 
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 b- Georg Simmel’e Göre Yabancılaşma Olgusu   

 Georg Simmel’in yabancılaşma olgusuna ilişkin açıklamalarında temel unsuru, 

modernitenin dolaylı sonuçlarından biri olan kentleşme ve kent hayatı oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda açıklamalarını modernite çözümlemesine dayandıran Simmel,  Para 

Felsefesi isimli makalesinde, modernitenin ortaya çıkışını ( kapitalizmin değil),   para 

ekonomisinin gelişimi ile ilişkilendirmektedir. Bu görüşe paralel olarak  toplumsal 

ilişkilerdeki dönüşüme ve metropol hayatının temel özelliklerine dayalı olarak yaşanan 

yabancılaşma olgusunu da, modernite çözümlemesinde  yararlandığı para ekonomisi 

kavramı ile ilişkili olarak açıklamaktadır.  

 Para Simmel için, tüm toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan  bireyler 

arasındaki etkileşimin en temel simgesel nesnesini oluşturmaktadır.   Bu anlamda 

Simmel, para ekonomisinin toplumsal ilişkiler üzerindeki şeyleştirici etkisini 

eleştirmekte ve bu eleştiriyi de mübadele, işbölümü ve tüketim kavramları üzerinden 

gerçekleştirmektedir.  

Simmel’e göre  “(...) mübadele, belli bir nesneyi ve o nesnenin birey açısından 

taşıdığı anlamı biricikliğinden çıkarır ve onu, soyutlama alanına değil, iktisadi değerin 

dayanağı olan canlı etkileşim alanına yükseltir. (…) mübadele bir toplumsallaşma 

biçimidir. Belli sayıda bireyi toplumsal bir gurup haline getiren ilişkilerden 

biridir(mübadele); toplum da, bu ilişkilerin toplamıdır.”90 Bu noktada Simmel, 

mübadele ile metropol hayatının egemen ilişki biçimi olan zihinsellik arasındaki 

benzerliği ortaya koymaktadır.  

Kişiler arası tüm duygusal ilişkilerin bireyselliğe dayandığını ve tepkisellik 

içerdiğini ileri süren Simmel, akla dayalı (zihinsel) ilişkilerde ise,   insanın bir sayıya 

veya işi ile ilgi çeken bir nesneye dönüştüğünü ifade etmekte ve bu anlamda zihinsellik 

ile bireyselliği birbirine karşıt bir noktada konumlandırmaktadır. Küçük yerleşim 

birimlerinde var olan bireysel ilişkilerin tersine, metropol hayatında, üretici ile 

tüketicinin birbirini tanımadığı, dolayısıyla bu tanıdıklık durumunun neden olacağı 

duygusal boyutun ortadan kalktığı zihinsel ilişkiler egemendir. Bu nedenle de metropol 

insanı için,  etrafındaki herkes,   hizmetçi, müşteri ve satıcı olarak bir anlam taşımakta, 
                                                
90 Georg Simmel, The Philosophy of Money,  Londra/ Boston: Routledge, 1978, s: 101’den Aktaran: 
Georg Simmel, Modern Kültürde Çatışma, Çev.Tanıl Bora Nazile Kalaycı, Elçin Gen, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2003, s. 35.   
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dolayısıyla her iki taraf da kendi zihinsel planları doğrultusunda, ekonomik çıkarlar elde 

etme peşinde koşmaktadırlar. Bu anlamda para ekonomisi ile duygusallıktan 

uzak/nesnel/ zihinsel ilişkiler arasında çok yakın bir bağ bulunmaktadır.91 Simmel’e 

göre her iki öğe de, farklılıkların yok sayıldığı nesnel bir duruma işaret etmekte,  bu 

nesnellik nedeniyle, toplumsal ilişkiler de şeyleşmektedir.  

Şeyleşmiş parasal ilişkiler dünyasında, bireylerin yaratıcılık ve gelişimlerinin 

sınırlandırıldığına inanan Simmel,  bu durumu,   kendisi için oldukça önemli bir başka 

kavram olan işbölümü ile açıklamaktadır. İşbölümünün, bir yandan her bir bireyi 

vazgeçilmez kıldığını ancak öte yandan da bu bireyleri başkalarının etkinliklerine 

bağımlı hale getirdiğini ileri süren Simmel,  modern toplumda işbölümü nedeniyle tek 

alanda uzmanlaşmak zorunda kalan bireyin, kendi alanında ilerledikçe, kişiselliğini 

yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtmekte ve   insanın yeteneklerinin bu 

şekilde sınırlanmasının, onun nesnel kültür ile başa çıkma gücünü yok ettiğine 

inanmaktadır. 

 Meta üretimi sürecinde,   üretilen ürün ile işçinin emeğinin ve üretim araçlarının 

birbirinden koptuğunu belirten Simmel, işçinin emeğinin bu süreçte  metalaştığını ve 

işçiden bağımsız ve yabancı nesneler haline geldiğini ileri sürmektedir. Öte yandan, 

işbölümünün de kafa ve kol emeğinin birbirinden ayrılmasına neden olduğunu,   

makine-insan ilişkisi içerisinde insanın işlevini giderek makinelerin üstlendiğini ve 

insanın makinenin herhangi bir dişlisi haline geldiğini belirtmektedir. Bu durumda,  

kişiliğiyle ilgisi olmayan işler yapan insan, nesnelere yani kültürün içeriğine 

yabancılaşmaktadır. Kitlesel üretimin çokluğu ve karmaşıklığı da şeyleri bireylere 

yabancılaştıran bir diğer unsurdur ve böylece  nesneleşen kültür giderek genişlerken,  

bireyin kültürü de giderek yoksullaşmaktadır. 92  

 İşbölümü üzerinden açıkladığı yabancılaşma olgusunun, üretim, kafa- kol 

emeğinin ayrışması   ve imalat süreci  olmak üzere üç ayrı aşamada ortaya çıktığını 

düşünen Simmel’in  üretim sürecindeki yabancılaşmaya ilişkin düşünceleri, Marx’ın 

kuramı ile  ile paralel bir noktada konumlanmaktadır. Ancak Simmel,  yabancılaşmanın 

tüketim aşamasındaki görünümünü, modernitenin kent hayatındaki sonuçları ve 

                                                
91 Simmel, a.g.e., ss.87-88. 
92 Demirer, Özbudun, a.g.e., s. 17. 
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metropol insanında oluşturduğu özgün psikolojik durum açısından, ilkinden daha 

önemli görmekte ve    bu noktada Marx’tan ayrılmaktadır.     

         Kent, Simmel için, fiziksel sınırlarıyla değil, sosyolojik sınırları ile önemli olan bir 

mekandır.  Para ekonomisine dayalı bu sosyolojik mekan, her şeyden önce 

kalabalıkların, dolayısıyla da farklılıkların mekanı olarak  önem taşımakta ve bu mekan, 

tam da bu özelliği nedeniyle, metropol insanına özgü bir toplumsal psikolojinin 

zeminini hazırlamaktadır. “Modern yaşamın en derin sorunları bireyin kendi varoluş 

bağımsızlığını ve bireyselliğini koruma çabasından doğar”93 diyen Simmel’e göre, 

metropol insanına özgü bu psikolojik durumun temelinde,  insanın,   modern hayatın 

onu yok eden  tek tipleştirici mekanik sistemine karşı direnme; kendi varoluşsal 

özerliğini ve bireyselliğini koruma çabası yer almaktadır.   Bu çaba, Simmel’e göre 

nevrastanik kişilik özelliği ile tanımlanan bir insan tipi yaratmıştır.  

 Kentlerdeki sürekli yenilenen ve değişen uyaran bombardımanı,  metropol 

insanının iç huzurunun ve güvenlik duygusunun,  belli belirsiz bir güvensizlik ve 

huzursuzluk duygusu ile yer değiştirmesine neden olmuştur. İnsanları,  kendilerine 

yabancı olan çok sayıda insan kitlesi ile fiziksel yakınlığa zorlayan metropol hayatında,  

bu  uyaranların çokluğu ve çeşitliliği ile başa çıkamayan birey, onlar karşısında bir tür 

ezilme duygusu yaşamakta ve sonunda toplumsal ve fiziksel çevresi ile kendisi arasına 

bir mesafe koymak zorunda kalmaktadır. Bireyin, savunma mekanizması olarak 

oluşturduğu  içsel bir sınırı ifade eden bu mesafe,  zaman zaman hayat karşısındaki 

bıkkınlığı ifade eden, topyekun bir kayıtsızlık görüntüsüne de bürünebilmektedir.94 Öte 

yandan bu kayıtsızlık bazı durumlarda, kişinin tüm nesnel dünyayı değersizleştirmesi 

boyutuna kadar ulaşmaktadır, ancak bu nokta aynı zamanda, kişinin kendi varlığının da 

aynı değersizlik duygusu içinde algılamasına neden olmaktadır.95  Simmel, toplumdan 

kopma olarak görülen bu mesafenin, metropol hayatında   “gerçek toplumsallaşmanın 

en temel biçimlerinden biri” olduğunu ileri sürmektedir. 96   

                                                
93 Georg Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, Çev: Celal, A. Kanat, Defter, sayı:16, 1991’den 
Aktaran Göksel Aymaz, “Uzaktaki Kent, Kentteki Uzaklık”, Varlık Aylık edebiyat ve Kültür Dergisi, 
Ekim 2003, s.19. 
94 Simmel, Modern Kültürde Çatışma, s.24-26. 
95 Simmel, a.g.e., s. 91-92.   
96 Simmel, a.gm., s.88.   
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 Metropol hayatında fiziksel yakınlığa tepki olarak geliştirilen bu içsel sınır 

dışında, insanları yalnızlaştıran ve kalabalıklar içerisinde kaybolmuşluğa iten bir diğer 

unsur da,     fiziksel yakınlıktaki artışın, zihinsel uzaklığı da beraberinde getirmesidir.  

 Kent  hayatının, yaşayabilmek için insanın doğayla giriştiği savaşı, insanlar arası 

bir kazanç mücadelesine dönüştürdüğünü ve  bu kazancın da , doğadan değil, başka 

insanlardan elde edildiğini97 ileri süren Simmel, bu noktada, yabancılaşma olgusunu 

para ekonomisine dayalı modern toplumun kaçınılmaz bir sonucu, nevrastanik kişilik 

tipini de, bu olgunun toplum psikolojisindeki kaçınılmaz yansıması olarak 

değerlendirmektedir.   

 

 c- Erich  Fromm’a Göre Yabancılaşma Olgusu 

 Erich  Fromm’un  yabancılaşma  yorumu,   Marx’ın yabancılaşma  kuramı ile   

Sigmund Freud’un psikanalitik kuramı arasında bir sentez oluşturma çabasını 

içermektedir. Bu anlamda Fromm, olgunun ortaya çıkışında kapitalist toplum yapısının 

önemini göz ardı etmemiş, psikanalizi, tarihsel ve sosyolojik süreçle ilişkilendirerek 

zenginleştirmek istemiştir. Yabancılaşmış kişiliği ortaya çıkaran psikolojik süreçlerin 

önemini vurgulamakla birlikte,  Fromm, bu süreçlerin  her zaman belli bir 

sosyoekonomik  yapıdan kaynaklandığını ileri sürmüştür.98 Bu anlamda, modern insanın 

yabancılaşması da,  kapitalist sanayi toplumunun sosyoekonomik koşullarından 

kaynaklanan bir durumu ifade etmektedir.  

 Fromm yabancılaşma olgusuna yönelik düşüncelerini açıklarken, Marx’ın çok 

önemsemediği  insan doğası kavramından yararlanmıştır. Fromm’a göre insan doğası, 

sevgi, yaratıcılık, kimlik, toplumsallık,  aidiyet ve zihinsel olarak kendini 

yönlendirebilmek gibi temel unsurları barındırmaktadır ve yabancılaşma olgusu da, bu 

gereksinimlerin tatmin edilmediği koşullarda ortaya çıkmaktadır.99 Sanayi toplumunda 

bu gereksinimlerin karşılanmasına izin verilmediği gibi, bunların yerini yapay bir 

                                                
97 Simmel, a.g.e., s. 98-99. 
98 Esin, a.g.e., s.105. 
99 Erich Fromm,  The Sane Society, Holt, Rinehart and Winston, New York , 1962, s.65’den aktaran, 
Esin, a.g.e., s:103. 
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ihtiyaç olan tüketim gereksinimi almıştır. Dolayısıyla bu toplum, insanın 

yabancılaşması için gerekli koşulları içerisinde barındırmaktadır. 

 Fromm’un, yabancılaşma olgusunu açıklarken Marxism ve psikanalitik arasında 

köprü kurma çabası çerçevesinde yararlandığı  kavram da, toplumsal karakter 

kavramıdır. Verili toplumsal sistemin insanlara zarar vermesine rağmen, nasıl olup da 

üyelerin çoğunluğunun desteğini kazanabildiği sorusuna yanıt oluşturan toplumsal 

karakter kavramı, toplumsal hayatın her bir üyesinde ortak olan davranışları ifade 

etmektedir. Fromm’a göre bir sistemdeki insanlar, yapmak zorunda oldukları şeyi 

sevdiklerine inanırlarsa,  o sistemin devamı konusunda bir sorun çıkmayacaktır. 

Üyelerinin karakter yapısı bu doğrultuda biçimlendirilen bir sistemin toplumsal 

karakteri de, aynı doğrultuda biçimlenmiş olacak ve böylece sistemin devamı 

konusunda uzlaşma sağlanacaktır. Bu bağlamda, toplumsal karakterin işlevi, insan 

enerjisini, o toplumun devamının sağlanması konusunda kanalize etmektir.100  

Toplumsal karakter, bireye çocukluktan itibaren formel ve informel kültürleme araçları 

yoluyla aktarılmakta, bu süreçte aile, din, kitle iletişim araçları vb tüm üst yapı 

kurumlarından yararlanılmaktadır. 

 Fromm’a göre, toplumsal  karakter kavramının en önemli uygulaması 20. yüzyıl 

insanında özellikle de ileri sanayi  toplumlarında görülen homo consumers (tüketen 

insan) karakterinde ortaya çıkmaktadır ve bu karakter aynı zamanda, modern toplumun 

yabancılaşmış insan tipini de tanımlamaktadır.  

Tüketen insan kavramı ile Fromm,  temel hedefi sahip olmak değil, giderek daha 

çok tüketmek olan   insanı tanımlamakta ve bu tüketim aç gözlülüğünün,  sanayileşmiş 

toplumların temel psikolojik unsuru olduğunu düşünmektedir.  

Sanayi  toplumlarında üretim çarkının dönebilmesi için, toplumsal yaşamdaki her 

şey bir tüketim nesnesi haline getirilmekte,  sürekli yeni ihtiyaçlar yaratılmakta ve 

bireylerin zevkleri bu yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirilmektedir. İnsan bir 

yandan bu tüketim bombardımanı altında, diğer yandan da,   piyasa ekonomisine dayalı 

                                                
100 Esin, a.g.e. s.104. 
* Fromm, insan kişiliklerini aktif ve pasif kişilik olarak sınıflandırmaktadır. Aktif kişilik, kendisinin ve 
insani niteliklerinin farkına vararak geliştirmek ve hayatını kendi kararları doğrultusunda yönlendirmek 
için çaba gösteren  etken bir insandır ve bu insanın temel amacı ‘olmak’tır.  Pasif kişilik ise, sahip olmak 
için yaşayan, edilgen insan tipidir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Fromm, Hayatı Sevmek, a.g.e., ss. 39-49. 
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soyut ekonomik güçlerin  egemenliğindeki  hiyerarşik, bürokratik ve mekanik toplumsal 

ilişki ağları içerisinde kaybolmaktadır. İki taraflı bu kuşatmanın sonucunda, artık kendi 

aklı ve edimleri ile hayatına yön verme yeteneğini kaybeden insan, pasif kişilik* haline 

gelmiş ve kendi elleriyle yarattığı bu sisteme teslim olmuş,  onun egemenliği altına 

girmiştir.  

Kendi kararlarını veremediği bu toplumsal sistemde insan, temel ilk bağlarından 

da yoksun kaldığı için, kendisini giderek daha yalnız, daha güçsüz, daha kaygılı, daha 

edilgen ve daha değersiz hissetmektedir. Bu noktada tüketim, bıkkın ve sıkılmış modern 

insanı,  bilinçaltındaki bu edilgenlik duygusundan kurtaran  bir işlev görmektedir. 

“Artık bir eşya-insan haline dönüşen ve kendine yabancılaşmış ihtiyaçların 

bağımlılığına giren bu varlık, dış dünya ile yalnızca tek bir kanaldan ve  ancak tek bir 

yolla iletişime girebilmektedir. Bu yol da, dış dünyaya sahip olmak ve onu tüketmek 

biçiminde ortaya çıkmaktadır.”101 Bu nedenle de insan,   modern toplumun tek geçerli 

kriteri olan tüketimi en uç noktasında yaşamaya çalışmakta; her geçen gün daha fazla 

tüketmekte ve tükettikçe de, sürekli yenilenen  ihtiyaçları tarafından yönlendirilen bir 

köle haline gelmektedir. Bu süreçte, hayatın  anlamı, doyurulmamış bir aç gözlülük 

olarak algılanırken, bunu sağlamak için verilen çaba ise, yeni bir din gibi 

kutsanmaktadır.102 Fromm, kapitalist sanayi toplumunda kontrolden çıkan ve insanı 

egemenliği altına alan bu üretim ve tüketim unsurunun, toplumsal yaşamın her alanını 

kapsayan bir nesneleşmeye   ve yabancılaşmaya neden olduğunu ileri sürmektedir. 

Burada “yabancılaşmadan kasıt, kişinin kendini yabancı olarak duyumsadığı deneyim 

tarzıdır. ”103     Fromm, bu süreci şöyle ifade etmektedir. 

“Birey, kendisini, gücünün ve iç zenginliğinin bir dışa vurumu olarak hissetmek 
yerine, bir ‘eşya’ ya indirgenmiş olarak görmektedir. Artık özünü, bilmeyerek de olsa, kendi 
dışındaki güçlere aktarmıştır ve bu açıdan da, dışa bağımlılığı tamdır. Böylece insanlar, 
kendilerine yabancılaşmışlar ve kendi elleriyle yarattıkları nesnelere boyun eğer duruma 
düşmüşlerdir. Bireylerin davranışları, kendileri tarafından yönetileceği yerde, kendilerinin 
üstünde ve hatta karşısında duran yabancı bir güç haline gelmiştir. ”104   

 
 

                                                
101 Erich Fromm, Marx’ın İnsan Anlayışı, a.g.e., s.126. 
102 Erich Fromm, Barışın ve Tekniğin Stratejisi, a.g.e. s.69-71. 
103 Demirer,  Özbudun, a.g.e. s.33 
104 Fromm, Barışın Tekniği ve Stratejisi a.g.e., s.126-127. 
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İnsanın özünü kendi dışındaki güçlere aktarmış olması tüm yabancılaşma 

yorumlamalarında farklı biçimlerde karşılaşılan temel bir unsur olarak görünmektedir. 

Fromm da, yabancılaşmanın çağdaş görünümünün puta tapmada yaşanan yabancılaşma 

görünümü ile benzerliğini ortaya koymaktadır. “Endüstri toplumunun çağdaş insanı ile 

bir puta tapar arasında (…) özde hiçbir ayırım yoktur. Ancak çağdaş insan, putların 

biçimini değiştirmiş ve onlara kendi hayatında daha geniş bir yer vermeye başlamıştır. 

O kendi hayatını yöneten kör ekonomik kuvvetlerin bir nesnesi olmuştur. O kendi 

ellerinin ürünlerine tapar ve böylece kendisini bir ‘şey’ e dönüştürür. Yabancılaşan 

sadece işçi sınıfı değil, herkestir.” 105   Bu anlamda Fromm, şeyleşme olarak algıladığı 

yabancılaşmanın, Marx’ın ileri sürdüğü gibi sadece işçinin ya da sermaye sahibinin 

emeğine yabancılaşmanı ifade eden anlamının ötesine geçtiğini ve tüm toplumsal 

yaşamı kapsayan bir nitelik kazandığını ileri sürmekte ve insanın ölümünü ilan 

etmektedir. 

“Ondokuzuncu yüzyıl  ‘Tanrı öldü’ demişti; yirminci yüzyıl ise, ‘insan öldü’  
demeliydi. Araçlar amaçlara dönüştürüldü, nesnelerin üretimi ve tüketimi yaşamanın  gayesi 
oldu ve yaşama eylemi, bunların emrine verildi. İnsanlar gibi davranan nesneler ve nesneler 
gibi davranan insanlar üretir olduk. İnsan kendini bir nesneye dönüştürüp, kendi elleriyle 
ürettiği şeylere tapmağa başladı; kendisine yabancılaştı ve Tanrı’ nın adını kullanıyor olsa 
bile, puta tapıcılığa geri döndü.” 106 

 
Fromm böylece, Aydınlanma Dönemi boyunca devam eden toplumsal siyasal 

ekonomik ve kültürel dönüşümlerin sonucunda özgürlüğünü kazanan ve bireye evrilen 

ortaçağ insanının,  kapitalist sanayi toplumu dönemindeki gelişmelerle birlikte bu 

özgürlüğünü yeniden kaybederek, temel türsel gereksinimlerini karşılayamayan, edilgen 

dolayısıyla kendine yabancılaşmış bir varlık haline dönüştüğünü ileri sürmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105 Aktaran, Vehbi Bayhan, a.g.e., s.35. 
106 Fromm, Barışın Tekniği ve Stratejisi, a.g.e., s.39. 
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d- Herbert Marcuse’a Göre Yabancılaşma Olgusu 

 Herbert Marcuse da, Marx’ın yabancılaşma kuramına eleştirel bir perspektiften 

bakmış, düşüncelerinde materyalist temele dayalı bir psikanalitik vurguyu ön plana 

çıkartmıştır. Hem Marcuse hem de Fromm’un yabancılaşma konusundaki düşünceleri   

kapitalist toplumdan çok, sanayi toplumu ve bu toplumun üretimi olan tüketici insan tipi 

üzerinde yoğunlaşmış ve bu anlamda her ikisi de Simmel’e yakın bir konumda yer 

almışlardır.107 Ancak Marx’ın yabancılaşma kuramına dikkati çeken ilk isim olan 

Marcuse, düşüncelerini dile getirirken, Fromm’dan farklı olarak, işçi sınıfının bu 

toplumdaki dönüşümüne de değinmiştir.  Marcuse, ileri sanayi toplumuna ve bu 

toplumda yaşanan yabancılaşma olgusuna yönelik düşüncelerini  1968 yılında 

yayımlanan Tek Boyutlu İnsan isimli kitabında açıklamaktadır.  

 Marcuse, yabancılaşmayı sanayi toplumlarında yaşanan tek boyutlulaşma süreci 

olarak nitelendirmektedir. Gerek  üretim araçlarının ve biçiminin değişmesine dayalı  

olarak ortaya çıkan kitlesel üretim ve buna bağlı olarak  standartlaşma zorunluluğu 

gerekse kitle iletişim araçlarının sürekli pompaladığı tüketim ideolojisi nedeniyle,   

sanayi toplumlarında temel tüketim kalıpları, tüm toplum tarafından içselleştirilmekte 

ve dolayısıyla toplum tek boyutlu bir niteliğe bürün(dürül)mektedir. Bu durumda, 

sanayi toplumlarında yabancılaşma,  tüm toplumu içine alan bir olgu haline gelmiştir.108  

Marcuse bu yabancılaşmanın hem üretim hem de tüketim sürecinde yaşandığını 

düşünmektedir. 

 Mekanik bir üretim biçimi içerisinde, işçilerin birbirlerinden yalıtıldıkları ve 

denetim altında tutuldukları dev sanayi işletmelerinde emek süreci, aptallaştırıcı, 

tüketici ve köleleştirici bir niteliğe bürünmüştür. Bu noktada köleliği belirleyen şey, 

boyun eğmekten çok, çalışma sürecindeki insanın, daha çok kar elde etme amacıyla 

kullanılan bir araç ya da şey unsuruna indirgenmesidir.109  Bu durumda çalışma,  işçinin 

neredeyse bütün zamanını alan ve hayat boyu devam eden yabancılaştırıcı bir sürece 

dönüşmüştür. Öte yandan, tüketim aşamasında yaşanan  yabancılaşma olgusunun  da, en 

                                                
107 Demirer, Özbudun, a.g.e., s.31. 
108 Bayhan, a.g.e,s.33-34. 
109 Herbert Marcuse, çev: Aziz Yardımlı, Tek - Boyutlu İnsan, İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi 
Üzerine İncelemeler, İdea Yay., İstanbul, 1986, s.: 31. 
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az çalışma sürecindeki kadar baskıcı ve totaliter bir nitelik taşıdığını söylemek 

mümkündür. 

Tek temel ihtiyacın tüketim olarak tanımlandığı bu toplumlarda,  insanların  kimlik 

tanımları da  satın aldıkları metalar aracılığıyla belirlenmekte ve insanlar statülerini, 

zevklerini ve hatta ruhlarını bu metalarla somutlaştırmakta, anlamsız bir dünyada 

kendilerine ancak bu şekilde bir değer atfedebilmektedirler. Böylece, sanayi 

toplumlarında insanlar tümüyle sömürgeleşmekte, dünya ile aralarındaki ilişkiye dair 

farkındalıkları kaybolmakta,  yöneticilerin istediği yer ve zamanda, onların istedikleri 

şeyi yine onların istedikleri oranda tüketmeye hazır birer robot insana 

dönüşmektedirler.110  Öte yandan Marcuse, tüketim ihtiyacının tek gerçek ihtiyaç olarak 

ortaya konulması ve bunun tüm toplumsal yapı tarafından içselleştirilmesi sağlanarak 

yanlış bilinç oluşturulduğunu ve böylece toplumdaki sınıfsal farklılıkların ve bu  

farklılıklardan kaynaklanan sosyoekonomik ve kültürel sorunların gizlendiğini ileri 

sürmektedir.  

“ Eğer işçi ve patronu aynı televizyon izlencesinden haz duyuyor ve aynı dinlence 
yerlerine gidiyorlarsa, eğer sekreter işvereninin kızı denli çekici bir makyaj yapabiliyorsa, 
eğer Negro bir Cadillac alabiliyorsa, tümü de aynı gazeteyi okuyorlarsa, o zaman bu 
benzeşme sınıfların yitişini değil, ama Kodamanlarının korunmasına hizmet eden gereksinim 
ve doyumların altta yatan nüfus tarafından paylaşıldığı düzeyi belirtir.”111  

 

 Sanayi toplumlarında oluşturulan yanlış  bilinç nedeniyle, bu toplumlar sistemin 

korunması ve devamının sağlanması yolunda gerekli tüm unsurları içinde barındıran 

kapalı ve güdümlü bir nitelik kazanmıştır. Özellikle kitle iletişim araçlarının ideolojik 

işlevi,  sistemin  muhaliflerini de içinde eritmiş,  dolayısıyla da mevcut sistemin 

dönüş(türül)me olasılığı ortadan kaldırılmıştır. Bu süreci Marcuse’un ‘öykünme-

mimesis’ kavramı ile açıklamak mümkündür.  

 Bireyin kendi toplumu ile dolaysız bir özdeşleşme yaşadığı sanayi toplumları, 

Marcuse’ya göre, ilkel toplumlardaki birey-toplum özdeşliğinin farklı bir düzlemde 

yeniden ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sanayi toplumlarında varlığı felsefi 

anlamda kabul edilen ve dünyayı anlamlandırma sürecinin merkezine yerleştirilen 

bireyin (akıl) bilinci, kendisine kitle iletişim araçları yoluyla dayatılan tüketim ideolojisi 

nedeniyle körelmekte, böylece akıl öncesindeki birey – toplum özdeşliği yeniden 
                                                
110 Aktaran, Vehbi Bayhan, a.g.e., s: 34. 
111 Marcuse, a.g.e.,  s:20.  
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kurulmakta ve bu kez akıl, verili sistemin yeniden üretilmesine boyun eğmeye neden 

olmaktadır.112 Bu boyun eğme sürecine, Marx’ın kuramında büyük bir önem atfedilen 

işçi sınıfı da dahil olmuştur; çünkü, tüm sınıflar gibi işçi sınıfının da bilinci 

dönüş(türül)müştür.  “İşçi sınıfının da karşı çıkma ve aşma gücünü yitirmesiyle , 

silahsız kalmış olan bu toplum, böylece ‘tek boyutlu toplum’ olarak nitelenmektedir.”113
  

Bu anlamda Marx’ın yabancılaşmadan kurtulmak için, işçi sınıfının gerçekleştireceğini 

iddia ettiği proleter devrim, Marcuse için,  olası görünmemektedir.  

 

II. YABANCILAŞMA OLGUSUNUN TÜRK TOPLUMUNDAKİ GELİŞİMİ VE 

MODERNLEŞME İLE İLİŞKİSİ   

 

Yabancılaşma olgusunun kendisi olmasa da, onu açıklamaya yönelik kuramsal 

yaklaşımlar Batı kökenlidir ve dolayısıyla, ilk bölümde de belirtildiği gibi, Batı’nın 

kendisini var etmeye çalıştığı ‘modernizm’ süreci içerisindeki toplumsal, siyasal ve 

ekonomik gelişmelerin etkilerini taşımaktadır.  Ancak her toplumun kendini var etme 

süreci  farklı bir nitelik göstereceği gibi, bu süreçte ortaya çıkacak toplumsal,  siyasal ve 

ekonomik dönüşümler de yine farklı nitelikler taşıyacaktır.  

Yabancılaşma olgusuna yönelik herhangi bir çalışmanın, tarihsel ve toplumsal 

bağlamdan soyutlanamayacağı dikkate alındığında, Batı kökenli bu kuramların, Doğu’lu 

bir toplum olması itibariyle Batı’dan tümüyle farklı bir var oluş süreci yaşayan Türk 

toplumuna birebir uyarlanması konusunda, teorik bir sorun yaşanacağı 

düşünülmektedir. Bu sorunun aşılması, Türk Toplumunun kendine özgü tarihsel, 

toplumsal ve kültürel koşullarının ortaya çıkarılması ve yabancılaşmanın bu çerçevede 

ele alınması ile mümkün olacaktır. Bu düşünceden yola çıkılarak aşağıda öncelikle, 

özünde bir Doğu toplumu olan Türk toplumunun dünyayı anlamlandırmasında 

belirleyici olan ve bu anlamda onu Batı toplumlarından ayıran bilişsel yapının  

açıklanması gerektiği düşünülmektedir. Bu bilişsel yapının açıklanması ise,   her iki 

toplumun inanç sistemindeki farklılığı ortaya çıkaran din olgusunun ve devlet sistemi,  

                                                
112 A.g.e., , s:21-22. 
113  Aktaran, Vehbi Bayhan, a.g.e., s: 34. 
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ekonomik, kültürel ve toplumsal yapı gibi unsurları ifade eden gelenek olgusunun 

açıklanması ile mümkün olacaktır. 

 

A- YABANCILAŞMA OLGUSU İLE MODERNLEŞME SÜRECİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ    

1- Türk Toplumunda Yabancılaşma Olgusunun Temel Ekseni Olarak Doğu-

Batı Dikotomisi  

 İslamiyet’in temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de ve peygamberin son 

hutbesinde, yabancılaşma olgusuna ilişkin herhangi bir yoruma ya da uyarıya yer 

verilmediğini belirten Tuncar Tuğcu,  bu saptamasına dayanarak, dualist temelli inanç 

ve ideolojilerin hareket noktasını oluşturan yabancılaşmanın,  bir  tevhid dini olan 

İslamiyette yeri olmadığını ileri sürmektedir.114  Çünkü, Tevhid dinleri, iyi kötü 

dikotomisine dayalı dualist yaklaşımların tersine, varlık-görünüş birliği inancını 

benimsemektedir. Bu inanç sisteminde, “(…) tüm bir nesneler düzlemi, varlığın 

yansıması olduğuna göre, tekillikten kaynaklanan bir yabancılaşma ve yer arayışı 

sorunu söz konusu değildir.”115  Öyleyse,  yabancılaşma olgusunun,  İslamiyet’in temsil 

ettiği Doğu kültüründe dinsel bir algılama biçimi olarak yer almadığını söylemek 

mümkün olacaktır. Türk toplumunun geçmişini oluşturan Osmanlı Devleti’nde,  tüm 

kurum ve kuruluşların  oluşturulmasında ve  gerek devlet yapısının gerekse toplumsal 

ve kültürel yaşamın düzenlenmesinde İslam dininin belirleyici olduğu bir gelenek 

anlayışının var olduğu düşünüldüğünde, bu tespit önem kazanmaktadır. 

Geleneksel Osmanlı Devlet yapısı, kaynağını ilahi güçten alan, merkeziyetçi bir 

sisteme dayandırılmıştır ve sultan, siyasi otorite olarak bu yapılanmanın en üstünde yer 

almaktadır. Aynı zamanda halifelik unvanına da sahip olması nedeniyle, Tanrı’nın 

dünyadaki temsilcisi olarak kabul edilen sultanın temel görevi, Tanrı’nın ilahi düzenini 

dünyada  da oluşturmaktır. Bu tür bir ön kabul, onun sahip olduğu gücü ve otoriteyi ve 

bunu kullanma biçimini meşrulaştırmakta, mevcut ekonomik toplumsal ve siyasal 

yapının doğal ve değişmez bir Tanrısal düzen olarak algılanmasına neden olmaktadır; 

dolayısıyla bunun dışında bir düzen talebi sapkınlık olarak nitelendirilmektedir. “Bu 
                                                
114 Tuğcu,  a.g.e., s. 148. 
115 Hasan Bülent Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasındaki Türkiye, Everest Yayınları, 
İstanbul, 2002, s.41. 
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geleneksel yapıda, yaşamın değişmez ilkesi, Heraklitos’un düşüncesinin tersine 

‘değişim’ değil, ‘düzen’dir. Ve her değişim, bozulma, çürüme, soysuzlaşma, 

köksüzleşme demektir.”116 Ortaçağ Avrupa’sı ile benzerlik gösteren bu algılama 

biçiminde,  mevcut sistem kadar, o sistemden kaynaklanan sorunlar da doğal ve meşru 

bir nitelik taşımaktadır.   

Ümmet  anlayışının temel alındığı devlet yapısında insan, varlığını  kul olarak 

sürdürmektedir. Bu kimlik, Fromm’un ilksel bağlar kavramında tanımladığı üzere, ona 

bir aidiyet ve güvenlik duygusu vermektedir. Kim olduğu ve nasıl yaşaması gerektiğine 

ilişkin tüm bilgiler kesin ve Tanrısal bir nitelik taşıdığı için kul da,  Ortaçağ 

feodalitesindeki insan gibi, varoluş biçimine ilişkin bir sorun yaşamamaktadır. Temel 

görevi,    ‘kulluk’ (tabiiyet) etmek; düzenin meşruluğunu sorgusuz sualsiz kabul ederek, 

onun devamı için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektir.  

Kulun ümmet içerisinde sahip olduğu  aidiyet ve güvenlik duygusu,  Osmanlı 

toplumsal yapısının  temel ilişki biçimi olan cemaat yapılanması  için de geçerli 

olmaktadır. Ancak   yine Fromm’un görüşlerine uygun olarak, bu aidiyet ve güvenlik 

duygusu, cemaat üyelerinin  bireysel özgürlük ve çıkarlarının peşinde koşmalarına  

engel olmuştur. Cemaat ilişkileri içerisinde, bireyin hikayesinden çok cemaatin kuralları 

önem taşımakta, bireyin ahlaki değerleri ve çıkarlarından çok, cemaate sadakat değerli 

bulunmaktadır. Toplumsal yaşamın her alanını kapsayan bu sağlam dayanışma 

örgütlerinin dışına çıkılması ise,   yasalarla değil ama, gelenek ve törelere dayalı kurallar 

tarafından belirlenen bir konsensüs ile gerçekleşebilmektedir.117 Bu durumda, İslam 

inancından beslenen kulluk kimliği ve yine aynı kaynağa dayalı olarak yapılandırılan 

cemaat ilişkileri, geleneksel Osmanlı insanına, düzenin devamı yolunda çaba harcayan, 

itaatkar ve uyumlu bir özellik kazandırmıştır. Bu özelliğin doğal bir sonucu ise, yine 

Doğu toplumlarına özgü bir nitelik   olan kadercilik anlayışıdır. 

Cemaat ilişkilerinin  temel özellikleri, devletin ekonomik ilişkilerine de 

yansımakta ve  bu yansıma, İslamiyet etkisini taşıyan mistik bir bağlantı ile 

gerçekleştirilmektedir. Özellikle devletin iki temel kurumu olan Ahilik ve Fütüvvet 

                                                
116 Faruk Öztürk, “Cumhuriyet ve Ütopya”, Siyasi Düşünce : Modernleşme ve Batılılaşma Cilt 3 a.g.e, 
s. 489. 
117 Oğuz Adanır, Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış-Kuramsal Bir Deneme, Kitap:I-II, Eylül Yayınları, 
İzmir 1997, s. 25-26. 
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kurumları,  ekonomik ilişkilerin düzenlenmesinde, tasavvuf  felsefesine dayalı ilkeleri 

dayanak almışlardır. Esnaf ve zanaatkar gurubunun uymakla yükümlü olduğu tasavvufi 

öğretiyi ifade eden fütüvvetin temsil ettiği ahlak anlayışı,  diğer insanlara karşı 

merhametli ve yardımsever olmayı  öğütlemekte, israf ve hırs gibi özellikleri 

olumsuzlamaktadır. “(…)fütuvvet erbabı birbirinin lokmasına göz dikmez, aralarında 

kökü tasavvufa, “vahdet-i vücud”a dayanan bir sevgi ve dayanışma vardır.”118 Varlık – 

görünüş özdeşliğine olan inançtan kaynaklanan bu sevgi ve dayanışma ilkesi,  dünyayı 

kavrama biçimini belirleyen ve günlük yaşam pratiklerinin bu kavrayış doğrultusunda 

hayata geçirilmesini sağlayan, bütünsel bir anlayışı ifade etmektedir. 

Toplumsal yaşamın ekonomik alanında dürüst ve adil bir ticareti önceleyen 

ilkelere dayanan fütüveet, Batı  kapitalizminin sınırsız kar amacına dayalı bireyci 

zihniyetine zıt bir nitelik taşımakta ve Türk toplumunun Doğu geleneğine ilişkin temel 

özelliklerinden birini oluşturmaktadır.119 

Osmanlı toplumunda Müslüman tebaanın  yaşam biçimini belirleyen ve kaynağını 

tasavvuf öğretisinden alan bir diğer önemli ilke de, her insan için önerilen insan-ı kamil 

idealidir. Eşya, mal, mülk, servet biriktirme   gibi  dışsal etkenlerden çok sabırlı, tok 

gözlü ve kanaatkar olmak gibi bireyin içsel dünyasına öncelik veren nitelikler ile temsil 

edilen  insan-ı kamil (ideal insan) için, israf, haram olarak kabul edilmektedir. Bu  

nedenle lüks tüketim ürünleri ve gösterişe dayalı ürünlerin   tüketimi, toplumun üst 

tabakalarında da çoğunlukla  israf olarak nitelendirilerek, olumsuzlanmıştır.120  Esnaflar 

için ahilerin, halk için ise bu fütüvvet geleneğinin etkisini taşıyan bu ideal insan,  yine 

özündeki tasavvuf öğretisinin etkisi ile kanaatkarlığı ön plana çıkaran bir karakteri 

temsil etmektedir. 

Toplumsal ilişkilerin bireysel hırs ve aç gözlülükler üzerinden düzenlenmediği, 

yaşamın var olanlarla yetinerek devam ettirildiği kanaatkar tüketim anlayışı, insan 

ilişkilerinin henüz tam olarak dünyevileşmediği bir bilişsel yapılanmanın ürünüdür ve bu 

                                                
118 Halit Refiğ, Türk Sinemasına Genel Bakış (Birinci Bölüm), Hareket Yayınları, İstanbul, s.154. 
119 Mustafa Orçan,  Osmanlı’dan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü, Kadim Yay: 5,  Ankara, 
2004, s.43. 
120 Sabri Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Der Yayınları İstanbul, 1981’den 
aktaran Mustafa Orçan,  Osmanlı’dan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü, Kadim Yay: 5,  
Ankara, 2004, s.43. 
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yapılanmaya göre, maddenin ve maddi hayatın gereklerinin dışında kalabilmek önemli 

bir ilke olarak kabul edilmektedir.121 

  Sonuç olarak, geleneksel Osmanlı Devleti,  ekonomik ve toplumsal yapılanması 

içerisinde, Doğu’ya özgü bu bilişsel algılama ile biçimlenmiş ve bu nedenle de dünyayı 

kavrayışı,  Batı toplumlarınınkinden tümüyle farklı bir insan ve toplum tipi üretmiştir. 

Bu toplum, tüm mülkiyetin devlete ait olduğu merkezi bir  sistemle yönetilmekte ve bu 

nedenle, piyasa üzerinde güçlü bir devlet denetimi bulunmaktadır. Gerek bu denetim 

gerekse, cemaate dayalı toplumsal ilişkiler ağının getirdiği  güvenlik duygusu nedeniyle,   

toplu davranma eğiliminde olan bireyler,  kişisel  atılım ve rekabeti dışlamakta, bu 

dünyanın değil ahiretin  gerçek olduğuna inanmaktadırlar. Bu yüzden servet birikimi, 

kazanç hırsı ve tüketim gibi maddi değerlerin önceliği  olumsuzlanırken, varlık-görünüş 

inancının bir sonucu olarak emek kutsanmakta ve çalışmak bir zorunluluk olarak 

değerlendirilmektedir.  

Osmanlı kültüründen süzülüp gelerek Türk toplumu tarafından içselleştirilen bu 

nitelikler,  çok uzun süre varlığını sürdürmüş ancak Türk toplumunun Batı ile yakın 

ilişkiler kurmak zorunda kaldığı modernleşme sürecinden itibaren giderek değişime 

uğramış ve çözülmeye başlamıştır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte, insanlar 

mevcut düzen içerisinde karşılanması mümkün olmayan özlemler edinmeye ve bu 

özlemlerini gerçekleştirmek için çaba göstermeye başlamışlardır. Bu süreç özellikle 

tüketim toplumu olma yolunda önemli adımların atıldığı  1960’lardan itibaren hız 

kazanmış ve günümüze kadar da ivmesini artırarak devam etmiştir.122 Doğu 

bilişselliğine dayalı geleneksel değerlerin çözülmeye başladığı ve giderek yok olma 

aşamasına geldiği bu süreçte, yabancılaşma olgusu da Türk toplumunun gündemine 

girmeye başlamış ve siyasal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, tarihsel süreç 

içerisinde farklı görünümlere bürünmüştür. 

 

 

 

                                                
121 Sabri Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası’ndan Aktaran Mustafa Orçan, 
a.g.e., s.41. 
122 İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi Can Yayınları, İstanbul, 2004, ss.474 -487. 
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 2- Doğu- Batı Dikotomisi Çerçevesinde Modernleşme Süreci  

   Batı’nın özgün tarihsel ve toplumsal koşullarından kaynaklanan ve bu nedenle 

sadece ona  özgü bir nitelik taşıyan modernizm sürecinin son aşamasında  Batı’lı 

devletler, ekonomik, siyasi ve toplumsal bağlamda belli unsurlara dayalı bir zihniyetin 

temsilcisi olan ve refah düzeyi yüksek  ‘gelişmiş ülkeler’ niteliğini  kazanmışlardır. 

 Sanayileşmiş kapitalist üretim ilişkileri ve teknolojik gelişmelerin sağladığı 

avantajlara bağlı olarak giderek artan üretim hızı nedeniyle yeni pazarlar bulmak 

ihtiyacı, Batı’yı dışa açılmak, kendi dışındaki dünyayı (Doğu) dönüştürmek ve 

ekonomik anlamda denetlemek zorunda bırakmaktadır. Bu dönüştürme ve denetlemenin 

Doğu’nun kendi rızasıyla gerçekleştirilmesi, ‘demokrasi’ temeline dayanan Batı 

açısından, en azından dünya kamuoyu önünde büyük bir önem taşımaktadır. Bu sorunun 

çözümü ise, Batı’nın modernleşme süreci sonucunda ulaştığı toplumsal, siyasal ve 

ekonomik değerlerin, ‘modern /çağdaş ve  ‘evrensel değerler’ olarak tanımlanması ve 

bu değerlerin; tüm toplumlar için ‘ulaşılması gereken bir hedef’ olarak ortaya 

konulması ile mümkün olacaktır.  

“Batı toplumlarının özgün olarak geçirdikleri sanayileşme süreci ile tüm sosyal , 
siyasal, ekonomik ve kültürel değişimleri içeren ve ifade eden modernleşme süreci, 
gelişmekte olan toplumlar için, erişmeleri gereken bir toplum modeli olarak 
hedeflenmektedir. Bu hedef, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonunda hem gelişmekte olan 
ülkelere Batılı ülkelerin telkin ettiği, hem de gelişmekte olan ülkelerin elit ve aydınları 
tarafından dikte edilen, gelişme ve kalkınma anlayışının ürünüdür.”123 

 
Batı’nın modernizm süreci ve evrensel ‘modern’ değerleri bir ‘ideal’ olarak 

benimsendiğinde, bunun dışında kalan toplumlar (Doğu),  ‘geleneksel toplum’ olarak 

tanımlanmakta ve bu ideale ulaşma sürecinde aldıkları mesafeye göre de, ‘az gelişmiş’ 

veya ‘geri kalmış’ toplumlar şeklinde hiyerarşik bir sınıflandırmaya maruz 

bırakılmaktadır. Böylece Doğu toplumlarının, ‘çağdaş’ toplumlar arasında bir yer 

edinebilmek amacıyla, ‘modern’ değerleri kendi toplumlarında yaşama geçirebilme 

çabaları gündeme gelmektedir. “Modern olanın Batı dışı toplumlar tarafından talep 

edilmesiyle birlikte modernleşme kavramı ortaya çıkmakta ve bu kavram ulaşılmak 

istenen sonuca göre doğal olmayan bir süreci zorunlu kılmaktadır.”124  Süreci doğal 

olmaktan alıkoyan, Doğu toplumlarının, Batıda modernizme yol açan temel bilimsel, 
                                                
123 Bayhan, a.g.e., s.130. 
124 S. N. EIsenstadt, “Modernization: Protest and Change”. Englewood Cliffs N.J. Prentice-Hall 
Inc., 1966’dan aktaran Halis Çetin, “Gelenek ve Değişim Arasındaki Kriz: Türk Modernleşmesi” 
Doğu Batı Düşünce Dergisi, s.25, s.13. 
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ekonomik, kültürel ve toplumsal dönüşümleri geçirmeden ve bunları toplumsal belleğe 

eklemlemeden taklide dayalı olarak gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Böylece 

modernleşme olgusu, modernizm olgusunun içeriğinden soyutlanarak biçimsel bir 

taklidine dönüşmektedir. 

  “Modernleşme’, kavram olarak, geleneksel toplumdan  modern toplum tipine 
doğru evrilen bir toplumsal değişim sürecini ifade etmektedir. Bu niteliğiyle modernleşme, 
toplumsal değişim sürecinin nesnel (evrensel) yasalara bağlı olarak, birbirini izleyen ve 
sonrakinin öncekine oranla daha üstün olduğu aşamalı bir evrim niteliğinde kavranması 
biçiminde özetlenen ‘ilerleme fikri’ nin 1945 sonrasındaki değişik bir biçimidir.”125   
 
Klasik modernleşme kuramını özetleyen bu görüşte savunulan, toplumsal değişim 

süreçlerinin, her toplum için sabit nesnel (evrensel) yasalar çerçevesinde gerçekleşeceği 

varsayımı, tümüyle ideolojik bir nitelik taşımaktadır. Tarihsel süreç içerisinde meydana 

gelen her bir toplumsal olgu, içinde yaşanılan zamana ve bu olgunun öznesi olan 

toplumun özgün koşullarına göre farklı nitelikler göstermektedir. Bu durum, toplumsal 

ve tarihsel bağlamları anlamında tümüyle farklı bir geçmişin ve zihniyetin taşıyıcısı 

olan Doğu ve Batı’nın ‘modernleşme’ süreçleri için de geçerlidir:  

Gelenekselden moderne geçiş dönemi, Batı’nın özgün iç dinamiklerinden 

kaynaklanmakta ve yaklaşık dört yüz yıllık uzun bir zaman dilimi içerisinde neredeyse 

kendiliğinden ortaya çıkan bir süreci ifade etmektedir. “Batı’nın modernleşmesi tam 

anlamıyla bir paradigma değişimidir. Batı’daki modernleşme süreci geleneksel, dinsel, 

ekonomik, kültürel, bilimsel yapının, yeni bir ortak bütünlük dünyasına (paradigmaya) 

evrilmesidir. Bu parçalardan herhangi birisinin uyumsuzluğu, paradigmanın bozulması 

anlamına gelir.”126  Modernizm süreci, bu nedenle Batı’da Doğu’nun aksine gelenekten 

kopuş ve geleneği yadsıma şeklinde değil, aksine, geleneksel olana eklemlenme 

şeklinde ortaya çıkan,  kendi içinde bütünlüklü bir süreci ifade etmektedir.  

Eklemlenme biçiminde ortaya çıkan modernleşme sürecinin Batı’daki en iyi 

örneğini Sanayii Devrimi oluşturmaktadır. Devrimle birlikte, Batı toplumları o döneme 

kadar olan zamandan kopmuş ve bu kopuşla birlikte çeşitli sorunlar yaşamışlardır. 

Ancak Devrim, toplum bilincinde, bu sürece kadar aşılan zamanı algılayacak bir 

dönüşüme de neden olmuştur. Süreklilik kavramı burada ortaya çıkmaktadır.  Gerek 

                                                
125 Levent Köker, “Demokratikleşme mi, Modernleşme mi?”, Türkiye Günlüğü, sayı:2, 1998, s.16. 
126 Halis Çetin, “Gelenek ve Değişim Arasındaki Kriz: Türk Modernleşmesi” Doğu Batı Düşünce 
Dergisi, Sayı 25, s.36. 
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Fransız Devrimi, gerekse daha sonraki süreçte ortaya çıkan Sanayi Devrimi, toplumda 

var olan yerleşik sınıflar tarafından gerçekleştirilmiş ve bu devrimlerin sonucunda da 

başka yeni sınıflar ortaya çıkmıştır.  Bu süreklilik durumu, ‘bir önceki döneme ilişkin 

her türlü birikimin toplamı olan geleneğin’, bir sonraki dönemde de içerileceğini 

göstermektedir.127 Bu bağlamda geleneğin eklemlenmesi şeklinde ortaya çıkan Batı 

modernleşmesinde bir ‘kopuş’ veya ‘kırılma’ yaşanmamış ve bu nedenle,  

modernleşme, Batı için Doğudaki gibi topyekun bir yabancılaşma sürecine 

dönüşmemiştir.  

“Bir gelenek oluşturma çabası içindeyken de, oluşturulmuş gelenekleri aşarken de 
Batı, kendi dışından getirdiği bir yöntem izlemediği gibi kendisine dışarıdan da 
bakmamıştır. Bir anlamda Batı, kendisine karşı Oryantalist bir yaklaşım içinde olmamıştır. 
Doğal olarak bu, Batı’nın kendisine, bilinci ve dizgeselliğine ters düşmemesi demektir ki, 
Batının ‘özü’yle çelişmemesi anlamına da gelir.”128 

 
Doğu ise, Oryantalist bir bakış açısını benimseyerek, kedisini Batı’ya göre 

konumlandırdığı ve onun ölçütleri içinde değerlendirdiği için, modernleşme süreci, 

onun kendi bilincine, dizgeselliğine ve dolayısıyla kendi özüne karşıt bir niteliğe 

bürünerek ‘yabancılaştırıcı’ bir sürece dönüşmektedir.  

Her şeyden önce modernleşme Doğu için, onun özgün tarihsel toplumsal 

bağlamına dayalı ve iç dinamiklerinden kaynaklanan ‘kendiliğinden’ bir süreç değildir. 

Öte yandan iki kutup arasındaki zihniyet farklılığı, bu sürecin ortaya çıkmasına neden 

olacak ana etkenin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Batı’da ‘kendi hak ve çıkarları 

için talepte bulunabilen’ temel öğe olarak ‘birey’, modernizm sürecinin kaynağı, öznesi 

ve sonucu olarak işlev görmüştür. Oysa “Batı-dışı modernliklerin tarihi, modern birey 

(…) oluşturulmadan uygulanan modernizasyon ile şekillenmektedir.”129 ‘Ümmet’ 

anlayışına dayalı bu toplumlarda Batı’lı anlamda ‘birey’  olmadığı için,   

‘modernleşme’ sürecinin gerçekleştirilmesi,  devrimci otoriter yönetimlerin varlığını 

gerektirmektedir. Bu anlamda Doğu – Batı farklılaşması, aslında cemaatçi zihniyet ile, 

Batı’nın oluşturduğu bireysellik zihniyeti arasındaki farkı vurgulamaktadır. Sürecin 

devrimle gerçekleştirilmesi ise devrime özgü nitelikleri de sürece taşımakta ve 

yabancılaşmaya neden olan etkenlerden birini oluşturmaktadır.  

                                                
127 Kahraman, a.g.e.,s.35. 
128 A.g.e., s.32. 
129 Nülüfer Göle, “Batı-Dışı Modernlik Üzerine Bir İlk Desen”,  Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 2, s. 
63. 
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“Devrimler, toplumsal bilincin zorla yeni bir aşamaya taşınmasıdır. Devrim, 
toplumsal yaşama, değişen değer yargıları, yeni oluşumlar anlamında, yazılı olması da 
gerekmeyen yeni yasalar getirir. Hayatın bütünlüğü belli şeylerin dışlanmasını içermeye 
başlar. bu anlamda belli bir birikimin dışarıda bırakılması doğaldır. Çünkü devrimi doğuran 
koşullar ve itkiler onu gerektirmiştir. Toplum, çok büyük çoğunluğuyla, o itilen şeyleri artık 
taşıyamayacaktır. Burada da bir çelişki yoktur. Ne var ki,  bu tür devrimler, daha çok siyasal 
darbelerle oluşanlardır.”130  

 
Doğu, Batı’nın sahip olduğu dört yüz yıllık bir evrim sürecine sahip olmadığı için,  

toplumsal, siyasal ve ekonomik anlamda ‘ulaşılması gereken temel hedefler’ in,  

mümkün olan en kısa zamanda ‘geleneksel’ olanlarla yer değiştirmesi amaçlanmıştır. 

Bu zorunluluk, devrimci otoriter yönetimlere, ‘halk için halka rağmen’ misyonu ile 

hareket etme gücünü vermekte ve böylece Doğu modernleşmesi, Batı’daki gibi 

‘geleneğe eklemlenme’ şeklinde gerçekleşmeyip, aksine geleneğin yadsınmasına ve 

zorla dönüş(türül)me sürecine dayalı bir gelenekten kopuş dönemini ifade etmektedir. 

Bu nitelik farkı, Doğu toplumlarında modernleşmenin, bir yabancılaşma sürecine 

dönüşmesindeki temel etkenlerden birini oluşturmaktadır. “Modernleşme eğer bir 

gelenekselliğe dayanmamış ise veya gelenekten tam bir kopuşu ve reddedişi temsil 

ediyorsa, tarihsel ve toplumsal bir yabancılaşmanın ve yabancılaştırmanın içinde 

bulunuyor demektir.”131  Bu yabancılaşma durumu, “modernliğin, insanları,  varoluşa 

anlamını veren  bir düzenden ‘kopardığı’”132 yolundaki modernizm karşıtı tezlerin 

doğrulanmasına neden olmakta ve bu var oluşsal düzenin temeli olarak da gelenek 

kavramını gündeme getirmektedir. Bu anlamda modernleşmenin karşısındaki temel 

toplumsal değer olarak ‘gelenek’ kavramı önem kazanmaktadır.  

Üzerinde toplumsal oydaşma sağlanan dil, din, ırk, tarih, kültür, etik vb toplumsal 

değerleri ve bu değerlere dayalı olarak oluşturulan tüm kurum ve kuruluşları ifade eden 

‘gelenek’,  toplumun ‘ortak kimlik’ ini oluşturmaktadır.  

 
 
 

                                                
130 Noel Parker, “Revolutionsin History: An Essay in Interpretation”, Cambridge, U.K: Polity Press, 
1999’den  aktaran Hasan Bülent Kahraman,  a.g.e., s.35. 
131 Naci Bostancı, “Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi”, Türkiye Günlüğü, Ankara, 1999/54’den  
Aktaran Halis Çetin, “Gelenek ve Değişim Arasındaki Kriz: Türk Modernleşmesi”, Doğu Batı Düşünce 
Dergisi, S.25, s.19. 
132 Bu, modern düşüncenin ana temasıdır. Tönnies, Simmel, Spengler, Scheler, Barries, Bergson , Weil, 
Gill, Chesterton v.b. düşünür, değişik biçimlerde, yıkıcı modern toplumun ortaya çıkışından önce insan 
ırkının, kırılmaya maruz kalmayan bir gelenekselliğe sahip olduğunu ima ettiler. Ayrıntılı bilgi için 
bakınız Edward Shils, “Gelenek”, Çev: Hüsamettin Arslan, Doğu Batı Düşünce Dergisi, sayı 25, s.117.  
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“ Gelenek, toplumsal hayatta insanların ortak tercihlerini, birlik ve beraberliğin 
kültürel bağlarını ve sözleşmelerini kapsar. İnsan hayatının toplumsal kurumu din, 
tarihsel bilinç,  kültür, ırk, yurtseverlik, aile veya soy gibi birçok temel bağlaşmadan 
oluşan gelenek, toplumda ortak kimlik yaratıcı değerler manzumesi’ olarak 
modernleşmenin biçimini de etkiler.”133  

 
‘Modernleşme süreci aslında her durumda ‘gelenek’e karşıt olarak işlemektedir. 

Ancak özellikle Doğu zihniyetine dayalı olarak kurulmuş  geleneksel yapının tümüyle 

yadsınarak, yerine bu yapının özüne yabancı bir zihniyetle temellendirilen Batı’lı 

‘çağdaş/modern’ değerlere dayalı bir düzenin  oluşturulması sürecinde, başka bir 

deyişle devrimci modernizasyon sürecinde, geçmişten ve gelenekten kopuş daha da 

radikal olmaktadır. “Batı-dışı toplumlarda, gelenek ve modernlik arasında özel bir 

kopukluktan, süreksizlikten söz etmek mümkündür. Sık kullanılan ‘geleneksel 

toplumlar’ etiketiyle ima edilenin aksine, bu toplumların gelenekselliksizleştikleri 

söylenebilir.”134 Bu bilgiler ışığında ele alındığında,  Batı’ya ait bir olgu olan  

‘modernleşme’ nin,  Doğu toplumları için farklı bir nitelik kazanarak, zorunlu bir 

‘modernleş(tiril)me sürecine dönüştüğünü söylemek mümkündür. Bu iki kavram özleri 

itibariyle birbirlerinden oldukça farklı nitelikler taşımaktadır:  “(…) modernleşme,  

birey-toplum ve devletin çıkar çatışmalarının konsensüsü anlamında, olağan ve doğal 

bir süreklilik iken;  modernleştirme güçlü olanın,  olmayanı kendi lehine olarak 

olağanüstü ve yapay bir değiştirme ve kendisine yabancılaştırma çabasıdır.”135  Bu iki 

zihniyet arasında güçlü olan ve kendi toplumsal evrimini tamamlamış olan Batı 

olduğuna göre,  Doğu toplumlarının modernleşme süreci, temelde bu toplumların 

sistemli olarak Batılılaş(tırıl)ması anlamına gelmektedir. Bu batılılaşma süreci tüm 

toplum üzerinde olduğu gibi tek tek bireyler üzerinde de yabancılaştırıcı bir etki 

oluşturmaktadır:  “Bir insanın kendisini doğulu görmekten batılı görmeye geçişi ile 

modernite  öncesinden moderniteye geçişi aynı şey değildir. Her iki geçişte yaşandığı 

varsayılanlar çok farklıdır. Birincisinde , ikincisinde olmayan bir kimlik değiştirmesi ve 

öz yitirmesi söz konusudur.”136 Bu bağlamda ele alındığında, Doğu toplumlarında 

görülen  modernleş(tiril)me sürecinde, ‘çağdaş değerleri içselleştirmiş bir refah devleti’ 

olabilmek umudu saklı kalmakla birlikte, bu tür toplumlarda ‘gelenek-modern’ 

                                                
133 Çetin, a.g.m., s.18. 
134 Göle, a.g.m., s.61. 
135 Çetin, a.g.m., s. 36. 
136 Tekeli, a.g.e. s.33. 
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çatışması aynı zamanda, insanın bunaldığı ve kendine yabancılaştığı, yıkıcı bir sürece 

dönüşmektedir.  

Sonuç olarak çağdaş dünyada kendine sağlam bir yer edinmek kaygısı içindeki 

Türk toplumu da diğer Doğu toplumları gibi, modernleşme serüvenini, gelenekten 

kopuş temeline dayanan bir Batılılaşma çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışmış ve 

buna bağlı olarak Türk insanı da, hem kültürel hem toplumsal hem de ekonomik 

sistemin yapılanmasında Batı hedefine yönelik uygulamalar nedeniyle ne Doğulu ne de 

Batılı olabildiği bir yabancılaşma sürecine maruz kalmıştır. Bu sürecin başlangıcı,   

Osmanlı Devleti’ne kadar uzanmaktadır. 

 

B- TÜRK TOPLUMUNDA MODERNLEŞEME VE YABANCILAŞMANIN 

TARİHSEL GELİŞİMİ 

 Modernleşme ve Batılılaşma kavramları çoğu zaman birbirlerinin yerine 

kullanılabilmelerine rağmen, sürecin tanımlanmasında daha çok modernleşme 

kavramının tercih edilmesinin temelinde, teknoloji – ideoloji ayırımına dayandığı kabul 

edilen bir farklılık yatmaktadır: Daha çok Batı’nın teknolojik alandaki gelişmelerine 

atıfta bulunan ve bu gelişme düzeyine ulaşmaya yönelik bir talebi ifade eden 

modernleşme kavramına karşın, batılılaşma, kültürel ve ideolojik bir dönüşüme atıfta 

bulunmakta ve bu nedenle de, ortaya çıktığı ilk dönemlerden beri Türk toplumunun 

entelektüel çevrelerince eleştirilmektedir. Öte yandan bu kavramların birbirinin yerine 

kullanılması,  birbirlerine meşruluk düzeyi kazandırmaktadır.137 Yukarıdaki ayrım temel 

alındığında Türk Toplumu’ndaki bu sürecin ifade edilmesinde modernleşmeden 

batılılaşmaya doğru bir seyir izlendiği görülmektedir. 

18. yüzyılın ilk yarısında başlayan, Cumhuriyetin kurulması ile keskinleşen ve 

1980 sonrasında ise yeni bir boyuta ulaşan Batılılaşma sürecinde, Türkiye’nin üç büyük 

değişim dönemi yaşadığını söylemek mümkündür: 138 

 

 

                                                
137 Hasan Bülent Kahraman, “Avrupa: Türk Modernleşmesinin Xanadu’su – Türk Modernleşmesi Kurucu 
İradesinde Yeni Bir Bakış Denemesi”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 14, s. 9. 
138 Hasan Bülent Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasındaki Türkiye, Everest Yayınları, 
İstanbul, 2002 , a.g.e. s.44.  
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1-Ümmet toplumuna dayalı geleneksel Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat-

Meşrutiyet eskinende gerçekleşen başlangıç dönemi,   

2- Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, Kemalist ideolojiye dayalı olarak ortaya çıkan 

ve kendisini geçmişteki geleneksel yapıdan ve ona ait tüm bağlardan tümüyle koparan 

‘epistemolojik kopuş’ dönemi,  

3- Cumhuriyetin tarihsel gerçekliğini kabul etmekle birlikte onun çelişkilerine de 

dikkat çekerek eleştirel bir tutum içinde olan ve  bu bağlamda daha çoğulcu ve 

özgürlükçü bir anlayışı savunan     ‘geç-modern’ dönem.  

Söz  konusu  dönemlendirmede, her bir evrenin diğerinden bağımsız ve onu 

dışlayıcı bir nitelik taşımadığı, aksine bir önceki ve bir sonraki ile etkileşim içinde 

gerçekleşen bir süreci ifade ettiği belirtilmelidir.139 Aşağıda, bu evrelere kısaca 

değinilecektir.  

 

 1- Geç Modern Dönem Öncesinde Yabancılaşma Olgusu   

  a-Gelenek Eksenindeki Modernleşme Süreci ve Yabancılaşma 

Olgusu 

Türk Toplumu’nda gelenekten radikal bir kopuşla başlayan Modernleşme-

Batılılaşma dolayısıyla da yabancılaşma süreci Cumhuriyet Dönemi’nde 

keskinleşmiştir. Ancak, Osmanlı Devleti’ndeki Batılılaşma hareketleri de, bu sürece 

kaynaklık etme açısından önem taşımaktadır. 

“Osmanlı Devletinde Batılılaşma gereğinin hissedildiği, yani belli bir sorunun teşhis 
edildiği alan öncelikle askeriye olmuş (III. Selim, II.Mahmut); ardından buna bağlı olarak 
siyasi /idari merkezileşme ve eğitim reformları gündeme gelmişti. (II. Mahmut, Tanzimat, 
II.Abdülhamit). Dolayısıyla Batılılaşma çabalarının Cumhuriyet dönemine kadar aslen 
siyasi/idari/ askeri planda gerçekleştiğini gözlemlemek mümkündür.140  

 
Ordunun savaşlarda uğradığı ağır yenilgiler karşısında Batı’nın teknik 

üstünlüğünün kabul edilmesi ve bu kabulle birlikte,  Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan 

kurtarmak amacıyla başlatılan modernleşme  süreci, başlangıçta sadece askeri ve 

teknolojik alandaki bir ‘yenilenme’ hareketi olarak benimsenmiştir. “1774-1820 yılları 

arası, Şerif Mardin’in ‘I. Batılılaşma Dönemi’ diye adlandırdığı dönem (…), Batı’nın 

                                                
139 A.g.e., s: 44. 
140 Nilgün Toker, Serdar Tekin, “Batıcı Siyasi Düşüncenin Karakteristik Evreleri, Kamusuz 
Cumhuriyet’ten Kamusuz Demokrasiye”,  Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce , III.Cilt: Modernleşme 
ve Batıcılık, İletişim Yay., İstanbul, 2004,  s.82. 
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zihinsel olarak değil, deyiş yerindeyse teknolojik olarak temellükü dönemidir.”141 

Ancak Tanzimat Dönemi’nden itibaren bu süreç,   bir tür Batılılaşma projesine 

dönüşmüştür. Bununla birlikte, her iki dönemde de modernleşme anlayışı,  geleneksel 

Osmanlı yapısını ortadan kaldıracak bir niteliğe sahip olmamıştır; dolayısıyla 

Cumhuriyet Dönemi’ne kadar olan ‘modernleşme/Batılılaşma’ hareketlerini, gelenek 

ekseninde devam eden batılılaşma süreci  olarak değerlendirmek mümkün olacaktır.  

Devlette ve toplumda Doğu bilincinin katı bir şekilde devam ettiği bu ilk dönem 

modernleşme aşamasında,  Tanrısal düzenin devamının sağlanması gerekliliği, egemen 

düşünce olarak varlığını sürdürmektedir.  İmparatorluğun içinde bulunduğu sorunların, 

düzenin kendisinden değil, kurum ve kuruluşların işleyişlerinden kaynaklanan 

aksaklıklar nedeniyle ortaya çıktığına inanılmaktadır.  Bu aksaklıkların giderilmesi, 

Tanrısal düzenin sonsuza kadar devam etmesi için yeterli olacaktır. Ancak 

modernleşmeyi askeri ve teknolojik bir yenilenme olarak algılayan bu bakış açısından 

yola çıkılarak alınan önlemler, sorunlara çözüm sağlayamamış ve Türk modernleşme 

tarihinde III. Selim ve II.Mahmut Dönemi ile somutlaşan yeni bir aşamayı ortaya 

çıkarmıştır. Bu yeni aşamada amaç, yapılan reformların kurumsallaştırılmasını 

sağlamak olacaktır.  

Bir yenilik ya da Batılılaşma hareketi olarak ortaya çıkan Lale Devri bu anlayışın 

bir yansıması niteliğindedir. Ancak halktan kopuk olarak gerçekleştirilen bu yenilik 

hareketleri toplumun büyük kesiminin tepkisi ile karşılaşmış, öte yandan dış sorunlar da 

çözülememiştir. Alınan önlemlerin giderek artan sorunlara çözüm olamayışı karşısında, 

gerek padişah gerekse ordu, artık ülkedeki bunalımın temelde yönetime ilişkin 

sorunlardan kaynaklandığını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu kabulle birlikte Türk 

modernleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçilmiştir. Bu yeni aşamada, Osmanlı 

Devleti, Batı’yı üstün kılan askeri ve teknolojik gücün, modernizm sürecine bağlı bir 

zihniyet dönüşümünden kaynaklandığını ve Batı’yı,  bu dönüşümün temelini oluşturan 

Aydınlanma felsefesi ile  bütünlüklü bir çerçevede kavramak gerektiğini algılamıştır. 

Bu noktadan sonra Osmanlı modernleşmesi, Batı’nın zihinsel dönüşümünü talep eden 

                                                
141 Hilmi Yavuz, “Batılılaşma Değil, Oryantalistleşme”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 2, 1998, 
s.100. 
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ideolojik bir kimliğe bürünerek, ‘bir program olarak Batıcılık’142 niteliğini 

kazanacaktır. Bu da doğanın ve toplumun akıldan hareketle yeniden kavranması yani 

pozitivizm ilkesinin merkeze alınması anlamını taşımaktadır.  

 Batılılaşma projesinin tam da bu noktada başarısız olduğunu belirten Yavuz’a 

göre Türk modernleşmesi ‘metonomik (parçanın bütünün yerine geçmesi)’ bir 

kavramsallaştırılmaya hapsedilmiştir: Aydınlanma Geleneği, Avrupa’nın  ‘kendi 

karşıtını   oluşturan tarihler süreci’  şeklinde ilerleyen ve aslında  19. yüzyılı da içine 

alan modernleşme süreci içindeki sınırlı bir dönemi ifade etmektedir. Ancak Osmanlı ve 

Cumhuriyet entelijensiyası, bu parçayı  Avrupa modernizminin bütünü ile özdeş 

tutmakta ve onun simgesi olarak algılamaktadır. Bu durumda Türk modernleşmesi de 

bu simge üzerinden oluşturulmaya çalışılmıştır. Kavramların simgeselleştirilmesi ile 

ortaya çıkan bu metonomik algılama, Aydınlanma sonrası kullanılan ‘özgürlük, insan 

hakları, eşitlik vb.’ kavramlar için de söz konusu olmaktadır. Parçanın, bütünün simgesi 

olarak algılanması, bütüne ilişkin ‘logos’un içselleştirilmesini engellediğinden, Türk 

modernleşme tarihi temelsiz ve yüzeysel bir nitelik taşımaktadır. Bu metonomik 

anlayış, Avrupa modernleşmesinin Aydınlanma geleneği ile eş tutulması kadar, 

Aydınlanma’nın da, pozitivizm ile eş tutulması konusunda kendisini ortaya 

koymaktadır.143  Ancak, Batı modernleşme tarihinde ‘kurucu özne’ olan birey, cemaat 

toplumu olmanın getirdiği doğal bir sonuç olarak, Türk modernleşmesinde yer almamış 

hem Osmanlı İmparatorluğu’nda hem de, Cumhuriyet Dönemi’nde bu misyonu devlet 

üstlenmiştir. Osmanlı Devleti’nde Aydınlanmayı temel alan bu modernleşme süreci, 

aynı zamanda  geleneksel Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ‘ümmet’ in ‘ulus-devlet’ in 

temel unsuru olan ‘millet’e, ‘cemaat’in birey’e ve ‘reaya’nın ‘yurttaş’a dönüş(türül)me 

sürecidir. Bu da aydınların yüklendiği toplum mühendisliği işlevi ile gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır.  

 I. Mahmut Dönemindeki kurumsal yeniliklerin sonucunda Avrupa’da eğitim 

görmüş ve Avrupa’yı bir model olarak benimsemiş yeni bir bürokrat sınıfın önderliğinde 

başlayan bu yeni Batılılaşma anlayışında, gerçek batılılaşmanın ancak, ‘toplumun 

yeniden yapılandırılması ve bu temele dayalı yeni bir devlet kurulması ile mümkün 
                                                
142 Toker, Tekin, a.g.m., s. 83. 
143 Hilmi Yavuz, “Modernleşme: Parça mı, Bütün mü? Batılılaşma: Simge mi, Kavram mı?”, Siyasi 
Düşünce : Modernleşme ve Batılılaşma Cilt 3, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s.214. 
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olacağı’ düşüncesi egemen olmuştur.  “(…) Modern Avrupa’nın gerçekleştirdiği 

başarıların temelinde özel mülkiyetin kutsallığı ve sultanın o zamana kadar mutlak olan 

otoritesinin anayasal sınırlanması gibi iki ilkenin bulunduğunu”144 fark eden bu 

bürokratlar, geleneksel Osmanlı siyasetinde yeri olmayan bu uygulamaların, devletin 

kurtarılması için mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğine inanmışlardır. Bu amaçla 

öncelikle sultanın kendi yetkilerini sınırlandırılmasını kabul edeceği ve Doğu 

despotizminden vazgeçeceği bir siyasal düzenlemeye ve ayrıca tebaanın bazı temel hak 

ve özgürlüklerinin kabul edilmesine yönelik girişimler başlatılmış ve 1839 ve 1856 

Fermanları ve 1876 Anayasası ile bu amaçlara ulaşılması kısmen mümkün olmuştur. 

Böylece, Osmanlı Devleti’nin dünyayı algılama biçimine yönelik ilk ciddi dönüşümler , 

siyasi alanda başlatılmış olmaktadır.     

 Osmanlı İmparatorluğunda var olmayan burjuvazi sınıfını oluşturulması ve 

böylece Aydınlanma’nın bireyine ilişkin ilk küçük girişimlerin devlet eliyle ortaya 

çıkarılmaya çalışılması da bu dönemde başlamış ve söz konusu bürokrat kesim, toprak 

sahiplerini, devletin temellerini atacak bir sınıf oluşturma yolunda destekleme kararı 

almışlardır. Bu sürecin kısaca Tanzimat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemleri şeklinde 

özetlenmesi mümkündür.  

Siyasi alandaki bu ‘Batılılaşma’ süreci, zamanla Osmanlı’nın kültürel yaşamında 

da etkilerini göstermeye başlamıştır. Batı’nın askeri ve idari yapısı Osmanlı 

İmparatorluğu’na aktarılırken, Batı’nın günlük kültürü de etkin bir biçimde 

imparatorluğa girmiştir. Giyim , ev eşyası, paranın kullanılışı, evlerin sitili, insanlar arası 

ilişkiler, ‘Avrupai’ olmuştur.145  Bu gelişmeler toplumsal yaşamdaki geleneksel-modern 

ayırımını daha da keskinleşmesine neden olmaktadır. Jön Türkler, özellikle kültürel 

alandaki bu dönüşümleri sert biçimde eleştirmekte ve Batı taklitçisi Tanzimat 

taraftarlarını, kültürel bir yabancılaşma içinde olmakla suçlamaktadırlar 

 Tanzimat dönemi, bu bağlamda,  Batılılaşma ile birlikte gelen ‘yabancılaşma’ 

sürecinin başlangıcı olarak nitelendirilmekte ve bu düşünce, günümüzde ‘milliyetçi-

muhafazakar’  görüşün temsilcileri tarafından da desteklenmektedir. “(…)bu görüş 

açısından Batı taklitçiliği, otantik Müslüman – Türklüğe yabancılaşmak, özünden 

                                                
144 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev.Yavuz Alogan, Doruk Yay., İstanbul, s.40-41. 
145 Bayhan, a.g.e., s.147. 
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uzaklaşmak, kendisi olmaktan çıkmak, şahsiyetsizleşmek demektir. (İslamcı düşünür 

Sezai Karakoç, ‘oto-kolonizasyon’ (kendi kendini sömürgeleştirme) terimini 

kullanır.”146 Bu tür ciddi eleştiriler bağlamında, Tanzimat reformlarının elit bir gurup 

önderliğinde gerçekleştirilecek ‘ilerleme’ fikrine dayalı bir despotizm şeklinde ortaya 

çıktığını ve yabancılaşmanın temellerinin bu bağlamda atıldığını söylemek mümkündür.  

1876 yılında ilan edilen ve Türklerin ilk anayasası olma niteliği taşıyan Kanun-i 

Esasi (I. Meşrutiyet) de aynı anlayışın bir ürünü niteliğini taşımakta ve Jön Türklerin 

pozitivizm anlayışına dayalı temel talebinin hayata geçirilmesi yolundaki ilk adımı 

oluşturmaktadır. Ancak Osmanlı toplumunda pozitivizm ve onun kaçınılmaz sonucu 

olan laiklik algılamalarını oluşturacak temel bilimsel ve siyasal dönüşümler 

yaşanmamıştır. Dolayısıyla  bu anayasayı ilan eden Sultan II. Abdülhamit de, Tanrı’dan 

aldığı yetkileri sınırlamaya çalışan meclisi tahta geçtikten iki yıl sonra dağıtmış ve 1878 

yılında Anayasayı askıya aldığını açıklayarak geleneksel yönetim biçimine geri 

dönmüştür. Bu geri dönüş, halk tarafından ciddi bir tepki ile karşılanmamıştır, çünkü 

Doğu geleneğinin uyum ve itaat ilkeleri toplum üzerindeki egemenliğini korumaktadır 

ve bu  ilkelerin yadsınmasına ve politik bir eyleme dönüşmesine neden olacak 

Aydınlanma Dönemi’ndekine benzer  siyasal, ekonomik ve bilimsel dönüşümler de 

Osmanlı toplumunda gerçekleşmemiştir.  

1908 yılında İttihat ve Terakki Partisi üyelerinin yaptığı darbe ile ilan edilen II. 

Meşrutiyet ile birlikte, Batılılaşma sürecinin Cumhuriyet’in ilanına kadar devam edecek 

olan dördüncü aşaması başlamaktadır. İktidarın  ilahi olandan alınmasını ifade eden bu 

süreç, özellikle II. Dünya Savaşı’na kadar, radikal bir modernite projesi olarak yaşama 

geçecektir. Siyasal alandaki bu değişimden sonra çalışmalarına hız kazandıran Jön 

Türkler, Batılılaşma projesini toplumsal yaşamın diğer alanlarında da uygulamaya 

geçirmeye başlayacaklardır. Ancak bu yeni dönemde Batı geleneği ile Osmanlı geleneği 

arasındaki derin farklılıkların uzlaştırılmasına yönelik çabalar, ülkenin toplumsal 

yaşamında yeni bir bunalım döneminin başlamasına neden olacaktır.   

 

                                                
146 Tanıl Bora, “Milliyetçi Muhafazakar ve İslamcı Düşünüşte Negatif Batı İmgesi”, Siyasi Düşünce : 
Modernleşme ve Batılılaşma Cilt 3 a.g.e., s.253. 
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 b- Gelenekten Kopuş Dönemindeki Modernleşme Süreci ve Yabancılaşma 

Olgusu 

  ba-Siyasal  Süreç 

Osmanlı Devleti döneminden  farklı olarak, Cumhuriyet’in  Batılılaşma anlayışı, 

‘sadece siyasal ve kurumsal anlamdaki Batılılaşmanın, ‘ilerleme’ amacına ulaşmakta 

yetersiz kalacağı  ve bu nedenle toplumsal yaşamın tüm alanlarında Batılılaşmak 

gerekliliği’ düşüncesine dayandırılmaktadır.  Bu düşünceden yola çıkılarak, 

Cumhuriyet döneminde, imparatorluğun tüm geleneksel kurum ve kuruluşlarının, Batılı 

karşıtlarıyla yer değiştirilmesine yönelik temel adımlar atılmıştır.  “Tanzimat’ın 

romantik kalıntıları, radikal bir sekülerleşme ile tasfiye edilmiş ve modernleşme, artık 

sadece bir Aydınlanma projesi olarak devam etmiştir.”147  Pozitivizm ilkesi temelinde 

biçimlenen bu Aydınlanma projesinin temel hedeflerini ise, geleneksel ‘ümmet’  

toplumunun ulus devlete, cemaat’in ‘birey’e dönüştürülmesi ve en önemlisi de, İslami 

algılama biçimine göre düzenlenen toplumsal yaşamın, laik bir yapılanma ile yer 

değiştirilmesi oluşturmaktadır. Bu dönüşümün ekonomik anlamdaki karşılığı ise,  

sanayileşme hedefine yönelik kapitalist bir ekonomik sistem ile ifade edilmektedir.  

Gelenekle ilgili tüm bağların ortadan kaldırılması ve yeni bir sistem kurulması 

talebine dayanan tüm radikal moderniteler gibi Cumhuriyet Dönemi batılılaşma 

hareketi de, ‘geleneğe karşıt’ bir nitelik taşımakta ve onun reddi üzerine kurulmaktadır. 

Bu tür bir süreçte, toplumun geçmişi ile bugünü birbirinden ayrılmakta ve bugüne 

dayalı yeni bir gelenek kurgulanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda 

Cumhuriyet Dönemi modernleşme sürecinin temel özelliklerinden birisini, toplumsal 

yaşamda da Batılı bir  algılama biçiminin yerleştirilmesi  hedefi oluşturmuştur. Bu da 

Doğu’nun Batı odaklı ciddi bir zihniyet dönüşümüne maruz bırakılması anlamına 

gelmektedir.  

Özellikle 1930’lu yıllardan başlayan ve 1940’lı yılların sonlarına kadar geçen 

zaman dilimi içerisindeki ‘erken cumhuriyet dönemi’nin bu radikal batılılaşma 

sürecinde Kemalist ideolojinin temel hedefini, öncelikle  laik bir toplumsal yapılanma 

ve laik bir yaşam algılamasının yerleştirilmesi oluşturmuştur. Bu anlayış içerisinde,  

                                                
147 Yavuz, a.g.m., s.214. 
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“(…) saltanatın ve hilafetin kaldırılmasından Latin alfabesinin kabulüne, şapka 

inkılabına kadar yapılan tüm değişikliklerin bu amaca hizmet etmesi beklenmiştir. Bu 

da, en temelde, İslam'ın bireysel ve toplumsal hayat açısından sahip olduğu önemin 

kontrol altına alınması anlamına gelmiştir.”148   

1 Kasım 1922 yılında Saltanat’ın kaldırılması ve ardından aynı tarihte çıkartılan 

üç kanun, (Hilafetin Kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekalati’nin Kaldırılması ve 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile,  İslamiyet’in toplumsal yaşamdaki belirleyiciliğine son 

verilmesi amaçlanmıştır. Böylece de Kemalist ideolojinin ‘Batılılaşma’ konusundaki 

kararlılığı açıkça ortaya serilmiştir. Bu uygulamalarla din ile devlet işleri birbirinden 

ayrılmakta ve laiklik yasal bir temele oturtulmaktadır. Bundan sonraki aşamada, dinin 

toplumsal yaşam pratiklerinin de dışına çıkarılmasına yönelik devrimler 

gerçekleştirilmiştir. 

 Toplumsal alanda Batılılaşma’nın sağlanabilmesi için, toplumu meydana getiren 

‘birey’lerin de ‘Batılı’ olmaları gerektiği düşüncesinin bu konudaki devrimlerde çıkış 

noktası oluşturduğunu düşünmek mümkündür “Devrimci Fransa’nın geleneğine uyan 

Kemalistler, (…) tıpkı Fransa’daki devrimcilerin yeni bir Fransız insanı yaratmak 

zorunda kalmaları (…) gibi,  kendilerinin de’ Osmanlı ‘dan çok farklı yeni bir Türk 

tipi’ yaratmak zorunda olduklarını biliyorlardı.”149  Bu  amaçla gerçekleştirilen ‘Şapka 

Kanunu (1925)’ ve ardından ‘Kılık Kıyafet  Kanunu’,  toplumun Doğu’lu imajından 

kurtarılarak, 1930’ların Avrupa standartlarına uygun bir görünüme kavuşturulmasını 

sağlamaya yönelik devrimlerdir.  

Yasal alanda ortadan kaldırılan geleneksel din unsuru, ardından yapılan 

reformlarla toplumsal yaşamdaki somutluğunu  da yitirmiş ve geleneksel Doğu insanı, 

Batı’lı bir görünüme büründürülmüş;  kadınlar da Batılılaşma sürecinde kendi paylarına 

düşeni almışlardır. Bundan sonraki aşamada ise, yaşamın ‘Batılı’  gibi kavranmasını 

sağlayacak olan zihniyet dönüşümünün temellerinin atılmasına yönelik devrimler 

gerçekleştirilecektir.  

1926 yılında Miladi takvime geçilmesi, yeni günün akşam ezanına göre 

belirlenmesi geleneğinin yerine uluslar arası saat uygulamasının kabul edilmesi ve  
                                                
148 Funda Gençoğlu Onbaşı, “Geleneksel ve Modern: sınırlar ve Geçirgenlik Üzerine” Doğu Batı 
Düşünce Dergisi, Sayı 25, s.90. 
149 Ahmad, a.g.e., s.104. 



 66 

hafta sonu tatilinin cumadan pazar’a alınması150 bu konuda yapılan uygulamaların belli 

başlılarını oluşturmaktadır. Bu nitelikteki devrimlerin, ‘modern dünya’ ile uyum 

sağlamayı kolaylaştırılmasının dışında, toplum ve birey üzerinde de önemli etkileri 

olmuştur:  

“Eski takvim ve saat sistemini, rakamları, ağırlık ve uzunluk ölçülerini değiştiren, 
bunların yerine yeni ve Batılı bir kod sistemi getiren reformlar, basit birer ölçü değişikliği 
olmanın çok ötesinde bir anlam taşırlar. Söz konusu olan, toplumun zamana ve mekana 
ilişkin algı çerçevesinde,   dolayısıyla  zamansal ve mekansal olanı kendisinin kılma 
kapasitesinde bir kırılmanın meydana gelmiş olmasıdır.” 151 

 
Harf Devrimi (1 Kasım 1928)  ise, bu kırılmanın kültürel boyutunu oluşturan  en 

önemli devrim niteliğini taşımaktadır.  

Arap Harfleri yerine Latin alfabesinin geçirilmesi, gelenekle bağın 

koparılmasındaki en temel  unsuru oluşturmaktadır. Okur yazar insanların bile 

gelenekten radikal biçimde kopuşuna neden olan bu devrimle birlikte, Türkiye 

Cumhuriyeti,  Doğu’nun İslam Dünyası ile olan bağlarını çok büyük oranda 

gevşetmekte ve Cumhuriyet’in yüzünü kesin olarak Batı’ya çevirmektedir.152  Bu 

bağlamda, Harf Devrimi’nin toplumsal yaşam ve birey üzerindeki etkilerinin diğer 

devrimlere göre daha ciddi boyutlarda olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  Harf 

Devrimi’nin, “(…)toplumsal bellek üzerindeki travmatik etkileri bakımından, daha 

kalıcı sonuçlara yol açmış olan  bir reform olarak değerlendirilmesi gerektir. Sonuç 

olarak ortaya çıkan şey, kolektif belleği zedelemiş, içinde yaşadığı dünyayı kendinin 

kılma ve bu sayede dünya üzerinde etkide bulunma kapasitesi sekteye uğratılmış bir 

toplumdur.” 153 

Söz konusu gelişmeler ışığında, yeni Türk toplumunda bireyin, kendisini 

tanımlamada o güne kadar başvurabildiği tüm referansların (din, dil,  ümmet, kul, 

cemaat vb) hızla ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Bu noktada ‘ilksel bağları’ndan 

koparılmış geleneksel insan,  kendisini güvenlik duygusundan yoksun hissedecek ve 

‘kendisini tanımlayabileceği yeni değerlere ihtiyaç duyacaktır. Türk Dil Kurumu 

(1931) ve Türk Tarih Kurumu (1931)’nun kurulması ve Darülfünun’un Tasfiyesi 

(1933), bu amaçla gerçekleştirilen ilk devrimlerdir.  
                                                
150 A.g.e. s.106. 
151 Toker, Tekin, a.g.m. s.89-90. 
152 Ahmad, a.g.e., s.107-109. 
153 Toker, Tekin, a.g.m., s.89-90. 
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Kısaca ifade etmek gerekirse, siyasi iktidar, Türk toplumunun Batılı bir toplum 

niteliğine sahip olması için tüm unsurlardan yararlanmıştır. Ancak, ‘özü gereği kentli 

bir düşünme biçimi olan Cumhuriyetçi Batıcılık’154    anlayışı,  temelde var olan, 

İslam’a dayalı geleneksel kimlik kodlarının toplum üzerindeki köklü etkileri  

nedeniyle, her zaman  muhafazakar bir toplumsal irade ile karşı karşıya kalmıştır. Şeyh 

Sait İsyanı (1925) ve ardından patlak veren Menemen Olayı (1930), bu durumun en 

somut örneklerini oluşturmaktadır.  

Kentlerdeki Batılılaşma süreci, nispeten daha kolay kabul görmekle birlikte, 

buradaki uygulama da, Türk Batılılaşmasının genel metonomik niteliğine uygun olarak, 

daha çok, yüzeysel ve simgesel bir boyutta kalmıştır: Şapka giymek, Latin harfleri ile 

okuyup yazmak veya Batı müziği dinlemek, Batılılaşma için ölçüt kabul edilmekte 

ancak, bunların içselleştirilmesine ilişkin zihniyet dönüşümü 

gerçekleştirilememektedir. Sanat ve kültür alanında özellikle Ankara’da yapılan tüm 

çabalar da, yine kentli bir ‘elit’ kesime hitap etmenin ötesine geçememiştir.  

Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde, Fransız İhtilali’nden ve Aydınlanma 

geleneğinden etkilenerek, Türk toplumunu daha ‘ileri’ bir seviyeye ulaştırmak adına 

yapılan ‘birey’siz inkılaplar, geleneksel Doğu bilincinin Batı bilinci ile yer 

değiştirmesini sağlayamadığı için, Doğu zihniyeti içerisinde, Batılı yaşam standartlarını 

benimsemeye zorlanan insanları, son noktada   farklı bir mekandaki yeni bir dünyaya 

savurmuştur. Bu süreç aynı zamanda, Abram gibi yersiz yurtsuz ve bağlamından kopuk 

yeni bir toplum ve insan tipinin kaçınılmaz olarak yaşayacağı bir ‘yabancılaşma’ 

sürecinin de hikayesi olacaktır.  

Yeni kurulan cumhuriyet yönetiminin tek parti iktidarı olan Cumhuriyet Halk 

Partisi (CHP)’nde  Batılılaşma projesi, 1930’lu yılların sonlarına kadar, Türk toplumsal 

yapısının radikal bir dönüşümünü sağlamaya yönelik uygulamalarla sürdürülmüş, 

1940’lı yıllarda ise, toplumsal, ekonomik ve siyasal anlamda Batı ile bütünleşme 

politikası önem kazanmıştır. Ancak, II. Dünya Savaşı sonundan itibaren, CHP’nin 

Batılılaşma anlayışının Kemalist ideolojiden sapmalar gösterdiği görülmektedir. “Bu 

dönüşüm, siyasal düzende çok parti sistemine geçiş, iktisadi politikada liberalizmin 

benimsenmesi, dış politikada ise tarafsızlığın terki ve NATO çerçevesinde bloklaşma 

                                                
154 Toker, Tekin, a.g.m., s.93. 
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politikasına katlım olarak üç başlık altında ele alınabilir.”155 Başlangıçta Aydınlanma 

geleneğinin etkisi ile Avrupalılaşmak ile eşanlamlı olarak değerlendirilen Batılılaşma 

projesi,  II.Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ekonomik bunalımla başa çıkabilmek 

için Amerika ile yapılan antlaşmalar ve ardından NATO’ya katılım süreci ile birlikte,  

öznenin Amerika olduğu bir proje haline gelmiştir. Öte yandan bu süreçte Batılılaşma 

projesinin sadece ‘öznesi’ değil, kendisi de içerik olarak dönüşüme uğramıştır. Bu 

farklılaşma süreci, Türk devrimlerinin bazı alanlarda yavaşlatılması veya tersine 

döndürülmesi sürecini başlatacak ve bu süreç daha sonra iktidara gelen Demokrat Parti 

hükümeti tarafından da hızlandırılacaktır.  

Demokrat Parti döneminde, toplumsal alandaki Batılılaşma ilkesi radikal 

niteliğinden uzaklaştırılıp, gelenekle uzlaşma noktasına çekilirken, ekonomik boyuttaki 

Batılılaşmanın temel hedefi olan sanayileşme ve dolayısıyla kapitalist ekonomiye geçiş 

sürecine ise, ivme kazandırılacaktır. 

Pazar ekonomisine geçiş süreci, bir yandan piyasadaki ürün çeşidinin ve 

miktarının artmasına neden olurken, öte yandan bu ürünlere yönelik talebi de artırmakta 

ve tüketim hırsını körüklemektedir. Sadece üst sınıflar için değil, orta ve alt sınıflar için 

de geçerli olan bu tüketim talebi, özellikle bu kesimler için, sınıf atlama içgüdüsünü 

kışkırtan ideolojik bir işlev yüklenmiştir. Ekonomik anlamda Amerikan yardımları ile 

başlatılan bu süreç, kültürel alanda da sinema salonlarında gösterilen Amerikan filmleri 

ile desteklenmekte, kitap ve dergilerin içeriği Amerikan yaşam tarzına arzu edilen’ bir 

nitelik kazandırmaktadır.156  Böylece  geleneksel Osmanlı toplumundaki kanaatkarlık 

anlayışı, yavaş yavaş tüketim özlemi ile yer değiştirmekte,  artık  Tanrısal düzen 

fikrinden uzaklaşmaya başlayan Türk insanı için,  sınıf atlama hırsı gündeme gelmeye 

başlamaktadır. Doğu bilişsel yapısı toplumsal bağlamda çözülmeye başlamakta ve 

kapitalist toplumların bireyci ve servete dayalı zihniyetleri, ulaşılması gereken ideal 

yaşam tarzı olarak, Türk insanına sunulmaktadır. Bu anlamda Türk Batılılaşma projesi 

1950 ve 1960 döneminde , nitelik açısından önemli bir dönüşüm geçirmiştir.  

                                                
155 Taner Timur, “Çok Partili Hayata Geçiş”, Geçiş Sürecinde Türkiye, Der: Irvin C. Schick, E. Ahmet 
Tonak, Belge Yayınları., İstanbul, 2003, s.30. 
156 Türkşan Karatekin, , Başlangıcından Günümüze Türk Sinemasına Genel Bir Bakış, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1998, Mimar Sinan Üniversitesi, s.42. 



 69 

Batılılaşmanın 1950’den sonraki biçimi, ‘Türk muhafazakar modernleşmesi’ 

sürecini ifade etmektedir. Bu süreçte Batılılaşma artık ‘dışsal (exogenous) değil, ‘içsel 

(endogenous)’ bir olgu haline gelmektedir. Bu dönüşüm ile birlikte, Batılılaşma 

sürecinin başlangıcından itibaren var olan ‘aradalık’ (in-betweennes)’ durumunun 

büyük oranda aşılarak, sürecin tümüyle bir ‘melezleşme (hybridization)’ niteliği 

kazandığını söylemek mümkündür.157  

Sonuç olarak, Demokrat Parti iktidarının ‘her mahallede bir milyoner yaratmak’ 

sloganı ile somutlaşan ekonomik anlayışa bağlı olarak 1950’li yıllar, Türkiye’de tüccar, 

sanayici ve iş adamlarından oluşan ve kısa sürede zenginleşen yeni bir burjuvazi 

sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuş ve böylece, geleneksel üretim ilişkileri 

değişmiştir. Ancak cumhuriyetin kuruluş dönemindeki ‘devletçi’ ekonomik politikada 

gözetilen ‘sosyal adalet’ ilkesinin göz ardı edildiği ve herhangi bir ahlaki, dini veya 

geleneksel inanç ve değerler sistemi ile tanımlanan bir çerçeveye sahip olmayan, daha 

çok hükümetin günlük politikaları ile özel sektörün kararlarına bağlı olarak gelişen bu 

anarşist-kapitalist süreç sonucunda, toplum ‘anomik’ bir döneme sürüklenmiştir.158 

Geleneksel cemaat toplumuna dayalı bir toplumsal – ekonomik yapının, kısa sürede 

birey merkezli bir sisteme dönüştürülmesi sürecinde, geleneksel değerler alt üst olurken 

bunların yerine yenilerinin konulamayışının,  bir ‘anomi’ durumundan çok ciddi bir 

toplumsal yabancılaşma durumuna karşılık geldiği düşünülmektedir. 

Demokrat Parti’nin enflasyonist politikalarının neden olduğu yoksulluğun, siyasi 

baskı ve yasaklamaların giderek artması, öte yandan ülkenin 1958 yılında sürüklendiği 

ekonomik bunalım, hükümete yönelik tepkileri arttırmış ve sonunda 27 Mayıs 1960 

Devrimi ile DP iktidarına son verilmiştir. Devrim, görünüşte Adnan Menderes 

iktidarının yanlış ve kötü yönetiminin yol açtığı yoksulluğa bir tepki olarak ortaya 

çıkmışsa da, özünde,  Kemalist ideolojinin tanımladığı radikal devrimlerin 

uygulanmasına olan inanç ve Batılılaşma projesi konularında gelinen geleneksel-

kapitalist çizginin, ordu üzerinde yarattığı huzursuzluk bulunmaktadır.  

Cumhuriyet öncesi dönemden beri, ‘askeri-elit’ kesim ile ‘liberal – geleneksel’ 

kesim arasında var olan tartışmanın bir devamı olarak, askeri-elitler, devrimci Kemalist 
                                                
157 Hasan Bülent Kahraman, ‘Bir Zihniyet , Kurum ve Kimlik Kurucusu Olarak Batılılaşma’, Siyasi 
Düşünce : Modernleşme ve Batılılaşma Cilt 3, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 136. 
158 Bayhan, a.g.e., s. 56-57. 
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geleneği sürdürmek istemekte ve Demokrat Parti döneminde gerileyen reformları 

yeniden uygulamaya koymayı amaçlamaktadırlar. Bu noktada Kemalist seçkinler, ezilen 

alt sınıfların da sisteme eklemlenmesini sağlamaya yönelik bir yapılanma oluşturmak 

amacıyla ‘ekonomik kalkınma’ ve ‘sosyal adalet’ gibi modern kavramlara dayalı bir 

Batılılaşma anlayışını gündeme getirmişlerdir.  Bu süreçte,   geniş bir sol yelpaze 

içerisindeki entelijansiyayı bir araya getiren Yön Dergisi de, ülkenin içinde bulunduğu 

durum ve buna yönelik çözüm önerileri konusunda ciddi bir platform oluşturmuş ve 

Türkiye’ye uygun bir ekonomik gelişme modeli arayışlarında , özgün bir sosyalizm 

modelinin tartışmaya açılmasına öncülük etmiştir.159 Böylesine hassas bir zeminde 

oluşturulan  1961 Anayasası, Türkiye’nin en demokratik ve özgürlükçü anayasası olarak 

bilinmektedir. Ancak anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimler,  hem 

27 Mayıs Devrimi’ni gerçekleştirenlerin  hem de entelijansiyanın umutlarını boşa 

çıkartan bir tabloyla sonuçlanmıştır. En fazla oyu, Süleyman Demirel başkanlığında 

kurulan Adalet Partisi’nin aldığı seçimler, hiçbir parti salt çoğunluk kazanamadığı için  

CHP-AP koalisyon hükümetini ortaya çıkarmıştır.   

Yeni hükümet, Türk halkının seçme olanağına kavuşur kavuşmaz, ilerici bürokrat 

kesimin temsilcilerini değil, geleneksel nitelikteki tüccar-eşraf kesimin temsilciliğini 

üstlenen sağ bir yönetimi tercih ettiğini göstermektedir. AP’nin 1965 yılında yapılan 

seçimle tek başında  iktidara gelmesi, bu düşünceyi doğrulamaktadır.  Başka bir 

ifadeyle Türk halkı, yeni hükümetin ekonomik yaşamdaki liberal anlayışının bir uzantısı 

olarak kendisine sunduğu bireycilik ideolojisini ve ona ilişkin uygulamaları kabul 

etmekte ancak, birey olma yolundaki gelişmeleri henüz yaşamadığı için, siyasal alanda 

kendisini özgür ve etken kılacak uygulamalara sırt çevirmektedir. Geleneksel Doğu 

toplumundaki uyum ve itaat ilkeleri devamlılığını korumakla birlikte, kanaatkarlık 

ilkesi dönüşüm geçirmeye devam etmektedir.  

1965 seçimleri ile iktidara gelen AP, 1970 yılında gerçekleştirilen 12 Mart 1971 

Muhtırası ile iktidardan uzaklaştırılmıştır. 1970’li yıllar tüm dünyada ve özellikle de  

üçüncü dünya ülkelerinde sorunlu geçen bir dönemi ifade etmektedir.  Dünya genelinde 

etkisini gösteren  büyük bir ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde,  Batı’nın önerdiği 

                                                
159 Aslı Daldal, 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik, Homer Kitapevi, 2005, s. 
80-82. 
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ekonomik, kültürel ve toplumsal değişim programlarının, geri kalmış ülkeler için geçerli 

olamayacağı, aksine bu ülkeleri sömürgeleştireceği düşüncesi  ön plana çıkmıştır.160 Bu 

düşünceye  paralel olarak,  baştan beri Batı orijinli bir kalkınma projesini temel alan   

modernleşme çabaları,  1970’li yıllara gelindiğinde Türkiye’de de, ciddi bir eşitsizliği 

yansıtan hiyerarşik bir düzene neden olmuş ve toplumsal yaşamda siyasi ve sosyal 

bunalımların tırmanışa geçmesini sağlamıştır. Bir yandan muhtıraya tepki gösteren 

öğrenci eylemleri ve onlara katılan işçiler, öte yandan bu guruplara karşı uygulanan 

baskıcı ve faşizan hükümet uygulamalarının  giderek artırılması bu bunalımı körüklemiş 

ve silahlı çatışmaları arttırmıştır. Sol hareketin yanı sıra, özellikle 1973’den sonra 

İslamcı ve Milliyetçi ideoloji ve bu platformdaki eylemler, hükümetlerin de desteğini  

alarak  hızlı bir yükselişe geçmiştir. Böylece Batılılaşma hedefi ile verilen muhtıra ile 

başlayan süreç, 1970’lerin sonuna gelindiğinde bir tür ‘Batılılaşma karşıtlığı’ sürecine 

dönüşmüş, ve toplumsal hayatta geleneksel-ilerici çatışmasında, geleneksellerin öne 

geçtiği yeni bir adımı ifade etmiştir.  

 

bb-Sosyokültürel Süreç  

Yabancılaşma olgusunun Türk toplumundaki görünümüne  ilişkin bir çalışmanın  

kentleşme sürecinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu süreçte 

meydana gelen yapısal ve kültürel değişimler yabancılaşmanın ortaya çıkmasında ve 

gelişmesinde bizzat etki eden unsurlar olarak işlev görmektedirler.  

Kentin sadece demografik ve niceliksel bir anlam ifade etmediğini ileri süren L. 

Mummford, özellikle ilkçağ ve ortaçağ sitelerinin tarihsel bir evrim sonucu ortaya 

çıktığını belirtmektedir. H. Lefebre ise, kenti, ideolojilerin, üretim ilişkilerinin ve 

toplumsal pratiğin mekana yansıması ve o mekanı oluşturması şeklinde ele almak 

gerektiğini ileri sürmekte, mekanın soyut bir nesne değil, toplumsal bir olgu olduğunu 

vurgulamaktadır.161  Bu bakış açısından yola çıkıldığında  kentleşmenin, her toplumda 

farklı gelişim çizgisine sahip olduğunu söylemek de mümkün olacaktır. Dolayısıyla 

Türkiye’deki ve Batı’daki kentleşme süreçleri ve ortaya çıkan sonuçlar, birbirinden 

farklı nitelikler taşıyacaktır.  
                                                
160 Ünsal  Oskay, Sinemanın Yüzüncü Yılında Türk Sinemasında Entelektüellik Tartışması, Der: 
Süleymâ Murat Dinçer, Doruk Yay., Ankara, 1996, s.102-103. 
161 Tolan , a.g.e. s .257-258. 
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Batı’nın modernizm sürecinde gelinen sanayileşme aşamasına bağlı olarak 

meydana gelen  iş gücü ihtiyacının karşılanması gerekliliği, metropollerin ortaya 

çıkışında önemli bir etken olmuştur. “Metropolis, belirli bir coğrafi, ekonomik, 

toplumsal, kültürel, idari, siyasal organizasyon ve kontrol sisteminin mekanda 

odaklaşma noktasıdır.”162 Bu anlamda kentlerin ortaya çıkışı, bu mekanlara özgü 

toplumsal ve kültürel dönüşümleri de beraberinde getirmiştir.  

Üretim biçimindeki dönüşüm, üretim ilişkilerini de etkilemiş ve tarımsal üretim 

dönemindeki  feodal ilişkiler, yerlerini işbölümü, örgütlenme ve uzmanlaşmaya dayalı, 

kapitalist ilişki biçimlerine bırakmıştır. Bu noktada kentler, modern dünya algısının 

onaylanması sağlayan temel mekanlar olarak ideolojik bir işlev üstlenmektedirler.   Bu 

yeni ilişki biçimleri de, insanların tutum, değer ve davranış biçimlerini dönüştürmüş ve 

kent kültürü denilen yeni bir yaşam tarzının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tür bir 

evrim içinde gelişen Batı metropollerinin, eğitim, sağlık, güvenlik ve hizmet vb. üst yapı 

kurumlarındaki  gelişmeler, Batı’da kentleşme olgusunu çekici kılan temel unsurlar 

arasında yer almaktadır.  

Türkiye’deki kentleşme süreci ise, farklı bir gelişim çizgisi izlemektedir. 

Türkiye’de kentleşme,  sanayileşme ve kalkınma sürecinin doğal bir unsuru olarak 

ortaya çıkmamış,  modernleşme ve Batılılaşma hedefinin zorunlu süreçlerinden biri 

olarak gelişmiştir. Bu nedenle göçün temel nedeni olarak, kentlerdeki yüksek yaşam 

standartlarının çekiciliğinden söz etmek doğru olmayacaktır. Bu süreçte daha çok, 

Batılılaşma hedefine yönelik ekonomik uygulamalara bağlı olarak, kırsal kesimin yaşam 

standartlarında giderek artan olumsuz  koşulların iticiliği belirleyici olmuştur. Bu 

nedenle, kentleşme olgusu Türkiye’de,  çarpık kentleşme olarak bilinen  

gecekondulaşma sürecinin ve arabesk kavramı ile ifade edilen bir alt kültürün ortaya 

çıkmasına  neden olan sağlıksız bir süreci   ifade etmektedir.  “Göçe bağlı gerçekleşen 

bu kentleşme, beraberinde yeni eşitsizlikler, patolojik sorunlar, çarpık ekonomik 

ilişkiler, enformel örgütlenmeler, örgütlü suç yapıları ortaya çıkarmıştır.”163 Kentleşme 

olgusunun, 3. Dünya ülkelerinde görülen bu türü,  kırsal metropolleşme kavramı ile 

ifade edilmektedir. Bu kavram, sosyolojik anlamda, sınıflar arasında yaşanan gelir 
                                                
162 A.g.e., s .260. 
163 Ömer Aytaç,  İlhan Oğuz Akdemir, “Türkiye’de Yeni Kentli Yoksulluk Sorunu”   Yoksulluk 
Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003, s.60. 
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dağılımındaki uçurumu ve buna bağlı olarak eğitim, eğlence, sağlık, ulaşım, haberleşme, 

konut tipi, tüketim ve kültürel etkinlikler arasındaki farklılıklara da işaret etmektedir.164 

Bu olgu Türkiye’de II. Dünya Savaşı sonrasında başlamakla birlikte, liberal  ekonomi 

politikalarının  ve sanayileşme çabalarının hız kazandığı 1950’li yıllardan itibaren ivme 

kazanmıştır.  

DP iktidarı döneminde başlatılan tarımda makineleşme süreci,  çok sayıda 

köylüyü işsiz bırakmış, toprak payının miras nedeniyle küçülmesi veya bölüşümdeki 

genel adaletsizlikler, kırsal alanda gizli işsizliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kan 

davası ve terör  gibi  etmenler de  buna eklenince, kırsal alan, yaşamak için çekiciliğini 

kaybetmiştir. Aynı süreçte teknolojik gelişmelere bağlı olarak ulaşım ve haberleşme 

olanaklarının yaygınlaşması da, insanların kentte var olan görece daha iyi yaşam 

koşullarından haberdar olmasını sağlamıştır. 

“İş olanaklarını sağlayan sanayi ve hizmet kuruluşlarının genellikle kentlerde ya da 
onların çevresinde kurulması, kentlerde elde edilen gelirin görece köylerden yüksek oluşu, 
kent yaşamının canlılığı, kente eğitim , eğlence, sağlık vb olanakların göreli üstünlüğü, 
fazlalığı, nüfusu kentlere çeken başlıca çekici öğeler olarak görülmektedir. Ayrıca , 
toplumun kültürel değerleri de kente göç dalgasını pekiştirmektedir.”165 

 
Köyün itici unsurları,  kentin görece çekici tarafları ile birleşince kırsal kesimden 

kentlere göç hız kazanmış ve  “(…)1950 – 1960 yılları arasında Türkiye genelinde 

kentsel nüfus artışı yüzde 80’e ulaşmıştır.”166   Ancak  sanayileşme ve kalkınma hızı, bu 

yüksek göç dalgasını karşılayacak oranda olmadığından,  kentleşme süreci  kısa 

zamanda  kalkınma hızının önüne geçmiş, kentlerdeki istihdam açığı, göçmen kitlesinin 

iş ihtiyacına karşılık verememiş ve sonuçta   köylerdeki gizli işsizlik olgusu, kentlere de 

taşınmıştır. Bununla birlikte, 1980’li yıllara kadar gerçekleşen bu ilk dönem göç 

dalgasıyla gelenler,   istihdam konusunda,  sonraki kuşağa göre daha şanslı bir konuma 

sahip olmuşlardır.  

“Göç edenlerin kentte çalışma olanağı buldukları iş alanları açsından, hizmet 

kesimi egemen görülmektedir. Sahip olunan işler yönünden bir diğer gurup , küçük 

                                                
164 Orçan, a.g.e., s.231-232. 
165 Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği,  Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995, 
s.388. 
166Oğuz Makal, , Sinemada Yedinci Adam, Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olayı, Ege Yay: 2, İzmir, 
1994, s.32. 
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esnaf, küçük tüccar ve gezginci satıcıları kapsamaktadır.”167 Bir kısım göçmen ise, 

sanayi sektöründe ve fabrikalarda istihdam edilmiştir.  İlk dönem göçmenler arasında en 

büyük sorunu yaşayanlar ise, bu istihdam alanlarının dışında kalarak, işgücü fazlasını 

oluşturan kesim olmuştur.  “Sanayide çalışma olanağı bulamayan bu işgücü fazlasının 

bir bölümü, seyyar satıcılık, ayakkabı boyacılığı , kapıcılık vb gibi ekonomik açıdan 

verimi çok düşük ‘marjinal’ kesimlere kayarak verimsizleşmektedir.”168   

Kentin kapitalist kriterleri içerisinde belirlenen bu ‘verimsizlik’ kavramı,  aynı 

zamanda göçmen kitlesinin modern kent yaşamında sahip olacağı maddi ve manevi 

‘değer(sizlik)in’ de,  meşrulaştırıcı sebebi olacaktır. Çünkü, herhangi bir alanda 

istihdam edilsin ya da edilmesin, göçmen kitlesinin iş gücü anlamında taşıdığı değer, 

aynı zamanda onun yaşam standartlarını ve kimliğini de belirlemektedir. “Kente göç 

eden ‘eski köylünün’, alışageldiği üretim biçiminin dışındaki iş olanakları karşısındaki 

yeni konumu,  ‘vasıfsız işgücü’ olmaktan öte değildi(r).”169  Kentte bu ön kabul 

üzerinden var olmaya çalışan göçmen kitlesi,  ağır koşullara rağmen, düşük ücretlerle 

çalışmak zorunda kalmakta, aldığı ücret ise, onun kentli gibi yaşamasına  ve kent 

değerlerine katılmasına olanak vermemektedir. Böylece göçmenin kapitalist ekonomik 

ilişkiler içerisindeki var oluş biçimi,  kendisini kentsel yaşamda da  ‘öteki’ olarak 

algılayacağı bir kavrayış biçimine dönüşmektedir. 1990’lı yıllarda yerleşecek ‘yeni 

kentli yoksulluk’ olgusunun altında yatan değersizlik psikolojinin temellerinin, istihdam 

alanındaki bu sorunla büyük ölçüde ilgili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

“Kentli istihdam piyasasında yerleri olmayanlar, bunu çoğu zaman dramatik yaşamlarla 

deneyimlemek durumunda kalmaktadırlar.” 170  

Üretim biçimindeki evrimsel bir dönüşüme dayanmayan kentleşme süreci bu 

nedenle, üretim ilişkilerinde de beklenen değişimi ortaya çıkarmamıştır. “Bu süreçte, 

toplum yapısında artan oranda örgütlenme  ve iş bölümü,  insan davranışlarında 

                                                
167 Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, Remzi 
Kitabevi, İstanbul, 1985, s.406. 
168 Oğuz Kayıhan, “Türkiye’de Kent Nüfusunun Sayısal Gelişimi’, Hızlı Şehirleşmenin Yarattığı 
Ekonomik ve Sosyal Sorunlar” den aktaran Gülseren Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, 
İmge Yayınevi, Ankara, 1992, s.34. 
169 Gülseren Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, İmge Yayınevi, Ankara, 1992, s.40. 
170 Aytaç, Akdemir, Oğuz,  a.g.e. s.58-59. 
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kentlilik bilincinin yansıması gibi unsurlara rastlanmamaktadır.”171   Dolayısıyla 

Türkiye’deki kentleşme süreci, kendiliğinden oluşan bir kent kültürünü de ortaya 

çıkaramamıştır. Kırsal kesim, kentlere kendi geleneksel kültürlerini taşımış ve 

kentleşme daha çok, bu kültürün kente eklemlenme ve aynı zamanda onu reddetme 

çabası ile somutlaşmıştır. “Bu kentleşmenin belki de mekandaki en belirgin izdüşümü, 

gecekondu yerleşmeleri şeklinde olmuştur.”172 Bu nedenle, kentleşme süreci ile 

yabancılaşma olgusu arasındaki ilişkide gecekondulaşma süreci, ekonomik farklılığın 

bir sonucu,  mekansal ve kültürel farklılığın da yansımasını ifade etmesi anlamında 

önem taşımaktadır.  

 II.Dünya Savaşı sonrasında ulusal sermayenin yatırım alanı haline gelen 

İstanbul’un gelişmesi, göçün bu kente yoğunlaşmasına neden olmuş, ancak devletin 

konut sorunu konusundaki yatırımlarının yetersiz kalması, göçmenleri, bu konuda kendi 

çözümlerini üretmek zorunda bırakmıştır.  “(…) göçmenler için konut sorununu 

çözümlemek; uygun , boş bir arazi üstüne gecekondu yapmak  demektir.”173   Kentsel 

mekanda yapılan kalitesiz ve örgütsüz bu yapılar, kentleşme sürecinde gecekondulaşma 

olgusu olarak bilinen sürecin temelini oluşturmuştur. 

1970’li yıllara kadar devam eden ilk dönem gecekondulaşma süreci, şehre uzak 

alanlarda, devlete ait araziler üzerine kaçak olarak yapılan ve isteğe göre, zaman 

içerisinde genişletilebilen, tek katlı evleri ifade etmektedir. Kullanıcının, kendi  

ihtiyacını karşılamak üzere, kendi emeği ile yaptığı bu evler, hem kolay hem de 

ekonomik bir yöntem olarak, ilk dönem göçmenlerin konut sorununun çözülmesinde 

etkin olarak kullanılmışlardır. Başlangıçta alt yapı sorunları ile karşı karşıya kalınsa da, 

seçim yatırımları kapsamında bu sorunlar kısa sürede çözümlenmiş ve böylece bu 

gecekondular, neredeyse orta sınıf konutları ile benzer bir görünüme kavuşmuştur.174 

Ancak mekansal alandaki bu benzerlik tıpkı kültürel alandaki benzerlik gibi, yine 

ülkenin ekonomik politikalarına bağlı olarak, hızla kaybolmuş ve 1980’lerden 

günümüze uzanan süreçte ise her iki alanda da önemli değişimler yaşanmıştır. 

                                                
171 Yücel Can,  “Yoksulluğun Yeniden Üretildiği Mekanlar Olarak Kentler”,  Yoksulluk Sempoyumu, 
Editörler. Ahmet Emre Bilgili, İbrahim Atlan, Deniz Feneri  Yay., Cilt 2,  İstanbul, 2003, s.80-81. 
172 Aytaç, Akdemir, a.g.m, s.60. 
173 Mübeccel Kıray, “Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe’den 
Aktaran Gülseren Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, İmge Yayınevi, Ankara, 1992, s. 41. 
174 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 148. 
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Gecekondulaşma sürecinin 1950’li yıllara kadar olan döneminde, kent mekanında 

göçmenler ile kentliler arasındaki ayrışmalar radikal bir  nitelik taşımamaktadır. 

‘Toplumla barışık, yumuşak ve aşamalı kentleşme’ niteliği taşıyan bu dönem, kentsel 

alanın ve rantın tüm toplum kesimleri arasında göreceli olarak paylaşılabildiği, 

göçmenin emek piyasasında iş bulabildiği ve geçinebildiği, geleceğe yönelik umutların 

henüz kaybedilmediği ve kent merkezindeki orta sınıf ile arasında günümüzdeki gibi 

derin uçurumların henüz ortaya çıkmadığı bir süreci ifade etmektedir.175  Ancak 

kentleşme olgusunun bütünü üzerinde önemli dönüşümlerin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlayan DP uygulamaları ile birlikte, göç süreci ve göçmen kimliği de dönüşüme 

uğramış,  bu dönüşüm, mekansal, kültürel ve ekonomik anlamda gecekonduluları da 

etkilemiştir:  

İstanbul bu yıllardan itibaren, kırsal kesimden gelen köylülerin istilasına uğramış 

ve bu süreçte ‘köylü’ kavramı, şehrin  kültürel yapısına uyum sağlayamayan,  eğitimsiz 

ve modernleşememiş ‘ötekiler’ olarak kimliklendirilmeye başlanmıştır. Bu 

kimliklendirmeye zemin hazırlayan ekonomik koşulların da etkisiyle, 50’lerden itibaren 

kent,  toplumsal ve kültürel olarak bölümlenmiş;   kentliler,  İstanbul’un merkez 

mahallelerindeki apartmanlarda yaşamaya devam ederken, gecekondulular da, 

geleneksel köy yaşamlarını sürdürme umuduyla, kentin varoşlarına yerleşmiştir.176  

Geleneksel ve modern değerlerin temsilcilerinin kent içinde  birlikte yaşama 

zorunluluğu, gecekondu bölgelerine, konut sorununa yönelik bir çözüm olmanın 

ötesinde  kültürel bir misyon  da yüklemiş ve bu bölgelerin,  kültürel bir  sığınak ve 

direnç merkezi olarak işlev görmesine yol açmıştır. 

  “Gecekondular, kente gelenleri kent yaşamına entegre etmek, kente yumuşak geçiş 
yapmalarını sağlamak bir yana, bizzat yeni gelenleri kentten ayrıştırıcı göçmen gettolarına 
dönüştürerek, olası çözümlerin daha bir sonuçsuz kalmasına neden olmuştur. Ayrıca 
gecekondular, kendilerine özgü bir  kültür adacığı oluşturarak, kentin içinde ‘yeni kentler’, 
‘yeni köyler’ oluşmasına yol açmıştır. Buralarda sorunlar çığ gibi büyümekte, kentin içinde 
kente karşı protest karşı koyuş duvarları yükselmektedir. Çünkü gecekondularda yaşayanlar 
kendi geleneksel  enformel ilişki ağlarını üreterek, kentin hakim yapısına protest, alternatif 
bir yapı oluşturmaktadırlar.”177 

                                                
175 Hatice Kurtuluş, “Mekanda Billurlaşan Kentsel Kimlikler: İstanbul’da Yeni Sınıfsal kimlikler ve 
Mekansal Ayrışmanın Bazı Boyutları”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, sayı:23, 2003, s.84 -85. 
176 Ayşe Öncü, “1990’larda Küresel Tüketim, Cinselliğin Sergilenmesi ve İstanbul’un Kültürel Haritasının 
Yeniden Biçimlenmesi”, Kültür Fragmanları – Türkiye’de Gündelik  Hayat,  Haz: Deniz Kandiyoti, 
Ayşe Saktanber, Metis Yay., İstanbul, 2004, ss.196-197. 
177 Aytaç, Akdemir, a.g.m, s.60. 
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Söz konusu protest ve alternatif yapının temelinde, Fromm’un ifadesiyle ‘ilksel 

bağlar’ın korunması çabası yer almaktadır. ‘Modern’ değerler karşısında hissettiği 

endişe ve güvensizlik duygularından korunmak için, göçmen kitlesi, geleneksel 

değerlerine daha sıkı sarılarak, kendisi gibi olan insanlarla bir arada yaşamayı tercih 

edecektir. Nitekim ilk dönem gecekondulular,  1980’lerdeki ikinci göç dalgasına kadar, 

kent merkezinin uzağındaki varoşlarda, geleneksel kültürün temel unsurlarını oluşturan 

İslam dinine ve cemaat ilişkilerine dayalı yapılanmalarını  devam ettirmeye 

çalışmışlardır.  Bu ilişkilere uygun olarak biçimlenen hemşerilik  olgusu,  kentin 

‘öteki’si olan göçmene, varoşlarda ‘biz’ olma olanağı tanıması, ona aidiyet ve güvenlik 

duygusu kazandırması anlamında önemli bir nitelik taşımaktadır.    

“Gecekondularda yaşayanlar arasında hemşerilik, akrabalık dayanışmasının yüksek 
olması, bu bölgelere yerleşmelerde önemli rol oynamıştır. Bu dayanışmacı ilişkiler uzun 
yıllar yeni kentlileri  kentin yıkıcı, budayıcı rüzgarlarına karşı bir arada tutarak, 
dağılmaktan kurtar(mıştır). Ayrıca  etnik, ırki ya da  dini mensubiyetler de , yeni kentlilerin 
kendi aralarında tesis ettikleri dayanışmacı ağ ilişkilerine hayatiyet ver(miş)tir.”178  

 

Gerçekten de, ilk dönem göç sürecinde kentleşme olgusunun iki temel sorunu 

olan  konut ve istihdam problemleri,  hemşerilik ilişkileri sayesinde çözümlenmiş, yeni 

gelene çoğu zaman ücretsiz olarak ya da düşük ücretle arazi sağlanmış, arazi üzerine 

yapılacak gecekondu da yine hemşeriler tarafından inşa edilmiştir. Öte yandan 

hemşeriler, yeni gelenlerin bir işe yerleştirilmesi  ve  işin öğretilmesi konularında da 

etkin bir rol oynamışlardır. Hatta zamanla bu hemşeri gurupları bazı iş alanlarında yarı 

tekel haline gelip, diğer gurupları bu alana kapatarak, belli bir iş kolunda güvene dayalı 

bir yapı oluşturmuş ve böylece dış rekabete karşı güçlü bir direnç ve sığınma 

mekanizması oluşturmuşlardır. Tüm bunların dışında hemşerilik ilişkisi, toplumsal 

alanda da önemli bir görevi üstlenmiş ve geleneksel kırsal yaşamda köy cemaati 

tarafından sağlanan sosyal kontrolün şehirdeki takipçisi olmuşlardır. Karmaşık kent 

ortamının yabancı ilişkiler ağı içerisinde, birbirlerinin adetlerini bildikleri ve ortak 

davranış kalıpları üzerinden hareket ettikleri için, hemşerilerin birbirleri üzerindeki 

                                                
178 A.g.m., s. 57. 
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sosyal kontrolü  kolaylaşmış ve bu sosyal kontrol da, güven duygusunun ortaya 

çıkmasını sağlamıştır.179   

Hemşerilik olgusu, ayrıca göçmene bir kimlik kazandırma işlevi nedeniyle de 

önem kazanmaktadır. Kırsal alanda köylü  kimliği ile var olan göçmen kitlesi, kent 

yaşamı içerisinde bu kimliğini kaybetmekte ve yerine yeni bir kimlik edinmesi de kolay 

olmamaktadır. “İnsan bir yerden bir yere gittiğinde yer değiştirmiş olur. Ama çoğu kez 

‘konum’ da değiştirmiş olur: Konya’da köylüyken İstanbul’da bakkal veya işçi olmak 

gibi.”180 Bu anlamda göç eden kişi,  kentsel yaşama ve kent kültürüne yabancılaşmadan 

önce ve bunlardan daha önemli olarak, kendi kimliğine yabancılaşmaktadır. 

Sanayileşme sürecinin gelişme oranı, henüz bu yeni kentliye, köylü kimliğine alternatif 

bir işçi kimliği kazandıracak düzeye erişmemiştir. “Kente göçen köylünün yeni üretim 

ilişkilerine girmesi kendi toprağından kopması kadar kolay olmamaktadır. Gelenler 

artık kesinlikle köylü değildir. Ancak, çok yavaş sanayileşme, ondan daha da yavaş 

örgütsel gelişme nedeniyle bu nüfus, endüstriyel-kentli işçi kimliğini almağa fırsat 

bulamamaktadır.”181 Akrabalık ilişkilerini de kapsayan hemşerilik olgusu, kentteki 

yabancı için, bu önemli boşluğu doldurmakta, ona yeni bir kimlik kazandırmaktadır.  

Sonuçta, hemşerilik ilişkileri, gecekondularda yaşayan göçmenler için  mekansal 

ve kültürel anlamda güvenli bir alan oluşturmuş, onların kent kültürü içerisinde 

yaşamak zorunda kalacakları endişe, korku, şaşkınlık ve çaresizlik duygularının en aza 

indirgenmesini sağlayan bir cemaat işlevini yerine getirmiş ve onlara bir aidiyet ve 

kimlik sağlamıştır. Tüm bu nedenlerle, ilk dönem gecekondulaşma sürecinde geçerli 

olan bu ilişki ağlarının,  göçmen kitlesini bu süreçte yabancılaşmadan belli oranda  

koruduğunu söylemek mümkündür.   

Kent kültürüne rağmen, gecekondu bölgelerinde kendi geleneksel değerlerini 

devam ettirmeye çalışan göçmen kitlesinin, protest duruşunu ortaya çıkaran unsurlardan 

birisi de arabesk müzik ile simgelenen arabesk kültür olmuştur.  

                                                
179 Ayşe Güneş Ayata , ‘Gecekondularda Kimlik sorunu, Dayanışma Örüntüleri ve Hemşerilik’, Toplum 
ve Bilim,  Sayı.51/52,   Güz 1990, s.96-100. 
180 Murat Belge, Türkiye Dünyanın Neresinde, Birikim Yay., İstanbul, 1993, s.137. 
181 Mübeccel Kıray, “Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe”den 
Aktaran Gülseren Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, a.g.e., s.38. 



 79 

Arabesk müziğin Türk toplumundaki varlığı,  Batılılaşma projesine bağlı bir 

uygulama olarak, radyolarda Türk müziği  yayınlarının yasaklandığı 1930’lu yıllara 

kadar uzanmaktadır. Ancak arabeskin toplumsal bir olgu ve bir alt kültür haline 

gelmesi, kentleşme ile birlikte başlayan bir süreçte gerçekleşmiştir. Bu nedenle  arabesk, 

“kente göç eden, kır kökenli nüfusun kültürü olarak  tanımlanmakta ve ‘kentsel /modern 

olana uyum sağlayamamış bir geçiş toplumu ürünü niteliği taşımaktadır.”182 Bu tanım 

çerçevesinde arabeskin,    radikal modernleşme sürecine direnen alt sınıflar arasında  

gelişen bir alt kültür olduğu ortaya çıkmaktadır; dolayısıyla bu alt kültür,  Batılılaşma 

projesinin dışladığı tüm Doğulu unsurları   içinde barındırmakta ve bu nedenle de ortaya 

çıktığı dönemden beri, özellikle entelektüel çevreler tarafından uyumsuz ve yoz  

olmakla eleştirilmiştir. 

“Aşk, acı, uyum, uyumsuzluk, yalnızlık, kadercilik ve başkaldırı…Arabesk 
müzikte bu duyguların hepsinden bir parça bulunmaktadır. Arabeski bir ‘yozlaşma’  ve 
‘uyumsuzluğun müziği’ olarak görenler, bu özelliklerini ön plana çıkarmışlardır. Çünkü 
‘kadercilik’ ve uyumsuzluğa neden olan ‘taşra değerleri / doğulu değerler’,  Cumhuriyet 
ideolojisi tarafından reddedilmiştir. Batılı değerlerle donatılmış modern toplumda 
bunların yeri yoktur.”183 

  
Çözülmüş bir sosyokültürel yapıda kırsal kesimden gelen geleneksel kültürün, 

modernizmin mekanı olan kent kültürü karşısında bocalaması ve bunun sonuncuda 

yaşadığı yılgınlık psikolojisi ve dönüşümü ifade eden arabesk, bu nedenle, halkın kent 

kültürü karşısında kaybettiği kimlik arayışlarında, bürokrat aydınlara rağmen yarattığı 

bir alt kültür niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla,   arabesk müziğin ve kültürün ortaya 

çıkışında farklı bakış açıları olmasına rağmen, ortak noktaları kentleşme, 

gecekondulaşma ve bunların sonucu olarak meydana gelen yabancılaşma unsurları 

oluşturmaktadır. 184  

 Sanayileşme girişimlerine bağlı olarak kentlere yerleşen kırsal nüfus, geri 

dönmemek üzere geldikleri kentteki varlıklarını, Simmel’in “bugün gelip yarın 

gidemeyen”185  şeklinde tanımladığı ‘yabancı’ kavramına denk düşen bir ötekilik 

kimliği ile sürdürmek zorunda kaldığı belirtilmiştir.    Ne kentli ne de köylü olmanın,  

                                                
182 http://www.karasite.org/research/arabesk/, (05.09.2006). 
183 Hilmi Maktav, 1980 Sonrasında Türkiye’de Yaşanan İdeolojik ve Kültürel Dönüşümlerin Türk 
Sinemasına Yansımaları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema – TV Anasanat 
Dalı Yayımlanmamış  Doktora Tezi, 1998, s: 46. 
184 Bayhan, a.g.e., s. 124. 
185 Simmel, a.g.e. s:22 .  
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ne kırsal yaşama  geri dönebilmenin  ne de kente ait olmanın olanaklı olmadığı  bu 

arafta kalma sürecinde arabesk müzik hem bir müzik formu olarak hem de içeriği 

bağlamında bu kesimin içinde bulunduğu çaresizlik ve isyan  duygularına yanıt 

vermiştir. Bu anlamda arabesk, “ belli bir kesimin kendisini bir başka kesim karşısında 

var sayma ya da saymama sorununu da içer(mektedir).”186  

 Formu tam olarak ne Türk müziği, ne  Batı müziği ve ne de pop müzik 

ölçütlerine uymayan bu müzik türü, bütünlüklü ve geleneksel bir kültürün ürünü 

olmayan,  farklı zamanlardaki farklı kültür etkilerine açık anakronik niteliği nedeniyle, 

tüm bu müzik formlarının ezgilerini içinde barındırmakla birlikte,  aslında hiç birine ait 

olmayan bir müzik türüdür. Bu bağlamda arabesk, dinleyene ait olmadığı gibi, aslında 

hiç kimseye ait değildir.187   

 Müziğin bu niteliği,  köyden kente göç eden yabancı’ nın içinde bulunduğu 

kimliksizlik ve yabancılaşma durumunu anlatan en ideal form olmuştur. “Arabesk, 

‘bugün gelip yarın kalan’ın, önceki ve bugünkü kültürün uzlaştığı yerdir: Hem o, hem 

ötekidir. Aynı zamanda onu geldiği yerden de, kaldığı yerden de ayıran;  önceki 

kültüründen koptuğu, yeni tanıştığı kültüre direndiği yerdir: Ne o  ne ötekidir.”188  Bu 

anlamda hem modern mekanda ve modern değerler içinde   var olabilme ve kendisine 

bir yer edinebilme çabasını hem de bu değerlere direnme çabasını dile getiren arabesk 

müziğin taşıdığı bu ikilem, şarkı  sözlerine de yansımaktadır.  

1968 yılında çıkardığı ‘Bir Teselli Ver’ adlı ilk kaseti ile Türkiye’nin gündemine 

oturan Orhan Gencebay şarkıları, bu müziğin barındırdığı isyan ve tevekkülün en 

önemli temsilcilerinden   olmuştur. Yetmişli yılların popüler şarkılarında Gencebay, bir 

yandan şehrin yeni sakinlerini, sürekli arzu pompalanan bu mekan karşısında geri 

çekilmeye çağırmakta, öte yandan da, bu şehre neden söz geçiremediklerine, neden 

buranın  nimetlerinden yararlanamadıklarına, neden hep bir hata olarak kaldıklarına 

yönelik isyanını dile getirmekte,   çözüm olarak da dinsel tevekkülü, sabrı ve 

adanmışlığı sunmaktadır. Bu içeriği nedeniyle arabesk, kaderci olmakla eleştirilmiştir 

ancak bu  eleştiriler,  şarkı sözlerinde var olan dinselliğe çekilmiş tepkiselliği ve 

                                                
186 Kahraman, a.g.e., s. 242.  
187 Nurdan Gürbilek, Kötü Çocuk Türk,  Metis Yayınları, İstanbul, 2001, s.34. 
188 Nurdan Gürbilek, , Vitrinde Yaşamak - 1980’lerin Kültürel İklimi, Metis Yay., İstanbul, 2001, s.34. 
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modernliğin getirdiği yabancılaşma ile başa çıkmak için getirilen çözüm önerisini göz 

ardı etmektedir.189  

Doğunun itaat ve kadercilik bakış açısı içerisinde biçimlenen geleneksel 

kesimin, modern değerlerle karşılaştığında yaşadığı korku ve umutsuzluk duygularını da 

içinde barındıran yabancılaşma ve buna bağlı olarak yaşadığı isyanın,   bu kesimde 

sistemin dönüşümünü talep edecek bilinçli bir eyleme dönüşmesini beklemek, zaten bu 

yabancılaşmanın kendisiyle çelişkili bir tavır olacaktır. Geleneksel kesim doğal olarak, 

isyanını da geleneksel bir biçimde yaşamakta, kendisini korkutan ve umutsuzluğa iten 

durumdan kurtulmak için Tanrı’ya sığınmakta ve korktuğu şeyden geri çekilmektedir. 

Tıpkı kent merkezlerinden gecekondulara çekilip, hemşerilik ilişkileri üzerinden kendi 

geleneksel yaşam biçimini sürdürmeye çalışması gibi… 

Bu anlamda arabesk kültürün, geleneksel ortamı kente taşıyan ve kent kültürüne 

sırt çeviren bir uyumsuzluk kültürü olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Aksine bu 

kültür, kent dinamiği ile bir sorunu olduğunu kabul eden ve bu soruna verdiği yanıt ile 

de bir yandan uyum bir yandan da direnme unsuru taşıyan bir pratik olarak 

değerlendirilmelidir.190 Bu direnmenin de geleneksel bir nitelik taşımasına rağmen, 

özellikle işçi sınıfı bilincinin gelişmeye başlamasıyla birlikte, zaman zaman politik bir 

niteliğe büründüğü de olmuştur. 

Sonuç olarak,  1950’lerde başlayan göç ile birlikte,  1960’lı yıllardan itibaren 

henüz ismi konmamış olsa da, toplumsal yapıda artık, bir arabesk olgusunun varlığından 

söz edilmeye başlanmış, 1970’lerde ise bu olgu,  sadece müzikte değil  roman ve 

sinemada da etkisini gösteren bir yerleşiklik kazanmış ve geleneksel kesimin kaderci 

protestosunu dile getiren, ona bir aidiyet alanı sunan unsurlardan biri olarak,  bu 

dönemlerdeki kültürel yabancılaşmaya  ket vurmuştur.  

 

 

 

 

 

                                                
189 Nurdan Gürbilek,  Kötü Çocuk Türk, Metis Yay., İstanbul, 2001, s. 13-15. 
190 Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yay., İstanbul, s: 113. 
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2- Geç Modern Dönemde Modernleşme Süreci Ve Yabancılaşma Olgusu 

 1980’li yıllar tüm dünyada küreselleşme söylemlerinin egemen olduğu ve 

Türkiye’nin de, siyasi ve ekonomik alanda bu söylemlere uygun politikalara 

eklemlendiği bir süreç olmuştur. Bu gelişme, Batılılaşma politikalarını da etkilemiş ve  

1980’lerden itibaren bu süreç, Batı ile bütünleşme ya da Batı’ya entegre olma hedefine 

yönelmiştir. Siyasal iktidarların ekonomik kararları ile belirlenen bu sürecin temelinde 

bu nedenle hem siyasal hem de ekonomik gelişmeler yer almaktadır. Türk 

toplumundaki yabancılaşma olgusunu, 1980 sonrasında yeni bir görünüme taşıyan bu 

ekonomik ve siyasal gelişmelerin temelinde 1980 tarihinde yürürlüğe konulan 24 Ocak 

Kararları ve aynı yıl gerçekleştirilen 12 Eylül Askeri Darbesi yer almaktadır. Toplumsal 

yaşamda yeni bir sürecin başlatılmasına neden olan ve toplumu iki zıt kutba ayıran bu 

iki olgu, yabancılaşmanın da 1980’li yıllardan günümüze kadar uzanan yeni 

görünümlerini ortaya çıkarmıştır. 

 Darbe ve özellikle de 24 Ocak Kararları ile başlayan süreçte, geleneksel 

bağlarından tümüyle kopartılan ve bu anlamda özüne ilişkin bir yabancılaşma sürecine 

maruz bırakılan  Türk toplumunun bir kesimi için,  bu yabancılaşmanın,  Batılılaşma 

projesinin geldiği noktada,  Simmel, Fromm ve Marcuse’un sanayi ötesi tüketim 

toplumlarını temel alan açıklamalarını çağrıştırır bir nitelik taşıdığını söylemek 

mümkündür. Ancak tüketim toplumu değerleri içerisinde yer almasına rağmen, Türk 

insanının büyük bir çoğunluğunun maruz kaldığı  farklı bir yabancılaşma biçimi daha 

olduğu düşünülmektedir. Ortaya çıktığı dönemden itibaren yabancılaşma olgusunu 

tanımlayan temel unsurların çağdaş toplumdaki karşılıklarının kriter alınması ile yapılan 

bu tespit, literatürde ‘kentli yeni yoksulluk’ olarak bilinen kavramı gönderme 

yapmaktadır. Başka bir ifadeyle, 1980 sonrası Türk toplumunda yaşanan siyasal ve 

ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak, 1990’lı yıllarda yabancılaşma olgusunun 

toplumun yoksul kesimlerlinde  ‘kentli yeni yoksulluk’ olgusu ile görünürlük kazandığı 

iddia edilmektedir.  

 Bu iddianın temellendirilebilmesi için, 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül 1980 

Darbesi ile başlayan sürecin ana hatları ile açıklanmasında yarar görülmektedir. 

Ardından 1990 sonrası Türk toplumundaki yabancılaşma olgusunun somut yansıması 

olarak nitelendirdiğimiz Yeni Kentli  Yoksulluk olgusu açıklanacaktır.  



 83 

a-   Yabancılaşma Olgusuna Neden Olan Siyasal  ve Ekonomik Süreç   

          1980’li yılların Türk toplumunda ortaya çıkardığı yabancılaşma olgusunun ilk 

temel adımı 24  Ocak 1980 tarihinde Süleyman Demirel başbakanlığı döneminde 

Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı Turgut Özal tarafından imzalanan 24 Ocak Kararları 

ile başlatılmıştır.  Aynı yıl,  ülkedeki terör ve anarşi ortamının sona erdirilerek, ülkenin 

huzura kavuşturulması gerekçesi ile yapılan  12 Eylül Askeri Darbesi,  24 Ocak 

Kararları’nın amaca ulaşmasını sağlayacak siyasal ortamın ve bilişsel dönüşümün 

gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Nitekim darbeden sonra, Başbakan 

yardımcılığı görevine 24 Ocak Karaları’nın mimarı Turgut Özal’ın getirilmiş ve 

“böylece 12 Eylül darbesinin, 24 Ocak kararlarının doğal bir türevi olduğu da meydana 

çıkmıştır.”191 Dolayısıyla içerik olarak her iki uygulama da, aynı ideolojinin, geleneksel 

– sağ ideolojinin  farklı alanlarındaki yansımalarını oluşturmaktadır. 

Sağ ideolojinin savunucuları tarafından gerçekleştirilen darbe, doğal olarak 

öncelikle solu ve onun somutlaştırdığı 1961 Anayasası ile getirilen demokratik ve 

özgürlükçü anlayışı hedef almıştır.   “Bir anlamda, 12 Eylül, 27 Mayıs’ın ‘karşıtı’ bir 

nitelik taşı(maktadır).”192   Darbenin  hemen ardından askeri yönetim tarafından 

gerçekleştirilen uygulamalar ise  bu düşünceleri doğrulamaktadır:  “Beş generalin Milli 

Güvenlik Konseyi’ diye adlandırılan yönetimi, Türkiye’de tüm temel insan haklarının, 

demokratik devinimlerin  aksıya alınmasıyla işe başlamıştır.”193  Kurumsal hak ve 

özgürlüklerden bireysel hak ve özgürlüklere kadar toplumsal yaşamın her alanını 

kapsayan bu antidemokratik uygulamalar, ciddi bir baskı ve şiddet süreci ile meşru 

kılınmıştır. 

Basın yasası, sendikalar yasası, dernekler ve  siyasi partiler yasası, yüksek öğretim 

kurumu yasası gibi düzenlemelerle demokratik hak ve özgürlüklerin kurumsal alanda 

sınırlandırılması sağlanırken,  yapıları değiştirilen Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları da 

tümüyle merkezi otoritenin denetimi altına alınmıştır.194  Kuramsal olarak,  demokratik 

yaşamın temel ilkelerinden birini oluşturan basın özgürlüğü de 12 Eylül ile birlikte  çok 

ciddi bir darbe almıştır. Sakıncalı olduğu gerekçesiyle, çok sayıda kitap, dergi ve 

                                                
191 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge Yayınları, İstanbul, 2004, s.264. 
192 Kongar, a.g.e. s.216. 
193Çavdar, a.g.e., s. 263-264. 
194 Kongar, a.g.e. s.216. 
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gazetenin imha edildiği ve  filmlerin yasaklandığı, tüm toplum tarafından bilenen  

gerçeklerdir.  Basın alanındaki antidemokratik uygulamalar nedeniyle tümüyle yok olan 

basın özgürlüğünün yerini, depolitize olmuş bir bulvar gazeteciliği almış, dolayısıyla, 

kamuoyu da,   depolitize olmuş bir kitle toplumuna dönüşmüştür.  Uzun vadede ortaya 

çıkan bu etkilerin dışında,  darbe sürecinde  basın emekçileri,  maddi ve manevi 

anlamda ağır cezalara çarptırılmışlardır.  

 Devlet organlarına verilen yetkiler ve çıkartılan kararlar,  en temel kolektif ve 

bireysel hakların yasal olarak ihlal edilmesine fırsat vermiştir. Sıkıyönetim komutanlara 

verilen, sakıncalı görülen yayınları durdurma ve  sakıncalı görülen kamu personelini 

görevden uzaklaştırma yetkisi ile 1402’likler  olarak bilinen ve öğretim üyelerini de 

içine alan çok sayıda devlet memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bütün bunların dışında 

en temel bireysel hak olan yaşam hakkının ihlalinin en trajik örneğini oluşturan yargısız 

infazlar, işkenceler ve 18 yaşından küçük çocukların idamına kadar uzanan  faşizan 

uygulamaların  istatistiki sonuçları da ülkenin içinde bulunduğu durumu ortaya 

sermektedir. “21 Kasım 1981’de İstanbul’daki Sıkıyönetim yetkilileri, ordunun iktidara  

el koymasından sonra 1245 ve son 11 gün içindeyse 460 kişinin tutuklandığını 

bildirmiştir. Bütün ülkede yaklaşık,  8000 kişi hapistedir ve 90 günlük süre içinde 

gözaltında tutulup, dayak yiyen , tehdit edilen ve yargılanmadan serbest bırakılanlar da 

hesaba katılırsa, bu sayı çok daha fazladır.”195   

 Askeri yönetimin bu faşizan ve anti demokratik zihniyeti,  anayasayı 

hazırlayacak kurulun oluşumunda da etkisini göstermiş,   eleştirilerin sert yöntemlerle 

bastırıldığı Anayasa taslağı  7 Kasım 1982 tarihinde halkoyuna sunularak çoğunluk oyu 

ile kabul edilmiştir.    Böylece 12 Eylül sürecinde gerçekleştirilen antidemokratik 

uygulamalar yasal bir çerçeveye oturtulmuştur. 

Darbenin o dönem için topluma yaşattığı korkunun dışında, uzun vadede ortaya 

çıkardığı sonuçlar, özellikle de 12 Eylül Sendromu olarak bilinen olgu, Türk 

toplumunun bugünkü psikolojisini açıklamakta önemli bir veri oluşturmaktadır.  

Darbe yönetimi tarafından bilinçli olarak oluşturulan bu sendrom,  12 Eylül 

öncesi şiddet olaylarının sürekli gündemde tutularak  hatırlatılması yöntemiyle, 

toplumda o günlere geri dönülmesine ilişkin olarak oluşturulan korku ve utanç 

                                                
195 Ahmad, a.g. e. s. 260. 
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duygusunu ifade etmektedir.  Bu psikolojiye bağlı olarak, askeri yönetimin 

gerçekleştirdiği baskıcı ve şiddete yönelik uygulamalar  kolaylıkla meşru bir çerçeveye 

oturtulmuştur.196  Böylece gerek 12 Eylül Sendromu, gerekse her türlü politik düşünce 

ve eylemin darbe yönetimi tarafından ağır olarak cezalandırılması,  Türk toplumunun 

bundan sonraki süreçte  politika ile olan ilişkisinde belirleyici olacak ve günümüzde de 

etkisini sürdüren depolitizasyon sürecinin temelleri böylece atılmış olacaktır. 

Politika yapmanın, insanı ‘kendi hak ve çıkarları peşinde koşan bir varlık’ olarak 

etken kılan niteliği göz önüne alınırsa,   bu sürecin Türk insanı için önemli bir 

edilgenleşmeye karşılık geldiğini söylemek mümkündür.  Gündelik yaşamda egemen 

olan korku ve edilgenlik duygusu, zaten   başlangıçtan beri,  kendisi adına verilen 

kararlar nedeniyle,  ‘özne’ olamamış Türk insanını   bir kez daha nesneleştirmiş ve 

üzerinde etkide bulunulan  bir varlık olma durumunu pekiştirmiştir.  Murat Belge,  12 

Eylül sonrasında daha de netleşen bu insan tipini ‘ideal Türk yurttaşı’  olarak 

tanımlamaktadır. Belge ‘ideal Türk yurttaşını,  “ (…)her şeyden önce soru sormak gibi 

bir özelliği olmayan, otoriteye itaat etme alışkanlığını edinmiş, başının belaya girmesini 

istemeyen, bilmeye yetkili olanların bildiklerini bilmeyen bir insan tipi”197  olarak 

tanımlamaktadır. Bu tespitten yola çıkıldığında, 12 Eylül Darbesi ve ardından yürürlüğe 

konulan anayasasının, insanı ‘özne’ olma niteliğinin dışına çıkaran ve onu kendine 

yabancılaştıran bir sürecin zeminini oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bu 

yabancılaşmanın bir diğer boyutu da, darbe yönetiminin kültürel batılılaşma anlayışını 

dışlayan ve geleneksel kültürün temel özelliklerini ön plana çıkartan  anlayışı nedeniyle 

ortaya çıkmıştır. 

12 Eylül öncesi dönemden beri devam eden ve ardından darbe sürecinde de 

etkinliğini koruyan şiddet ve huzursuzluk ortamı ve buna bağlı olarak yaşanan 12 Eylül 

Sendromu ile birlikte kaybolan toplumsal birlik ve bütünlüğün yeniden sağlanması için, 

12 Eylül iktidarı, toplumun özünde var olan din unsurunun,  yeniden ön plana 

çıkarılması ve  dine dayalı ahlaki, kültürel ve manevi değerlere dayanarak, toplumun 

yeniden milli kültür etrafında bütünleştirilmesi gerektiğine inanmıştır. Dinci ideolojiye 

dayalı gurupların  önemli oranda artış göstermesine neden olan bu süreç, 2000’li 

                                                
196 Ömer Laçiner, “Geçen Ayın Bikrimi”, Birikim, sayı:12, Nisan 1990, s.4.  
197 Murat Belge, 12 Yıl Sonra 12 Eylül, Birikim Yay., İstanbul , 1992, s.322.  
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yıllarda  bu ideolojinin taşıyıcısı olan Adalet ve Kalkınma Partisini de  iktidara 

getirmiştir.   

Doğu kültüründe belirleyici olan din olgusu, Marxist terminolojide yabancılaşma 

görünümlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu olgu, Cumhuriyet dönemindeki 

batılılaşma anlayışının temelini oluşturan laiklik ilkesi nedeniyle,  toplumsal yaşamın  

bireysel alanı ile sınırlandırılmışken,  darbe sonrasında devlet eliyle yeniden ön plana 

çıkartılmıştır.  Darbe süreci ve  ardından gelen anayasal düzenleme ile, Türk insanının 

özne olması için gerekli koşulları oluşturan yasal çerçeve yürürlükten kaldırılmış, 

birlikte hareket etme eylemi ağır biçimde cezalandırılmış ve bunun sonucunda toplum, 

özünde var olan uyum ve itaat geleneğinin de etkisiyle kaderci bir anlayışın egemen 

olduğu dine sığınmış, içinde bulunduğu sistemi dönüştürme yolunda sahip olduğu 

potansiyeli   dine ve Tanrı’ya devrederek,    bir kez daha kendisi adına bulunan çözüm 

yollarını sorgusuz sualsiz kabul etmiştir.  

1983’de tekrar çok partili hayata geçişin sağlanması  için yapılan genel 

seçimlerin sonucunda iktidar olan  ANAP yönetimi tarafından farklı bir boyuta 

taşınarak   pekiştirilen bu yabancılaşma süreci,   günümüzde de dönüşerek etkilerini 

devam ettirmektedir. 

ANAP’ın seçimleri kazanmasının temelinde, 12 Eylül Sendromu yaşayan Türk 

halkında, 12 Eylül öncesinden beri devam eden ideolojik çatışmaların yarattığı 

toplumsal huzursuzlukların bir daha yaşanmayacağına ilişkin olarak oluşturduğu  umut 

yer almaktadır. Bu umut ise, ANAP’ın kendisini tüm ideolojileri içinde barındıran, 

partiler üstü bir kimlikle lanse etmesinden  kaynaklanmıştır. Ancak tüm ideolojileri 

içinde barındırma söylemi aslında partinin depolitizasyon üzerine kurulu ideolojisini de 

ortaya koymaktadır. 

Özellikle ekonomik alanda, ülkeyi 12 Eylül dönemine sürükleyen politikaların  

daha keskin biçimde yürürlüğe konmasını sağlayacak bir liberal anlayışa sahip olan 

ANAP;   siyasi ve toplumsal alanda  da bir o kadar tutucu ve muhafazakar bir nitelik 

taşımaktadır. ANAP, liberal ekonomik bir politika, serbest piyasa ekonomisi, teşebbüs 

özgürlüğü, devletçiliğin terk edilmesi, yerel yönetimlere inisiyatif verilmesi, 

bürokrasinin azaltılması gibi görüşleri, İslamcı – muhafazakar  bir görüntüyle birlikte 

savunarak işbaşına gelmiş ve iktidarını sürdürmüştür. Böylece ekonomik anlamda dışa 
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açılırken, aynı zamanda geleneksel değerler ve dine bağlılığı ile,  cumhuriyetin 

kuruluşundan itibaren yaşanan, modern-geleneksel çatışmasında gelenekseli yeniden ön 

plana çıkartan bir nitelik taşımakta  ve darbe yönetiminin ideolojisi ile benzer noktada 

konumlanmaktadır.  

 ANAP iktidarının Türk toplumunun  yabancılaşma sürecindeki etkisinde, 

partinin liberal ekonomik politikaları da önemli bir rol oynamıştır. Sekiz yıl boyunca 

iktidarda kalan ANAP yönetimi,  temeli ekonomik yaşamda atılacak olan çok ciddi bir 

bireyci ve pragmatist dönemin zeminin hazırlamış ve geliştirmiş,  hem ekonomik hem 

de kültürel anlamda Batı’ya eklemlenme anlayışına  dönüşen Batılılaşma projesi 

nedeniyle, geleneksel değerlerin Batılı olanlarla yer değiştirmesi değil, ortaya çıkan 

tüketim toplumu içerisinde erimesi söz konusu olmuştur.    

1980’li yıllardan itibaren tüm dünyayı saran  küreselleşme söylemlerinin 

ekonomik  alanındaki ifadesini oluşturan ve muhaliflerinin neo-liberalizm olarak 

adlandırdığı serbest piyasa ekonomisi ile, devletin ekonomideki  (ve diğer alanlardaki) 

etkisi giderek küçülmekte,  onun yerine her alanda  özel sektörün ve küresel sermayenin 

etkinliği gündeme gelmekte ve buna bağlı olarak sosyal devlet-refah devleti anlayışı 

ortadan kaybolmaktadır. Türkiye’de bu süreç, IMF ile yapılan   anlaşmalar uyarınca 

imzalanan 24 Ocak Kararları ile başlatılmıştır.  

“24 Ocak 1980’de uygulamaya konan ekonomik istikrar önlemleriyle Türk 
ekonomisinde yeni bir döneme geçildi. Ekonomik, mali, kurumsal, toplumsal ve siyasi 
olarak yeniden yapılanmayı öngören bu kararlarla, serbest piyasa ekonomisine işlerlik 
kazandırılması, ‘ithal ikamesi’ ne dayalı ulusal kalkınma politikasından vazgeçilerek, 
ihracata yönelik bir sanayileşme modeline geçilmesi ve Türkiye’nin dünya piyasasına  
eklemlenmesi amaçlanmıştır. Alınan kararlar gereğince, (…) İhracatı, ithalatı ve ülkeye 
yabancı sermaye girişini özendirici tedbirler alındı.”198 

 
Ülkede var olan ekonomik bunalımın ortadan kaldırılması için çözüm olacağı ileri 

sürülen ve darbe yönetiminin desteğini almış 24 Ocak Kararları,  “ (…)muhalefetsiz, 

tepkisiz, dirençsiz, halksız, basınsız, sendikasız bir otoriter rejim ortamında, (…)en katı 

biçimiyle yürürlüğe konmuştur.” 199 Ancak beklenen sonuç gerçekleşmediği gibi aksine,   

ekonomik sorunlar daha da derinleşmiş,  orta ve alt sınıf aleyhine gerçekleştirilen 

uygulamalar nedeniyle gelir düzeyleri arasındaki uçurumun giderek artmış ve enflasyon, 

                                                
198 Maktav, a.g.e., s.30. 
199 İlhan Selçuk, “İşbitiren Ekonomi, Liberalizm - Devlet Müdahalesi ve 24 Ocak” tan Aktaran Tevfik 
Çavdar, a.g.e , s.259. 



 88 

özellikle 1980’lerin ortalarından itibaren    %70-80 oranında  sabitlenmiştir. Öte yandan, 

neo – liberal politikalara bağlı olarak devletin küçültülmesine yönelik uygulamalar, 

‘sosyal devlet ilkesi’nin geri plana itilmesine, dolayısıyla sosyal güvenlik, eğitim ve 

sağlık hizmetlerinin çökmesine neden olmuştur. İşçi ve ücretlilerin yaşam 

düzeylerindeki düşüş de bu sürece eklenince, toplumsal yaşamdaki huzursuzluklar 

yeniden artmaya başlamış, ancak yine de bu ekonomik uygulamalardan taviz verilmemiş 

ve bu kararlılık, ülkeyi sürekli bir ekonomik kriz ve bunu çözmek amacıyla yürürlüğe 

konulan ekonomik kararlar sürecine sürüklemiştir.  1994 yılında alınan 5 Nisan Kararları 

da bu sürecin devamı niteliğini taşımaktadır.  

 “24 Ocak kararlarının devamı niteliğinde olan  5 Nisan 1994 kararları, bir dizi 
tasarruf tedbirleri, kamu açıklarının azaltılması, bunların yanı sıra KİT ürünlerine %100’ü 
aşan oranlarda zam yapılması, TL’nin devalüe edilmesi, olarak açıklandı. Ancak 5 Nisan 
kararlarının ana noktası ücret ve maaşlara zam yapılmamasıydı. Bu arada Zonguldak kömür 
ocaklarının, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının , bazı tersanelerin , Petlas’ın kapatılması 
da, 5 Nisan kararları içerisinde yer aldı. Üst gelir guruplarından alınan bazı ek vergiler ve 
net aktif vergisi gibi bir kez için alınan vergiler de güya ekonomik karaların sosyal adaletçi 
yönünü oluşturuyordu.”200 

 
Sonuçta ülkede devam eden ekonomik sorunların üstüne eklenen bu yeni süreç ile 

birlikte, Türkiye’de ciddi bir  yoksulluk dönemi başlamış, işsizlik oranı önemli 

boyutlara ulaşmış ve  toplumsal yaşamdaki huzursuzluklar yeniden tetiklenmiştir.   

2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit 

arasında Milli Güvenlik Kurulu’nda yaşanan ‘Anayasa Krizi’nden sonra ise, Türkiye bu 

krizden kurtulabilmek için küresel kapitalizmin kalesi olan IMF’ye tümüyle teslim 

olmuştur.   Hazine Bakanlığı’na Dünya Bankası uzmanlarından Kemal Derviş’in 

getirilmesiyle somutlaşan bu teslimiyet, ekonominin  IMF’nin talepleri doğrultusunda 

yeniden yapılandırıldığı bir süreci başlatmıştır. Ancak IMF  talepleri sonuçta Türk 

toplumlunda geriye dönülmesi zor ekonomik ve toplumsal sorunlara neden olmuş, her 

şeyden önce ülkedeki gelir dağılımda görülen  adaletsizlik ve buna bağlı olarak yaşam 

standartlarında ortaya çıkan farklılık uç noktalara ulaşmıştır.  İşsizlik oranı  %30’ların 

üzerine çıkarken, yoksulluk ülke genelinde yaşanan bir olgu haline gelmiş, ülkenin 

%80’inden fazlası, açlık sınırları içerisinde yaşam savaşı vermeye mahkum edilmiştir. 

İnsanlar yarınlarına hatta bugünlerine ilişkin bir umut besleyemedikleri için, geleneksel 

kaderci zihniyetlerine geri dönerek, İslami çözüm önerilerine daha da 
                                                
200 Çavdar, a.g.e., s.292. 
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yakınlaşmışlardır.201 Aynı zamanda toplumsal yapıda sosyal adaletsizliklerin tetiklediği 

sorunlar da giderek artmış, özellikle 1990’lardan itibaren,  sokak çocuklarının, 

tinercilerin, evsizlerin ve kapkaççıların neden olduğu şiddet eylemleri ile ön plana 

çıkmıştır.  

12 Eylül darbesinin yarattığı apolitik zihniyet ve edilgenleşmiş insan tipinin de bu 

kotada eritildiği bu süreç, günümüze uzanan zaman diliminde, insanların kaygı ve 

endişe duygularını dorukta yaşadıkları, umutsuzlaştıkları, yalnızlaştıkları ve 

yabancılaştıkları bir döneme karşılık gelmektedir. 

 

b-Yabancılaşma Olgusunun Temel Toplumsal Yansımaları   

 ba- Tüketim Toplumu ve Yabancılaşma Olgusu  

1980 öncesinde ve özellikle de 1970’li yıllarda, Türk toplumunda kimlik 

edinmenin temel belirleyicisi, ideolojiler olmuştur. Ancak  12 Eylül Darbesi ile 

başlatılan baskıcı ve depolitik uygulamalar ve ardından bu uygulamaları meşrulaştıran 

1982 Anayasası’ndan sonra, ideolojilere dayalı kimlikler ortadan silinmeye başlamış, 

iktidara gelen ANAP Hükümeti’nin partiler ve ideolojiler üstü olma iddiasıyla da bu 

süreç pekiştirilmiştir. Kimlik edinme sürecinde, yeni kriterlerin belirleyicisi  ise, 24 

Ocak Kararları ile başlatılan yeni bir değerler sistemi olmuştur. Küresel dünyanın 

egemen değerleri ile özdeş olan bu yeni ‘yükselen değerler’, “ideolojiden çok pragmatik 

değerlerin”202 ön plana çıkarıldığı bir yeniden yapılanma talebinden kaynaklanmaktadır.   

Yükselen değerler, Türkiye’nin ‘her alanda Batı’ya entegre olma’ amacı ile uyum 

içerisinde bulunmasına rağmen, Türk toplumunun geleneksel siyasal ve kültürel yapısı 

ile çelişkili bir nitelik taşımaktadır. “Özallı yeni dönemin ‘yükselen değerleri’  - ki bu 

değerler,   kentlilik, tüketimcilik, bireycilik, dünyaya açıklık, girişimcilik, kazanma hırsı 

gibi -   geçmiş dönemlerin politik atmosferine, çoğu pek hoş görülmeyen değerlerdir.”203  

Öte yandan bu değerler geleneksel Türk kültürüne de yabancı bir nitelik taşımaktadır. 

Geçmişin politik ve kültürel atmosferi, temelde birey’i yok sayan  ve topluma öncelik 

veren  bir cemaat bilinci içerisinde şekillenmiş Doğu geleneğe dayanırken, Batı’nın  

Aydınlanma Dönemi’nden beri devam eden ‘birey merkezli’ geleneğinin yansıması olan 
                                                
201 Çavdar, a.g.e., s.348. 
202 Nilüfer Göle, ‘80 Sonrası Politik Kültür’, Türkiye Günlüğü, sayı:21, Kış 1992, s.53. 
203  Ali Şimşek, Yeni Orta Sınıf, L&M Yay., No:65, İstanbul, s.73. 
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bu yeni değerler, Türk toplumunda 1980 sonrası yaşanan yabancılaşma olgusunun 

temellerini oluşturmaktadır. Bu anlamda, Batılılaşma projesinin 1980 sonrası döneminde 

de, projenin başlangıç aşamasından beri barındırdığı temel çelişki korunmaktadır. Ancak 

bu kez,  söz konusu değerler devrimci otoriter bir yönetim zoruyla benimsetilmeye 

çalışılmamış, aksine, kitle iletişim araçları tarafından meşrulaştırılarak, halkın bu 

değerleri gönüllü olarak içselleştirmeleri sağlanmıştır.   

Geleneksel Türk toplumunda var olan ‘azla yetinme’ felsefesi, bu yükselen 

değerler döneminde gözden çıkarılan ilk ilkelerden biri olmuştur. 1980’lerle birlikte 

başlayan dönemin felsefesini, ‘azla yetinmemek’,  ‘daha zengin olmak’ şeklinde 

tanımlamak mümkündür. “Bu, Aristo’nun  ‘kremastik’ olarak adlandırdığı, yani 

zenginleşmek için zenginleşmenin egemen olduğu, zenginleşmenin tek başına,  insani 

var oluşun tek amacı haline dönüştüğü bir dinamiktir.(…) Zenginleşme süreci, kendi 

kendini meşru kılar, kendi kendini besler, toplumdan bağımsızlaşır.”204  Aristo’nun 

düşüncesi, Türkiye’de Özal dönemi ile başlatılan ve ardından Çiller hükümetleri 

tarafından da devam ettirilen süreçte  doğrulanmış , bu dönemde ekonomik ‘ilerleme’ , 

‘araç’ olmaktan çıkarak,  ‘amaç’ haline getirilmiş, kültürel ve sosyal ilerleme ise, 

önemsizleştirilerek, geri plana itilmiştir. Siyasal yaşamdaki bu pratiklerin bir sonucu 

olarak toplumsal yapıda  da,  ‘sadece sermayeyi düşünen bencil yaratıklar’ (‘Homo-

Economicus’) haline dönüşen ‘bireyci’ bir zihniyetin temelleri atılmıştır.205  Zenginliğin 

temel değer kabul edildiği bu tür bir toplumda,  toplumsal dayanışma, dostluk ve ahlak 

gibi  değerler yok sayılmakta , paranın nasıl kazanıldığına dair geleneksel sorgulamalar  

saf dışı bırakılmaktadır.  Böylece Türk toplumunda  ‘birey’ olmadan,‘bireyci’ olunan 

yeni bir aşamaya geçilmiştir.  

Zengin olmak, kapitalist sistemde, sermayedarın karını artırmaya yönelik temel 

unsur olan ‘tüketim’ olgusunun varlığı açısından önem taşımaktadır. Tüketim olgusu, 

temelde Batı toplumlarının geçirdiği sanayileşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkmış pragmatist ve bireyci bir olgudur.  

 
 

                                                
204 Ahmet İnsel, “Geçmişten Geleceğe”, Birikim, sayı: 104, Aralık 1997’den Aktaran: Hilmi Maktav, 
1980 Sonrasında Türkiye’de Yaşanan İdeolojik ve Kültürel Dönüşümlerin Türk Sinemasına 
Yansımaları, a.g.e., 1998, s.33-34. 
205 Çavdar,a.g.e., s.287. 
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 “ ‘Tüketim toplumu’, olgusu ve sonra da kavramı, elbette Batı’nın kapitalizmde 
ilerlemiş toplumlarında doğdu. Bu toplumlar, birkaç yüzyıl boyunca oldukça yırtıcı 
yöntemlerle kapitalist birikim yapmış, derin bir toplumsal adaletsizlik ve sınıf farklılaşması 
pahasına zenginleşmişlerdi. (…) Keynes’in ekonomik önerilerinin önemli bir rol oynadığı 
süreçlerle bu toplumlar, bölüşümü adilleştirmeye başladılar. Daha dengeli bölüşüm henüz 
tüketim toplumu  kavramı ortada yokken ‘refah toplumu’ nu (welfare society) yarattı. Bazı 
marjinal kesimler dışında toplumun bütün sınıf ve tabakaları refahtan eskisine oranla daha 
fazla pay almaya başladılar. Alıcı kitlesinin böylece genişlemesi, bu toplum biçimini 
güçlendirdi ve ‘tüketim toplumu’na geçildi.”206  

 
Tüketim olgusunun Türkiye’deki varlığı ise, Batı’nın ‘küreselleşme’ adı altında 

ürünlerine yeni pazarlar arama ve bulma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve 

özellikle 1980’lerden itibaren ithalat ve ihracat serbestliğine dayanan ekonomik 

politikaların uygulamaya konulmasıyla, Türk hükümetleri tarafından  da 

meşrulaştırılmıştır. Bu anlamda Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren hiçbir zaman bir 

refah toplumu olamayan ve özellikle de 1980’lerle birlikte gelir dağılımındaki 

adaletsizliğin sürekli arttığı  Türkiye’de tüketim olgusu, Batı’daki gibi evrimsel bir 

süreç izlememiştir. Sanayileşme girişimlerinin yol açtığı kentleşme olgusuna ve 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak insanların maddi yaşamlarında ve günlük 

hayatlarında görülen görece gelişme, Türkiye’nin  ‘tüketim toplumu’ olması konusunda 

bazı göstergeler oluşturmaktaysa da, bizim bu  olguyu Batı’daki ile aynı biçimde 

yaşadığımızı söylemek  mümkün değildir. Yine de tüketim toplumu olma yolundaki 

adımlar ve buna bağlı zihniyet dönüşümü özellikle ANAP hükümeti döneminden 

itibaren hız kazanmıştır.  

Geleneksel Doğu kültüründe yeri olmayan sınıf atlama  ve zengin olma 

yöntemleri çarpık bir ‘özel girişimcilik’ ilkesine bağlanarak, bizzat Turgut Özal’ın 

‘benim memurum işini bilir’ şeklindeki söylemleri ile de somutlaştırılmıştır.  Önemli bir 

zihinsel dönüşümün temellerini atan bu gelişmeler karşısında,  kapitalizm nedeniyle 

yaşam standartları günden güne daha da düşerken, gelişen teknolojinin etkileriyle,  

kendisinin eylemde bulunamadığı bir tüketim dünyasının varlığından haberdar olan orta 

ve dar gelirli kesim, bu yeni dünyaya uyum sağlamanın çarelerini bulmaya 

çalışmaktadır.  

“Bir pop şarkısında, sınıf atlama şansını fuhuş sektöründe yakaladığına inanan bir 
genç kız, köydeki babasına ya da abisine şöyle sesleniyor: ‘Duydum ki tüfeği 
dolduruyormuşsun / Nişantaşı’nda kat aldım haberin olsun.’ Bu pop şarkının dizeleri, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu somut koşulları, tüm sosyolojik çözümlemeleri 

                                                
206 Murat Belge, Türkiye Dünyanın Neresinde, Birikim Yay., İstanbul, 1993, s.220. 
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geçersizleştirecek biçimde açıklıyor. Bu dizeler yoksulluğa isyanı dile getirdiği kadar, 
kökten bir zihniyet değişikliğini de  yansıtıyor. (…) mütevekkil, müsrif ve gününü gün 
eden Osmanlı ekonomik insanının tam karşıtıdır bu kız: Bedenini mal olarak pazara sürme 
cesaretine ve kazancıyla mülk edinme bilincine sahip kapitalizme özgü insan.”207 

 
Üst gelir gurupları tarafından zaten benimsenen tüketim olgusunun, dar gelirli 

toplumsal sınıflar tarafından da, kısa sürede böylesine kabul görmesini, 1980 öncesi 

dönemin siyasi bunalımları ve temel gıda ürünlerinin bile bulunamadığı daha önceki 

dönemlerin etkileri ile açıklamak mümkündür.208 Özal dönemi ile birlikte piyasada her 

türlü ürünün bol miktarda bulunması da bu sürece eklenince, tüketim olgusu 

Türkiye’de hızla gelişmiş ve giderek tek geçerli değer haline gelmiştir. “Kültürel 

sınıfsal hiyerarşileri alt üst eden anarşik piyasa bireyciliği209 herkesi ‘tüketebildiği’ 

kadar var olabildiği bir durum yaratmıştır. Toplumsal statü elde etmenin tek şartı; 

‘tüketmek’tir artık.   Böylece tüketim olgusu, insanı, türsel özelliği olan ‘üretim’ 

sürecinden koparan ve onun yerini alan daha derin ve varoluşsal bir nitelik kazanmakta 

ve yine aynı sebeple, insanların  yalnızlaştıkları  yeni bir insan tipini ortaya çıkaran bir 

sürece de karışlık gelmektedir. “Üretim ile karşılaştırıldığında tüketim, içkin olarak 

paylaşımcı değildir. Onun için tüketim bireyselliğe; üretim ise gurup ilişkilerine 

yatkındır. (…) Bu nedenle ideal insan, tüketen insan (homo consuming/consumer) 

olmuştur artık.”210  Bu anlamda,  özellikle 1990’lı yıllardan itibaren toplumsal yaşama 

egemen olan özel televizyonların reklam ve imaj bombardımanının etkilerini de göz 

ardı etmemek gerekmektedir. Özel kanallar , “Türkiye’nin tüketim kültürüyle tanıştığı 

o dönemde sunduğu programlarla, bireyi ve bireysel bilinci üretimden koparmak, 

medyanın boyunduruğu altında tutmak, kısacası klasik kapitalist sistemin gereklerini 

yerine getirmek”211 şeklinde özetlenebilecek çok önemli bir ideolojik işlevi 

üstlenmişlerdir. Tüm bu etkenler bir araya gelince, kaçınılmaz olarak tüketim, yeni 

dünya düzeninde, var olmanın ya da başarılı olmanın temel kanıtı haline gelmiş ve bu 

süreçte en çok tüketilen alan da ‘özel hayatlar’ olmuştur.  

Nurdan Gürbilek’in ‘özel hayat endüstrisi’ olarak adlandırdığı bu süreç, bir 

yanıyla darbenin otoriter uygulamaları nedeniyle, özgürlüklerin en çok kısıtlandığı, öte 
                                                
207 Ahmet Okyat, Postmodern Tahayüle İtirazlar; İnkilâp Yay., İstanbul, 2000, ss: 89-90. 
208 Orçan, a.g.e., s.242. 
209 Nülüfer Göle, Modern Mahrem, Metis Yay., İstanbul, 1993, s. 132. 
210 Orçan, a.g.e., s.244-245. 
211 Kahraman, a.g.e., s.88-89. 
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yandan da gündelik ve özel hayatların kamusal alana açılması nedeniyle, özgürlüklerin 

dorukta yaşandığı bir dönem niteliğini taşımaktadır.  Her baskı dönemi, bir ‘içe 

kapanma’ ve yalnızlaşma sürecine neden olurken, 80’li yıllar tam tersi bir nitelik 

göstermiş ve özellikle cinsellik konusunda bir patlama yaşanmıştır. İnsanlar tüketme 

özgürlüğünü doyasıya yaşarken, teni ve cinselliği keşfetmişler, cinsellik en çok 

konuşulan ve kışkırtılan alan haline gelmiştir.212  Cinsel tercihler, feminist hareketler, 

eşcinseller , hayat kadınları vb pek çok konunun bu dönemde gündeme gelmesinin, 

önceki dönemin siyasal alanda getirdiği kısıtlamaların bir yansıması ve belki de bir 

uzantısı olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür.  

“1980 önesinde özgürlük vaatleri siyaset ve toplum hayatı üzerinden 
yapılıyorken, 12 Eylül yönetimi, otoriter bir rejim kurarak, bu vaatlerin tümünü ortadan 
kaldırmış, boşalan alan ise bu kez özel hayat üzerinden yapılan özgürlük vaatleri ile 
doldurulmuştur. 80’lerde, 12 Eylül öncesi, ‘özel hayatların yeterince yaşanamadığı’,  
bireylerin ideolojilerin altında ezildiği düşüncesi ağırlık kazanırken, her koldan 
bireyselliğin keşfine çıkılır ve özel hayatlar bütün ayrıntılarıyla sık sık gündeme getirilir. 
(…)”213  

 
Tüketim olgusunun toplumdaki hızla yaygınlaşması, kısa sürede, muhaliflerini de 

içinde eritecek boyuta ulaşmıştır. İmparatorluk döneminden beri Batılılaşmanın 

toplumsal ve kültürel hayattaki yansımalarına muhalif olan İslami ve muhafazakar kesim 

bile, tüketim kültürü içerisinde yer almak üzere kendini dönüştürmekten kaçınamamıştır. 

‘Yeşil Sermaye’ ve ‘Yeşil pop’ gibi kavramları gündeme getiren bu dönüşüm, Zaman 

gazetesinde yer alan bir  makalede şu şekilde somutlaşmaktadır:  

“Zenginlik de bir nimettir. Bu nedenle aşırıya kaçmamak şartıyla Allah, kulunun 
üzerinde nimetlerini görmek ister. Zengin , fakir gibi giyinmemelidir./ Cimrilikten dolayı 
giyim-kuşamla  – nasıl olsa dünyalık diye - ilgiyi kesmek doğru değildir.”214  

 
Geleneksel kültüre bağlılığı ile ayırt edilen muhafazakar kesimdeki,  zenginlik ve 

mülkiyetin küçümsenmesine ve kanaat etmeye dayalı bilincin dönüşümünü  yansıtan bu 

düşünce, aynı zamanda ‘modernleşme’ süreci içerisinde,  geleneksel  tüketim 

anlayışındaki değişimi de göstermekte ve kültürel Batılılaşma konusunda ilk dönemlerde 

                                                
212 Nurdan Gürbilek,Vitrinde Yaşamak - 1980’lerin Kültürel İklimi, Metis Yay., İstanbul, 2001, s.14-
32.  
213 Alain Toraine, Modernliğin Eleştirisi, Çev.Hülya Tufan, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1995’den 
Aktaran Hilmi Maktav, 1980 Sonrasında Türkiye’de Yaşanan İdeolojik ve Kültürel Dönüşümlerin 
Türk Sinemasına Yansımaları, a.g.e., s. 38. 
214Zaman Gazetesi, 8 Aralık 2000’den Aktaran. Mustafa Orçan, Osmanlı’dan Günümüze Modern Türk  
Tüketim Kültürü, Kadim Yay: 5,  Ankara, 2004, s:241. 
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çekingen davranan toplumsal kesimin, 1980’lerdeki liberalleşme dönemi ile birlikte, bu 

sürece daha gönüllü bir katılım içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. 

“(…)1980 sonrası  dönemde ise bu değişimin kentlisinden köylüsüne, zengininden 
fakirine ‘sosyalist’ inden ve ‘dinci’ sinden ‘liberal’ ve ‘laik’ ine kadar her yerleşim 
birimlerinde her sınıfta ve her farklı görüşlerden insanlarda batılı tüketim tarzının 
yaygınlaşması ve ideal yaşam tarzına dönüşmesi, Türk toplumunun genelinde 
modernleşmenin, artık kaçınılmaz olarak küreselleştiğini göstermektedir. Batılı küresel 
tüketim tarzı, bugüne kadar değişim karşısında direnen istisnaları da biçimleyerek kendini 
kabul ettirmiştir.”215 

 
Sonuç olarak 1980’li yıllardan günümüze uzanan süreçte toplumsal yapıda, tüm 

sınıfları içine alan  ‘yeni yükselen değerler’e dayalı hedonistik ve bireyci bir zihniyetin 

egemen olduğu görülmektedir. Bu zihniyetin temelinde, daha önce de vurgulandığı gibi, 

Batılılaşma projesinin bir uzantısı olarak algılanan küresel kapitalist sisteme entegre 

olma çabalarının Türk toplumundaki zeminsizliği yer almaktadır. Bu süreç, siyasi 

alanda da, 1980-1983 döneminin otoriter darbe yönetimi ve ardından da Özal 

hükümetinin   ‘ideolojilerin ortadan kaldırmaya’ yönelik uygulamaları ile pekiştirilmiş 

ve ideolojilerin yerini  hedonist ve bireyci bir anlayış ile, tüketim olgusu almıştır.  

“(…)toplum, giderek, ideolojik, hatta siyasal hedeflerin yok olduğu bir pazara 
benzedikçe, geriye kalan, ancak para için mücadele ve kimlik arayışıdır; toplumsal 
sorunlar yerlerini toplumsal ve siyasal alanın (…)dışarısına taşan ve onun nerdeyse tüm 
içeriğini boşaltan,  bireye ya da dünyaya ait toplumsal olmayan sorunlara bırakır.”216 

 
1980’li yılları ‘vitrinde yaşamak’ kavramı ile tanımlayan Nurdoğan Gürbilek, bu  

yeni süreçte ortaya çıkan toplumu “birçok şeyin,  gösterildiği için ve göründüğü 

kadarıyla var olduğu, sergilendiği için ve seyredildiği kadarıyla değer kazandığı bir 

toplum”217 olarak nitelendirmektedir. 

Bu tür bir toplumda birey, insan olarak kendisi ve toplum için herhangi bir değer 

ifade etmemektedir. Verili düzende kimlik kazanmanın ve ‘var olmanın’ tek geçerli 

yolu olarak sunulan tüketim olgusu, varlığını kanıtlamak için insanı daha çok tüketmeye 

zorlamaktadır. Daha çok tüketmek ise, ancak daha fazla para kazanmak ve sınıf atlamak 

ile mümkün olmaktadır. Ancak verili düzende çalışarak zengin olmak ya da sınıf 

atlamak mümkün olmadığından,  bu kez liberal ekonominin yükselen değerlerinden 

olan ‘girişimcilik’ ilkesinin, ‘köşe dönücülük’ veya ‘yolsuzluk’ şeklinde algılandığı ve 

                                                
215 Orçan, a.g.e. s. 210-211. 
216 Toraine a.g.e., s. 104’den  Aktaran Hilmi Maktav, a.g.e., s.38. 
217 Gürbilek, a.g.e., s.28-29. 
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zengin olma yolunda bir yöntem olarak benimsendiği bir sürecin gündeme gelmesi söz 

konusu olmuştur.   

Geleneksel değerlerine tümüyle yabancı olan bu değerlerin içselleştirilmesiyle  

Türk toplumu aslında kendi öz kültürüne yabancılaşmaktadır.  Cemaat bilincine dayalı 

bir gelenekle şekillenmesine rağmen, tüketim toplumunun meşrulaştırdığı bireyci ve 

rekabetçi ortam içerisine atılan Türk insanı, ilksel bağların sağladığı güvenlik ve aidiyet 

duygusunu yitirmekte,   yalnızlaşmakta, anlamsızlık ve yokluk duygularına maruz 

kalmaktadır.  Bu nedenle, 1980 sonrası Türk insanı, bu yeni zihniyetin tek geçerli 

olgusu olan tüketime  kurban edilmiş ve günümüzde de devam eden bir yabancılaşma 

sürecine maruz bırakılmıştır.  

Batılı  değerlerin içselleştirilmesine bağlı olarak yaşanan  bu  geleneksel kültürden 

yabancılaşma sürecinin dışında ve ona ek olarak Türk toplumu, tüketim olgusunun 

kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir yabancılaşma sürecini de yaşamaktadır. 

Gerek kitle iletişim araçlarının tüketime endeksli ideolojik işlevlerinin gerekse 

sanayileşme sürecinin kaçınılmaz sonucu olan ürünlerdeki standartlaşmanın etkisiyle, 

Marcuse’un sözünü ettiği tek boyutlu insanın, özellikle 1980 sonrasından itibaren, Türk 

toplumunda da hem üretim hem de tüketim sürecinde görünürlük kazandığını söylemek 

mümkündür. Gerçekten de çalışma sürecinin, sadece daha fazla tüketmek amacıyla 

gerçekleştirilen köleleştirici bir eylem haline geldiği bu sanayileşme sürecinde, 

toplumda insanlar arası ilişkilerin  şeyler arası bir ilişkiye dönüşmeye başladığı 

gözlemlenebilmektedir.  

Marcuse’un işçi sınıfının bu tek boyutlu insana dönüştüğünü ve bu nedenle 

Marx’ın umut ettiği proleter devrimin gerçekleşmeyeceğini ileri sürdüğü ilk bölümde 

belirtilmiştir. Türk toplumundaki sanayileşme süreci de,  daha önce belirtilen 

nedenlerle, gerekli altyapı oluşturulmadan ve hızlı biçimde gerçekleştirilmeye çalışıldığı 

için, işçi sınıfının sınıf bilinci edinme süreci tamamlanmamıştır. Üstelik bu bilinç 

edinme süreci, 1980 darbesi ve ardından gelen anayasal düzenleme ile fiili olarak 

sonlandırılmış ve işçi kimliği yerine alternatif olarak, tüketici kimliği getirilmiştir. 

Dolayısıyla işçi sınıfı da kendisini bu toplumda var edebilmek için, kölelik koşullarında 

çalışmaya boyun eğmekte ve  üretmek için değil, tüketmek için çalışan yabancılaşmış 

bir nesne insana dönüşmekte; üstelik bu durumu doğru ve meşru olarak algılamaktadır. 
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Bu meşrulaştırmanın nedenini ise, Marcuse gibi, sadece işçi sınıfının değil tüm 

toplumun yabancılaştığını ileri süren Fromm’un   toplumsal karakter kavramını 

hatırlayarak   açıklamak mümkündür.  

Mübadeleyi bir toplumsallaşma biçimi olarak değerlendiren ve  metropollerdeki 

zihinsel ilişkiler ile mübadele arasında, taşıdıkları nesnellik üzerinden bir bağlantı kuran 

Simmel de,  kentsel ve kırsal ilişki biçimleri arasındaki farklılığa değinmektedir. 

Simmel’in zihinsel ve duygusal olarak ayırdığı ilişki biçimleri, Türk toplumunun 

kentleşme sürecinde göçmen kitlesi ile kentli kesim arasındaki ilişki farklılığına ışık 

tutmaktadır.  Bu noktada Simmel, kırsal kesimin yaşadığı kültürel yabancılaşmadan 

çok, kentin  zihinsel ilişkilerine maruz kalan metropol insanlarının yaşadığı  

yabancılaşmayı vurgulamaktadır.  

Türkiye’de Simmel’in ifade ettiği  metropolleşme olgusunun ne de   Fromm ve 

Marcuse’un   açıkladıkları tüketim olgusunun, Batı toplumları ile aynı nitelik ve 

nicelikte gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti 

döneminde başlayan ve özellikle 1980 sonrasından itibaren toplumun gönüllü 

katılımıyla devam eden Batılılaşma serüveni sonucunda artık, Türkiye’de de, Batılı 

kuramcıların sözünü ettikleri  türde bir yabancılaşmanın izlerine rastlamanın kaçınılmaz 

olduğu düşünülmektedir.  

 

bb- Kentleşme ve Yeni Kentli Yoksulluk   

 Türkiye’deki kentleşme sürecinin 1980 sonrası ekonomi politikalar sonucunda 

geldiği nokta, yeni kentli yoksulluk kavramı ile ifade edilen bir olguya karşılık 

gelmektedir.  

  Yeni Kentli Yoksulluk kavramı, II. Dünya Savaşı sonrasında Batı’nın sanayi 

toplumundan,  sanayi sonrası toplum aşamasına geçiş sürecinde ortaya çıkan ve zamanla 

tüm dünyaya yayılan bir olguyu ifade etmektedir. Kapitalist toplumun geldiği bu son 

aşamada, özellikle modernizmin mekanı olan metropollerde, sınıflar arası eşitsizliklerin 

iki uç noktaya ulaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan yeni kentli yoksulluk, dinsel, ırksal 

ve etnik önyargılardan beslenmekte ve daha çok bu guruplardaki azınlıkları 

kapsamaktadır. “(…) özellikle post-fordist süreçle birlikte yeni yoksulluk,   işsiz, evsiz, 

dışlanmış, ayrıştırılmış sosyal kesimler de üret(miştir). Bu kesimler sistemden pay 
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alamayacak kadar gözden çıkarılmışlar, kentin çeperinde yaşam mücadelesi veren, 

sosyal bilimcilerin sınıf altı (under class) yapılar olarak tanımladıkları kesimlerdir.”218  

Yeni yoksulluk olgusu ile birlikte  literatüre giren yoksulluk kültürü kavramı da, bu 

guruba giren insanların  içinde bulunduğu sosyal-psikolojik durumu tanımlamaktadır. 

 Sanayi sonrası topluma geçişle birlikte kitlesel üretimin aynı tempoda 

tüketilmesini sağlayacak yeni pazarlar bulma amacının ‘küreselleşme’ söylemlerini ön 

plana çıkartması ve bu söylemlerin III. Dünya ülkelerinin iktidarları tarafından 

benimsenerek, ekonomi politikalarının bu doğrultuda belirlenmeye başlanması, yeni 

kentli yoksulluk olgusunun da küreselleşmesine ve olgunun, henüz sanayileşme 

aşamasını geçirmemiş olan III. Dünya ülkelerinde de yaygınlaşmasına neden olmuştur.  

Dolayısıyla Türkiye’yi de içine alan bu olgu,  ülkemizde de bilinen yoksulluk 

durumunun derinleştiğini ifade etmenin ötesinde, toplum psikolojisine giderek artan 

oranda egemen olan belli bir durumu vurgulamaktadır.  

“ Türkiye’de yeni kentli yoksulluk olgusu son yıllarda öne çıkan toplumsal bir sorun 
olarak görülmektedir. Yoksulluğun kronikleşmesi ve eski yoksulluk algısının dönüşmesine 
işaret eden bu yoksulluk türü özellikle kentlerde, yoksulluğun dışlanmışlığa yerini bıraktığı 
ekstrem bir yoksulluk ile kendisini ele vermektedir. Yoksulluğun artık çekilmezliğini, 
taşınmazlığını, dışlanmışlığını, kıyıya kenara, hayatın dışına itilmişliğini resmeden bu 
yoksulluk,  özellikle büyük kentlerimizde giderek kendisini tekrarlayan bir fotoğraf karesi 
haline gelmiştir.”219  

 
Yeni yoksulluk olgusu, Türkiye’de 1990’lı yıllarda yerleşiklik kazanmış olsa da, 

temelleri, Batılılaşma projesinin ‘küreselleşme’ ile özdeşleştirildiği ve ekonominin bu 

doğrultuda şekillendirildiği 80’lerde atılmıştır.  “Türkiye’de uygulanmaya konulan neo-

liberal politikalar sonucunda gelir dağılımında ücretlilerin aldığı pay hızlı bir düşüş 

eğilimine girerken,  bu düşüşten en büyük payı alt - orta gelir gurubu almıştır. Ancak 

aynı yıllarda, ücret gelirleri hızla artan bir gurubun yükselişine de tanık olunmaya 

başlan(ılmıştır.)”220   

1990’lı yıllara gelindiğinde ard arda ortaya çıkan ve 2000’lerde  de devam eden 

ekonomik krizlere bağlı olarak, sınıflar arası uçurumun,    enflasyonun ve işsizliğin 

giderek artması, terörün  Doğu’dan Batı’ya göç olgusuna ivme kazandırması ve 

sanayileşmede yeterli büyümenin sağlanamaması,  orta ve alt gelir guruplarında görülen 

                                                
218 Aytaç, Akdemir, a.g.e, s.53. 
219 Aytaç, Akdemir a.g.e. s.51. 
220 Şimşek, a.g.e, s.53. 
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yoksulluğun kronikleşmesine  ve  daha çok kentlerde marjinal bir boyut kazanmasına 

neden olmuştur. “Özellikle, şubat 2001 krizi, Türkiye’de yüz binlerce çalışanın işinden 

olmasına yine yüz binlerce esnafın kepenk kapatmasına, pek çok iş adamının iflas 

etmesine, küçük ve orta boy işletmelerin neredeyse ortadan kalkmasına neden olmuştur. 

Bu iktisadi ve sosyal kriz ortamı, hiç kuşkusuz beraberinde yeni yoksullar ve yeni alt 

sınıfların köken bulmasına yol açmıştır.”221  

Orta sınıf dışında bu yeni yoksulluk olgusundan payını alan önemli bir toplumsal 

kesimi de, 1980’li yıllarda yaşanan ikinci göç dalgası ile birlikte Doğu’dan göç eden 

kırsal kesim oluşturmuştur. Bu yeni göç dalgası ile birlikte  gelen göçmenlerin , kent 

hayatında umutlarını gerçekleştirebilme olanakları, ilk dönem göçmenlere göre çok 

daha zor,  hatta imkansız bir  nitelik taşımaktadır.  “1980’lere kadar, ‘Türkiye’nin en 

büyük toplumsal gurubu’ olarak nitelenen köylülerin kentlere göçü, (…) 1980 sonrası 

on yıl içerisinde,  % 17 ile en büyük dalgasından birinin daha yaşanmasına neden 

olmuştur. Toplam nüfusun neredeyse 1/5’i  bu dönemde kentlileşmiştir.”222  Böylece 

kentin ‘vasıfsız eleman’ oranında ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bu durumda, 

kendisi ile benzer özelliklere sahip ilk dönem göçmenlerle rekabet etmek zorunda kalan 

bu yeni göçmen kitlesi,  istihdam alanında ilk kuşak göçmenler için  önemli bir risk 

faktörü oluşturmuştur.  “İlk dalga; gecekondusu, dolmuşu, işportasıyla ayakta kalmaya 

çalışırken, ikincisi birincinin tutunma sürecine de ket vurmuştur.”223  Bu süreç, 1990’lı 

yıllara gelindiğinde,   giderek derinleşmiş ve   yeni kentli yoksulluk olgusunun 

yerleşiklik kazanmasına neden olmuştur.   

İşsizliğin yaygınlaşması ve ücretlerdeki düşüşe bağlı olarak artan yoksulluk,   

konut sorununu da  derinleştirmiş ve gecekondulaşma sürecine hız kazandırmıştır.  

Böylece 80’li yıllardaki göç dalgası ile birlikte  Türkiye’de, kırsal alan 

metropolleşmesinin tipik bir örneği yaşanmış ve “yerleşik kentin kıyısındaki gecekondu 

mahallesi, çok geçmeden kentsel alanların hakim karakterini oluşturmuştur.”224 Ancak 

1980 sonrası  bu süreçte gecekondulaşma olgusu da içinde bulunulan tüketim 

                                                
221 Aytaç, Akdemir, a.g.e, s.74-75. 
222 Orçan, a.g.e. s.226.  
223 Güven Tunç, “Sokaklar ve Çocukları”, Birikim, Sayı:116, Aralık 1998, s.81. 
224 Çağlar Keyder, “Yabancı Sermayesiz Çevresel Gelişme: DP Dönemi”,Geçiş Sürecinde Türkiye, Der: 
Irvin C. Schick, E. Ahmet Tonak, Belge Yayınları., İstanbul, 2003, s.59. 
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toplumunun  köşe dönücü ve bireyci zihniyetin etkisi ile, yapısal ve dolayısıyla kültürel 

anlamda önemli bir dönüşüm geçirmiştir:  

Kentlerin büyümesine bağlı olarak şehrin içinde kalan  gecekonduların, arsa 

değerleri artmıştır. Bu artışla birlikte,  tek katlı gecekonduların yıkılarak,  yerlerine kira 

ve satış amaçlı çok katlı apartmanların inşa edilme süreci başlatılmıştır. Böylece 

1960’ların ‘kullanıcı- yapan’ özdeşliğine dayalı, kendi barınma ihtiyacını karşılama 

amacına yönelik tek katlı gecekonduları, 1980’li yıllarda,  gecekondu kavramına uygun 

düşmeyen, konut sahibi-kullanıcı özdeşliğinin ortadan kalktığı, aynı araziden daha fazla 

rant elde etmeye yönelik, metalaşmış, çok katlı kaçak yapılara dönüşmüştür. Bu süreçte, 

gecekondu piyasası da kendine özgü işleyiş kuralları olan bir arazi mafyasının 

denetimine girmiştir. 225    

1980 sonrası gecekondulaşma süreci, bu bağlamda,    kentin ötekisi olan ilk 

dönem gecekonduluların rant elde edebilecekleri tek kesim olarak kendi hemşerileri 

üzerinden zenginleştikleri yeni bir dönemi ifade etmektedir. Bu süreçte konut sorunu, 

tüketim toplumuna uygun bir dönüşümün etkisiyle, hemşerilik dayanışması içerisinde 

çözümlenebilen bir sorun olmaktan çıkıp, sadece belli birikimi olanlar için çözülebilir 

bir niteliğe bürünmüştür. Ancak göçmen nüfusun çoğu marjinal ve garantisiz işlerde 

çalıştığı için, elde edilen gelirle temel ihtiyaçların bile karşılanması mümkün 

olmamakta, dolayısıyla gecekondu alacak ya da kiralayacak birikimin sağlanması 

olanaksızlaşmaktadır. “Artık oturduğu gecekondudan atılan, gecekondusu bile olmayan, 

sokakta yaşamaya terk edilen, çocuklarıyla parklara ya da bir izbe/terkedilmiş binaya 

sığınan aileler, yani evsizlerin sayısında büyük bir artış ol(muştur.)”226 Bu bağlamda, 

yeni kentli yoksulluk olgusunun, istihdam sorununa bağlı olarak ortaya çıkan bir diğer 

yansıması da, evsizlik olarak kendini göstermektedir.  

Kentin tüketime ve bireyciliğine dayalı cemiyet ilişkileri içerisinde, gecekondu 

bölgelerindeki geleneksel cemaat  ilişkilerinin de hızla çözülmeye başladığı 

görülmektedir. Ancak bu çözülmede, gecekondu bölgelerindeki ayrışmanın da etkisi 

bulunmaktadır.  

                                                
225 Oğuz Işık, “Türkiye Kentlerinin Geleceği Üzerine Gözlemler: Denizli ve İstanbul Dersleri”, Birikim, 
Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı. 86-87, Haziran-Temmuz 1996, s. 44-45. 
226 Aytaç, Akdemir, a.g.e, s.74-75. 
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İkinci göç dalgası ile birlikte,  varoşlardaki  gecekondular kent merkezine 

kaydırılmış ve kentin egemen konutları haline gelmiştir. Bu dönüşüm aynı zamanda,  

göçmenlerin küçük köyler halinde yaşadıkları, hemşerilik ilişkilerine dayalı varoşlardan  

ayrılarak,  kentin çeşitli semtlerindeki kenar mahallelere yerleşmesi anlamına 

gelmektedir. Böylece önceki dönemin hemşeri kimliği, bu yeni süreçte kenar mahalleli 

kimliği ile yer değiştirmiş ve hemşerilik ilişkilerinden koparak, kentsel mekan içerinde 

ayrışmak zorunda kalmıştır.  Bu ayrışma, kent değerleri karşısında savunmasız kalan 

göçmenleri, bu değerlerin etkilerine açık hale getirmiş ve dönüşmek zorunda 

bırakmıştır. Özellikle ikinci dönem göçmenlerin konut ve istihdam konularında 

yaşadıkları rekabet ve yalnızlaşmanın 1990 sonrasında geldiği ürkütücü boyut, gurup 

bilincinin ön planda olduğu hemşerilik ilişkilerinin artık çözülmeye başladığını 

göstermektedir.  

“Yeni gelenler, artık kentin acımasızlığı ile kendi başlarına baş etmek zorunda 
kalacaklar. Kendilerini koruyan cemaat ağaları, görünen o ki, kriz sonrasında işe 
yaramayacak. Yarasa bile, daha küçük bir kesimi, o da çok daha yüksek bedellerle 
koruyabilecek. Cemaat ağları daha dışlayıcı, daha içe kapalı ve sonuçta da kendilerinden 
farklı olanlara da daha sert olacak ister istemez.”227   

 
          Cemaat ilişkilerinin kendisine sağladığı aidiyet ve güvenlik duygusundan yoksun 

kalan ve  ‘biz’ kimliğini kaybederek, kent ortamında yalnızlaşan   bu yeni göçmen 

kitlesi, bir yandan da, konut, iş, beslenme, giyim kuşam, eğitim, sağlık vb temel 

ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdayken,  kentlerde,  tüketim toplumunun 

zengin olmaya  ve  daha çok tüketmeye   endeksli toplumsal değerlerinin 

bombardımanına maruz kalmaktadırlar. Maddi ve manevi anlamda yaşadıkları bu çift 

yönlü yoksunluk duygusu, sonuçta bu insanların kent hayatına karşı öfke ve düşmanlık 

duyguları geliştirmelerine neden olmaktadır.                 

 “Bu çerçevede, Özalizmin kitlelere içselleştirdiği tüketim arzusunun ve hedonistik 
/narsistik eğilimlerin bir olumlu sonucunun, özellikle az ve dar gelirli toplumsal sınıf ve 
katmanlara egemen olagelmiş perhizcilik ideolojisini parçalaması, bakılanmış ve yönetilen 
insanların arzu ve beklenti ufkunu genişletmesi olduğu söylenmelidir. (…) Reklam sektörü, 
medya aracılığıyla bir yandan tüketim ideolojisini içselleştirirken, bir yandan da ironik 
biçimde yoksullara yoksulluklarının bilincine varma olanağını /fırsatını da 
sağlamaktadır.”228 

 

                                                
227 A..g.e, s.61. 
228 Okyat,  a.g.e., s. 85-86. 
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          Doğu’nun kanaatkar ideolojisinin  Batı kökenli tüketim ideolojisi ile yer 

değiştirmesine rağmen, çok geniş bir kitlenin yaşam şartlarının bu tüketimi 

gerçekleştirecek koşullara ulaştırılamaması, kent yaşamına karşı duyulan öfkenin 

kontrol edilemeyerek, şiddete ve suça dönüşmesinde , kural dışı protest yaşamların 

ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuştur. Bu noktada kentler, suç örgütlerinin, 

evsizlerin açların, ilaç ve uyuşturucu bağımlılarının, alkoliklerin, sokak çocuklarının, 

dilencilerin, tinercilerin, ırksal, cinsel veya etnik ayrımcılığın mağduru olanların, kısaca 

kentin dışlanmışları olarak ‘öteki’leri niteleyen, yeni ‘sınıf altı’ yapıların mekanı 

olmaya başlamıştır. Bu haliyle kronik bir sorun niteliğine bürünen bu yeni yoksulluk 

olgusu, artık sadece ‘sınıf altı’ kesim için değil, yoksul olmayan sınıf için  de önemli bir 

tehdit oluşturmaktadır.229 Bu anlamda 1980 öncesinde gecekondu bölgelerinde toplanan 

ve daha çok hemşerilik ilişkileri ve arabesk kültür aracılığıyla modern kent değerlerine 

yönelik muhalefeti ifade eden protest duruş, 80 sonrasında ekonomik adaletsizliğe 

yönelik bir alana taşınmış ve kentliler için potansiyel bir tehdit niteliğine bürünmüştür.  

Bu tehdit karşısında, toplumsal sistemdeki adaletsizliklerin düzeltilmesi ve sosyal devlet 

anlayışının yürürlüğe konulması yerine, kapitalist sistemin  sağlıklı biçimde devamının 

sağlanması amacıyla, kentsel merkezlerin bu tehditten kurtarmaya yönelik temizlik 

hareketlerinin Batı’daki örneklerine benzer uygulamaları gündeme getirilmiştir.  

İstanbul’daki Beyoğlu semtinin bar, pavyon ve kumarhanelerden arındırılmasına 

yönelik çalışmalar, bu uygulamaların başlangıç aşamasını oluşturmaktadır. 1996’da ise 

bu kez cinsel ayrımcılık üzerinden hareketle, yine aynı semtte,   travesti ve 

transseksüellerin uzaklaştırılmasına yönelik eylemler  başlatılmıştır. Kent merkezini 

‘kurtarma’ eylemlerinin en trajik olanı ise,  ‘Uluslararası Habitat  2. Kent Zirvesi’ 

öncesinde yaşanmıştır. ‘İnsanların sağlıklı, güvenli ve yeterli konut hakkı’ olduğu 

ilkesinden hareketle gerçekleştirilen bu kongrede,  İstanbul’un bir bölümüne batılı bir 

görünüm kazandırabilmek ve kongreye gelen yabancı konukları etkilemek  amacıyla 

başlatılan  ‘temizlik’ operasyonu çerçevesinde,  kedi ve köpekler öldürülmüş,  

Taksim’de yaşayan dilenciler, tinerciler, sokak çocukları ve travestiler de kent dışına 

                                                
229 Aytaç, Akdemir, a.g.e.,  s.69-70. 
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çıkartılmışlardır. Kongre ise, ücret karşılığında, seçkin insanlara açık olarak 

gerçekleştirilmiştir.230  

1980’lerden itibaren başlayan ve kent mekanının yeniden düzenlenmesine yönelik 

bu uygulamalar, aslında  toplumsal kesimler arasında ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve 

kültürel kopuşun, mekansal anlamda, günlük yaşamın paylaşımı konusundaki  

yansımasını ifade etmektedir. Temel değerlerin tüketim toplumunun kriterleri üzerinden 

belirlendiği Türk toplumunda artık kent mekanı, tüketenler ile tüketemeyenlerin iş 

yaşamından, alış veriş merkezlerine kadar her alanda kesin olarak ayrıştırılmasını ve 

birbirlerinden uzaklaştırılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.    

 “80’lerin farkı, zengin ve yoksul mahallelerini birbirinden tümüyle ayırması olduğu 
kadar, farklı sınıflardan insanların rastlaşabileceği , ilişki kurabileceği ortak mekanları da 
hemen hemen tümüyle ortadan kaldırması. (…) zengin ve yoksulların alış veriş merkezleri, 
eğlence yerleri, iş muhitleri de, birbirinden ayrışmış durumda. İstanbul Festivali’ne 
gidenler ile, Gülhane Festivaline gidenler, Fame City’e gidenler ile Luna Park’a gidenler, 
(…) bu yeni kamu içinde, hiç rastlaşmayacak. Şehrin birçok bölgesi çoktan yoksullara terk 
edildi. Zenginler ise, yoksulların görüntüsüyle bile karşılaşmayacakları yerlere, şehir 
içindeki ‘özel’ şehirlere, sitelere çekildiler.”231  

 
Uydu kent olarak bilinen bu yerleşim birimleri, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren, 

toplumsal sınıflar arasındaki farklılaşmaların uç noktalara ulaşmasıyla birlikte 

belirginleşmiştir.  “Şehir dışında ve şehrin alt-orta sınıflarından uzakta kurulmuş, lüks 

mimarili, golf sahası dahil bol yeşil alanlı, her türlü sosyal tesisin eksiksiz yer aldığı bu 

siteler, 90’lı yılların ve ‘yeni orta sınıf’*ın en ‘parıltılı’ yönünü oluşturmaktadır.”232 

Alışverişten, spora, çocuk eğitiminden eğlence olanaklarına kadar her türlü ihtiyacın 

giderilmesine imkan veren  bu uydu kentlerde yaşayan yeni orta sınıf mensupları,  

kendileri gibi gelir düzeyi yüksek insanlarla iletişim kurmakta ve böylece kendi 

yaşamlarını doğallaştırmaktadırlar. Gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde, kentlerde 

ciddi bir tehdit oluşturan sınıf altı kesimlerin bu sitelere girmesi  engellenmekte, 

dolayısıyla yeni orta sınıf, kapitalist sistemin temel sosyal etkinliği olan tüketimi,  

güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Bu anlamda uydu kentler,  içe dönük 

                                                
230 Maktav, a.g.e.,  s. 43. 
231 Gürbilek, a.g.e., s. 68-69. 
* Yeni orta sınıf kavramı için bkz:  Şimşek Ali, Yeni Orta Sınıf, L&M Yay., No:65, İstanbul, s:13. 
232 Şimşek, a.g.e., s.51. 
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hayatların bir diğer kutbunu oluşturmaktadır. “Bu yönüyle de, yoksulluk kadar 

zenginliğin de ekstrem ifade araçları geliştirmesi söz konusu olmaktadır artık.”233  

Uydu kentlerin dışına itilen yeni yoksullar ise,  tıpkı Batı’da olduğu gibi,  ‘sistem 

dışı’ ilan edilmiştir ve  yeni orta sınıf,  ekonomik adaletsizliklerin ürünü olan  bu 

yoksulluğu ‘kader’ ‘tembellik’ veya ‘işini bilememek’ olarak uzaktan seyretmiş,  

kendisinin  bilmediği bir yerlerde yaşanan bu yoksulluğa kayıtsız kalmıştır. 

Yeni kentli yoksulluk olgusu, Batı kökenli yabancılaşma kuramları dahilinde 

açıklanabilir bir nitelik taşımamaktadır. Elbette kapitalist üretim ilişkilerinin bu olgunun 

ortaya çıkışındaki temel etkisi göz ardı edilemeyecektir. Bu anlamda olgunun  Marxist 

yabancılaşma kavramının çok dışında kaldığı düşünülmemekle birlikte, yine de 

kuramcının dayanak noktasında  emek sermaye ilişkilerinin bulunduğunu ve bu nedenle 

kentli yeni yoksulluk olgusunun bu kurama tam olarak oturtulamayacağı belirtilmelidir.  

Bununla birlikte, çalışmamızda  yabancılaşma olgusunun, Türkiye’nin Batılılaşma 

süreci ile birlikte incelendiği göz önüne alındığında, başlangıçtan günümüze kadar 

siyasal ve ekonomik alanda uygulanan kararların toplumsal yaşamdaki sonucunu ifade 

eden yabancılaşma olgusunun , 1990 sonrası Türk toplumunda gelinen noktada kentli 

yeni yoksulluk görünümüne büründüğü düşünülmektedir.  

Doğu geleneğine ait tüm unsurların zaman içerisinde ortadan kaldırılmasına süreci, 

Türkiye’de Batı’da olduğu gibi bireyin ortaya çıkmasına neden olmamış, ancak Türk 

insanının, geleneklerin dışına itilerek, Doğu kültüründe  yeri olmayan bireyci bir 

topluma atılmasına yol açmıştır. Bu atılma veya bağlamından kopma meselesi, aslında, 

yabancılaşma olgusuna yönelik idealist ve materyalist   yaklaşımların  ortak noktasını 

oluşturmaktadır. Bu anlamda, yeni kentli yoksulluk olgusu da, Türk insanı için, 

Osmanlı Devleti’nden beri devam eden bir bağlamdan kopma sürecinin geldiği  son 

aşamayı  ifade etmektedir.  

1970’li yıllarda sanayileşme sürecine bağlı olarak Marxist kuramdaki emeğe ve 

ürüne yabancılaşma sürecine maruz kalan Türk insanı, 1980 sonrası tüketim toplumu 

değerleri içerisinde Fromm, Marcuse ve Simmel’in farklı noktalardan ele aldıkları bir 

şeyleşme sürecinin izlerini yansıtmaktadır. Öte yandan aynı sürecin, Marx’ın ifade ettiği 

ve çok önem verdiği  türsel yabancılaşmayı, emek ve ürüne yabancılaşmanın bir sonucu 

                                                
233 Aytaç, Akdemir, a.g.e, s.75. 
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olarak değil, emek sürecine hiç katılamamamın bir sonucu olarak ortaya çıkardığı da 

söylenebilir.  1980 sonrası ekonomi politikalarına bağlı olarak işsizlik oranındaki artış, 

insanın bu temel niteliğinin devlet eliyle ortadan kaldırılmasına işaret etmekte, üstelik 

toplumdaki tek geçerli değerin para olduğu bir süreçte yaşanan bu yabancılaşma, 

beraberinde yoğun bir değersizlik duygusunu da taşımaktadır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

YABANCILAŞMA OLGUSUNUN SİNEMADAKİ YANSIMASI 

I- YABANCILAŞMA OLGUSUNUN BATI SİNEMASINDAKİ YANSIMASI  

Çalışmanın ilk bölümünde yabancılaşma olgusu, ilgili kuramlar çerçevesinde 

incelenmiş,  bu olgunun     Doğu  ve Batı toplumlarında ortaya çıkış  ve gelişim süreci,  

söz konusu toplumların   kültürel ve sosyoekonomik farklılıkları çerçevesinde ele 

alınmıştır. Aşağıda ise, yabancılaşmanın  sinemadaki temsili    açıklanmaya 

çalışılacaktır.   Bu amaçla ilk bölümde, olgunun Batı sinemasında nasıl yer aldığı 

incelenecektir.  

Yabancılaşma,   Batı sinemasında geniş bir yer bulmasına rağmen, çalışmanın 

sınırlılığı, bu bölümün genel bir değerlendirme çerçevesinde ele alınmasını zorunlu 

kılmıştır. Bu amaçla ilk olarak    yabancılaşmanın, Batı   sinemasının ilk dönemlerinde 

perdeye  nasıl  aktarıldığı açıklanacak,  daha sonraki bölümde ise,   bu olguyu  

filmlerinin  temel meselesi haline getiren iki önemli yönetmenin,   Michelangelo 

Antonioni ve Ingmar Bergman’ın,  sinema anlayışlarına   yer verilecektir.  

Batı sinemasına ilişkin bu genel değerlendirmeden sonra ise, yabancılaşmanın 

Türk sinemasında nasıl yer bulduğu,   tarihsel bir perspektif içerisinde ayrıntılı olarak 

ele alınacaktır.  

 

A- BATI SİNEMASINDA YABANCILAŞMANIN KISA TARİHİ 

Sinema ortaya çıktığı ilk dönemlerde,   salt teknolojik bir icat ve eğlencelik bir 

araç olarak algılanmıştır. Bu süreçte sinemada, yabancılaşma olgusundan söz etmek  

mümkün olmamıştır. Soyut bir nitelik taşıyan yabancılaşmanın beyaz perdeye  

yansıması için,  öncelikle sinemanın kendi gelişim evresinde gerekli yolu kat etmesi ve 

bir sanat formunu kazanması   gerekmiştir. Bu da, 20. yüzyılda fotoğraf ve dram 

sanatlarının, sinemayı bir ifade aracı haline getirecek biçimde ilişkilenmelerinden   

sonra mümkün olmuştur.  Böylece  sinema, olay örgüsü  ve karakter gelişimine dayalı 

anlatı yapısı ile biçimlenen    görsel bir sanat formu haline gelmiş ve     özgün bir ifade 

aracı olarak, soyut kavramları somutlaştıracak güce kavuşmuştur.   

Yabancılaşma olgusunun sinema tarihindeki en önemli yönetmenlerinden birinin 

Charlie Chaplin olduğu söylenebilir.  Yönetmen tüm filmlerinde yabancılaşma olgusuna 
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yer vermişse de,   Modern Zamanlar (Modern Times, 1936-ABD) filmi, bu anlamda 

özellikle ön plana çıkan ve günümüzde de önemini koruyan bir yapıttır. 

Filmde, kuramsal bölümde açıklanan  Marksist yabancılaşmanın   yönetmen 

tarafından bilinçli olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu bilinçli tercih, Clayton Trapp’ın 

da belirttiği gibi özellikle ‘işçinin yabancılaşması’ nı aktaran açılış sekansında   oldukça 

belirgindir.234    James Monaco’ya göre Mack Sennet, Harold Lloyd gibi sessiz dönem 

filmcilerinin tümü,   mekanik olanla ahlak arasındaki  ilişkiyi  tüm sessiz sinema 

dönemi boyunca anlatmaya çalışmışlardır, ancak içlerinde en politik ve insani filmleri 

çeken  Chaplin,     ayrı bir öneme sahiptir. 235   

 Modern Zamanlar,  dönemin sosyal gerçekliğini ve bu gerçeklik doğrultusunda 

insan doğasında yaşanan dönüşümü  ve yabancılaşmayı gözler önüne sermesi açısından 

önem taşımaktadır.   1930’larda tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizin yaşandığı 

dönemde geçen filmde,   bir yandan  sürecin getirisi olan   işsizlik ve açlık sorunları 

ortaya konulurken, öte yandan da  çalışma hayatının insanı köleleştirici ve dolayısıyla, 

yabancılaştırıcı etkisi gözler önüne serilmektedir.  

Filmde işçinin yabancılaşmasına ilişkin en önemli sahnelerden birini, Şarlo’nun 

oturduğu otomatik yemek yeme makinesi oluşturmaktadır.  İşçinin zaman kaybetmeden 

yemeğini yemesini sağlayan bu makine, sanayi toplumunda çalışma koşullarının 

ağırlığına ilişkin etkileyici bir vurguyla birlikte, makinenin insan hayatında kapladığı 

yeri de anlatmaktadır. Nitekim filmin bir yerinde Şarlo’nun, makinenin bir parçasıymış 

gibi mekanikleşmiş   hareketlerine yer verilmesi,  sanayi toplumunda, insanın kendi 

ürettiği makineler karşısındaki çaresizliğini ve kayboluşunu anlatmaktadır.  Kapitalist 

sistemde   insan,   doğadan kopuşunun bedelini, ürettiği makinelere boyun eğerek ve 

dolayısıyla   kendi insani özüne yabancılaşarak ödemektedir. 

Modern Zamanlar filminde, işverenin yabancılaşmasına da yer verilmiştir.  Bir 

sahnede,   işçilerin çalışma temposunun ağırlığı ile birlikte,   gazete okuyarak, önündeki 

monitörden fabrikanın bölümlerini   izleyen işveren görüntülenmektedir. Bu sahne, 

Marx’ın kuramında, sermaye sahibinin yabancılaşmasına açıkça göndermede 

bulunmaktadır.   Kapitalist sistem, işçinin emeğini kendisinden yabancı bir güç haline 
                                                
234 Clayton Trapp ,”Modern Times”, 
http://claytonandtheresa.users.btopenworld.com/ModernTimes.html, (03.12.2006).  
235 James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur?, Oğlak yay. İstanbul, 2001, s.274. 
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getirerek, sermayenin kârına dönüştürürken, sermaye sahibini de, bu kâr  nedeniyle 

çalışma hayatından kopartmakta ve dolayısıyla kendi türsel özelliğine 

yabancılaştırmaktadır. Bu anlamda kapitalizm, sadece işçinin değil aynı zamanda 

kapitalistin de zorunlu yabancılaşmasına neden olmaktadır.  Bununla birlikte   film,  

endüstriyel dönemdeki makinelerin ve özel mülkiyetin  kişiliksizleştirici etkilerine karşı 

duran emekçinin, bunu yıkma çabasını ortaya koymakta ve bu anlamda  işçinin 

yabancılaşmadan kurtulma sürecine atıfta bulunmaktadır.  

Öte yandan filmin dili de, yabancılaşma olgusunun perdeye aktarılmasında 

önemli bir işlev üstlenmekte, diyalogsuz olarak anlatılan öyküde, sadece modern 

zamanın tek aktörü olan makinelerin seslerine yer verilmektedir.   

Chaplin’in filmleri dışında, yabancılaşma olgusunun ilk olarak,   Alman 

Dışavurumcu sinemasında ortaya çıktığı söylenebilir.  

1910 ve 1925 yılları arasında Alman sanat ve edebiyatını etkileyen  ve 

Avrupa’daki öncü sanat akımlarının Almanya kolunu oluşturan dışavurumculukta, dış 

dünyanın tanımlanmasında plastik ögelerden çok, duygusal ögelere önem verilmektedir. 

Sanatçı, dış dünyanın doğadaki görüntüsünü gerçekçi biçimde yansıtmak yerine, bu 

biçimleri deforme ederek,  kendi  iç gerçekliğini dışa vurmaktadır.  Kısa zamanda 

sinemada da büyük bir ilgi toplayan akım ile birlikte,  sinema terimlerine    

‘kaligaricilik’* adı verilen yeni bir kavram eklenmiştir. 236   

Dışavurumcu sinemanın en önemli örneklerini,  “Dr. Caligari’nin 

Muayenehanesi (Das Gabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1919), Golem, (Der 

Golem, wie er in die welt kam, Paul Wegener, 1920), Kader (Der Müde, Tod Lang, 

1921), Nosferatu (Murnau, 1921), Dr Mabuse (Lang, 1922), Mumyalar Müzesi (Das 

Wachsfigurenkabinett, 1924),  Son Kahkaha (Der Letzte Mann, urnau, 1924),  

Metropolis (Lang, 1924),  Pandora’nın Kutusu (Die Büchse der Pandora, G.W.Pabst, 

1928)”237 filmleri  oluşturmaktadır. Ayrıca  Prag’lı Örğrenci (Stellan Rye) ve 

Homunculus (Otto Rippert)238  ile,  Paul Leni’nin   Balmumu Heykeller Kulübesi (1924) 

                                                
*Kaligricilik /kaligarizm: Filmde, dekorun önemli ve belirleyici olduğunu ifade etmektedir.  
236 Rekin Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, Oğlak Yay.,  İstanbul, 2005, 129- 130. 
237 Geoffrey Nowell-Smith, , Dünya Sinema Tarihi,  Çev. Ahmet Fethi, Kabalcı Yay.,İstanbul, 
2003,s.169. 
238 John Vivian: The Media Of Mass Communication, Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü’nden 
aktaran:  http://www.pranga.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=9,  (11.12.2006). 
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isimli filmleri  de, önemli örnekler arasında sayılmalıdır. Bununla birlikte,   akımın   

başyapıtı olarak genel kabul gören film,  Dr. Caligari’nin Muayenehanesi  olmuştur.  

Dışavurumcu sinema biçim ve içerik anlamında bütünlüklü bir üslubu 

yansıtmaktadır.   “1919 ve takip eden 20 senede özellikle Alman sineması tarafından 

kullanılan bu üslup, gerçeküstü dekor, yapay rol yapma ve sürreal bir dünyada geçen 

hikayeleriyle göze çarpar. Kaba görüntüler filme hakimdir, gerçek dünyaya ve mutlu 

hayata olan özlem anlatılır.”239    Bu tematik ve biçimsel tercihin altında ise,     savaş 

döneminde yenilgiye uğrayan ve aynı zamanda siyasal ve ekonomik olarak kaotik bir 

dönem yaşayan Alman toplumunun sosyal psikolojisi bulunmaktadır. Dışavurumcu 

filmler,  bu toplumsal ortamda yaşanan  yabancılaşmayı, akımın biçimsel özellikleri 

doğrultusunda  perdeye aktarmıştır.  

 “Gerçekliği biçimbozumuna uğratmış dekorlar önünde oynayan asık suratlı 
oyuncuların çılgınlıkları , bunalımları, akılla çelişmeleri hiç kuşkusuz savaş sonrası Alman 
insanının kötümserliğini, yarın korkusunu ve çöküntüsünü yansıtır. Delilerin, vampirlerin 
kol gezdiği bu filmler, ilk bakışta savaş öncesinin benzer filmlerinin ardılları gibi 
görünseler de, temelde savaş sonrasının siyasal, toplumsal ve ahlaksal bunalımını 
yansıtırlar. Bu arada ışık kullanımı yaratıcı bir özellik kazanır. (…) yoğun bir atmosfer 
yaratmak için ışık ve gölgeyi gerçekçi olmayan bir biçimde kullanan Reinhardt’ın  bu 
anlayışı, dışavurumcu sinemaya da esin kaynağı olmuştur.”240   

 

Dekorlar, insanların içinde bulunduğu psikolojik durumun mekansal yansıması 

olarak, insan psikolojisindeki hasarı ortaya çıkarmak için kullanılan en önemli görsel 

unsurlardan birini oluşturmuştur.  

Max Reinhardt’ın yanında dekorcu olarak çalıştıktan sonra yönetmenliğe geçen 

Paul Leni,  akımın önemli örnekleri arasında yer alan Balmumu Heykeller Kulübesi   

filmini çekerken,     dekoru tümüyle   stilize ederek,  gerçeklikten kopardığını, böylece 

alıcının dış dünyadaki gerçeklik yerine,  filmdeki  olayların içerdiği gizli gerçekliği 

yansıtmasını sağladığını ifade etmektedir.241  

Dekorlara paralel olarak, çerçeve ve   kompozisyon  düzenlemelerinde kullanılan 

çarpık açılar da,  karakterlerin   ruhsal çatışmalarını güçlendirmektedir. Bu filmlerde, 

yaşanılan dünyanın absürtlüğünü anlatmak amacıyla, evler, kuleler, kapılar vb. insan 

boyutuna göre ya çok büyük ya da çok küçüktür.   

                                                
239 A.g.e., (14.01.2007). 
240 Teksoy, a.g.e.,  s:132 
241  A.g.e.,  s:132 
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Oyuncu yönetimi de, aynı amaca hizmet eden bir başka önemli unsuru 

oluşturmaktadır. Oyuncuların sahnedeki hareketlerinin, belli bir estetik kaygıyla 

dekorları tamamlaması istendiğinden, sınırlı hareket edebilen oyuncular,  yumuşaklıktan 

yoksun hareketlerle kısıtlanmakta, belli jest ve mimiklerin dışına çıkamamakta ve   bir 

tablo gibi hareketsiz bırakılmaktadırlar.   Bu kaba oyunculuğa paralel olarak, makyaj da 

son derece abartılı ve içerikle uyumlu bir nitelik taşımakta, böylece   karakterlerin 

görüntüsündeki korkunçluğun pekiştirilmesine yardımcı olmaktadır.  Caligari’nin 

Muayenehanesi filmi,  akımın oyunculuk ve makyaj kullanımını sergilemek  açısından 

da önemli bir örnek oluşturmaktadır. “Boyalı tuvallerin fantezisiyle uyumlu kılmak için,  

oyunculara korkunç giysiler giydirilmiş, aşırı makyaj yapılmış ve çoğunlukla oyuncular 

uyumsuz pozlarla hareketsiz bırakılmışlardır.”242  

Dışavurumcu sinemada kullanılan   biçimsel stratejilerin, yabancılaşmayı konu 

alan modern filmlerde de zaman zaman kullanıldığı göz önünde tutulduğunda,  

dışavurumcu sinemanın önemi  daha da belirginleşmektedir.   Ridley Scott’un 1982 

yılında çektiği  Blade Runner filmi bu tekrarlara bir örnek olarak gösterilebilir.  Bu 

filmdeki şehrin mimari yapısı Fritz Lang’ın “Metropolis”(1926) filmiyle paralellikler 

göstermektedir.  

Yabancılaşma olgusu İtalyan Yeni Gerçekçilik Akımı’nda da, daha sonra Türk 

sinemasında da izlerini  gösterecek belli bir anlatım biçimi çerçevesinde  toplumun 

özgün siyasal ve ekonomik koşullarını yansıtan bir nitelikle  perdeye aktarılmıştır. 

II. Dünya Savaşı, İtalyan halkı ve dolayısıyla İtalyan sineması üzerinde köklü 

değişikliklere neden olmuştur.   Faşist bir rejimle yönetilen İtalyan halkı,  savaş sonuna 

kadar bu rejime karşı mücadele vermiştir.  Yeni   Gerçekçi İtalyan Sineması da, faşist 

yönetimin,  insanların  sisteme uyumlanmasını sağlayan   salon filmlerine karşı, yoksul  

halkın yanında yer alarak, bu mücadeleye destek vermiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
242 Alim Şerif Onaran, Sessiz Sinema Tarihi, Kitle Yayınları, Ankara, 1994, s:228. 
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“Savaş sonrası Avrupa’sında Roberto Rosellini’nin Roma Açık Şehir (Roma Citta 
Aperta, 1945) filminde ifadesini bulan İtalyan Yeni Gerçekçiliği, öykü yaratmaktan çok, 
gerçek yaşamdan kesitler sunar, gerçekliğe eleştirel bir bakış getirir, görünen gerçekliğin 
ardındakini ortaya çıkarmaya çalışır. Bu amaçla geleneksel öykü düzeni yerine, açık uçlu 
öykü düzeni kullanır… Bu sinemanın gelişebilmesi, taşınması kolay, fazla pahalı olmayan 
hafif kameralar ve doğal mekanlarla çekim yapılabilmesi ile olmuştur. Böylece yönetmen, 
sinema endüstrisinden bağımsızlaşmaya başlamıştır.”243 

 
Yönetmenin   sinema endüstrisinden bağımsızlaşmasının  film üretiminde  ortaya 

çıkardığı gelişmelerin çağdaş sinemadaki etkileri ‘Alternatif Türk Sineması’ bölümünde 

anlatılacaktır. Ancak burada vurgulanması gereken,   İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin,  

gerek tema gerekse biçimsel anlamda,  olabildiğince yalın ve gerçekçi bir sinema dilini 

kullanarak, toplumsal yaşamı ön  plana alan filmler çekmeyi amaçlamış olmasıdır.   

Sınırlı olanaklar ve az parayla çekilen İtalyan Yeni Gerçekçi filmlerinde, bu  

yalınlığı elde etmek amacıyla, stüdyo yerine doğal dış mekan çekimleri önem kazanmış, 

olayların gerçeğe uygun olması için, anlatı yapısı yerine, senaryosuz ve belgesele dayalı 

doğaçlama görüntüler ön plana  çıkmış,  ışık ve ses kullanımında da doğallık esas 

alınmıştır.244 Oyunculuk da, bu anlayıştan etkilenmiş ve filmlerde profesyonel oyuncu 

kullanımının yerine, amatör oyunculardan yararlanılmıştır.  Filmlerin ana temasını ise  

genellikle savaş sonrası İtalya’da görülen işsizlik ve ekonomik bunalım 

oluşturmaktadır.  

Filmler gerek biçim gerekse içerik açısından, II. Dünya Savaşı sonrasında 

yaygınlaşan Hollywood temelli ticari sinema anlayışının dışında kalmakta ve bu 

anlayışa karşıt olarak gelişen Fransız Yeni Dalga Akımı gibi, daha entelektüel bir 

izleyici kitlesini hedef almaktadır.245 

Rossellini'nin Roma Açık Şehir(1945) ve  Paisa(1946),  De Sica'nın Kaldırım 

Çocukları (Sciussa, 1946) ve   başyapıtı Bisiklet Hırsızları (Ladri di Bicylette, 1948) ile 

Visconti'nin  Yer Sarsılıyor’u  (1948, La Terra Trema), bu akımın önemli örneklerini 

oluşturmaktadır. Ayrıca, “Luchino Visconti’den Postacı Kapıyı İki Kere Çalar ve 

                                                
243 Zeynep Çetin Erus, “Manifestolardan Günümüze Üçüncü Sinema Tartışmaları”, Üçüncü Sinema ve 
Üçüncü Dünya Sineması, Derleyen: Esra Biryıldız, Zeynep Çetin-Erus,  Es Yay., İstanbul, 2007, s: 23. 
244 http://sinemasal.blogcu.com/ (08.11.2006). 
245 Zeynep Çetin Erus , a.g.e., s. 23. 
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Rocco Kardeşler’den Almanya Sıfır Yılı”246  filmleri de akımın belirleyici örnekleri 

arasında yer almaktadır.  

 Söz konusu yönetmenler arasında özellikle  Roberto Rosselini’nin filmlerinde 

yabancılaşma olgusu, iletişimsizlik bağlamında ele alınmıştır. “Paisa’dan itibaren 

filmlerinde sürekli tekrarlanan tema, Kuzey ile Güney ve Anglo-Sakson ile Latin 

kültürleri arasındaki iletişim (ya da iletişim eksikliği ) temasıdır.”247  Kişilerarası 

iletişimsizlik ve yalıtılmışlık konusu da, yönetmenin yabancılaşmayı algılama biçiminin 

temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda örnek   bir film olan İtalya’da Yolculuk (1953),   

1960’lar Avrupa sinemasının önemli bir temasını - yabancılaşmış erkek ve kadın 

kahraman-  ele almaktadır:  

Film varlıklı orta sınıftan bir kadın ve erkeğin,   bir yolculuk sırasındaki 

tanışmalarını ve ilişkilerini anlatmaktadır. Filmde, iki  karakterin uyumsuzluğu temel 

sorunu oluşturmaktadır.   Alex başka kadınların peşinden giderken, Catherine   kenti 

gezmektedir. Ancak Catherine’nin yolculuğu, yönetmenin konuyu ele alış biçimi ve 

çevreye odaklanmasıyla birlikte,  izleyicinin de yolculuğuna dönüşmektedir. Filmde,   

karakterlerin tercih ettikleri mekanlar, onların uyumsuzluklarının göstergesi haline 

gelmektedir.  Yönetmen, Catherine’in tepkilerini izleyicinin tepkilerinden ayırarak, 

onun karakterini, hüznünü ve gerilimlerini, hiçbir sözel ifadeye başvurmaksızın ortaya 

çıkaran  bir uzam yaratmaktadır.  Bu anlamda filmin önemi, karakterlerin görüntüler 

aracılığıyla incelenmesinden ve bu incelemede izleyiciye de aktif bir rol verilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Yönetmenin  olguyu ele alırken,  karakterlerin tepkilerindeki ve 

yanıtlarındaki kopukluklardan yararlanması, izleyicide bu bağlantıyı kendisinin 

kurmasına yönelik bir gereksinim oluşturmaktadır.  Bu  gereksinime dayalı   üslup,  

1950’lerde ve 1960’larda birçok filmde   yabancılaşma temasının önem kazanmasını  

sağlayan ilginç bir diyalektiği ortaya çıkaracaktır.  Karakterler  can sıkıntısı, aidiyet ve 

umutsuzluk gibi sorunlar yaşarken, izleyiciler de, filmin inşa biçimi nedeniyle, o 

karakterlerin kaybolduğu yerlerde kendi yollarını bulmaya, böylece filmi keşfetmeye ve   

                                                
246 John Vivian: The Media Of Mass Communication, Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü’nden 
aktaran:  http://www.pranga.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=9, , (14.01.2007). 
247 Smith, , a.g.e., s. 498. 
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filme katılmaya  davet edilmektedirler.248 Rosselli’nin filmi bu anlamda, yabancılaşma 

olgusunun, modernist sinema geleneği içerisinde beyaz perdeye aktarılması konusunda 

önemli bir örnek oluşturmaktadır.  Bununla birlikte yabancılaşmanın, yönetmen 

sinemasına ilişkin bir gelenek haline gelmesi Antonioni ile başlamaktadır.  

 

B- YABANCILAŞMA OLGUSUNU TEMEL ALAN YÖNETMENLER  

1-  Michelangelo Antonioni 

İtalya’da Yeni Gerçekçilik akımının etkilerinin sürdüğü bir dönemde film 

yapmaya başlayan Antonioni, dolaylı olarak bu gelenekten gelmektedir. Ancak 

yönetmeni bu gelenekten ayıran en önemli özelliklerin başında, Yeni Gerçekçiler’in 

küçümsediği bir sınıf olan burjuvaziyi konu edinmesi, bu sınıfın yaşadığı ahlaki 

yozlaşma ve yabancılaşmayı perdeye yansıtması gelmektedir. Bu anlamda Antonioni, 

filmlerinde   İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nde ihmal edilen psikolojik unsuru ön plana 

çıkartmaktadır.   “Kişilerin yaşayışlarını değil, toplumsal olguların bu kişilerin iç 

dünyası üzerindeki yansımalarını”249 incelemeyi tercih eden yönetmen, bu nedenle de 

toplumsal sorunlardan çok,  suç, aşk, ihtiras, ihanet gibi temaları ele almakta ve bunları 

burjuva sınıfından kadın erkek ilişkileri üzerinden aktarmaktadır. Bu anlamda 

yönetmenin temel sorunsalını,  modern toplumun birey  üzerinde oluşturduğu 

yabancılaşmanın perdeye yansıtılması oluşturmaktadır. “Antonioni, bireyin kendini 

çevreleyen gerçekliğe yabancılaşmasının, tanıyamadığı,  gelişen teknolojinin tanımasını   

olanaksız kıldığı bir dünyadaki yalnızlığının sinemacısıdır.”250 

İtalyan Yeni Gerçekçileri gibi Antonioni de, geleneksel anlatı kalıplarına sırt 

çevirmektedir.  Olayları değil,  kişilerin  duygu ve düşüncelerini yansıtmayı tercih eden 

yönetmen bu nedenle, geleneksel sinemadaki eylem yerine,   karakterlerin psikolojik 

durumlarını ön plana çıkartan bir biçimsel üslubu tercih etmektedir. Bu amaçla da, 

yönetmenin filmleri,  filmsel zaman ile gerçek zamanı eşitlemeye çalıştığı, uzun  plan 

sekanslara dayanmaktadır. 251 

                                                
248 Robert Phillip Kolker, The Altering Eye, Contemporary  International Cinema, Oxford University 
Press, New York, 1983, s.11-14. Metnin orjinal çevirisi için Prof. Dr. Ertan Yılmaz’a teşekkür 
ederim. 
249 Teksoy, a.g.e., s. 643-644. 
250 A.g.e. , s: 646. 
251 - - , Avrupalı Yönetmenler,  Kitle Yay.,   İstanbul, 1997, s: 28. 
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Antonioni’nin, psikolojik unsurları ön plana çıkardığı filmlerinden ilkini    

‘Cronaca di un Amore (Bir Aşkın Güncesi, 1950)’  oluşturmaktadır.  “İtalyan Yeni 

Gerçekçiliği’nin duraksadığı bir dönemde çekilen film, toplumsal çözümlemeden 

ruhbilimsel çözümleyeme yönelişin ilk örneğini oluşturur.”252 Film, burjuvaziye dahil 

kıskanç bir kocanın, bir dedektif tutarak karısını izletmesini konu edinmektedir.   

Daha sonra çektiği  Çığlık  (The Cry, Il Grido, 195), sevdiği kadın tarafından 

terk edilen bir işçinin, hiçbir yere varmayan arayışları sonucunda, giderek tükenmesini 

ve   kadının gözleri önünde intihar etmesini anlatmaktadır. Bu film,  yönetmenin bütün 

özgün biçimsel özelliklerini barındırması nedeniyle önem taşımaktadır.    Bireylerin ruh 

hallerine ilişkin tüm bilgiler, filmin görsel anlatı yapısı ile verilmektedir. Bu anlamda 

mekan, yönetmenin sinemasında çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Çığlık filminde, 

mekanlar karakterlerin sosyoekonomik durumlarını ifade etmekten çıkarak, duygusal 

gerçekliklerini anlatan birer açıklayıcı unsur haline gelmektedir.  

Fiziksel kuraklığın gözlenmesi ve acımasız bir çevredeki yoksul insanlara ilişkin 

kaygının yansıtılması, yönetmeni Yeni Gerçekçi Geleneğe yaklaştırsa da,  Antonioni,  

filmdeki yoksulluk temasını,  ekonomik ve toplumsal anlamın ötesinde,  duygusal 

(tinsel)  bir yoksulluk bağlamında ele almaktadır.  Karakterlerin manzara görüntüleri 

eşliğinde, bu görüntülerle   aynı kompozisyon içerisinde ve birbirlerine karşıt olarak 

konumlanması, tematik olarak vurgulanan   duygusal yoksulluğu görsel anlamda da   

etkileyici biçimde yansıtmaktadır. Bu noktada Antonioni’nin mekana verdiği önem, 

dışavurumcu Alman sinemasının anti tezi niteliğini taşımaktadır.253
  Her iki anlayışta da 

resmedilen, bireyin yalnız ve yabancılaşmış ruh halidir ancak dışavurumcular bunu 

tümüyle stüdyo koşullarında gerçeğin çarpıtılması biçiminde verirken, Antonioni, tam 

tersine, gerçeğin yansıtılmasının,  psikolojik dışavurumlara dönüştürüldüğü bir biçim ile 

sağlamaktadır.   

                                                
252  Teksoy, a.g.e. s: 643. 
253  Kolker, a.g.e., s: 136. 
*Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi isimli eserde,   Antonioni’nin çektiği Il Deserto Rosso (Kızıl Çöl, 
1964)   filmi de, söz konusu üçlemeye dahil edilmekte ve bu filmler, dörtleme olarak anılmaktadır.  Bknz: 
a.g.e., s: 644. 
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Yönetmenin   Çığlık’tan sonra çektiği,  ‘L’Avventura (Macera , 1960),  La Notte  

(Gece, 1961) ve   L’Eclisse (Batan Güneş, 1962),    yabancılaşma üçlemesi olarak 

bilinen filmlerini oluşturmaktadır.*   

Üçlemenin   ilk filmi olan  Macera’da da,  bir kadının iç dünyası anlatılmakta, 

tipik Antonioni konuları olarak iletişimsizlik ve kırılganlık temaları işlenmektedir. 

Yönetmen bu filmde, karakterinin içinde bulunduğu durumu, filmi büyük ölçüde  

konuşmadan arındırarak anlatmaktadır. Sinemasal zamanın neredeyse   gerçek zamana 

eşitlendiği Macera, son derece ağır tempolu ve zor izlenen bir filmdir.  Üçlemenin 

ikincisi olan  Gece’de yönetmen,  bir yazar ve karısı üzerinden yine   burjuvazinin 

bunalımını anlatmaktadır.  Sıradan olayların uzun uzun gözlendiği filmde,  Antonioni, 

bu görüntülerin ardındaki gerçeği açığa çıkartmaya çalışmaktadır. Batan Güneş’de, 

bireyin çağdaş dünyada yaşadığı varoluşsal bunalım ve kaçınılmaz yalnızlık, bu kez 

geometrik görüntüler eşliğinde   aktırılmaktadır.   Kızıl Çöl’de ise, yönetmen evli bir 

kadının bunalımını tema edinmekte,  aradığı mutluluğu evlilik dışında da bulamayan 

karakter, sonunda kimliğinden soyutlanarak, robot bir yaşamı kabullenmektedir. 

Antonioni, karakterin psikolojik durumunu yansıtmak için,  bu kez de renklerden 

yararlanmaktadır.254 Batan Güneş’de filmin sonunda karakterlerin tümüyle kaybolması, 

çağdaş toplumda bireyin yok oluşuna ilişkin güçlü bir metoforu da ortaya koymaktadır.  

Yönetmenin,  endüstri toplumunun yeni nesil üzerinde etkilerini yarı-belgesel bir 

dille anlattığı Yenikler (The Vanquisted, I Vinti, 1953) ve ardından gelen  Dost (The 

Girlfriends, Le Amiche, 1955) ile bunlardan uzun süre sonra kameraya   aldığı     

Zabriskie Noktası (Zabriskie Point, 1970) filmlerinde  de, yabancılaşma olgusu, bireyin 

modern toplum içerisindeki tükenişi ile bağlantılı olarak anlatmaktılmaktadır. Özellikle 

Zabriskie Noktası’nda yönetmen, Amekiran hayatının kendisi için taşıdığı anlamı ortaya 

koymakta ve Amerikan tüketim toplumuna yönelik bir eleştiriyi ve aynı zamanda 

uyarıyı dillendirmektedir. “Filmin sonunda havaya uçan villa tüketim toplumunun 

sonunu vurguladığı gibi, düşünsel bir tükenişe de gönderme yapar.”255   

  Antonioni’nin yabancılaşmış orta sınıfa dair sinemasal tahlillerini açıklayan 

Kolker’ın yönetmene ilişkin tespitlerini şöyle özetlemek mümkündür:   

                                                
254 Teksoy,  a.g.e.,  s: 644-645. 
255 A.g.e., s. 645. 
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“Orta sınıfı anlatma geleneği içinde yer alan Antonioni daha çok bireyle ve özellikle 
de bireyin kolektif eylemi, politik eylemi olanaksızlaştıran umutsuzluğu/ çıkışsızlığı 
nedeniyle aşırı bunalımıyla ilgilidir. 

    ….. Her iki durumda da ifade edilen, Antonioni’nin karakterlerinin ortaklaşa 
eyleme katılmaya yetecek kadar kendilerinden kurtulamamaları, bununla karşıtlık içinde 
olmalarıdır. Antonioni karakterlerinin çok sık tartışılmış olan “yabancılaşması,” onların 
kendilerini ve çevrelerini anlayamama ve yüzleşememe sonucu sınırlanmalarının bir 
sonucudur. Kendi anksiyetelerinin ağırlığı altında boyun eğer ve çökerler, bu da 
karakterlerin kendilerini aciz kılan ve değiştiremedikleri soğuk ve katı politik ve toplumsal 
bir çevreye tekabül eder. Antonioni Çığlık’ın kent dışı mekanlarından daha sonraki 
filmlerinde kente ve sanayi toplumu karakterlerine yöneldiğinde, bireyin sınırlanışı ve 
çöküşü aşırı hale gelir. Karakterler mimarinin ve onun steril çizgilerinin parçasıdırlar ve 
bunlar nedeniyle mahvolurlar. Çağdaş dünyanın muazzam biçimleri, onların tuzağa 
düşmelerinin ve yalıtılmalarının göstergeleridir. Kentlerin ve ağır sanayi yapılarının 
kısırlaştırdığı ortamların ortasında figürlere indirgenirler. Umutsuzluk ve 
yetersizlik/iktidarsızlık tamamen kolektif eylemin yerini alır ve duygu entropi içinde 
çöker.”256 
 
Antonioni, çağdaş muhalif sinemada gerek temaları gerekse biçimsel üslubu 

nedeniyle, İtalyan Yeni Gerçekçilği ile birlikte ve onun bireye yönelen kanadındaki 

yönetmenlere önemli bir rehber olmuştur. Türk Sinemasında özellikle Nuri Bilge 

Ceylan filmlerinde, yönetmenin  etkisi görülmektedir. 

 

2- Ingmar   Bergman  

Çağdaş Avrupa sinemasının usta melodram yönetmeni Ingmar Bergman da,   

Antonioni’ye benzer biçimde, filmlerinde bireyi ve bireye ilişkin psikolojik durumları 

anlatmaktadır.   

Bergman’ın  özelikle ilk dönem filmlerinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

İsveç’te yaşanan toplumsal bunalımın ve geleneklere bağlılıktaki çözülmeyle birlikte   

artan intihar olaylarının izlerini görmek mümkündür. Bu nedenle film karakterleri,   

genellikle dönemin toplumsal psikolojisine sinmiş yalnızlık ve umutsuzluk duyguları 

içerisinde, varoluşsal sorunlarla başa çımaya çalışmakta ve zaman zaman da başarısız 

olarak intihar etmektedirler. Öte yandan,  yönetmenin seçtiği konular,  kaçınılmaz 

olarak,  kendi yaşam hikayesinden de izler taşımaktadır.  

 
 
 
 
 
 

                                                
256 Kolker, a.g.e., s.141-142. 
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“Kuşkusuz Bergman sinemasının kurucu ögeleri, intihar, kadının üstünlüğü, kaçış 
arzusu, sevginin kaybedilmesi, iletişimsizlik, mutsuz evlilikler, aldatma ve Hıristiyan ahlakı 
üzerindedir. Aslında bu ögeler aynı zamanda 2.Dünya Savaşı sonrasında İsveç’te yaşanan 
‘nevroz ortamının’ da kurucu ögeleridir (...) Ayrıca Bergman’ın yaşamına baktığımızda 
annesine karşı olan sevgisizliğini, baba ve kardeşlerine duyulan   nefreti görmek 
olanaklıdır.”257 

 
        Yönetmen özellikle  1940’lı yıllarda çektiği filmlerde, İtalyan Yeni 

Gerçekçileri’nden ve Amerikan Kara filmlerinden etkilenmiştir.  Sessizlik (Tystnaden, 

1963), Persona (1966), Kurtların Saati (Vargtimmen, 1968),  Utanç (Skammen, 1968) 

ve Anna’nın Tutkusu (En Passion, 1969) da dahil olmak üzere, 1960’lı yılların ikinci 

yarısından, bu dönemin sonuna kadar çektiği filmlerinde ise,   melodramdan giderek 

uzaklaşarak,  modernist unsurları sinemasına aktardığı görülmektedir.  Persona 

filminde,    normal aksiyon akışının kesintiye uğratılması, yönetmenin başvurduğu 

modernist unsurlara bir örnek oluşturmaktadır.  Bergman’ın  aksiyonu bu şekilde 

kesintiye uğratması, izleyicinin filmsel gerçekliğin farkına varmasını sağlamak ve onu 

film üzerinde düşündürtmek için kullanılmaktadır. Anlatı akışı içerisinde filmin 

yanması gibi, filmdeki bir karakterin aynı monologu iki kez tekrarlaması da bu amaçla 

kullanılan yöntemlerden birisidir.  Bunların ilkinde kamera, konuşan kadını   değil, 

onun konuştuğu kişiyi gözlerken diğerinde, dinleyenin    omzundan, konuşan karaktere 

bakar. Bu anlamıyla film, konuşmayı reddeden bir aktris ile, çok konuşkan bir 

hemşirenin ilişkisindeki tüketiciliği görselleştirmekte ve izleyicinin var olan duygulara 

ve psikolojik gizemlere katılmasını sağlamaktadır.258  Yönetmenin diğer filmlerinde de , 

bu tür modernist denemeler görülmektedir.  

 Kurtların Saati filminde, filmin adı hiç beklenmedik bir anda görüntüye 
geliverir. Ayin’de film dokuz parçaya ayrılmıştır. Bir Tutku’nun oyuncuları, görüşme 
sorularına cevap vermek ve yorumladıkları kişiler hakkındaki kişisel görüşlerini belirtmek 
üzere oyunun akışını anında keserler. Çığlıklar ve Fısıltılar’da ve Fanny ve Alexandre’da 
usdışının sınırlarına girilir; seyirci rahatsız edilir. Sonbahar Sonatı’nın papazı, seyircilere 
dolaysız yoldan seslenir. Kuklaların Yaşamından’ın dosyasının aynı sayıdaki bölüme denk 
düşen piyesleri, hiçbir kronoloji kaygısı olmaksızın sunulur.259 

 
          Bergman’ın sinema anlayışındaki önemli bir biçimsel unsuru da,  yakın plan 

çekimler oluşturmaktadır. Antonioni, karakterlerinin psikolojisini görselleştirebilmek 

için, onların mekan içinde görüntülenmesini sağlayan geniş plan çekimlere başvururken, 

                                                
257  - -., a.g.e.,   s: 42. 
258 Kolker, a.g.e., 164. 
259 http://tr.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman. (12.01.2006) 
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Bergman, tam tersine yakın plan çekimler ile onların yüz ifadelerine odaklanmakta ve  

insan psikolojisindeki bölünmüşlük ve hasarı, görsel alana bu yolla taşımaktadır.  

Pascal Politzer, yönetmenin bu üslubunu tanımlamak için, Bergman’ın yakın plan 

yüz çekimlerini genel plan ya da  bir harita yüzeyi gibi kullandığını ve filmlerinde bu 

yüzeyin, yer sarsıntısına uğratılmış gibi bozulduğunu ifade etmektedir.260 Sonuç olarak 

Bergman, bireyin sinemasını yaparken, yabancılaşma olgusunu da, kendi özgün estetik 

tercihleri doğrultusunda başarılı biçimde perdeye yansıtmaktadır.  

 

 

II-YABANCILAŞMA OLGUSUNUN TÜRK SİNEMASINDAKİ YANSIMASI  

A- GEÇ MODERN DÖNEM ÖNCESİNDE TÜRK SİNEMASI VE 

YABANCILAŞMA OLGUSU 

 Bir kitle  iletişim aracı ve bir sanat dalı olarak sinemanın, hem içinde 

bulunduğu toplumun özgün siyasal ve ekonomik koşullarından hem de dünyada gelişen 

sanatsal ve toplumsal süreçlerden etkilendiği bilinmektedir. Bu bağlamda, Türk 

sinemasının da, bu güne kadar olan gelişim sürecinde  söz konusu unsurların 

oluşturduğu etkileri taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla modernleşme, 

batılılaşma ve küreselleşme söylemleri ile desteklenen politikalar, doğrudan ya da 

dolaylı olarak Türk sinemasının Batı sineması ile olan ilişkisini de belirlemiş ve  onu,  

biçim ve/veya içerik olarak Batı sinemasının etkilerine açık bir niteliğe büründürmüştür. 

 Yabancılaşma olgusunun Türk sinemasına yansıması da bu süreçten bağımsız 

olarak düşünülmemelidir.  Sinemanın Türk toplumuyla tanıştığı dönem,   bu  olgunun 

toplumsal yaşamdaki etkilerinin varlık kazandığı bir sürece de karşılık gelmektedir. 

Ancak    Batı’nın görme kültürüne ait bir araç olan sinemanın, söze dayalı  Doğu 

kültüründe kendisine bir yer edinmesi çok kolay olmamış ve Türk sineması, uzunca bir 

süre,  toplumsal olguları ya da felsefi kavramları somutlaştırmak yerine,  kendisine, 

verili kültür ile uyum içerisinde olabileceği özgün bir dil oluşturma arayışına girmiştir.   

1960’lı yıllara kadar devam eden bu süreçten sonra, yavaş yavaş bir anlatım biçimi 

haline gelmeye başlayan   sinema, aynı dönemde  Türk toplumundaki  sanayileşme 
                                                
260 Pascal Bonitzer, Kör Alan ve Dekardrajlar, yayın programında, çev: İzzet Yaşar, Metis Yayınları, 
İstanbul, 2006’dan aktaran: Asuman Suner, Hayalet Ev, Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve 
Bellek, Metis Yayınları, İstanbul, 2006, s: 129. 
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sürecinin getirdiği etkilerle öne çıkan yabancılaşa olgusunu,  temalarında ve 

karakterlerinde yansıtmaya başlamıştır.   

 Olgunun toplumsal yaşamdaki görünümüne ilişkin olarak zamanla geçirdiği 

evrim, sinemaya da yansımış ve yabancılaşma,  günümüze gelene kadar, farklı 

boyutlarını  ön plana çıkartarak Türk sinemasındaki yerini almıştır. Bununla birlikte  

olgunun, sinemamızda temel bir mesele olarak algılanması ve filmlerin bunun üzerinden 

kurgulanması ancak 1990 sonrası süreçte ortaya çıkmıştır.  

 Aşağıda yabancılaşmanın   Türk sinemasında nasıl yansıdığı,  çalışmanın 

tarihsel perspektifi göz ardı edilmeden açıklanmaya çalışılacak ve böylece bu  olguyu 

bugüne taşıyan süreç ve bugün geldiği aşama ortaya çıkartılacaktır.  

 

1-  Türk Sinemasının Geleneksel  Döneminde   Yabancılaşma Olgusu  

 Osmanlı topraklarında  ilk film gösterimleri, birbiriyle rekabet halindeki 

sinematograf üreticisi Batılı firmaların, Osmanlı Devleti’ndeki temsilcilikleri tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  Halkın gösterdiği ilgiye bağlı olarak bu gösterimlerin giderek 

yaygınlaşması sonucunda,   Fransız Pathé Film Şirketi’nin İstanbul temsilcisi Sigmund 

Weinberg tarafından 1908’de İstanbul’da  ilk sinema salonu açılmış, ardından diğer 

Batılı şirketler de, bu alanda yatırım yapmışlardır. Dolayısıyla  salonlarda gösterilen ilk 

filmler de, ya yabancılar tarafından çekilen ya da, batıdan ihraç edilen filmler olmuştur. 

Bu bağlamda,  sinemanın Osmanlı topraklarındaki ilk yılları, üretim ve gösterim 

alanında yabancıların egemenliğinde gelişen bir dönemi ifade etmektedir.  1914 yılına 

kadar devam eden bu iki tekel,  aynı   yıl açılan ilk Türk sinema salonu ve   Fuat 

Uzkınay tarafından çekilen ‘Ayestafonas’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı’ isimli belgesel 

film ile kırılmıştır.  

 Osmanlı topraklarında Türklerin sinemayla ilgilenmesi bu süreçten sonra 

başlamış ve  1916 yılında,  önce  Merkez Ordu Sinema Dairesi, ardından orduya yardım  

amacıyla  kurulan  Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından çekilen filmlerle devam 

ettirilmiştir. 1914-1922 dönemini kapsayan sinemanın bu ilk yılları, düşman işgali 

altındaki ulusal direniş hareketinin devam ettiği bunalımlı bir siyasal sürece karşılık 

gelmektedir. Bu süreç, sinemaya yatırım yapacak özel bir sektörün oluşumunu da  
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engellemiş ve sinema,   resmi ve yarı  resmi kurumların bünyesindeki bir yan kuruluş 

olarak,  ikincil bir önem derecesine sahip olmuştur.   

Osmanlı topraklarında çekilen  konulu uzun metrajlı filmlerin temel özelliği, 

tiyatro oyunlarından uyarlanmış olmalarıdır. Dönemin  tiyatrosunu temsil eden 

Meşrutiyet Tiyatrosu  temsilcileri ise, genel olarak Batı etkisindeki Tanzimat 

edebiyatından yapılan uyarlamalara dayalı oyunlar sahnelemektedirler.261  Himmet 

Ağa’nın İzdivacı’ (1916) isimli film ile başlayan bu dönemde söz konusu iki kurum 

tarafından çekilen altı temel filmden biri hariç hepsi, dolaylı veya dolaysız olarak 

yabancı etkisi altındadır: “(…)Himmet Ağa’nın İzdivacı bir Moliere uyarlamasıdır; 

Pençe ağırlıkla Fransız toplumsal-ruhbilimsel tiyatrosundan izler taşır; Binnaz geniş bir 

yoruma göre Victor Hugo’dan esinlenmiştir; Bican Efendi ise, bir sahne oyunu 

uyarlamasıdır.”262 Üstelik Osmanlı döneminde üretilen   bu ilk filmlerin, tiyatro 

oyuncuları ile ve tiyatral bir anlayışla çekilmiş olmaları,  Cumhuriyet dönemi  Türk 

sinemasında da 1950’lere kadar etkilerini koruyan bir geleneği başlatmıştır. Dolayısıyla    

Tiyatrocular Dönemi (1922-1923)  ve   Geçiş Dönemi (1939-1949)  olarak bilinen iki 

dönemi kapsayan bu süreçte,  “sinemanın tiyatro vesayetinde devletleştirilmesi”263 söz 

konusu olmuştur. Bu vesayetin tekeli de,  özellikle tiyatrocular dönemi boyunca, 

zamanın ünlü oyuncusu Muhsin Ertuğrul ve  İstanbul Şehir Tiyatroları (Darül Beda-i) 

kadrosu tarafından kullanılmıştır. 

Muhsin Ertuğrul’un film  anlayışı,  Darülbedayi oyuncularının, sezon içinde 

tiyatroda oynadıkları  oyun uyarlamalarının, yine tiyatro oyuncuları tarafından   kamera 

karşısına taşınmasına dayanmaktadır.   Filmlerde  konu, oyuncu yönetimi, sahne 

düzenlenmesi, kostüm, dekor, makyaj ve seslendirme unsurları hep aynı abartılı tiyatro 

anlayışını yansıtmaktadır.   Dolayısıyla bu koşullar altında ortaya çıkan sinema, tıpkı 

Osmanlı dönemindeki film denemeleri gibi,   kameraya çekilmiş tiyatro oyunu niteliğini 

aşamamıştır. Öte yandan, tiyatrodan uyarlanmayan az sayıda film denemesi de,   

herhangi bir yabancı filmin yeniden çevrimi olmuştur. “Muhsin Ertuğrul’un 1922-1953 

yılları arasında yönetmiş olduğu 30 filmin en azından üçte ikisi ya yabancı 

                                                
261 Giovanni  Scognomillo, Türk Sinema Tarihi (1896-1997), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 57. 
262 Scognomillo, a.g.e. s.57. 
263 Zahit Atam, Bülent Görücü, “Engin Ayça ile Söyleşi: Türk Sinemasının Periyodizasyonu”, Görüntü 
Dergisi, Sayı 2, Mart 1994, s:44 
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kaynaklardan alınmıştır ya da Batı sinemasının çeşitli etkilerini taşımaktadır.”264  

Böylece   Türk sinemasının ilk yıllarından beri var olan Batı taklitçiliği ve uyarlama 

sorunu da, bu dönemde  daha da ilerleyerek, sinemamızı, Batı   kültürünün etkilerine 

açık bir niteliğe büründürmüştür.  Batı sinemasının hemen her türünde film çeken 

Ertuğrul’un  sinema anlayışı bu nedenle,  Batılılaşma politikası ile de  uyum 

içerisindedir.  

“Toplumun o güne dek alıştığı değerler sisteminin ve yaşama biçiminin karşısında 
Batı, kurumları, ilişkileri ve bütün kültürel öğeleri ile benimsetilmeye çalışılmaktadır. 
Çarşaf yerine elbiseye, fes yerine şapkaya, kadınla erkeğin bir arada yaşamasına, danslı 
toplantılara, ‘adab-ı muaşeret’ kurallarına, alaturka yerine alafranga müziğe alışmaya 
çalışan Türk insanı gibi, Türk sineması da Batı’yı ‘uyarlamakta’,  taklit etmektedir. Bu 
bağlamda Muhsin Ertuğrul’un filmlerinin de dönemin koşulları içinde tutarlı olduğu 
söylenebilir.”265 

 
Sadece Muhsin Ertuğrul filmlerinin değil, başlangıç yıllarından  1950’lere kadar 

Türk sinemasının genel eğiliminin,   topyekun Batılılaşmanın hedeflendiği Jön Türk 

Hareketi ve dolayısıyla Cumhuriyet ideolojisiyle uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak 

bu gelişmelerin  devlet eliyle bilinçli olarak yapılan bir yönlendirmeden çok, dönemin 

koşullarından kaynaklandığını söylemek daha doğru olacaktır. Çünkü  sinema,  

cumhuriyet döneminde, toplumsal ve kültürel yaşamın,  Kemalist ideoloji tarafından 

sistematik olarak Batılılaştırılmasına yönelik uygulamalar içerisinde, özellikle tiyatro ve 

müzik alanlarına verilen devlet desteğine hiçbir zaman sahip olmamıştır.  Bu anlamda,  

Türk sinemasının devletin kültürel batılılaşma politikalarının dışında kalması,  aslında 

sinemanın baştan beri Batı etkisine açık bir gelişim çizgisi içerisinde olmasıyla 

açıklanabilecektir. Dolayısıyla, ortaya çıktığı dönemden 1950’lerdeki ‘Sinemacılar 

Kuşağı’na kadar geçen süreçte,  Türk sineması,  hem biçim olarak sinema dilinin  hem 

de içerik olarak, toplumsal yapı ve kültürün uzağında  kalmış, Batı sinemasının ve Batılı 

uyarlamaların etkisinde   şekillenmiştir.   Bu  iki dönem arasında kalan Geçiş 

Dönemi(1939-1949) de kaçınılmaz olarak, sinema sanatının  içinde bulunduğu bu 

yabancılaşmanın etkilerini taşımaktadır.   

İkinci Dünya Savaşı’nın izlerini  taşıyan Geçiş Dönemi’nde, propaganda 

tehlikesi nedeniyle, Avrupa pazarı kapanmış ve  tarafsız olan Amerikan filmlerinin 

ihracatına ağırlık verilmiştir. Filmlerin ülkeye girişi de yine Avrupa yerine, tarafsız 

                                                
264 Scognomillo, a.g.e., s. 58. 
265 Güçhan, a.g.e., s.75. 
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Mısır üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu süreç o dönemde Türk sinemasına büyük 

oranda Amerikan ve Mısır filmi girmesine neden olmuş  ve özellikle  melodram 

türündeki Mısır filmleri, Türk izleyicisi tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmıştır. 

Bu beğenin temelinde yatan sebeplerden birini  ‘dublaj (yerlileştirme–adaptasyon)’  

yöntemi oluşturmaktadır.   

Yabancı uyarlamalar nedeniyle, Türk sinemasında tiyatrocular döneminden beri 

kullanılan bir yöntem olan dublaj, geçiş döneminden itibaren, sözlerin 

Türkçeleştirilmesi olayının ötesine geçerek, yabancı  filmleri,  Türk  seyircisinin kültür 

yapısına ve beklentilerine göre yerlileştirme  işlemine dönüşmüştür. Ancak bu tür bir 

adaptasyon sürecinde,  Türk sinemasında biçim-içerik uyuşmazlığı ile ilgili bir sorun 

ortaya çıkmıştır.   

Bir kültürün bir diğer kültürden bazı öğeler alması durumunu işaret eden 

adaptasyon sürecinde, alınan öğeler, biçim ve içerik olarak değişime uğramaktadır. Bu 

öğelerin içeriğinin anlaşılamaması,  biçimin  içerikten soyutlanması  ya da   içeriksiz 

olarak alınması şeklinde bir tehlikeyi ortaya çıkarmaktadır.266  Bu durumu kültürel 

batılılaşma süreci ile bağlantılandırarak, sinemadaki yansımasını yorumlamayan Engin 

Ayça’ya göre,  Osmanlı döneminden beri devam eden Batılılaşma çabaları kapsamında,  

kültürün maddi alanlarında değişim yapılmaya çalışılmış, bu konuda   başarıya 

ulaşılamayınca,   daha kolay  olan somut kültür öğelerinin  alınması tercih edilmiştir.  

Ancak biçim olarak alınan bu kültür öğelerinin içerikleri aynı kolaylıkla 

anlaşılamadığından,  bu tür bir uygulamanın sinema alanındaki yansıması, ‘içeriksiz bir 

biçim’ ortaya çıkarmaktan öteye gidememiştir.267  Biçim-içerik uyuşmazlığını gündeme 

getiren adaptasyon sürecinde, Türk izleyicisinin Amerikan filmlerinden çok, ileride 

Yeşilçam geleneğinin temellerini oluşturacak Mısır kökenli  melodramları büyük bir 

doğallıkla kabul etmesi ise, iki ülke toplumunun da Doğu geleneğine dayalı bilişsel 

yapısından kaynaklanmaktadır.  

 

                                                
266 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969’dan aktaran  Filiz Bilici, 
Türk Sinemasında 1980 Sonrası Üslup Arayışları, T. C. Kültür Bakanlığı Yay., Sanat-Sinema Dizisi, 
376-13, ss.107-125. 
267 Engin  Ayça, Türk Sinemasının Kimliği Videosinema, İletişim Yay., sayı: 9, 1985’den aktaran Filiz 
Bilici, Türk Sinemasında 1980 Sonrası Üslup Arayışları, T. C. Kültür Bakanlığı Yay., Sanat-Sinema 
Dizisi, s.130. 
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“Yeşilçam melodramlarındaki biçim-içerik uyuşmazlığının, içerik yerli 
olduğundan ve daha yerli gibi görünen bir anlatım biçimi egemen olduğu için, özellikle 
dönemin seyircisi açısından kabul gördüğü ileri sürülebilir. Yine de içerik ve biçimde aynı 
oranda dönüşümün sağlanamaması, bütünlükten yoksun bir anlatıma neden olmuştur.”268 

 
İzleyicinin bu yöndeki tercihi, o dönem Türk toplumsal ve kültürel yaşamında 

devam eden batılılaşma projesine rağmen,   Doğu ve Batı sineması konusunda halkın 

seçimini ortaya koymaktadır.  Ancak yine de adaptasyon sürecinin Türk sinemasında  

biçim-içerik uyuşmazlığına dayalı  teknik bir yabancılaşmayı yansıttığını söylemek 

mümkündür.  

Geçiş döneminde   hala özgün  bir sinema diline sahip olamayan Türk 

sinemasının, bu dili oluşturmaya yönelik   biçim ve içerik  arayışları,  Sinemacılar 

Dönemi (1952-1987) olarak bilinen sürecin ilk periyodundan (1952-1960) itibaren  

ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk periyodun temel belirleyicilerini, ülkenin siyasal 

konjonktürü, sinemaya yeni başlayan genç yönetmenler ve   1948 yılında çıkartılan  

vergi indirimi kanununa bağlı olarak meydana gelen gelişmeler oluşturmaktadır. 

1950 yılı, siyasal alanda cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tek parti  olarak 

yönetimde bulunan  Cumhuriyet Halk Partisi’nin,  iktidarını Demokrat Parti’ye 

devretme tarihidir. Aynı dönemde, Türk sineması da, yine cumhuriyetin kuruluşundan 

beri  bu alanda tek adam olarak egemenliğini devam ettiren Muhsin Ertuğurul’un 

sinema anlayışına yönelik bir tepkiye sahne olmuştur.   

Simgesel olarak Ömer Lütfi Akad’ın Kanun  Namına (1952)  isimli filmi ile 

başlatılan bu dönemde,  tiyatro dışından gelen ve belli bir alanda eğitim almış olan genç 

yönetmenler,  sinemaya dair özgün   bir biçim ve dil arayışına girmişler ve bu arayışla 

birlikte,  Türk Sineması’nda 1950’lerden başlayıp 1980’lere kadar devam edecek, hatta 

daha sonraki süreçte de alttan alta varlığını sürdürecek olan  Yeşilçam Geleneği’nin 

temellerini atmışlardır. 

 Yeşilçam sinemasının oluşmasında, bir diğer belirleyici unsuru da,  1948 yılında 

çıkartılan vergi indirim kanunu oluşturmuştur. O  zamana kadar yerli ve yabancı 

filmlerden alınan yüzde yetmiş beşlik vergi oranı, bu kanunla birlikte,   yerli filmler için 

yüzde yirmi beş oranına  indirilmiş ve böylece Türk sineması ilk kez yasal bir desteğe 

kavuşturulmuştur.  

                                                
268 Kurtuluş Kayalı, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması, Ankara, 1994, s. 115-116. 
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Belediye Eğlence Resmide 1948 yılında yapılan indirim yapımevlerinin ve film 
yapımının birdenbire çoğalmasına yol açtı. Bu bakımdan 1950 yılı  Türk sinemasının sanat 
yönünde bir dönüm noktası oluşturmuşsa, 1948 yılı da ekonomi – endüstri yönünden bir 
dönüm noktası oldu; zaten bir bakıma birincisi, ikincisinden kaynaklandı.”269 

 
Vergi  indirimine bağlı olarak yerli film maliyetlerinin  büyük oranda düşmesi, 

sinemayı özel sektör için   kârlı bir iş alanı  haline getirmiş ve buna bağlı olarak da 

yapım şirketleri  ve film sayısında ciddi bir artış ortaya çıkmıştır.  Yeşilçam’ın 

oluşumunda etkili olan bu süreç  aslında,  ülkenin genel toplumsal yaşamında süregelen   

Batılılaşma çabalarının bir uzantısı niteliğini taşıyan tüketim toplumu ideallerinin ve bu 

ideali gerçekleştirmek için ekonomik yaşamda etkin  olacak bir burjuva sınıfı oluşturma 

çabalarının, sinemadaki yansımasını oluşturmaktadır. “Türk Sineması, Batı’da olduğu 

gibi bir sanayi devriminin ürünü değildir.(…) Batı tipi üretim tarzının azgelişmiş 

ülkelerde oluşturduğu tüketim ekonomisinin bir ürünüdür.(…) Türk sinemasının kuruluş 

yılı 1948, aynı zamanda tüketim ekonomisi yoluyla gelişen bir sınıfın var olma 

sürecidir.”270  Ancak gelişmemiş bir kapitalist ekonominin sonucu olarak, toplumsal 

yaşamın genelinde olduğu gibi, Yeşilçam içinde de oturmuş bir sermaye birikimi 

olmadığı için, çekilen filmlerin içerikleri her zaman, sektör dışındaki sermaye 

sahiplerinin müdahalelerine açık kalmıştır. Sermaye sahipleri ise, sinemayı tecimsel bir 

alan olarak değerlendikleri için, izleyici kitlesini oluşturan  kırsal kesimin tercihlerini ön 

planda tutmuş ve bu nedenle de  melodramlara yatırım yapmışlardır.  Zamanla  

Demokrat Parti iktidarının popülist siyaset anlayışıyla uyumlanan Yeşilçam Sineması, 

bu nedenle  ticari ve popüler bir sinema haline gelmiştir.  

“1950 yılında siyasal iktidarın Demokrat Parti’ye geçmesi basit bir iktidarın el 
değiştirmesinin ötesinde, farklı bir siyaset anlayışının yaşama geçmesi ve Türkiye’ye 
damgasını vurmasıdır. Sinemada tiyatrocular dönemi, tek parti, tek lider ve CHP anlayışını 
bir bakıma yansıtırken, Yeşilçam Dönemi, Demokrat Parti’nin geçerli kıldığı anlayışın ve 
buna bağlı gelişmelerin izlerini taşır, o ortamın ürünüdür.”271 

 
Sinemanın   kitleler tarafından tercih edilen bir araç olmasıyla birlikte, yavaş 

yavaş Karagöz, tuluat ve kukla gibi geleneksel orta oyunu eğlencesinden bir kopuş 

yaşanmaya başlansa da,  ticari  ve popüler bir sinema yapmak kaygısında olan Yeşilçam 

                                                
269 Nijat Özön, Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları, 1. Cilt,  Kitle Yayınları, Ankara, 
1995, s. 28. 
270 Tanju Akerson, “Türk Sinemasında Eleştiri”, Yeni Sinema,1966 No:3’dan Aktaran Aslı Daldal, 1960 
Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçeklik , Homer Kitabevi, İstanbul, 2005, s. 65. 
271 Engin Ayça, “Yeşilçam’a Bakış”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Haz: Süleyman Murat Dinçer, 
Doruk Yayınları, Ankara, 1996, s.135. 
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sinemacıları,   bu geleneksel kültürü  tümüyle yok sayamamışlar ve onu,   Batılı 

kalıplara uygun bir sinema anlayışı ile  birleştirme çabasına girişmişlerdir. Bu anlayış,   

Türk kültür öğelerinin sözlü anlatıma dayalı söyleminin ve   orta oyunu, masal, 

meddahlık, destan ve gölge oyunu anlatıcılığı geleneğinin sinemaya taşınmasına neden 

olmuştur.  Bu nedenle   Yeşilçam sinemasının da, halk kültürüne ve onun mitoslarına 

dayalı olarak yapılanması son derece olağan bir durumdur.272  Yeşilçam’ın  temel 

karakterlerinin arketiplerini genellikle, Hacivat ve Karagöz, Keloğlan veya Köroğlu gibi 

geleneksel masal, destan ve halk kahramanlarına dayalı kalıplaşmış tiplerden 

yaratılması ve filmlerin konularının da masalsı bir dünyayı yansıtması, bu anlayışın bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

“Gişe yapan en çağdaş filmlerin diyaloglarında Karagöz – Hacivat tekerlemelerini 
anımsatan bir ton göze çarpar…Çoğu film kahramanı ayağında blucin, sırtında frak da olsa 
Köroğlu yiğitliğiyle konuşur. (…)Halkın sevgilisi Keloğlan, bir yerde Türk insanının 
portresidir.(…)Yeşilçam kahramanlarından çoğu (en yakışıklıları dahil) genelinde biçim 
olarak değilse bile davranış ve ruh olarak Keloğlan karakterinin çağdaş giyimli ve fiyakalı 
benzerleridir.”273 

 
Yeşilçam Geleneği’nin temsilcisi olarak film çeken ve gerek sermaye gerekse 

teknik anlamda son derece sınırlı olanaklarla çalışmak zorunda olan  yönetmenlerin, 

teknik ve estetik açıdan herhangi bir sanat iddiası taşımadan,  sadece ticari amaçlarla 

çektikleri bu filmler, Halit Refiğ’e göre, Muhsin Ertuğrul Sineması’na yönelik temel 

tepkiyi oluşturmaktadır. Çünkü ne batı sineması ne de tiyatro ile ilgisi bulunmayan bu 

yönetmenlerin filmleri, tüm ilkelliklerine rağmen,  kökleri geleneksel Türk temaşa 

sanatlarına dayandığı  için, o dönemde çekilen tüm diğer sanatsal filmlere göre, çok 

daha ulusal bir nitelik taşımaktadırlar. Bu nedenle Refiğ’e göre, Yeşilçam Geleneği, 

gerek sinemanın halka açılması, gerekse ulusal özellikler kazanmaya başlaması 

anlamında, Türk Sineması için önemli ve olumlu bir adım olarak 

değerlendirilmelidir.274 Daha sonraki süreçte ise, bu yerli kaynaklar, Türk edebiyatından 

yapılan roman uyarlamalarına dayandırılmıştır. Roman uyarlamalarının bir uzantısı 

                                                
272 Engin Ayça, a.g.e., s. 137. 
273 Bülent Oran, “Yeşilçam Nasıl Doğdu, Nasıl Büyüdü , Nasıl Öldü ve Yaşasın Yeni Sinema”, haz: 
Süleyman Murat Dinçer, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Doruk Yay., Ankara, 1996, s:284. 
274 Halit Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yay., İstanbul, 1971’den aktaran Giovanni 
Scognomillo, Türk Sinema Tarihi, ss.150-151. 
* ‘Köycülük’ (köy filmi) olarak bilinen akım, ulusal bir sinema dili yaratma konusundaki ilk çaba olarak 
kabul edilebilir. Bkz. Aslı Daldal, a.g.e.,  s. 68. 
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olarak, 1950’li yıllarda  aynı zamanda, kırsal kesim hayatının anlatıldığı bir ‘köycü 

edebiyat’*ın da temelleri atılmıştır.   

 Türk sinemasının özgün bir dil oluşturma arayışlarını yansıtan bu süreçte, içerik 

sorunun, özetle yerli kaynaklara dayanarak çözümlendiğini söylemek mümkündür. “Bu 

sıralarda Türk sineması, özellikle de yabancı etkiden uzak kalmıştır. İster edebiyattan, 

ister folklordan, yakın ya da uzak tarihten, güncel olaylardan alınmış olsunlar, konular , 

tasarılar ve kaynakların büyük kısmı yerlidir.”275  Bu kaynaklar  orta oyunu, meddah, 

Karagöz geleneğine dayandığı gibi, daha sonraki dönemlerde,  özellikle Türk 

edebiyatındaki roman uyarlamalarından da yararlanılmıştır. 

 Biçim arayışları ise,   sinemayı ticari bir araç değil, bir sanat dalı olarak gören 

Yeşilçam içerisindeki bir grup yönetmenin, bu sinemanın geleneksel tecimsel anlayışına   

karşıt bir noktada konumlanarak, özgün bir biçim arayışına girmeleri sürecinde  

çözümlenecektir. Bu arayışta, yönetmenlerin başvurdukları temel kaynak yine Batı 

sineması olmuş ve  Batılı sinema kalıplarının, Türk öykülerine uyarlanması denemeleri 

başlamıştır.  Her yönetmenin kendi özgün tercihini ortaya koymaya çalıştığı bu süreçte,  

sinema dili geliştirilmiş, çekimler ve kurgular uzatılmış, farklı türler denenmiş,   bir 

yandan Batılı kalıplar içerisindeki  gangster filmleri Türk hikayelerine uyarlanırken,  öte 

yandan  köy filmlerine ilişkin denemeler gerçekleştirilmiştir. Bu yönetmenler, 

yapımevlerinin istekleri üzerine piyasa filmleri çekmeye devam ederken bile, özgün 

biçim arayışlarını sürdürmekte ve bunu yaparken de, önceki dönemden tümüyle 

ayrılmaktadırlar.    

 “Akad ile onu izleyen yönetmenler, sinema duygusu anlayışı , sinema dilini 
kullanışları, sinema tekniği, sahne düzenlemesi, oyunculardan yararlanış, konuları seçme 
bakımından tiyatrocuların, özelikle de Ertuğrul’un tam karşı kutbunu oluşturmaktaydılar. 
Ertuğrul, sinemayı ne denli tiyatrolaştırmışsa, ‘sinemacılar’ bu yanlış temeller üzerine 
kurulu tiyatrosal sinemaya, o denli sinema özellikleri kazandırdılar. ”276 

 
Ömer Lütfi Akad, özellikle Osman Seden ile çalıştığı dönemde, teknik anlamda 

Amerikan gangster filmlerinden ve kara filmlerden etkilenmiş, ancak daha sonraki 

yıllarda  hem biçim hem de konu seçimi anlamında Fransız şairane – gerçekçilik 

akımının etkisinde kalmıştır.277 Örneğin, Kanun Namına,  Amerikan gangster 

                                                
275 Scognomillo,a.g.e., s.140. 
276 Özön, a.g.e., s.28. 
277 A.g.e.,s:28-29. 
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filmlerindeki sahneleri anımsatmaktadır. Bununla birlikte film,   kameranın ilk kez 

sokağa taşınması ve gerçek kent yaşamını konu edinmesi nedeniyle  Türk sinema tarihi 

açısından büyük bir önem taşımaktadır.   Filmde, yönetmen çevreyi Tiyatrocular 

Dönemi’nde olduğu gibi bir fon olarak kullanmak yerine, öyküyü açıklayan unsurlardan 

biri olarak ele almıştır.278 “Filmin Türk sineması için oldukça alışılmış melodramatik 

kalıplarının büyük ölçüde Amerikan sinemasından etkilenen hareketli sahnelerle takviye 

edilmeye çalışıldığı görülür. Doğal mekanlarda çekilen hareketli  sahneler açısından 

Kanun Namına,  Jules Dassin’in 1948’de yaptığı The Naked City – Çıplak Şehir ile çok 

benzerlikler taşımaktadır.”279  Öte yandan , Akad, Yalnızlar Rıhtımı(1959) isimli filmi 

için, “Yalnızlar Rıhtımı, bir estetizm gösterisidir, kuru gürültüdür. En eksiksiz şekliyle 

Antonioni estetizmine varır.”280 diyerek,  yönetmenden etkilendiğini açıkça ifade 

etmektedir.  

Osman Seden de, eylem sinemasının izleyicisi olmuş ve filmlerinde Amerikan 

gangster filmlerine özgü teknikler kullanmayı tercih etmiştir. Seden, “Amerikan ‘kara 

filmleri’nin,  gangster filmlerinin etkilerini yansıtan, melodram öğeleri bol, çoğunlukla 

şiddet hatta sadizm gösterileriyle bezenen, ama canlı, hareketli bir tekniğe dayanan 

yapıtlar ortaya koymuştur.”281  

Sinemanın bir sanat dalı olduğuna ilişkin inançları nedeniyle, Türk sinemasında 

da batılı evrensel kalıpları kullanmayı deneyen ve biçim sorununu bu şekilde 

çözümlemeyi tercih eden yönetmenlerin bu anlayışı, eleştirilere neden olmuştur. Halit 

Refiğ’e göre, “1950 yıllarında Lütfi Akad, Osman Seden ve Atıf Yılmaz’ın öncüsü 

oldukları sinema dilini geliştirmek, tiyatro etkilerinden arındırmak hareketi, aslında 

batılı tiyatro etkilerinin yerine,  batılı sinema etkilerini geçirmek çabasından başka bir 

şey değildi.”282  Ancak, bu görüş sinemanın,    görme üzerine yapılanan Batı kültürünün 

bir ürünü olduğu gerçeğini göz ardı etmektedir. Bu anlamda Türk sinemasında, Batılı 

biçimsel kalıpların kullanılmış olması,  Türk sinemasının, sinema sanatına olan kültürel 

                                                
278 Daldal, a.g.e.,s: 67. 
279 Halit Refiğ., “Türk Sinemasının Yükseliş ve  Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler”,  Türk Sineması 
Üzerine Düşünceler, Haz: Süleyman Murat Dinçer, Doruk Yayınları, Ankara, 1996, s. 180. 
280 Scognomillo, a.g.e., s.168. 
281 Özön, a.g.e. s:30. 
282 Halit Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yay., İstanbul, 1971’den Aktaran Giovanni 
Scognomillo, Türk Sinema Tarihi, ss. 150-151. 
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uzaklığı nedeniyle,  zorunlu bir yabancılaşma unsuru olarak  değerlendirilmemelidir. 

Çünkü bu dönemde söz konusu eleştiriye maruz kalan yönetmenler, evrensel bir dil  

olan sinemanın, Batı’da keşfedilen kalıplarını, Türk kültürüne uygun içerikler 

çerçevesinde  kullanmayı tercih etmişlerdir.   Bu da biçimsel anlamda, Türk 

sinemasının,  önceki dönemde var olan tiyatral niteliğinden kurtarılarak  teknik özüne 

kavuşturulması,  içerik anlamında ise,  yine önceki dönemden beri süren Batılı roman ve 

oyun uyarlamaları geleneğinin  sonlandırılması anlamına gelmektir. 

Sonuç olarak, 1950’li yıllar Türk sineması için bir arayış dönemi niteliği 

taşımaktadır. “Lütfi Akad’ın da vurguladığı gibi, 1952-1959 arasında Türk sineması 

konuşmayı öğrenmiştir. Ne söyleyeceğini öğrenmesi ise ancak 1960’dan sonra,  Türk 

sinemacıları,    ‘sosyal adalet’ ve ‘kalkınma’ gibi kavramların,  ‘liberal büyüme’ 

mantığının önüne geçtiği,    daha özgür ve üretken bir toplumsal bağlam bulduklarında 

gündeme gelebilir.”283  Bu da, Sinemacılar Dönemi’nin ikinci periyodunu vurgulayan  

1960 – 1975 arası dönemi ifade etmektedir. Artık gelişme sürecindeki bir Türk 

sinemasından söz etmenin mümkün olduğu bu dönemde, filmler konu ve karakter 

açısından daha sinemasal bir nitelik kazanmakta,  yabancılaşma da,  toplumsal yapının  

yansıtıldığı bir olgu olarak, filmlerin konusunda yer bulmaya başlamaktadır.   Olgunun  

Türk sinemasına yönelik tartışmalar içinde yer alması da , bu yeni döneme 

rastlamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
283 Daldal, a.g.e., s: 72. 
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2- Modern – Geleneksel Dualizmi Çerçevesinde Yabancılaşma Olgusu  

a- Modern Sinema Anlayışı   

27 Mayıs Devrimi sonrasında askeri rejimin Kemalist düşünce etrafında 

gerçekleştirmeye çalıştığı Batılılaşma politikaları ile, 1965 sonrası seçimle iktidara 

gelen Adalet Partisi’nin geleneksel-muhafazakar dünya görüşü arasındaki çatışmanın 

sinemadaki taraftarlarını,  Batılı evrensel değerlerin savunucusu olan Sinematek Dergisi 

ile,  1965 sonrası koşullara bağlı olarak   sağa kaymak zorunda kalan yönetmenlerin 

etkisindeki Türk Film Arşivi oluşturmuştur. Aslında her iki gurup da, sinemada sosyal 

gerçeklerin dile getirilmesi gerektiğine inanmaktadır ama söz konusu siyasal koşullara 

bağlı olarak, bu gerçeklerin sinemada nasıl ifade edilmesi gerektiğine  ilişkin bir 

tartışma doğmuştur.  İdeolojik bir ayrılığı yansıtan  bu iki farklı sinema anlayışının ilki, 

Toplumsal Gerçekçi Akım olarak bilinmektedir.  

Akım, 1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlükçü ve demokratik ortamın  

etkisiyle, Yeşilçam geleneği içerisinde üretim yapan bir gurup yönetmenin,  hem 

Batı’nın evrensel estetik kalıplarını yakalayabilmek hem de ulusal bir sinema dili 

yaratabilmek amacıyla çektikleri filmleri kapsamaktadır.284 Özellikle 1950-1960 

dönemindeki DP iktidarının egemen modernleşme anlayışının ve  bu anlayışa dayalı 

olarak toplumsal yaşamda ortaya çıkan ekonomik ve kültürel sorunların eleştirel bir 

bakış açısıyla sinemaya yansıtıldığı bu filmlerde,   Yeşilçam’daki  zengin-yoksul 

karşıtlığının yerine, Türk toplumunda yaşanmakta olan  geleneksel-modern  çatışması 

oturtulmuş ve   film öyküsü  bu çatışma ekseninde materyalist bir perspektif içerisinde 

geliştirilmiştir.  

 “İlk defa siyasal iktidarın ekonomi politikaları, bu dönemde eleştirilmiş, mülkiyet  
eşitsizliğinin sebep olduğu sorunlar, işçi işveren çatışmaları ve grev olgusu, anayasanın 
öngördüğü toprak reformu, petrolün millileştirilmesi, kaçakçılık sorununun  ekonomik 
temelleri, köyden kente göç  olgusu ve bunun sebep olduğu kültürel ve çevresel problemler, 
kadının toplum içindeki yeri, aydın ve aydının toplumsal işlevleri ve burjuva değer 
yargılarının sorgulanması, bu dönemde yapılan filmlerde gerçekleşmiştir. ”285 

 
 

 

 

                                                
284 Daldal, a.g.e.,s: 58. 
285 Levent Yaylagül,  “1960-1970 Dönemi Türk Sinemasında Düşünce Akımları”, Sinemada Anlatı ve 
Türler, Haz: Fatma Dalay  Küçükkurt, Ahmet Gürata, Vadi Yayınları, Ankara, 2004, s.272-273.  
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Etkileri 1965 yılına kadar   devam eden toplumsal gerçekçi filmlerin üslup 

arayışlarında dünyadaki  benzeri akımlar dışında Türk edebiyatında yaşanan gelişmeler 

yol gösterici olmuştur. Edebiyatımızın masal geleneğini bırakıp, romanın kurucu 

unsurlarından olan realiteyi ve bu realitenin olumlandığı verili etik anlayışı sorgulamaya 

başlaması, sinemacıların konu arayışlarına da zemin oluşturmuştur. Böylece sinemamız 

da masalın gerçekçi olmayan semantik yapısını terk ederek,  romanda olduğu gibi, verili 

etikin sorgulandığı,  eleştirel ve akılcı semantik yapı içindeki bir anlatım yöntemini 

benimsemiştir.286  Edebiyatımızda köy enstitülerinin ve oradan yetişen aydınların da 

etkisiyle hız kazanan bu  gerçekçi  eğilim, özellikle Yaşar Kemal, Orhan Kemal,   

Kemal Tahir ve Vedat Türkali gibi, bu alandaki  en önemli isimlerin yazdığı 

romanlardan yapılan uyarlamalar   aracılığıyla sinemaya da taşınmış ve toplumsal 

gerçekçi sinemanın  temel malzemelerini oluşturmuştur. 287 

Çıkış noktasını Sovyetler Birliği’ndeki Toplumcu Gerçekçilik akımından ve bu 

akıma kaynaklık eden halkçılık ve ulusçuluk ilkelerinden almakla birlikte Türk 

toplumsal gerçekçiliği,  gerek kurucu ideolojinin ulusçuluk ilkesine yaptığı vurgu 

nedeniyle,    gerekse yerleşik bir işçi sınıfının oluşmamış olması nedeniyle, halkçılık 

ilkesinden çok, köycülük unsuruna dayanmaktadır.288  Kemalist ideolojinin takipçisi 

olan  60’lı yılların siyasi elitlerinin benimsedikleri bu popüler söylem,  Kemalist sol 

ideolojinin kültürel bakış açısını da oluşturmakta ve en somut ifadesini de, Yön 

Hareketi’nin Aydınlanmacı kanadında bulmaktadır.  Akımın  kent kökenli aydın kesim 

içerisinde yer alan yönetmenleri de, bu harekete paralel bir düşünceyi benimsemişler, 

çektikleri filmlerde de doğal olarak, Yön’ün kalkınmacı-gelişmeci görüşlerini ön plana 

çıkarmışlardır.289  Ancak akımı temsil eden filmler içerisinde, yönetmenlerin 

ideolojisine bağlı olarak  zaman zaman, evrensel sınıf kavramına daha fazla vurgu 

yapan filmler de çekilmiştir.290   

 

 

                                                
286 Ünsal Oskay, “Sinemanın Yüzüncü Yılında Türk Sinemasında Entelektüellik Tartışması” Türk 
Sineması Üzerine Düşünceler, Haz: Süleyman Murat Dinçer, Doruk Yayınları, Ankara, 1996, s.100. 
287 Yaylagül, a.g.e., s: 253. 
288 Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Akyüz Kitapevi, İstanbul, 2000, s:26-27. 
289 Yaylagül, a.g.m., s.249. 
290 Daldal, a.g.e., s.59-60. 
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 Filmlerin  teması ve biçimi konusunda kesin bir konsensüs bulunmamakla 

birlikte,  akım içindeki yönetmenler ve dolayısıyla da filmler, açıkça  anti kapitalist ve 

burjuva karşıtı bir nitelik taşımaktadırlar. 291Bu nedenle  filmlerin bir kısmı Batı’nın 

kapitalist üretim ilişkilerinin Türkiye’deki yansımasını eleştirirken, bir diğer kısmı da, 

modernleşme sürecinin kültürel boyutunu eleştiri noktası olarak belirlemişlerdir. Her iki 

türdeki filmlerde de,  yabancılaşma olgusu, toplumsal  yapıdaki  dönüşümlere paralel 

olarak,   yavaş yavaş Türk sinemasındaki yerini almaya başlamıştır. Olgunun en çok 

işlendiği filmler ise,    sanayileşmenin  başlangıcındaki bir üçüncü dünya ülkesi olarak,  

kentleşme sürecinin ortaya çıkardığı yabancılaşmayı vurgulayan kent filmleri 

oluşturmuştur.  

Biçimsel anlamda ise, yönetmenlerin evrensel sinema ölçütlerini yakalama 

çabaları devam etmiş, bu nedenle de farklı  kamera ve çekim açılarının denendiği, dış 

çekimlerin ve perspektifin önem kazandığı,  yalın bir üslup tercih edilmiştir. Bu 

anlamda Türk toplumsal gerçekçi yönetmenleri, özellikle   İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin 

etkilerini yansıtmışlardır.  

Dönemin en çok göze çarpan yönetmenleri  olan Metin Erksan,  Halit Refiğ, 

Ertem Göreç ve Duygu Sağıroğlu’nun filmleri, bu akımın en önemli örneklerini 

oluşturmaktadır. Bu filmlere örnek olarak, “(…)  ‘iç göç’ olayında Bitmeyen Yol ve 

Gurbet Kuşları, köy yaşamında mülkiyet, mülkiyet ilişkileri ve sorunlar konusunda 

Yılanların Öcü, grev ve sendikalaşma konusunda Karanlıkta Uyananlar, kentteki küçük 

insanın dramıyla ilgili olarak Acı Hayat, işçi sorunları ve aydının yabancılaşması 

konusunda Şehirdeki Yabancı, sınıf atlamanın zorluğunu işleyen Otobüs Yolcuları gibi 

filmlerden söz edebiliriz.”292 Bunların dışında Metin Erksan’ın filmi Susuz Yaz da, yine 

kırsal kesimdeki mülkiyet sorunlarına eğilmektedir. Kent yaşamını ve burjuvaziyi 

eleştiren Suçlular Aramızda ve akımın ilk filmi sayılan Gecelerin Ötesi  de, önemli 

filmler arasında yer almaktadır.  

Aşağıda,   yabancılaşma olgusunun o   dönem Türk sinemasındaki yansımasını 

ortaya çıkarabilmek amacıyla, söz konusu filmlerin içerdiği ana temaları temsilen birer 

örnek seçilerek analiz edilecektir.  

                                                
291 Daldal, a.g.e. s:132. 
292 Oğuz Makal, Sinemada Yedinci Adam, Ege Yayıncılık, İzmir, 1994, s.10. 
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Metin Erksan tarafından çekilen ‘Gecelerin Ötesi’ (1960), sınıf atlama 

hayallerini gerçekleştirme umuduyla yasa dışı yollara başvuran  kentli orta sınıftan bir 

gurup gencin trajik hikayelerinden yola çıkarak, temelde Demokrat Parti’nin ‘her 

mahallede  bir milyoner yaratacağız’ sloganı ile somutlaşan liberal politikalarını 

eleştirmekte ve   bu düşüncenin neden olacağı trajik boyutları,  toplumsal bir bağlam 

içerisinde ortaya sermektedir.  

Karakterlerin aynı mahallede yaşayan ancak farklı yaştaki, farklı meslek ve 

kişilik yapısına sahip gençlerin oluşturması ve bu gençlerin farklılıklarına rağmen, aynı 

sorun karşısında takındıkları ortak tavır (soygun), bireysel eylemlerin, toplumsal yapı 

tarafından belirlendiği yolundaki Marxist düşünceyi yeniden üretmektedir. 

Yabancılaşma olgusu ise,  gençlerin çözüm yolu olarak siyasal bir özne niteliğine sahip 

biçimde  birleşmek yerine, sistemin aşıladığı değerlerle uyum içerisinde olan soyguna 

yönelmeleri ile somutlaşmaktadır. Film, Erksan’ın sonraki ürünlerinde daha net biçimde 

görülecek olan yalnızlık ve yabancılaşma olgularının ilk belirtilerini sergilemektedir. 

“Gençler, bu sefer bireysel olarak değil, grup olarak “yalnız”dırlar. Toplum dışı 

davranışlarının kökeninde, yozlaşmış bir sosyal dizgeye karşı duydukları 

“yabancılaşma” ve bu bozuk düzen içinde yaşayan diğer fertlerle birleşip ortak siyasal 

bir eylemde bulunamama yatar.”293   Öte yandan karakterler, tüketim toplumunun 

bireyci değerleri karşısında geleneksel özlerini yitirmiş, kanaatkarlık felsefesini, zengin 

olmak anlayışına değiştirmiş ve böylece doğu-batı çatışmasını gündeme getiren bir 

zihniyet dönüşümünden kaynaklanan, kültürel bir yabancılaşma içerisine girmişlerdir. 

Bu anlamda film kahramanları anomik olmanın dışında, sistemden kaynaklanan bir 

yabancılaşmanın kurbanları olarak sunulmaktadır. Eleştirinin merkezinde bireyler değil,  

DP’nin ekonomik politikaları üzerinden yapılan kapitalist ya da liberal sistem 

bulunmaktadır.  

Akımın bir diğer örneğini oluşturan ve   Metin Erksan tarafından çekilen 

‘Yılanların Öcü’ (1962),  Türkiye’de kapitalistleşme sürecinin ve bu sürece bağlı olarak 

ortaya çıkan bireyci zihniyetin kırsal kesimdeki yansımalarını, mülkiyet sorunsalı 

üzerinden anlatmaktadır. 

                                                
293 Daldal, a.g.e., s:98. 
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 Film, Irazca Ana ile, onun evinin önüne ev yapmak isteyen Haceli arasındaki 

kavga üzerine kurulmuştur.  İktidarı simgeleyen muhtar, Haceli’nin arkasında olduğu 

için,  Irazca ile Haceli mücadelesi, zayıf ile güçlü arasındaki mücadeleye dönüşmekte, 

aynı zamanda bu karakterlerin haklılık ve haksızlıkları bağlamında da, bu mücadele iyi 

ile kötünün savaşı haline bürünmektedir. Ancak bu soyut iyi – kötü savaşı, özel 

mülkiyet sorunsalı ile somutlaşmakta, materyalist bir nitelik kazanmakta ve doğallıktan 

çıkmaktadır.   Rousseau’nun “bir toprağı ilk olarak çevirip, ‘burası benimdir’ demeye 

cesaret eden ve çevresinde buna inanacak kadar budalalar bulan adam, uygar toplumun 

babasıdır”294 şeklinde ifade ettiği görüşünü destekler bir nitelikte, filmdeki temel 

çatışmayı oluşturan özel mülkiyet sorunsalı, Irazca’nın bu ‘budalalar’ sınıfına dahil 

olmaya direnç göstermesi  ile netleşmektedir. Bu anlamda Rousseau’nun,  ‘insanlar 

arasındaki sorunların özel mülkiyet ve bunu korumaktan kaynaklandığını’  ileri süren 

tezine oldukça yakın duran bu öykü,  doğa-kültür çatışmasına ve bu çatışmada özel 

mülkiyetin ortaya çıkmasıyla yaşanan  yabancılaşma sürecine değinmektedir. 

Yabancılaşmanın bu bağlamdaki değerlendirilmesi, kaçınılmaz olarak Marxist 

literatürdeki yabancılaşma kavramını da gündeme getirmektedir.   

  İslamcı yazar Mesut Uçakan, Susuz Yaz’ın köylüleri,  geleneksel yöneticileri 

olan ağa ve muhtara karşı kışkırttığını ve temelde gündelik çelişkilere dayalı bir sorunu, 

materyalist bir perspektife dayandırarak, Türk toplumunun geleneksel değer ve inanç 

sistemine ters düştüğünü ileri sürmektedir.295 Bu bakış  açısından yapılan bir 

değerlendirmeyle, filmin bu noktada kültürel bir yabancılaşmayı yansıttığını söylemek 

mümkündür. Ancak bu noktada, Türk adet ve geleneklerine ters düşen temel olayın,  

cemaat ilişkilerine dayalı bir toplumsal yapıda,  bireysel mülkiyet ilişkilerini ön plana 

çıkaran bir sistemin yerleştirilmeye çalışılması olduğunun hatırlanması gerekmektedir. 

Filmdeki yabancılaşma olgusu da, bu özel mülkiyet nedeniyle ortaya çıkmaktadır.  

Halit Refiğ tarafından çekilen   ‘Gurbet Kuşları’ (1964) filminde de, 

modernleşme sürecinin bir sonucu olarak yaşanan iç göç olayının,  toplumsal yaşamda 

ortaya çıkardığı sorunlar anlatılmaktadır. Bu anlamda film, modernleşmenin kültürel 

                                                
294 Hançerlioğlu, a.g.e.,  s. 245. 
295 Mesut Uçakan, Türk Sinemasında İdeoloji, Düşünce Yayınları, İstanbul, 1977.s.30. 
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boyutunu ön plana çıkartmakta, kapitalist sisteme dayalı üretim ilişkilerini göz ardı 

etmektedir.  

 Gurbet Kuşları,  rahat bir yaşama ulaşmak ümidiyle Maraş’tan İstanbul’a göç 

eden bir ailenin, kentte tutunma sürecini ve bu süreçte  yaşadığı dramı anlatmaktadır. 

Ailenin üç erkek çocuğundan ikisi, kent değerlerine kapılarak çalışmayı bırakacak veya 

kazandıkları parayı kent hayatının eğlence alışkanlıkları doğrultusunda  

harcayacaklardır. Ailenin küçük kızı da, yine modern değerlerin temsilcisi olan bir 

kadınla arkadaşlığı nedeniyle hayat kadını olacak ve sonunda   intihar edecektir. Bu 

veriler üzerinden okunduğunda,  filmde Refiğ’in  iç göç olayını geleneksel bir bakış 

açısıyla değerlendirdiği ve toplumsal yozlaşmanın neden olduğu sorunları  temel alarak, 

kültürel modernleşme sürecine yönelik bir eleştiri yaptığı sonucuna ulaşılabilecektir.    

Ancak, bu bakış açısı, filmdeki Haybeci karakterinin yükselişi ile tersine 

döndürülmektedir.  

Haybeci de benzer sebeplerle İstanbul’a gelen, yalnız ve parasız bir karakterdir. 

Ancak, modern değerleri simgeleyen kent kültürü içinde aklını kullanmayı öğrenen  bu 

karakter,  çalışması ve sabrı ile  en alt kademeden başlayarak yavaş yavaş yükselecektir.   

“1964 tarihli Gurbet Kuşları Refiğ’in estetik, toplumsal ve siyasi fikirlerinin en tipik 

yansımasıdır. (…)seçtiği çağdaş sinema diline karşın, Gurbet Kuşları’nda, Refiğ, 

toplumsal sorunlara sınıfsal çatışmalara girmeden, Yön’ün milliyetçilik ve çalışma 

vurgusunu yüzeysel biçimde kullanarak yaklaşır.”296 Bu anlamda  Yön Hareketi’nin 

çalışmaya atfettiği değeri simgeleyen Haybeci karakteri, filmin söylemini de,  

çalışmanın temel alınması halinde, modernleşme sürecinin sorunsuz olabileceği 

noktasına taşımaktadır. Bu noktada film, iç göç sürecinde modern değerlerle geleneksel 

değerlerin  karşı karşıya kalması sonucunda yaşanan kültürel yabancılaşmaya 

değinmekte, ancak bunu bir sistem eleştirisi olarak değil, kişilerin yanlış tercihleri ile 

ilişkilendirilebilecek anomik bir durum  olarak açıklamaktadır. Çünkü filmde, kültürel 

yabancılaşma sürecine, dolayısıyla ailenin çözülmesine neden olan temel etkenlere, yer 

verilmemiş, kapitalist üretim ilişkilerinin neden olduğu sınıflı toplum yapısı,  bu yapının 

toplumsal yaşamda ortaya çıkardığı çelişkiler, tüketim kültürünün geleneksel toplum 

                                                
296 Daldal,  a.g.e.,  s.106. 
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insanında yarattığı travma göz ardı edilmiş, toplumsal bir neden sonuç ilişkisi 

kurulmamıştır.  

Akımın bir diğer önemli yönetmeni Ertem Göreç’in sosyalist gerçekçiliğe daha 

yakın duran filmi ‘Karanlıkta Uyananlar’ (1964) da, modernleşme sürecini altyapı 

ilişkileri temelinde incelemekte ve kapitalizm eleştirisini akımın diğer filmlerine göre 

daha net bir tavırla yapmaktadır.  

“Karanlıkta Uyananlar, bir boya fabrikasında toplu iş sözleşmesinin imzalanması 
çerçevesinde gelişen olayları işlemektedir. Göreç, bu olaya dayanarak çeşitli temaları öne 
sürmek, bunları dar ya da geniş ölçüde ele almak fırsatını bulmuştur. İşçi-işveren ilişkileri, 
sendikacılık, sarı sendikacılık, grev, işçilerin bilinçlenmesi, yerli endüstri ile ithalatçılık 
arasındaki çatışma, içinde yaşadığı toplumun sorunları karşısında aydınların ilgisi ya da 
ilgisizliği, bu temaların başlıcalarıdır.”297 

 
Film,  sermaye sınıfının kendi içindeki çatışmasına yer vermekte ve bu çatışmada   

DP iktidarının simgesi  olan tüccar ve esnaf sermayesine karşı,  sanayi sermayesine 

daha yakın bir konumda yer almaktadır.  En genel hatları ile bakıldığında  Karanlıkta 

Uyananlar, olumlu karakterlerle temsil edilen işçi sınıfının,  sermaye karşısındaki hak 

arama  mücadelesini anlatmakta ve özellikle de bu mücadele sırasındaki bilinçlenme 

sürecini vurgulamaktadır.  “Karanlıkta Uyananlar’ın insanları (…) kararsızlıktan 

kurtulup yavaş yavaş bilinçlenmekte, sonra elbirliğiyle dertlerine çare aramaya 

çalışmaktadırlar.”298  Filmde grev olarak somutlaşan bu bilinçlenme süreci, Marxist 

literatürde işçilerin yabancılaşmadan kurtulmak için zorunlu olarak gerçekleştirmeleri 

gereken proleter devrime giden yolda önemli bir adım niteliği taşımaktadır.  Bu 

anlamda film, 1960’lı yıllarda sanayileşme çabalarının bir sonucu olarak yavaş yavaş 

oluşmaya başlayan işçi sınıfının yabancılaşmasına yer vermekte ve 1960’ların 

özgürlükçü ortamının da etkisiyle, filmi bu yabancılaşmadan kurtulma sürecine yönelik 

bir adım ile bitirmektedir. 

Filmde ayrıca, modernleşme sürecine bağlı olarak yaşanan kültürel yabancılaşma 

da konu edilmektedir. Fabrika müdürünün yeğeni olan ressam Nevin, bu kültürel 

yabancılaşmanın temel temsilcisidir. Yurtdışında eğitim almış, dolayısıyla batılı 

değerler sistemini benimsemiş bir karakter olan Nevin, özünde iyi biri olmasına rağmen, 

kendi toplumu ile iletişim kuramayan, gelenekten kopuk  bir karakter olarak 

                                                
297 Nijat Özön, Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları 2. Cilt, Kitle Yayınları, Ankara, 
1995, s.184. 
298 Özön, a.g.e., s.185. 
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kurgulanmıştır.   Başlangıçta işçilerle  arkadaşlık etmesine rağmen,  babasının ölümüyle 

birlikte fabrikanın  başına geçen ve bu noktadan sonra, kapitalist sistemin yabancılaşmış 

sermaye sınıfı içerisinde yer alan Turgut’un,  Nevin ile arasındaki duygusal ilişki de, bu 

kültürel yabancılaşmanın,  Turgut için de geçerli olduğunu göstermektedir.  Bu anlamda 

film, duygusal ilişkileri de, sınıfsal özelliklerine uygun olarak sergilemekte ve kapitalist 

sınıfın alt yapı unsurlarına bağlı olarak yaşadığı   yabancılaşmayı, kültürel yabancılaşma 

ile pekiştirmektedir.  

 1960’lı yılların özgürlükçü ortamının etkisiyle ön plana çıkan toplumsal gerçekçi 

sinema, 1965 yılında yapılan seçimler sonucunda Adalet Partisi’nin iktidara gelmesiyle 

birlikte, yavaş yavaş etkisini kaybetmiştir. Yeni iktidarın ideolojisine paralel olarak, 

Türk sineması da, bu dönemden itibaren daha sağ bir ideolojiye kaydırılmıştır. Bununla 

birlikte,    1975 yılına kadar yönetmenler,  bireysel çabaları ile gerçekçi filmler 

üretmeye  devam etmişlerdir.  Ömer Lütfi Akad ve 1970’lerde Yılmaz Güney ile  

birlikte başlayan Genç (Yeni) Sinema Kuşağı yönetmenleri, bu bireysel çabaların en 

önemli örneklerini vermişlerdir.  

  1970’ler Türkiye’sinin toplumsal koşullarının kaçınılmaz bir sonucu olarak 

ortaya çıkan   Genç Sinemacılar,   toplumdaki şiddet olaylarının giderek keskinleştirdiği 

ideolojik kutuplaşmalar içerisinde,  siyasal bilincin sınıfsal bir temel üzerine 

oturtulmaya çalışıldığı bir dönemin sinema anlayışını ifade etmektedir.299 Dolayısıyla 

bu akım da,  toplumsal gerçekçi akım  gibi, temelde Yeşilçam sinemasına yönelik bir 

tepki niteliği taşımakta ve  filmlerde, ülke gerçeklerinden yola çıkılarak, kırsal kesim ve 

kent yaşamında karşılaşılan toplumsal sorunlar perdeye yansıtılmaktadır. Ancak gerek 

dönemin siyasi koşullarına bağlı olarak giderek radikalleşen ideolojik kutuplaşmalar 

nedeniyle, gerekse sanayileşme sürecinde gelinen aşamaya bağlı olarak artık Türk 

toplumunda işçi sınıfının oturmaya başlaması nedeniyle,  bu filmler,  salt DP dönemi 

eleştirisinden çıkarak, kapitalizmin sınıflı toplum yapısına değinmekte, proletaryayı ve 

onun bilinçlenmesi konu edinmektedir. Kültürel yabancılaşma olgusu da, bu filmlerde,   

sağlam ekonomik temellere dayandırılan   materyalist bir çerçevede ele alınmakta ve 

dolayısıyla bu filmler,   Devrimci Sinema’ya daha yakın durmaktadır.   

                                                
299 Atilla Dorsay, Sinemamızın Umut Yılları 1970-80 Arası Türk Sinemasına Bakışlar, İnkılap 
Kitabevi, İstanbul, 1989, s.235. 
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Toplumsal nedenlerin dışında, bu kuşağı ortaya çıkaran bir diğer etmen de,  o 

dönemde  tüm dünyada etkili olan ve sosyalist ideolojinin izinden giden, ‘toplumcu-

gerçekçi’ sinemanın etkileridir.  Bu akımın Türkiye’deki örnekleri olarak 

değerlendirilebilecek bu filmler, biçimsel olarak da,  İtalyan Yeni Gerçeki  Sinema’nın 

etkilerini taşımaktadır.  Bu doğrultuda yönetmenler; konular kadar biçimsel anlamda da, 

radikal bir tutum benimsemiş ve ülke gerçeklerini anlatırken, belgesel görüntülerden 

yararlanmışlar, kamerayı direnişi göstermek için kullanmışlardır.  Bu anlamda  ‘Genç 

Sinemacılar, gerçekçi sinemasal anlatım yolunda önemli bir aşama kaydetmişler ve 

kendilerinden önceki dönemde, bu alanda  elde edilen başarıları daha da ileriye 

taşımışlardır.  

 Yılmaz Güney’in 1970 yılında çektiği  ve Türk sinemasında bir dönüm noktası 

niteliğini taşıyan Umut filminde,   iç göç olgusu sınıfsal çelişkiler bağlamında ele 

alınmakta  ve bu nedenle film, yabancılaşma olgusunun sinemadaki yansıması 

anlamında önemli bir örnek oluşturmaktadır.   

 Filmin temel karakteri Cabbar, yaşlı annesini, karısını ve beş çocuğunu 

faytonculuk yaparak geçindirmeye çalışmaktadır.  Sosyal güvencesi olmayan,  

toplumun en alt kesimindeki insanları temsil eden Cabbar, doğal olarak ailesiyle birlikte 

yoksul gecekondu semtlerinden birinde  yaşamaktadır. Faytonculuk yaparak geçinmenin 

mümkün olmadığı modern kentte, Cabbar umudunu, sık sık aldığı piyango biletlerine 

bağlamıştır. Ancak biletlere bir şey çıkmadığı gibi, bir kazada atlardan birisi ölecek ve 

böylece karakterin yoksulluğu, içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Yapabileceği başka 

hiçbir iş olmadığı için, yeni bir at  alabilmek amacıyla, her yolu deneyen ve herkesten 

yardım uman Cabbar, sonunda parayı denkleştirdiğinde ise, kendisinden önce davranan 

alacaklılarının,  diğer atını ve arabasını satarak, parayı  aldıklarını görecektir.   Kent 

hayatının, yardımseverlik kültüründen tümüyle arınmış, bireyci ilişkileri içerisinde, 

giderek umutsuzluğa kapılan Cabbar, sonunda çareyi define aramakta bulacaktır.  

 Filmde, ekonomik sorunların aşılması için çözüm gibi görünen piyango biletleri,    

1950’lerde başlayan,  kısa yoldan zengin olma anlayışına gönderme yapmakta ve 

böylece, çalışmaya değer atfeden doğu kültüründen kopuşu ve dolayısıyla bu anlamdaki 

yabancılaşmayı  ortaya koymaktadır.  
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 Karakterin içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan kurtulmak için,   define 

aramayı bir çözüm olarak görmesi ve bunu da, nefesi güçlü bir hoca yardımıyla 

yapmaya çalışması,   yabancılaşma olgusunun bir diğer boyutunu ortaya koymaktadır.  

“(…)  ‘insan onuruna alabildiğine aykırı, kopkoyu bir yoksulluğun içine itilmiş 

insanların gerçekleşmeyecek bir umuda, bundan da umutsuzluğa ve giderek doğa üstü 

güçlere yönelmelerini ve bir kısır döngüye kapılmalarını anlatan Umut (…)”300 

filminde,  bu doğaüstü güçlerin simgesi olan ‘nefesi güçlü hoca’ imgesi,  Feuerbach’ın 

ve Marx’ın ileri sürdükleri gibi, yabancılaşmanın din dolayımıyla yaşanan görünümünü 

oluşturmaktadır. Tümüyle kapitalist sisteme bağlı olarak yaşadığı yoksulluktan 

kurtulmak ve şartları değiştirmek için uğraş vermek yerine, kendisinde var olan 

dönüştürme gücünü, kendi dışındaki üstün  bir güce yönelterek, kurtuluş umudunu bu 

üstün güçten bekleyen Cabbar’ın bu tavrı,     Marx’ın,   ‘din insanın afyonudur’ sözünü 

hatıra getirmektedir.   

  Güney,   insanın kaderini belirleyen şeyin, toplumsal koşullar olduğunu, bunun 

da doğrudan doğruya üretim ilişkilerine dayalı olarak belirlendiğini ortaya koymakta ve 

bu yolla Marx’ın, dinsel görünüm de  dahil olmak üzere, yabancılaşmanın tüm 

biçimlerinin toplumsal koşullardan kaynaklandığına ilişkin ana düşüncesini 

desteklemektedir. Film, kapitalizm eleştirisi içerisinde Cabbar’ı, sistemin kendisine 

yabancılaştırdığı bir karakter olarak  sunmaktadır.  

Yılmaz Güney’in, 1974 yılında çektiği  Arkadaş  filmi de, geleneksel modern 

çatışmasında, modern insanın yabancılaşmasını etkileyici biçimde ortaya koymaktadır.  

Yıllar sonra buluşan iki eski arkadaşın kimliklerinde   somutlaştırılan bu 

çatışmada, Âzem, geleneksel değerlerin,  Cemil ise modern kent değerlerinin 

temsilcisidir. Filmin görsel dili de bu çatışmayı desteklemektedir.  Cemil’in tanıtıldığı 

sahnelerde modern kent değerlerinin geçerli olduğu sahil kasabasının bikinili kadınları 

görüntülenirken,   Âzem’in tanıtıldığı sahnelerde, doğal mekanları ve doğal hayatları 

içerisinde gerçek Anadolu insanlarının görüntülerine yer verilmiştir.  

Hemşeri olan Cemil ve Âzem, üniversiteyi birlikte okuduktan sonra  yolları 

ayrılmış, Âzem, kendi topraklarında yaşamayı seçerken, Cemil, İstanbul’a yerleşmiştir. 

                                                
300 Nijat Özün, Sinema, Uygulayımı – Sanatı – Tarihi, Hill Yay., İstanbul, 1985’den aktaran 
Scognomillo, a.g.e., s:369. 
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İki arkadaşın yeniden buluşması ve ardından yıllık izne çıkmış olan Âzem’in bir 

aylığına Cemil’in ailesine konuk olması, hem iki arkadaş arasındaki aşılmaz uçurumu 

hem de   Cemil’in yabancılaşmasını ortaya koyacaktır.  

Âzem’in ifadesiyle ‘her zaman zengin olma hayalleri kurmuş’ olan Cemil, 

sonunda istediğine kavuşmuştur. Şöhreti ve parası vardır,   zengin bir çevrenin içindedir 

ve güzel bir kadınla evlidir. Vaktini  kendisi gibi zengin ve ‘modern’ insanlarla, içki 

içip kumar oynayarak geçirmektedir. Bu çevrede erkekler,   birbirlerinin eşleri ile ilgili 

cinsel espriler yapabilmekte ve bu ‘modern’ çevre içerisinde son derece doğal 

karşılanan bu espiriler, herkesi eğlendirmektedir. Cemil ve eşi de dahil olmak üzere, 

eşlerin birbirlerini aldatmaları da, aynı doğallık içerisinde görmezden gelinmektedir.   

Geleneksel değerlerine bağlı kalan Âzem ise,  Cemil’in içinde bulunduğu 

çevrenin tam tersine, sahip olduğu dünya görüşünden kaynaklanan   bir    ağırbaşlılık 

içerisinde davranmaktadır. Hatta kendisine neden denize girmediği sorulduğunda, 

‘kadınlardan utanıyorum’ şeklinde yanıt verir.   

 İki arkadaşın sahip oldukları yaşam biçimlerindeki farklılık, aynı zamanda 

onların sınıfsal farklılıklarının da bir sonucudur. Âzem, sol ideolojiyi benimsemiş bir 

karakter olarak, Cemil’in içinde bulunduğu gurubun karşıtını temsil etmektedir.  Filmde 

sıklıkla işçilerle ve alt gelir kesimindeki diğer insanlarla konuşurken görüntülenmekte, 

ve   bu  nedenle Cemil’in eşi ve arkadaşları tarafından eleştirilmektedir.  

Evlerinde konuk kaldığı süre içerisinde Cemil’in hayatındaki yozlaşmışlığa daha 

yakından tanık olan Âzem, özünde kendisi gibi bir köylü olan arkadaşını, bu çevreden 

kurtarmak için uğraş vermektedir. Âzem ile aynı ideolojiyi paylaşan Nesrin ise 

Cemil’in, artık bir köylü olmadığını düşünmekte ve onu kurtarma  çabalarının boşuna 

olduğuna inanmaktadır.  Bu nedenle de, Cemil’i bataktan kurtarmak istediğini söyleyen 

Âzem’e şu sözlerle karşı çıkacaktır:  

“Bakalım ona göre de bataklık mı orası? O halinden memnundur. (…) bir adamı 
şartlarından soyutlayıp düşünemezsin. Onun şartları yaratmıştır bugünkü Cemil’i ve ancak, 
şartların değişimiyle,  Cemil’in değişimi mümkündür. Fakat senin anladığın anlamda bir 
değişimi Cemil’den beklemek yanlış olur. Kimdir bugün Cemil? Sınıf değiştirmiş, bozulmuş, 
çürümüş bir adam.” 

  

Nesrin’in Cemil hakkındaki düşüncelerinde,   Marx’ın, kapitalist sistemde 

sermaye sahibinin de yabancılaştığına ilişkin tespitlerine atıfta bulunulmaktadır. Ancak 

sermaye sahibi,   içinde bulunduğu yabancılaşmadan dolayı acı çekmez ve Marx bu  
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nedenle, sistemi dönüştürmesi beklenen kesimin, bu acıyı yaşayan işçi  sınıfı olduğunu 

belirtmektedir. Bu bağlamda Nesrin’e göre,    özünde köylü olan,  ancak  daha  sonraki  

nesnel koşulları içerisinde yozlaşarak, sınıf bilincini kaybeden ve yabancılaşman  

Cemil’in, yeniden özüne döndürülmesi mümkün değildir. 

Nesrin’in düşüncelerini dillendirdiği sahnede görsel anlamda perdeyi kaplayan 

Amerikan bayrağı da, söz konusu yabancılaşmanın kültürel boyutunu ortaya 

koymaktadır.  Bu görüntü ile yönetmen,   Cemil ile temsil edilen ‘modern insan’ın  

yaşadığı yabancılaşmanın,  Türkiye’nin batılılaşma politikalarının bir sonucu olarak 

hayata geçirilen ekonomik ve siyasal uygulamalarla ilişkisine göndermede 

bulunmaktadır.  

Âzem, Nesrin’in Cemil hakkındaki düşüncelerine rağmen, arkadaşını kurtarma 

çabasından vazgeçmez ve onu sık sık,   geçmişte birlikte yaşadıkları yerlere, ortak 

arkadaşlarının yanına götürür. Bu karşılaşmalarda Cemil, yavaş yavaş içinde bulunduğu 

hayatla yüzleşmeye ve  derindeki mutsuzluğunu fark etmeye başlar.  Bu yüzleşmenin 

son noktası,  Âzem’den, eşinin kendisini aldattığını öğrenmesidir.  Ancak Cemil önce 

duyduklarına inanmak istemez ve iki arkadaş kavga ederler. Kavganın ardından ise, 

Âzem, Cemil’i,   yıllardır görmediği erkek kardeşi Muhittin’in yanına götürür. İki 

kardeş arasındaki diyalog,   Cemil’in geleneksel aile değerlerinden ve geçmişinden de 

koptuğunu ortaya koymaktadır.  İşleri yoğun olduğu için annesinin ve babasının 

cenazelerine bile gelmeyen Cemil’e karşın, Muhittin köyde ailesiyle birlikte 

kalmıştır.Herkesin alay etmesine rağmen,   tek başına çalışarak  kurak bir araziyi 

verimli bir alana dönüştüren Muhittin, şimdi o toprak üzerinde her türlü meyve ve 

sebzeyi yetiştirmektedir. Köyde elektrik bağlatan tek kişi odur ve ayrıca sulama için de, 

iyi bir yöntem bulmuştur.  Doğadan ve üretim sürecinden kopmadan yaşayan 

Muhittin’in mutluluğu ve hayata bağlılığı, bu konuşmaları şaşkın biçimde izleyen   

Cemil’in yabancılaşmasını   daha da vurgulamaktadır. Nitekim Cemil, arabayla kente 

dönerlerken Âzem’e, Muhittin’in yerinde olmak istediğini söyler. Bir karış toprağa 

canla başla sarılan kardeşinin mutluluğuna özenir. Böylece,   filmin başında, hayal ettiği 

her şeye sahip olmakla övünen Cemil, filmin sonlarına doğru, kendi yabancılaşmışlığını 

fark ederek, hayatının boş ve anlamsız olduğun itiraf edecektir.  Ancak bu itirafın en 
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vurucu sahnesi, Cemil’in kardeşi ile konuşmasının ardından, doğa görüntüleri eşliğinde   

gerçekleşmektedir:  

Sekansın başında, geniş bir arazi üzerinde  etrafı seyreden Cemil ve biraz ileride   

onu izleyen Âzem görüntülenmektedir. Kamera, bir zamanlar yaşadığı yerin 

topraklarına dikkatle bakan Cemil’e yaklaşır ve   yakın plana geçildiğinde Cemil birden,  

kaybettiği birini ararcasına,   bağırarak kendi ismini söyler. Âzem,  boş araziden yanıt 

alamadıkça daha çok bağıran Cemil’e, ‘sen kimi arıyorsun?’ diye sorduğuna Cemil ona, 

‘kendimi’ diye yanıt verir.  Âzem ise bu soruya karşılık olarak arkadaşına  “sen kendini 

burada mı kaybettin ki, burada arıyorsun?” yanıtını verecektir. Bu yanıt, özünde köy 

kökenli geleneksel bir karakter olan Cemil’in, modernizasyon sürecine bağlı olarak 

yaşadığı yabancılaşmanın nedenini  tek cümle ile özetlemektedir.   

Cemil’in yabancılaşması, Rousseau’nun belirttiği gibi, ‘doğanın terk edilip  

medeniyete geçilmesiyle’ başlamıştır.  Filmde Cemil de, bu gerçekliği anlamış gibi 

görünmektedir ve eve dönüş yolunda, Âzem’e, eşini ve içinde bulunduğu hayatı 

bırakarak,  yeni bir yaşam kuracağına söz verir.    Âzem ona pek inanmasa da, eşyaları 

almak için eve dönerler. Ancak Cemil, kapıda kendisini bekleyen genç ve güzel karısını 

ve lüks evini gördüğünde, sözünde duramayacağını anlayarak, ağlamaya başlar. Bunun 

üzerine Âzem, kendi eşyalarını alarak, evden ayrılır.  Âzem’in evden uzaklaşması 

sırasında, izleyici Cemil’in bir önceki sekansta kendisini arayan seslenişini  bir kez daha 

duyar ve ardından  da bir el silah sesi duyulur.  İzleyici Cemil’in öldüğünü düşünür 

ancak ölenin hangi Cemil olduğu,  yoruma açık   bırakılmıştır: 

Silah sesi bir yanıyla,   Cemil’in özündeki,  geleneksel köylü karakterin simgesel 

ölümünü anlatır gibidir. Çünkü filmin sonunda karakter, içinde yaşadığı yozluğu fark 

etmesine rağmen,  evine ve kendisini aldatan eşine geri dönmüştür. Bu bağlamda  son 

noktada batılı modern değerlerin benimsendiği bir hayatı seçmekte ve  bu  değerlere 

teslim olarak, kendi mutlu yabancılaşmışlığı içerisinde yaşamayı tercih etmektedir.  Bu 

tercih, aynı karakterin içinde barındırdığı özünü, yani geleneksel Cemil’i bastırmak ve 

dolayısıyla onu simgesel olarak  öldürmek anlamına gelmektedir. Öte yandan bu silah 

sesinin,  Cemil’in   gerçek ölümünü anlatan bir intiharı vurguladığı da düşünülebilir. 

Çünkü Cemil, her ne kadar kapitalizmin kendisine sunduğu zenginlikleri  terk 

edemeyerek evine ve batılı yaşam tarzına geri dönmüş olsa da, Âzem ile geçirdiği süre 
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içerisinde, sahip olduklarının aslında kendisini mutlu etmediğini de fark etmiş ve ‘ilk 

bağlarından kopmuş olmanın neden olduğu yabancılaşma sürecini görmeye başlamıştır. 

Bu noktadan sonra Cemil’in, eski hayatını devam ettirmesini beklemek  mümkün 

değildir ve   bu  çelişkinin karakteri intihara sürüklediği  düşünülebilir. 

Sonuçta film, hangi sonla biterse bitsin, Cemil’in kaçınılmaz bir yabancılaşmaya 

mahkum olduğu görülmektedir.  Çünkü karakter   ya hayatını fiziksel anlamda 

gerçekten sonlandırarak, kendini dönüştürme potansiyelinden   ve özne olma 

kimliğinden tümüyle vazgeçmiştir ya da  köylü Cemil’den vazgeçerek, tüketim toplumu 

içerisinde  gönüllü olarak yok olan   milyarlarca insandan biri olmuştur. 

 Dönemin  gerçekçi filmleri içerisinde en önemli yeri tutan yönetmenlerden biri 

de Ömer Lütfi Akad olmuştur. Bu dönemde  Irmak (1972), Gökçe Çiçek (1973),  

özellikle de Gelin (1973), Düğün (1974), Diyet (1975) üçlemesiyle dikkat çeken 

yönetmen, bu filmlerinde  insan-doğa, insan-toplum, insan-insan çatışmasını anlatmıştır. 

“Gerek ‘Irmak’, gerekse söz konusu üçleme, duygusal/ruhbilimsel görünümlü öyküleri,  

temelde sağlam bir ekonomik sorunsalın içine oturtmak, kişilere bir toplumun değişim 

ve dönüşüm sancılarının simgesel niteliklerini yüklemek gibi özellikler taşırlar.”301 Bu 

filmler içinde Akad’ın göç üçlemesi olarak bilinen ve birbiriyle devamlılık taşıyan  

Gelin, Düğün ve Diyet, isimli filmleri, toplumun değişim ve dönüşüm sürecinde 

yaşanan yabancılaşmayı ortaya koyması anlamında da önemli örnekler oluşturmaktadır.  

 Üçlemenin ilki olan   Gelin filminde,  eşi,  iki oğlu, gelinleri ve torunları ile 

birlikte Yozgat’tan İstanbul’a göç eden Hacı İlyas ailesinin   kent yaşamı içerisinde var 

olma savaşı verirken geçirdiği   dönüşüm ve ödemek zorunda kaldığı bedeller 

anlatılmaktadır. Bir gecekonduda yaşayan bu geniş aile, kırsal kesimin feodal ve 

ataerkil geleneklerini şehirde de devam ettirmektedir. Ancak filmde ailenin sağlıksız 

feodal yapısı, kapitalist sistemin sağlıksız bireyci zihniyetinin simgesi olarak 

kullanılmıştır.  

 Yozgat’ın küçük tüccarlarından olan baba Hacı İlyas,   tüm malını mülkünü 

satarak,  İstanbul’da küçük bir bakkal dükkanı açmıştır. Ancak asıl amacı, zengin bir 

muhitte market açabilecek sermayeye sahip olmaktır. Bu anlamda film, 1960’lardaki 

örneklerinden farklı bir nitelik taşımaktadır.  “Gelin filminin öyküsünde canlandırılan, 

                                                
301 Dorsay, a.g.e., ss.234-235 
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örneği gösterilen aile, Bitmeyen Yol’dakine benzer türden, ekonomik zorluklar 

yüzünden büyük kente göçen ve orada işçi olarak çalışan köylülerin hikayesi”302ile 

benzerlik taşımamaktadır. Zemini 1950’li yıllardan beri oluşturulmaya başlanan tüketim 

toplumunun temel değerlerinin artık belirginleşmeye  başladığı, 1970’ler Türkiye’sinde 

yaşayan Hacı İlyas ailesinin amacı zengin olmaktır ve Doğu’nun kanaatkarlık felsefesi, 

yerini Batı’nın bireyci kapitalist algılama biçimine bırakmıştır.  Üstelik bu değerler 

öylesine içselleştirilmeye başlanmıştır ki, Doğu’nun temel birimi olan aile,  

kapitalizmin zengin olmak amacı uğruna geri plana itilmiştir.   Hacı İlyas,   hasta torunu 

Osman’ın ameliyatını,  market açmak için gereken sermayenin  kazanılması amacıyla, 

ertelemektedir.  Bu anlamda Hacı İlyas karakteri, Akad’ın tüm filmlerinde olduğu gibi 

simgesel bir anlam yüklenmiştir.  “Yozgat’ta taşını toprağını satmış, büyük kente zengin 

olmaya gelmiş olan yaşlı Hacı İlyas’ın toplumdaki değişimin yönünü çok iyi kavradığı 

görülür; feodal geri kalmışlıktan kapitalizme geçişin toplumsal sancısı Hacı İlyas’ta 

somutlaşmıştır sanki.”303 Küçük torun Osman ise, bu tür bir toplumsal sistemde,  maddi 

kazançlar için verilmesi gereken kurbanların, öte yandan kapitalist sistemin devamı 

uğruna gözden çıkarılan Doğu kültürüne ait geleneksel tüm değerlerin ve ilişki 

biçimlerinin simgesi olmuştur.  

 Gelin filmi, bu değerlendirmeler ışığında,  Türk toplumunda Batılılaşma 

sürecine bağlı olarak  yaşanan yabancılaşma  olgusunun  en çarpıcı temsillerinden birini 

gözler önüne sermektedir. Öte yandan, Hacı İlyas karakteri ile temsil edilen yeni 

sistemde,  çalışmanın amacının daha fazla kazanmak ya da para biriktirmek şekline 

dönüşmesi,   Markx’ın  yaratıcı emeğe yabancılaşma kavramını  hatırlatmaktadır. 

Çalışma etkinliğini,  insanın kendisini maddi evrende tanımasını sağlayan yaratıcı ve 

özgürleştirici bir eylem  olarak   kavrayan düşünüre göre, insanın türsel özelliği olan bu 

etkinlik, bir araç değil, amaçtır. Oysa filmde, Hacı İlyas ailesinin büyük bir çaba ile 

çalışmasının nedeni, zengin olmaktır.  Çalışmanın bu şekildeki araçsallaştırılması, 

Doğu’nun  tasavvuf felsefesine de ters düşmektedir. Tasavvufta da çalışmak, insanın 

                                                
302 Ferid Edgü “Otobüs Filmi Üzerine Soruşturmaya Cevap” Milliyet Sanat, 19 Aralık 1977, Sayı 256, 
s:4’den   aktaran Makal, a.g.e., s.74. 
303 Atilla Dorsay, “Otobüs Filmi Üzerine Soruşturmaya Cevap”, Milliyet Sanat, 19 Aralık 1977, Sayı 
256, s:4’den aktaran Makal, a.g.e., s.74. 
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kendisini  Tanrı’nın bir yansıması olarak algıladığı, önemli ve değerli bir eylem niteliği 

taşımaktadır. Dolayısıyla, çalışma eylemine atfedilen anlamın değişmesi, aynı zamanda 

Batı kapitalizminin getirdiği kültürel bir yabancılaşmayı da ortaya koymaktadır. Ancak, 

Gelin filminin  ilerleyen sahnelerinde,   bu yabancılaşmadan kurtulmanın yolu 

gösterilmekte ve bu konudaki rehberlik de, Meryem karakteri ile temsil edilen bir kadın 

tarafından yapılmaktadır.  

 Meryem karakterinde, geleneksel değerlerin modern değerlere dönüşümündeki 

birey olma süreci simgelenmektedir. Hacı İlyas ailesinde, kendisini zengin olma 

tutkusuna kaptırmayan ve  insani değerlerini unutmayan tek kişi olarak sunulan 

Meryem, bu anlamda Doğu’nun insan ilişkilerine sahip çıkmaktadır. Öte yandan 

Meryem,  başlangıçta Doğu’nun temel toplumsal birimi olan ailenin feodal yapısına 

uyum göstermekle birlikte, çocuğunun ölümünden sonra, hem  feodal gelenekleri ve 

babanın otoritesini hem de, kapitalist sistemin zengin olma tutkunsu reddederek,  kendi 

kararlarını veren bir  özne davranışıyla,    fabrikada işçi olmayı tercih edecektir. 

Ardından Meryem’in eşi Veli de aynı tercihi yaparak,  birey olma sürecinde karısının 

yanında yer alacaktır. Bu anlamda, ticaret düzeninde insanın yabancılaşmasını 

lanetleyen Akad, karşılığında emeği kutsamak zorunluluğu duymuş, oğul ise  babanın 

yönlendiriciliğine karşın,  karısını (gelin) öldürmeyip, tıpkı onun gibi bir fabrikada 

işçileşme sürecine katılarak bu kutsamanın belirgin göstereni olmuştur.304 Bu noktada 

Gelin filminde de, tıpkı 60’lardaki Karanlıkta Uyananlar ve 1970’lerdeki Maden ve 

Grev filmlerinde   olduğu gibi, kapitalizmin getirdiği yabancılaşmanın karşısına, bu 

yabancılaşmadan kurtulmanın çözümü olarak,   işçi olmak konulmaktadır.  

 Ancak burada, bilinçlenme sürecindeki temel rolün kadın karakter Meryem’e 

verilmesi önem taşıyan bir unsurdur. Üçlemenin diğer iki filminde de Akad, bilinçlenme 

sürecindeki önderliği kadın karakterlere vermektedir. Bunun kökenlerini, dönemin 

kendisinde aramak gerekmektedir. 1950’lerden itibaren başlayan kentleşme sürecinde 

ekonomik koşulların zorluğu, kadınları da işçi olarak fabrikalara ve kamusal alana 

katılmak zorunda bırakmış ve bu dönüşüm, kaçınılmaz geleneksel feodal kültürdeki 

ataerkil ideolojinin zedelenmesine neden olmuştur.  Kentin ekonomik hayatına katılan 

                                                
304 Atilla Sav, “Otobüs Üzerine Soruşturmaya Cevap” Milliyet Sanat, 19 Aralık 1977, Sayı 256, s:7’den 
Aktaran Makal, a.g.e. s.75. 



 144

kadın, değişmeye başlayacak ve işçileşme sürecinde de bu değişim, bilinçlenme  

sürecine dönüşecektir. Akad filmlerinde Türkiye gerçeklerini göz ardı etmeyen bir 

yönetmen olduğundan, üçlemesinde kadınlara önemli bir konum vermiştir. 305 

 Üçlemenin ikinci filmi olan Düğün’ de de, çarpık kentleşme sürecinin ortaya 

çıkardığı yabancılaşmayı anlatan Akad, bu kez  işportacılık yapan bir ailenin yükselme 

tutkusundan  yola çıkmaktadır. Altı kardeşten oluşan aile, feodal değerleri tümüyle 

korumakta ve filmin sonunda Zelha’nın isyanına kadar da bu değerleri  devam 

ettirmektedir. Bu süreç, görsel açıdan da desteklenmekte ve filmde, gecekondu 

bölgelerinde kurulu hayatın aslında geleneksel kesimin yaşamını, törelerini ve kültürel 

değerlerini yansıttığı gösterilmektedir.   

 Akad, bu filmde de, Gelin filmindeki geleneksel modern çatışmasını korumuş ve 

bu çatışma üzerine kurulan  diyalektik bir bakış açısını ortaya koymuştur.  Köylü zekası 

ile kapitalist sistemde yükselmenin yolunu bulan, bu amaçla küçük çapta ticaret 

yapmanın yanı sıra, asıl sermaye birikimini kız kardeşlerine karşılık topladığı başlık 

paralarıyla sağlamayı düşünen ağabeyin karşısına, antitez olarak Zelha’nın Doğu’yu ve 

gelenekleri simgeleyen idealizmini  koymaktadır. Diyalektiğin son aşamasında ise 

Zelha’nın Urfa’dan gelen  ve İstanbul’da bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan 

sözlüsü Ferhat yer almaktadır. Böylece filmin sonunda , emeğe dayalı bir çözüm yolu 

önerilmektedir.306 Dolayısıyla Akad, üçlemenin ikinci filminde de, yabancılaşmadan 

kurtulmanın yolunu,  proleterleşme  ile bağlantılandırılmaktadır.  

 Üçlemenin son filmi olan Diyet ise,  hem Gelin’in hem de Düğün’ün devamı 

niteliğindedir.  Bir şekilde, fabrikada işçi olma sürecine geçişle biten ilk iki filmden 

sonra Diyet, bu kahramanların işçi olduktan sonraki yaşamlarını konu edinmiştir. 

Kentleşme ve gecekondulaşma süreci ve buna dayalı sorunlar, bu filmde de,   kapitalist 

üretim ilişkilerine dayalı bir sistem eleştirisi olarak ele alınmış ve emek sermaye 

çelişkisine dayalı Marxist yabancılaşmaya atıfta bulunulmuştur. Bu anlamda, Akad’ın 

diğer iki filminde  işçi olmak  çözüm yolu olarak gösterilirken, bu filmde  işçilik,   artık 

bir sınıf bilincine erişme aşamasına doğru ilerlemekte ve yabancılaşmadan kurtulmanın 

yolu olarak,   örgütlenme zorunluluğuna vurgu yapılmaktadır.   

                                                
305 Bülent Görücü, “Türk Sinemasında İşçi : 1973 Sonrası-I”, Yeni Film 3, Ekim-Aralık 2003, s.92-93 
306 Dorsay, a.g.e. s.43-44. 
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Filmde baştan itibaren, sendikalı sendikasız ayırımı yer almakta, sendikalı olmanın 

işçiler için sağladığı avantajlar ve patronların sendikaya karşı olmaları ile ilgili bilgiler 

verilmektedir. Yabancılaşma olgusu  ise,  işçinin emeğe ve üretim  sürecine 

yabancılaşmasını açıklayan unsurlar  yoluyla ortaya konulmaktadır.  

Sanayileşmeye bağlı olarak, el emeğine dayalı üretimden fabrikalara geçişle 

birlikte, makineler insandan daha önemli bir nitelik kazanmışlardır. Emek sürecinde, 

işçiyi, yaptığı işe ve ürettiği ürüne   yabancılaştıran makineleşme, onu temel insani 

etkinliği olan yaratıcı emek sürecinden kopartarak, önemsiz bir araç haline getirmekte 

ve böylece insani özüne yabancılaştırmaktadır. Yönetmen, filmin  başında ve sonunda,  

kendisini makineye kaptırarak sakat kalan işçiler aracılığıyla, bu yabancılaşmayı 

simgesel boyuta taşımakta ve benlikteki sakatlanmayı, fiziksel bir sakatlanma olarak 

ortaya koymaktadır. İşçilerin makineden ‘canavar’ olarak söz etmeleri de, bu simgesel 

anlamın uzantısını oluşturmaktadır. 

Benzeri bir simgesel anlatım, Erden Kıral’ın Bereketli Topraklar Üzerinde (1979) 

isimli filminde de görülmektedir. Kapitalist sistemin temel unsuru olan makineleşmenin 

tarım işçileri üzerindeki etkilerine değinen filmde,  ırgat başı, ağanın da zorlamasıyla, 

45 kişinin çalışması gereken patoz makinesinde, uzun çalışma saatleri ile   35 kişiyi 

çalıştırmaktadır. Öte yandan, makinede çalışacak işçilerden iki tanesinin işine son 

verilmesi nedeniyle,   makinenin başına Pehlivan Ali geçirilecektir. Ancak hiç tecrübesi 

olmayan Ali, kolunu makineye kaptıracak ve ağanın, arabasının kirleneceğinden endişe 

ederek,  onu hastaneye götürmemesi üzerine, arkadaşlarının önünde kan kaybından 

ölecektir.  

 Şerif Gören tarafından çekilen   Endişe (1974)  filminde de, pamuk toplama 

makinelerini izleyen işçilerin yüzündeki endişe ifadesiyle, ağanın yüzündeki 

memnuniyet   ifadesi, emek sermaye çelişkisinin görsel anlatımını ortaya koymaktadır.   

Makine, çok sayıda işçinin hep birlikte toplayacağından daha fazla pamuğu, onlardan 

daha kısa sürede ve işçiye hiç ihtiyaç duymaksızın toplanabilmektedir. Bu noktada işçi, 

kapitalistin gözünde makineden daha değersiz bir araç olarak görülmektedir.  Benzeri 

bir  ifade, Sürü(1978)  filminde tarımda makineleşmenin simgesi olan traktörleri izleyen 

karakterin yüzünde de görülmektedir.  
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  Diyet’te, işçinin yabancılaşmasına ilişkin bir başka boyut da, fazla mesai 

ücretleri üzerinden vurgulanmaktadır. Hacer ile Mustafa’nın evlenmeleri ve yeni bir ev 

yapmak için para biriktirmek istemeleri, onları daha çok çalışmak ve fazla mesaiye 

kalmak zorunda bırakacaktır. Ancak fazla mesai ücretlerinin, iki yıl önceki ücretlerle 

aynı düzeyde olması, onların amaçlarına ulaşmalarını olanaksızlaştırmaktadır.   Marx’ın 

işçi ne kadar çok üretirse, o kadar yoksullaşır307 şeklinde özetlediği bu gerçeklik, Hacer 

ve Mustafa’yı , içinde bulundukları yoksulluğa mahkum eden ve kapitalist üretim 

ilişkilerinin,  olduğu gibi devam etmesini sağlayan temel etkendir.  İşçinin üretimi, 

sermayeye kar olarak geçmekte ve sermaye bu güçten yararlanarak, işçinin çalışma 

koşullarını belirlemektedir. Böylece sistem, bir kısır döngü içerisinde doğallaşarak 

devam etmektedir.  

 Filmde, Hacer’in yabancılaşmadan kurtulma süreci bu noktada hız kazanmaya 

başlamaktadır. Sendikanın fazla mesai ücretleri konusunda yasal miktarı talep etmesi ve 

kendisinin tüm zamanını çalışarak geçirdiği halde, yoksulluktan kurtulamıyor olması,   

onu bir sorgulama sürecine götürecek ve bu süreç sonunda Hacer, kocasına rağmen,  

sendikalı işçilerin yanında yer alacaktır.  Hasan ise, patronun adamı olan ve kendisine o 

işi bulan Bilal Usta’nın onu azarlamasından sonra, kolunu makineye kaptıracak ve 

böylece, borcunun diyetini kolu ile ödemiş olacaktır. Hacer’in  bu noktada işçilere 

söylediği ‘suçlu bizleriz’ cümlesi, hem onun bilinçlenmesini göstermekte hem de,  

işçinin yaşadığı sömürü ve hayati tehlikeye karşı tek geçerli yolun, birleşmek ve 

örgütlenmek olduğuna yönelik çözüm önerisini ortaya koymaktadır.  

 Akad, işçi sınıfının yabancılaşmasını ve bu yabancılaşmadan kurtulmasını 

anlatırken, filmde aynı zamanda dönemin ülke gerçeklerine de vurgu yapmaktadır. 

İşçilik, sendika , sömürü gibi kavramlar, göçmenlere  yabancı olduğu için,  kapitalist 

sınıf,  işçilerini göçmenlerden seçmeyi tercih etmektedir. Sendikalaşma konusunda daha 

isteksiz davranan bu kesim, aynı zamanda daha ucuza çalışmayı da kabul etmektedir. 

Bu anlamda gelenekler, hemşerilik ve yabancılık, filmde, sendikalaşmanın ya da 

bilinçlenmenin önündeki önemli engeller olarak ortaya konulmuştur. Bu noktada Akad, 

hem bu filmde hem de üçlemenin diğer iki filminde, değişim olgusunu gündeme 

getirmektedir. Göç edenlerin değişmesi gerekmektedir ancak, bu değişim sancılı 

                                                
307 Marx, 1844 El Yazmaları  a.g.e., s. 141.  
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olmakta ve geleneksel kültürün insanlık tanımından bir çok unsuru yok etmektedir. 

Değişimle birlikte, göçmenler, kendileri ile aynı durumda olan insanlarla rekabet etmek 

ve bu rekabette bazen kurban vermek bazen de başkalarını ezmek zorunda 

kalmaktadırlar.308  

 Akad’ın filmlerinde bu anlamda, Marxist yabancılaşmaya her zaman, kültürel bir 

yabancılaşma da eşlik etmektedir. Hacer’in kayınpederi Yunus’un yaşadığı yalnızlık ve 

yabancılaşma, bu kültürel yabancılaşmanın filmdeki en somut örneğini oluşturmaktadır. 

Kent değerleri karşısında yıkılmaya mahkum olan geleneksel değerlerin temsilcisi 

Yunus Dede’nin,  kente uyum sağlayamaması ve filmin sonundaki ölümü,  geleneksel 

kültürün geri dönülemez yok oluşunun simgesel ifadesi olarak değerlendirilebilir.  

Batılılaşmanın insanlar üzerindeki bireyci etkileri dolayımıyla, kültürel 

yabancılaşmaya  örnek olarak verilecek bir diğer temsili de, Bilal Usta karakteri 

oluşturmaktadır. Kendi sınıf çıkarları karşısında, bireysel çıkarlarını tercih ederek, 

sermayenin yanında yer alan Bilal Usta, hem geleneksel cemaat toplumunun 

dayanışmacı niteliğinden hem de ona temel oluşturan İslam kültüründen uzaklaşmıştır. 

Bu   kültürel yabancılaşmanın yanında, Bilal Usta ayrıca, bir proleter olarak Marxist 

anlamdaki bir yabancılaşmaya da maruz kalmaktadır. Bilal Usta’nın ve sendikasız 

işçilerin yaşadığı yabancılaşmanın devamına rağmen, film, Hacer’in sendikalı işçiler 

gurubuna katılmasıyla sonuçlanan bilinçlenme sürecini ön plana alarak,  umutlu bir 

sonla noktalanmaktadır.  

 Endişe ve Bereketli Topraklar Üzerinde filmlerinde de, yine   göç hikayesi 

üzerinden kapitalist sistemin sömürüye dayalı üretim ilişkilerinin eleştirisi yapılmakta 

ancak bu kez merkeze tarım işçileri alınmaktadır.  Her iki filmde de sömürüye direniş 

bulunmaktadır ancak,  Endişe  filmindeki direniş,  işçilerin topluca işi bıraktıkları bir 

birleşmeyi gündeme getirirken,  Bereketli Topraklar Üzerinde filmi, Pehlivan Ali’nin 

ölümünden sonra, pamuk tarlalarının yakan Zeynel’in bireysel tepkisi ile sona 

erdirilmektedir. 309 

  Yılmaz Güney’in takipçilerinden olan   Yavuz Özkan’ın çektiği Maden (1978) 

ve    Demiryol (1979)  filmleri de,  benzeri bir biçimde,  kapitalist sistemin sömürüye 
                                                
308 Görücü, a.g.m., s.91-92. 
309 Bülent Görücü, “Türk Sinemasında İşçi : 1973 Sonrası-2, Tarım İşçilerinin Durumu : Pamuğun Teri”, 
Yeni Film 5, Nisan-Haziran 2004, s.62 
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dayanan üretim ilişkileri içerisinde zorunlu olarak yaşanan yabancılaşmayı ve   işçilerin 

grev ile somutlaşan  bilinçlenme sürecini anlatmaktadır.  

Yavuz Özkan, Demiryol ile ilgili şunları söylemektedir:  

 
“Bu filmde gelişen işçi sınıfı hareketine, işbirlikçi burjuvazinin indirmek istediği 

darbe girişimlerini sergilemeye çalıştım. Bir kamu kuruluşu olan demiryollarındaki greve, 
ekonomik planda hiç ilgisi olmadığı halde, politik planda ilgilenenlerin oynadıklarını 
oyunları sergilemek istedim. Bu ana tema içinde toplumun, çeşitli kesimlerindeki örnekleri 
alarak, bu baskı, terör ve demogojiyi örgütlü ve birlik içinde püskürtmenin mümkün 
olabileceğini vurgulamak istedim.”310 

 
 Maden, maden ocaklarındaki işçilerin grevini anlatırken,   Demiryol’da  greve 

giden, demiryolu   işçileridir. Film, kapitalist sistemin getirdiği sorunlardan kurtulmak 

için  iki farklı çözümü gündeme getirmektedir. Bunlardan ilkini,  silahlı eylemdir. 

Bülent ve arkadaşları, büyük bir süpermarketin yiyecek taşıyan kamyonunu kaçırarak,   

yiyecekleri, yoksul gecekondu halkına dağıtırlar.   Ancak halk   desteğinden yoksun 

olarak gerçekleştirilen kaçırma eylemi, polislerin eylemcileri takibi sonucunda silahlı 

bir çatışmaya dönüşecek   ve Bülent, saklandığı evde polisler tarafından öldürülecektir. 

Yönetmen böylece,   bir çözüm yolu gibi gösterdiği silahlı eylemin, aslında sisteme 

yönelik mücadelede  sonuçsuz kalacağını vurgulamaktadır.   

 Bülent ve arkadaşlarının, polisten kaçarken sığındıkları evde yaşayan Sibel, 

filmdeki Batılılaşma sürecinin toplumda ortaya çıkardığı ahlaki çöküntüyü anlatmakta 

aracılık yapan temel karakter olarak kurgulanmıştır. Zengin bir hayata özenen Sibel’in, 

ders vermek için gittiği burjuva evleri, batılı değerlerin benimsendiği, insanların ahlaki 

bir çöküntü içerisinde oldukları olumsuz karakterleri göstermekte ve  Batılılaşmaya 

bağlı olarak yaşanan    kültürel yabancılaşmayı sergilemektedir.  

 Yönetmenin, sisteme yönelik ikinci çözüm önerisi ise, işçilerin birleşmesi ile 

gerçekleşmektedir. Haklarını aramak için greve giden demiryolu işçilerine katılmak 

isteyen öğrencilerin yanında, grevi bölmek ve engellemek isteyen guruplar da 

bulunmaktadır. Dolayısıyla,  Haydarpaşa’da gerçekleşen bir   patlama, grevcilere mal 

edilecek, ancak bu provokasyon da başarılı olamayacaktır. Sonuçta, farklı iş kollarından 

işçiler, demiryolu işçileri ile dayanışma kararı alacaklar ve grev başarıyla sona 

                                                
310 Zeynep Oral, “Yavuz Ökan/Demiryolu”, Milliyet Aktüalite, 20 Nisan 1980’den  aktaran: 
Scognamillo, s. 381-382. 
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erecektir.311 Bu anlamda filmde yönetmen,  sanayileşme sürecine bağlı olarak kapitalist 

sistemin sömürüye dayalı üretim ilişkilerini,  toplumsal – ekonomik koşullar 

bağlamında, materyalist bir bakış açısı içerisinde anlatan sınıfsal yabancılaşmayı ortaya 

koymaktadır.   Bu anlamda, Karanlıkta Uyananlar filmi ile benzerlik gösteren bu iki 

filmde de,   yabancılaşmadan kurtulmak için, proleter devrimi sağlayacak bilinçlenme 

sürecinde önemli bir adım olarak görülen grev ve örgütlülük önerilmektedir.  Ancak,  

1970’lerin siyasi ortamının getirdiği keskinlik nedeniyle, bu iki filmde, 1960’lara göre 

daha sert bir üslup kullanılmıştır.    

Sonuç olarak, 1960 ve 1970’lerdeki toplumsal gerçekçi Türk sineması, evrensel 

bir dile   sahip olabilmek amacıyla, Batılı estetik kalıpların kullanıldığı bir sinema 

üslubunu benimsemelerine rağmen, içerik anlamında, özelikle 1950’lerdeki Batılılaşma 

politikalarının  Türk toplumunda, yetmişlere kadar  ortaya çıkardığı sorunları dile 

getirmiş ve bu bakış açısı doğal olarak yabancılaşma olgusunun sinemadaki  

yansımasını da ortaya çıkarmıştır. 

Filmlerde  yabancılaşmanın ilk boyutunu,  batılılaşma politikalarının ekonomik 

alandaki yansımasını oluşturan kapitalist üretim ilişkilerine bağlı Marxist yabancılaşma 

biçimi oluşturmaktadır. Özel mülkiyet ve emek – sermaye çelişkisinin ön planda olduğu 

temalar üzerinden kurgulanan öykülerde, işçilerin grev veya  örgütlenme ile temsil 

edilen  bilinçlenme süreçleri anlatılmakta, böylece   yine Marxist  literatürde 

yabancılaşmadan kurtulmak için tek yol olarak önerilen proleter devrime geçiş  sürecine 

göndermede bulunulmaktadır. Bu tür filmler, sanayileşme sürecinin hız kazandığı ve 

buna dayalı olarak işçi sınıfının daha belirginleştiği   1970’lerden itibaren   ön plana 

çıkmıştır.  

Dönemin filmlerinde görülen yabancılaşma olgusunun bir diğer boyutunu da,  

sanayileşmeye bağlı olarak yaşanan çarpık kentleşme sürecinde,   Doğu-Batı 

dikotomisine dayalı bir şekilde ortaya çıkan kültürel yabancılaşma süreci 

oluşturmaktadır. Bu  merkezde ilerleyen  filmlerde, geleneksel değerlerin modern 

değerlerle yer değiştirmesine bağlı olarak ortaya çıkan trajediler konu edilmekte, 

dağılan yuvalar, kötü yola düşen veya intihar eden genç kızlar üzerinden,   Batı’nın 

bireyci zihniyeti eleştirilerek, Doğu’nun temel birimi olan ailenin önemi 

                                                
311 Bülent Görücü, “Türk Sinemasında İşçi : 1973 Sonrası-I”, Yeni Film 3, Ekim-Aralık 2003, s.96-97. 
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hatırlatılmaktadır.  Buna paralel olarak, yabancılaşma olgusunun etkileri de, birey 

üzerinden değil, aile birimi üzerinden ele alınmakta ve bu bakış açısı, filmlerin görsel 

unsurlarıyla da desteklenmektedir.  Evler ailenin temel mekanı olarak işlev görmekte, 

evde, köy meydanında ya da kentlerde, bireyler genellikle aile ya da ait oldukları gurup 

içerisinde görüntülenmektedir.  Cemaat toplumu özelliklerinin hâlâ  etkilerini koruduğu 

bu dönemde yabancılaşma olgusu da, bireyleri değil, gurupları etkileyen bir durumdur.  

İnsanların bağlı bulundukları gruplardan  kopmaya başlaması ve   bu kopuşun sinema 

diline  yansıması, Türk sinemasında 1980’lerle birlikte başlayan bir süreçle birlikte 

gelişmiştir.  

 

b- Geleneksel Sinema Anlayışı   

1965 yılında yapılan seçimlerle birlikte iktidara gelen Adalet Partisi, Türk 

toplumunun  ekonomik alanda liberal,  siyasal ve kültürel alanda ise geleneksel-

muhafazakar bir döneme geri dönüşünü  ifade etmektedir. Bu anlamda 1965 seçimleri,  

27 Mayıs Devrimi’nin ve 1961 anayasasının ideolojik yapısına ters bir anlayışı ifade 

etmektedir. Bu dönüşümün sinemadaki yansımaları da kısa zamanda etkilerini 

göstermiştir. “27 Mayıs'ın karşı olduğu görüşlerin savunucuları olanların yeniden 

iktidara gelmesiyle birlikte, Türk sinemasında 27 Mayıs'ta başlayan eğilim bitmiştir.”312 

Bir yandan DP iktidarı döneminde sansür uygulamalarının yeniden ve katı biçimde, 

özellikle de toplumsal gerçekçi filmler için  uygulanmaya başlanması, öte yandan 

Yeşilçam sinemasının kendi işleyişinden kaynaklanan iç dinamikler nedeniyle,  Türk 

sineması gerek niteliksel gerekse biçim anlamında daha ticari ve daha sağda konumlanan 

yeni bir döneme girecektir.  

Özellikle, 1965’de, Halit Refiğ’in  Haremde Dört Kadın filminin gösteriminin  

protestolarla yarıda kesilmesinden sonra, o döneme kadar yaptıkları toplumsal gerçekçi 

filmleri,   batılılaşma çabalarının bir yansıması olarak değerlendirip, hata olarak 

yadsımaya başlayan yönetmenler,  Sinamatek çevresinden ve sol düşünceden, 

dolayısıyla da toplumsal gerçekçi filmlerden uzaklaşmış,   Türk Film Arşivi etrafında 

toplanarak,  siyasi iktidarın geleneksel muhafazakar ideolojisinin Türk sinemasındaki 

temsilciliğine soyunmuşlardır.  

                                                
312 Atam, Görücü, a.g.m., s:47. 



 151

Başta Halit Refiğ, Metin Erksan ve Duygu Sağıroğlu olmak üzere Yeşilçam 

yönetmenlerinin geçirdiği bu dönüşümde, 1966 yılından itibaren kendisi de ideolojik bir 

değişim yaşayan  Kemal Tahir’in düşünceleri etkili olmuştur.  

 Marx’ın  Asya kökenli toplumların, Batılı toplumlardan farklı bir gelişme çizgisi 

gösterebileceğine yönelik düşüncelerine dayanan Asya Tipi Üretim Tarzı kuramını temel 

alan Kemal Tahir, 1966’da yazdığı,   Devlet Ana isimli romanında, Osmanlı Devleti’ni, 

sınıflar üstü ve koruyucu bir sistem olarak   tanımlamaktadır.313 Bu dönemden itibaren, 

Türk toplumunun sınıflı bir toplum olduğu yolundaki tahlilleri reddeden Tahir,  farklı 

gelişim çizgileri gösteren Doğu ve Batı uluslarının, birbirinden farklı özellikler 

taşıdığını, dolayısıyla  ülkelerin somut gerçeklerinin anlaşılabilmesi için, her ülkenin 

kendi özgül tarihsel koşullarının ortaya çıkarılması gerektiğini, bu bağlamda Türk 

toplumunu, Batı’nın ölçütleri ile değerlendirmenin yanlış olduğunu ileri sürmüştür.314 

Türk Film Arşivi etrafında toplanan yönetmenler de, Sinematek çevresinin kendilerine 

yönelttikleri  eleştiriler karşısında, kuramsal bir temel bulma arayışı ile, Kemal Tahir’in 

söylemlerine paralel düşünceleri,   Türk sinemasına uyarlamışlardır.  

Türk toplumunun sınıflı bir toplum olduğu tezine dayalı filmler çekmenin ve  bu 

filmlerin de, estetik anlamda evrensel ölçütlere uygun olmasını sağlamaya çalışmanın,   

Türk sineması için bir tür yabancılaşmaya yol açtığını savunan Türk Film Arşivi 

taraftarları, onun yerine biçim ve içerik olarak, daha yerel bir sinema anlayışının 

oluşturulması gerektiğini savunmuşlar ve bu düşüncelerine uygun olarak, ‘halk 

sineması’, ‘ulusal sinema’ ve ‘milli sinema’ düşüncelerini gündeme getirmişlerdir.  Bu 

üç bakış açısı arasında farklılıklar olmasına rağmen, temelde aynı şeye, Sinametek’ in 

Batılı sinema anlayışına ve Marxist söylemine karşı çıkmaktadırlar.  

 Halk sineması kavramını, yönetmenlerin, dönemin koşulları içerisinde Yeşilçam 

sinemasında varlıklarını sürdürebilmek için karşı karşıya bulundukları ticari film çekme 

zorunluluğuna,  kuramsal bir dayanak arama çabaları olarak değerlendirmek 

mümkündür. Bu çabadan yola çıkan yönetmenler, dünyadaki örneklerinin özellikle de 

İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının etkilerini taşıyan toplumsal gerçekçi sinemanın   

özünde,  siyasal alandaki batılılaşma hareketinin  bir uzantısı olduğunu ve  Türk 
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sinemasının batılılaşmasına yol açtığını   ileri sürmüşlerdir.  Akımın   tıpkı   27 Mayıs 

Hareketi gibi, halktan kopuk olduğunu belirten yönetmenler,  Otobüs Yolcuları, Gurbet 

Kuşları ve Acı Hayat dışındaki örneklerinin, halk arasında popüler olmamasını, bu 

düşüncelerinin kanıtı olarak göstermektedirler.315  Bu nedenle artık bu batılı sinema 

anlayışının terk edilerek,  Türk halkını tanımak ve onun tercihlerini yansıtan Halk 

Sineması örnekleri vermek gerektiğini ileri sürmüşlerdir.   

 Halk sinemasını savunan yönetmenlerden Halit Refiğ’e göre Türk sineması, her 

şeyden önce, sektörün işleyişi nedeniyle bir halk sineması niteliği taşımaktadır. “Türk 

sineması yabancı sermaye tarafından kurulmadığı için emperyalizmin sineması,   milli 

kapitalizm tarafından kurulmadığı için burjuva sineması, devlet tarafından kurulmadığı 

için devlet sineması değildir. Türk sineması doğrudan doğruya Türk halkının film 

seyretme ihtiyacından doğan ve sermayeye değil, emeğe dayanan bir sinema olduğu için 

bir ‘halk sineması’dır.”316  Bu düşünceden yola çıkan yönetmenler, kitlelere yönelik bir 

sanat olan sinemanın, halkın anlayacağı bir dile dayandırılması gerektiğini ileri 

sürmekte ve bu dilin de, içinde bulunulan toplumsal yapıya ve ulusal kültüre uygun 

olmak zorunda olduğunu ifade etmektedirler. Bu nedenle de, halk sineması 

uygulamalarında, Batıcı aydınların düşünceleri değil, halkın beğenileri kriter 

alınmalıdır. Bu kriterlerin temelinde, popüler yerli kültür ve popüler yabancı kültür 

olmak üzere  iki temel kaynak  bulunmaktadır. “Halk Sineması halkın geleneksel 

kültüründen ve temaşa tercihlerinden ve önemli bir ölçüde de yabancı sinema 

etkilerinden gelen bir sinemadır. Çünkü bizim sinemamıza baktığımızda gördüğümüz 

en tipik olaylardan birisi, yabancı filmlerden yapılan adaptasyonlardır.”317 Halk 

sinemasına özgü düşünceleri ile, Yeşilçam’ın ticari filmlerini meşrulaştırmaya çalışan 

yönetmenler,  sinematek çevresindeki  sinema yazarlarının ciddi eleştirilerine hedef 

olmuşlardır.  

Onat Kutlar’a göre,  Refiğ’in halk sineması olarak tanımladığı sinema, temelde bir 

halk eğlencesidir. Bu eğlence, bir sektör ve ticaret alanı olduğu için, türünün ve 

özelliklerinin halk tarafından belirlenmesi mümkün değildir.  Bu anlayış içerisinde 

                                                
315 Yaylagül a.g.m. s. 254-255. 
316 Halit Refiğ, a.g.e., s. 113.  
317 İbrahim Türk, Halit Refiğ Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2001, 
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üretilen filmler, halkın beynini yıkayan, bilinçlenmesine engel olan kalitesiz 

filmlerdir.318   Nijat Özön de halk sinemasını popülist bir yaklaşım olarak 

nitelendirmektedir.  

Ortada halkına, izleyicisine yabancı kalmış bir sinemacının koşullandırdığı izleyici 
ile bu izleyicinin günlük beğenisinin koşullandırdığı sinemacı arasındaki alışveristen başka 
bir şey yoktur. Batının en döküntü filmlerini yalnız kılık kıyafet, ad, çevre değiştirerek, 
tümüyle köksüz, temelsiz biçimde izleyicinin karşısına yüzlerce kez çıkarıp onu 
koşullandıracaksınız, beynini yıkayacaksınız, sonra da bu koşullanmış izleyicinin beğenisini 
yansıtan sinemayı “halk sineması” diye niteleyeceksiniz! Nitekim sonuç şu oluyor : Bu 
izleyici, kendi yaşayışını gerçekten yansıtmaya çabalayan denemeleri yadırgıyor, buna 
karşılık batı filmlerinden sahne sahne, çekim çekim aktarılan kopyaları tutuyor. 319 

 
Eleştirmenler ile yönetmenler arasındaki bu tartışmalar uzun süre devam etmiş, 

bununla birlikte yönetmenler kuramsal olarak tanımlamaya çalıştıkları bu sinema türü 

içerisinde örnekler vermeyi denemişlerdir.  Halit Refiğ,  bir halk türküsünden yola 

çıkılarak filme alınan ve bu nedenle de anonim  kaynaklı bir film olan   Karakolda Ayna 

Var (1966) ve ardından çektiği Kız Kolunda Damga Var (1966) isimli filmlerinin, halk 

sineması örnekleri olduğunu ileri sürmekte ve filmlerin kazandığı gişe başarısını da bu 

düşüncesine kanıt olarak göstermektedir. Yine Refiğ’e göre,  Atıf Yılmaz’ın Köroğlu 

(1968) ve Ömer Lütfi Akad’ın  Hudutların Kanunu (1966) isimli filmleri de bu tür 

içinde değerlendirilmesi gereken filmlerdir.   

Hudutların  Kanunu’nu , ‘ekonomik temeli bakımından büyük ölçüde halk 

sineması örneği olmasına rağmen, düşünsel anlamda iyi niyetli fakat yanlış bir kapıkulu 

filmi olarak değerlendiren Refiğ, filmin asıl değerinin biçimsel özelliklerinden 

kaynaklandığını vurgulamaktadır. Filmi önemli kılan unsur, Akad’ın konuyu  Batı 

sinema anlayışından farklı bir yaklaşımla ele almış olmasıdır. Batı sinemasında, 

toplumsal olayların ancak, bireyler üzerindeki etkisi nedeniyle önem kazandığını  ve bu 

nedenle de, bu sinemaların genellikle bireyci bir anlayışa dayalı şiddet gösterileri 

olduğunu belirten Refiğ, Akad’ın ise, filmini çekerken,  doğulu bilgelere özgü bir 

soğukkanlılık içerisinde davrandığını, bireyi, içinde bulunduğu toplumsal sistemin 

önüne almadan ve o sistem ile ilişkisi bağlamında ele aldığını ileri sürmektedir. 320 
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Halit Refiğ, halk sinemasını savunmasının gerekçesini, bu tür filmlerin, kendisi, 

Metin Erksan ve Ömer Lütfi Akad gibi Türk sinemasının önemli yönetmenleri için,  iyi 

filmler yapma konusunda önemli bir kapı araladığı yolundaki iddiasına  

dayandırmaktadır. Halk Sineması kavramı ile, Yeşilçam sisteminin işleyişini 

vurgulayan yönetmen, bu tür filmler yapmayı savunmaktan çok,  kendi  istedikleri 

filmleri çekmek için,  halk sinemasına ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.321  Bu düşünce 

yapısı aslında Refiğ’in, emek – sermaye mantığı içerisinde işleyen Yeşilçam 

sistematiğinde, tam da Marxist bir yabancılaşma içerisinde bulunduğunu 

göstermektedir. Refiğ’in, halk sineması kavramına yönelik açıklamalarına konu olan 

filmlerin,  pazar içerisinde var olabilmek için yönetmenlerin çekmek zorunda oldukları 

ancak, kendi özlerini yansıtmadığı için, onları ürettikleri ürüne  yabancılaştıran , meta 

nesneler olduğunu söylemek mümkündür.  

Halk sineması kavramına yönelik açıklamalar,    yönetmenlerinin, artık ticari 

filmler çekme zorunluluğunu meşrulaştırmakta yetersiz kalmıştır. Bu noktada, başta 

Halit Refiğ olmak üzere Metin Erksan ve Duygu Sağıroğlu, 1966 ve 67 yıllarından 

itibaren, temelde halk sineması kavramından çok da farklı olmayan ulusal sinema 

kavramını  gündeme getirmişlerdir. “Ulusal Sinema da halk sineması  gibi, bir anlamda 

Yeşilçam’a içkin ticari pratikleri savunan ve meşrulaştıran bir kuramdır. Çıkış 

noktalarını yine ATÜT oluşturmaktadır. 

Halk sineması yapmak için, öncelikle toplumsal yapının ve kültürün bilinmesi 

gerektiğini belirten  yönetmenler, bunun ancak ATÜT ile gerçekleştirilebileceğini ileri 

sürmüşler ve bu noktada ATÜT  kuramı, bu kuramın sinema alanında da geçerli 

olduğunu düşünen ulusal sinema savunucularının görüşlerine, kuramsal bir zemin ve 

bilimsel bir çerçeve kazandırmıştır: 

  Türk toplumu ve Batı toplumlarının  alt yapı özelliklerinin birbirinden farklı 

olduğu düşüncesinden yola çıkan Ulusal Sinemacılara göre,  bu farklılık üst yapı 

kurumlarındaki gelişimi ve dolayısıyla bu toplumların sanat anlayışlarını da 

etkilemektedir.  “Sınıflı toplumların bir ürünü olan ve bireyin dramını anlatan tiyatro 

ile; sınıfsız bir toplumun ürünü olan ve toplumun tasvirini yapan Karagöz oyunu 
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arasında kapanması mümkün olmayan bir uçurum vardır.”322  Batı sanatları olan resim, 

tiyatro ve roman etkisinde gelişen burjuva  sinemasına karşın,  Türk sineması, Osmanlı 

toplumunda sinemadan önce var olan minyatür, tuluat ve orta oyunu gibi halk 

sanatlarının etkisinde gelişmiştir. Örneğin sinemamızı iki boyutlu niteliği, geçmişteki  

minyatür sanatının özelliğidir.323   

 Akımın kuramcısı Halit Refiğ, bu düşüncelerden yola çıkarak, sinemanın 

evrensel   değil, yerel olması gerektiğine inanmakta ve bunun için de, öncelikle ulusal 

kültür unsurlarının bilinip, sinemanın da buna dayandırılması gerektiğini ileri 

sürmektedir. Bu noktada  “Ulusal Sinema kavramı, bir yandan halk sinemasına, bir 

yandan da batı sineması hayranlığına karşı bir tepkiden doğmuştur.”324  Halk 

sinemasının birbirine benzer belli kalıpların tekrarlandığı anonim  nitelikli  bir sinema 

anlayışı olduğunu,   ulusal sinemanın ise, ulusal gerçeklere dayandırılması gerektiğini 

ileri süren Refiğ, ulusal sinemanın “olan bir şeyin değil, yapılması gereken bir şeyin 

tarifi”325 olduğunu   ve bu anlamda ulusal sinemanın,  halk sinemasından farklı bir 

anlam taşıdığını ileri sürmektedir. Ayrıca, ulusal sinema, toplumsal gerçekçi sinemadan 

da farklı bir anlam taşımaktadır.  

 “Toplumsal gerçeklerde bir genelleme var. (…)Her toplum için uygulanabilir 
genel, sosyal kanunlar söz konusu, Halbuki biz artık ne iddia ediyoruz? Her yere 
uygulanabilecek mutlak kurallar yok. Toplumdan topluma, zamanın içinde değişen şartlar 
var. İşte ulusal gerçekçilik bunun sonucu. Bunun da Türk sinemasının halihazırda geçerli 
olan “Halk Sineması”ndan belli bir farkı var. O anonim. Burada ise bir yorum var. Burada 
bir yaklaşım meselesi var.”326 

 
Açıklanan düşünceler ışığında Halit Refiğ’in ulusal sinema anlayışında temel 

olarak, toplumsal gerçekçi filmler çektiği dönemde  sahip olduğu Batı karşıtı perspektifi 

hâlâ koruduğunu, ancak 1965 sonrasında bu perspektifin, gelenekselci yerel  unsurların 

yeniden üretilmesi yolunda dönüştüğünü söylemek mümkündür. Ancak bu yerellik 

öğesi, yönetmeni zamanla Bir Türke Gönül Verdim(1969)   filminde olduğu gibi,  

milliyetçi hatta dinci bir ideolojiye götürmüştür.327   

                                                
322 Refiğ, a.g.e. s.142 
323 A.ge. s.52. 
324 A.g.e., s.91-92 
325  - - , Milli Sinema, Milli Türk Talebe Birliği Yayınları -1, yy., 1973,  s.81. 
326 Türk, a.g.e. s.238-239. 
327 Daldal, a.g.e., s.123. 
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Metin Erksan da, batının sınıflı toplum tahlillerine dayalı burjuva filmlerinin   

Türk toplumu için geçerli olmadığını belirtmekte, ulusal   sinemanın tarihten ve   

geleneklerden kaynaklanması gerektiğine inanmaktadır. Ancak Erksan’a göre bu 

sinema aynı zamanda çağdaş Türk insanının dünya görüşünü de yansıtmalıdır.  Bunun 

için de,   Karagöz, orta oyunu, halk şiiri, divan şiiri, minyatür vb geleneksel kültür 

unsurlarına dayanmak gerektiğini ileri süren Erksan, bu unsurları  olduğu  gibi alıp 

uyarlamak  yerine, onların taşıdıkları ana düşünceden yararlanılan bir Doğu - Batı 

çatışması ile güçlendirmek  gerektiğine inanmaktadır.  Bu düşüncelere paralel olarak 

Erksan filmlerinde,   genellikle Batı’yı simgeleyen aydın kesim ile  halk arasındaki 

çatışmayı  anlatmaktadır. ‘Bitmeyen Yol(…) ve Ben Öldükçe Yaşarım(…)  isimli 

filmlerinde de, temel kahramanların batılılaşamamış karakterler olarak kurguladığını ve 

temel çatışmayı da, batılılaşmış çevrelerle, kendi geleneksel yapısı içerisinde yaşayan 

bu karakterlerin çatışmalarına dayandırdığını belirtmektedir.328 

 Atıf Yılmaz da,  evrensel bir sinemaya ulaşmak için,  öncelikle yerel olmak 

gerektiğine inanmaktadır. Bu yerelliğin sağlanmasında, biçimsel özelliklerin, içerikten 

daha  önemli olduğunu düşünen Yılmaz,  ulusal sinemanın, ulusal sanatlarımızda var 

olan anlatım formlarına dayanması gerektiğini ileri sürmektedir.  

Perspektif kullanımına karşı çıkan Yılmaz’a göre, ulusal sinemanın temel 

özelliklerinden biri, görüntünün iki boyutlu olmasıdır. Çünkü Türk görsellik geleneği, 

iki boyutlu minyatürlerle birlikte gelişmiştir; dolayısıyla Türk filmleri de iki boyutlu 

olarak çekilmelidir. Yılmaz  Kozanoğlu (1967),  Köroğlu (1967) ve Yedi Kocalı 

Hürmüz’ü (1971)  filmlerinde bu düşüncesini gerçekleştirmeyi denemiş ve perspektif 

duygusundan olabildiğince uzak durarak,  filmin görüntülerini minyatürlere benzetmeye 

çalışmıştır.329  Bu noktada Yılmaz’ın ulusal sinema anlayışında ön plana çıkan biçimsel 

özelliklerin, evrensel sinema anlayışını oluşturan temel değerleri yadsıyacak kadar katı 

olduğu görülmektedir. Perspektif gibi, sinemanın görsel bir anlatım diline sahip olması 

gerekliliği yolundaki evrensel kabul de, Yılmaz’ın ulusal sinema anlayışına  ters 

düşmektedir. 

                                                
328 - -, Milli Sinema, Milli Türk Talebe Birliği Yayınları - 1, yy., 1973,  s.42 – 44. 
329 Nijat Özön,  Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları I. Cilt,  Kitle Yayınları, Ankara, 
1995, s.210. 
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“Bir toplumun bütün geleneksel yazılı sözlü seyirlik sanatları söze dayanıyorsa, 
arabesk şarkılara varıncaya kadar bütün şarkıları hikaye anlatıyorsa, o toplumun sineması da 
kuşkusuz bazı farklılıklar gösterecektir (ayrıca göstermelidir). Bütün söylediklerimin zaman 
içinde değişebilirliğini kabul ederek, bugün hala, ortalama seyircimizin, bir şeyi görerek idrak 
etme sürecinin, işiterek idrak etme sürenciden daha uzun olduğunu sanıyorum.”330 

 
Ulusal sinemacıların temelde, Türk sinemasının yerel özelliklere dayandırılması 

gerektiği konusunda ortak bir görüşe sahip olduklarını ancak, bu yerellikte biçim ve 

içerik unsuruna verdikleri önem açısından ayrılıklar yaşadıkları görülmektedir. Atıf 

Yılmaz’ın biçim unsurunu öne çıkaran ulusal sinema anlayışına karşın, Halit Refiğ ve 

Metin Erksan, içerik ile daha çok ilgilenmektedirler.      

1960 sonlarında sinemamızda geniş bir tartışma ortamı ve ciddi bir kutuplaşma 

yaratarak,  neredeyse  ‘Batıya karşı Doğu, yabancı kültüre karşı Türk kültürü’ 

karşıtlığına indirgenen Ulusal Sinema hareketinin temel filmlerini,  Hailt Refiğ’in  

Harem’de Dört Kadın (1965) ve  Bir Türk’e Gönül Verdim (1969),   Metin Erksan’ın  

Sevmek Zamanı (1965) ve Kuyu (1968), Atıf Yılmaz’ın da  7 Kocalı Hürmüz (1971) 

oluşturmaktadır. Akım,  70’lerde gelişen bunalımın etkisiyle, Türk sinemasındaki 

etkinliğini yitirmeye başlamış, 70’lerin ortasından itibaren ise, tümüyle sona ermiştir.331 

Ulusal sinema akımının,  1969’dan itibaren  daha çok milli sinema tartışmaları içersinde 

devam ettiği görülmektedir.  

1960’ların sonlarından itibaren Türk toplumsal yapısında giderek keskinleşen 

ideolojik kutuplaşmalar ve buna dayalı olarak artan şiddet eylemleri, siyasal alanda 12 

Mart Muhtırası ile sonuçlanırken, bu süreç, sinema alanındaki kutuplaşmaları da 

keskinleştirmiş ve 1969 yılında Mesut Uçakan tarafından Milli Sinema kuramı gündeme 

getirilmiştir.  

“1965’lerin ‘Genç Sinema’sı ve 1970’lerin ikinci yarısından sonra ortaya  çıkan, 
sonradan ‘Yeni Sinema’ adı altında bütünleşen sinemacıların var olan ticari kural ve 
şartlanmaları kırmak ve aşmak amacıyla daha gerçekçi, daha çağdaş ve özgün bir sinemaya 
varabilmek için mücadele verdikleri süre boyunca,  bunların antitezinde başka bir sinema 
oluştu. Kurumsal olarak, ‘Milli Sinema’ adını alan, geleneklere bağlı bu sinemanın başlıca 
temsilcisi Yücel Çakmaklı’dır.”332 

 
‘Milli Sinema, milli kültürün sinema diliyle anlatılmasıdır’ diyen   Çakmaklı’ya 

göre,  Selçuklu ve Osmanlı geleneğine dayanan Türk milli kültürünün, din, bilim ve 

                                                
330 Atıf Yılmaz, Söylemek Güzeldir, Afa Yay., İstanbul, 1995, s.146. 
331 Dorsay, a.g.e., s.63 
332 Scognamillo, a.g.e., s: 397. 
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sanat olmak üzere üç temel unsuru bulunmaktadır. Dolayısıyla milli sinema filmleri, bu 

üç temel unsura dayalı olarak ve milli bir bakış açısından çekilmelidir.333  Öze dönüş 

çağrısı niteliğindeki bu sinema anlayışı ile, temelde kültürel batılılaşma sürecine karşı 

çıkılmakta, bu sürecin neden olduğu ahlaki çöküntü,  toplumun temel sorunu olarak 

görülmektedir. 

Osmanlı döneminden beri yaşanan modernleşme ve batılılaşma çabaları toplumsal 

yapıda İslam ahlakının artık işlevini yitirmesine neden olmuş, onun yerine, Batı’nın 

bireyci yaşam biçimine dayalı bir ahlak sisteminin getirilmeye çalışılması, çağdaş Türk 

insanının toplumsal yapıdaki temel dayanaklarını ortadan kaldırmış  ve onu boşlukta 

bırakmıştır. Bu boşluktan kurtulmak ancak,  günümüzde de her türlü toplumsal ve 

bireysel soruna çözüm getirebilecek nitelikte olan  İslam düşüncesine ve Türk kültürüne 

geri dönülmesi ile mümkün olacaktır. Özellikle 1974 yılında CHP-MSP koalisyon 

hükümeti döneminde sağ aydınlardan olduğu kadar, sol aydınlardan da belli ölçüde ilgi 

gören bu akım,  İslami değerleri ön planda tutan ve  ideolojik anlamda Türk – İslam 

sentezi arayışlarına yakın duran bir  kuramdır. 334   

Genel düşünce sistematiği içerisinde, Batı’ya ve kültürel batılılaşmaya karşı 

olmaları ve filmlerin geleneksel kültüre dayandırılması gerektiğini savunmaları 

nedeniyle milli sinema akımı,  ulusal sinemaya paralel bir noktada yer almasına rağmen, 

bu iki akım arasındaki temel farklılığı, din unsuruna verdikleri önemin derecesi 

oluşturmaktadır.   

Din ve ahlak değerlerinin zaman içerisinde değişebileceğini düşünen ulusal 

sinemacılar için İslam dini, geleneksel yaşamın bir parçası olarak önem taşımakta ve  

laik  bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Oysa milli sinema savunucuları için, 

yaşamın bütününü  kapsayan  İslamiyet,  birincil derecede önem taşımakta ve siyasal bir  

niteliğe büründürülmektedir. Bu anlamda, din unsuruna verdikleri önem, milli 

sinemacıları ahlaki ve kültürel değerler konusunda, ulusalcılardan daha muhafazakar bir 

noktaya getirmiştir.335 Bu görüş Mesut Uçakan’ın, Ulusal sinemaya yönelttiği eleştiriler 

ile daha da netleşmektedir. Uçakan’a göre, “Ulusal Sinema,  Batılılığa karşı bir 

reaksiyon olma özelliğini aşamamıştır. Marxizme karşı çıkmalarına rağmen, yöntem 
                                                
333 - -, Milli Sinema, Milli Türk Talebe Birliği Yayınları - 1, yy., 1973,  s:45-46. 
334 Dorsay, a.g.e. s:.112-114. 
335 Kurtuluş Kayalı, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması, Ankara, 1994, s.47    



 159

olarak tarihsel maddeciliği benimsemişlerdir. İslam’ı sadece devleti ayakta tutan bir 

maddi unsur olarak görmektedirler, halkçı görüşleri ve kullandıkları ulusal kelimesi 

sunidir, bölük pörçük hakikatler Ulusal Sinema bütünlüğüne ulaşamamıştır.”336 

Milli sinema akımı içinde yer alan örnekler , özellikle  1969 – 1974 döneminde, 

akımın tek kuramcısı ve hemen hemen tek yönetmeni olan Yücel Çakmaklı tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  Yönetmenin ilk filmi olan Birleşen Yollar (1970),  aynı zamanda 

İslami sinema akımının da ilk örneğini oluşturmaktadır.  Batılı değerlerle büyütülmüş 

bir sosyete kızının, yaşadığı yozlaşma ve yabancılaşmadan kurtulmak için İslamiyet’e 

yönelişinin konu edildiği film, böylece, İslamiyet’i, kültürel yabancılaşmanın çözümü 

olarak göstermektedir.   

 Yönetmenin daha sonraki yıllarda çektiği,  Zehra (1972), Çile (1972), Oğlum 

Osman-Kızım Ayşe (1973), Ben Doğarken Ölmüşüm (1974), Garip Kuş (1974) ve 

Memleketim (1974)  isimli filmleri de Milli Sinema akımı içerisinde 

değerlendirilmektedir. Ancak bu guruptaki filmler nedeniyle yönetmen,  İslâmi temaları, 

filmlerdeki  aşk hikayesinin arasına serpiştirilen   cami, namaz, ezan gibi motiflere 

indirgemekle eleştirilmiştir. 337    

 Halit Refiğ’in 1972 yılında çektiği ve Ulusal Sinema’nın önemli örneklerinden 

biri olarak değerlendirilen Fatma Bacı isimli film de,  İslami unsurlara dayanması 

nedeniyle aynı zamanda bir Milli Sinema örneği olarak değerlendirilmektedir.338 Dindar 

bir kadın olan Fatma’nın,   ‘modern’ yaşama özenen kızlarını, doğru yola getirmek için 

verdiği çabayı anlatan film, her iki akımın diğer örnekleri gibi,   Batılı yaşam tarzı ve 

Batı değerlerini eleştirmekte ve bu değerlerin neden olduğu yozlaşma ve kültürel 

yabancılaşmadan kurtulmak için çözüm olarak, Allah inancını ve İslam dinini 

önermektedir.  

Akımın diğer örnekleri arasında  Atilla Gökburnu’nun ; ‘Sınıfta Şenlik (1975),  

Mesut Uçakan’ın ‘Rahmet ve Gazap (1980)’ ve   ‘Öç (1984)’  ve  Salih Diriklik’in, 

‘Gençlik Köprüsü (1976)’ isimli filmleri yer almaktadır. 339  1980 sonrasında tek 

                                                
336 Mesut Uçakan, Türk Sinemasında İdeoloji (MTTB Sinema Kulübü, Milli Sinema Açık Oturum 
Metninden), Düşünce Yay., İstanbul, 1997, s:64-69. 
337 Maktav, a.g.e., s:286  
338 Uçakan, a.g.e., s: 61. 
339 - -, Milli Sinema, Milli Türk Talebe Birliği Yayınları:1, yy., 1973,  s:72. 
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tük örneklerle devam edip, daha sonra  da   sona eren Milli Sinema akımı,   1990’larda 

İslami Sinema adı altında daha keskin bir nitelikte yeniden ortaya çıkacaktır.  

 Sonuç olarak, Toplumsal Gerçekçi Sinema anlayışının karşısındaki Halkçı, 

Ulusal ve Milli Sinema akımları,   temelde Türk  toplumunun sınıfsız bir toplum olduğu 

tezinden yola çıkarak,   sinemanın sınıf temeline dayalı öyküler anlatmak  yerine,   Türk 

toplumunun   kültürel unsurlarını ön plana çıkartması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.  Bu 

nedenle  kapitalist sistemin  üretim ilişkileri   filmlerin dışında bırakılmış, bu da 

yabancılaşmanın   toplumsal koşullardan  kaynaklandığını  gösterecek  materyalist 

perspektifin yok olmasına ve  bu perspektiften yoksun olarak sunulan kültürel 

yabancılaşmanın da doğal olarak, yabancılaşmadan çok anomik bir   niteliğe 

bürünmesine neden olmuştur.  Bu anlamda Batılılaşmaya karşı olmasına rağmen, bu 

filmler, yabancılaşmayı doğallaştıran ve sistem sorgulamasından yoksun oldukları    için 

de, sistemi meşrulaştırarak yeniden üreten örnekler olarak kalmışlardır.  

 
 
 

B- GEÇ MODERN DÖNEMDE TÜRK SİNEMASI VE YABANCILAŞMA 

OLGUSU  

Çalışmanın kuramsal bölümünde geç modern dönem olarak bölümlendirilen 1980 

sonrası süreç,   Türk batılılaşmasının  meşrulaştırılmasına yönelik çabalarda 

küreselleşme söylemlerinin ön plana çıkartıldığı   bir dönemi ifade etmektedir. Dünya 

genelinde benimsenen bu ideolojinin yanında, Türk toplumunun 80 sonrası genel 

bilişsel algılamasını belirleyen bir diğer önemli  etmeni de,   12 Eylül darbesi ile 

başlayan özgün siyasal koşullar  oluşturmuştur.  Bu iki unsurun birlikte belirlediği 

politikaların sinemadaki yansımaları, sektörde dönüşümlere neden olmuş, bu 

dönüşümler de filmlerin biçim ve içeriğini etkilemiştir. Bu dönemde, Türk sinemasında 

bir yanda,  olabildiğince çok izleyiciye ulaşma kaygısıyla, Hollywood etkisindeki ticari 

filmler üretilirken, öte yanda ticari kaygıların dışında kalan bir sinema anlayışının  

benimsendiği, daha çok Avrupa sinemasının  örnek alındığı  bir eğilimin temelleri 

atılmıştır.  

Yabancılaşma olgusunun 80 sonrası filmlerdeki yansımasını ortaya koyabilmek 

için,  öncelikle sinema sektöründe yaşanan bu yapısal dönüşümleri genel olarak 
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incelemenin yerinde olduğu düşünülmektedir. Ardından, ticari sinema anlayışı 

içerisinde çekilen filmler araştırma kapsamı dışında bırakılarak, ikinci gurupta yer alan  

filmlerde yabancılaşma olgusunun nasıl temsil edildiği incelenecektir. Bu incelemede 

kolaylık sağlaması açısından, filmler 80 sonrası Türk sinemasında genel kabul görmüş 

temel guruplar içerisinde ele alınmış ve  yabancılaşma olgusunun temsili, bu guruplar 

arasında rasgele örneklem yoluyla seçilen filmler ile açıklanmaya çalışılmıştır.   

 

1- 1980 Sonrası Türk Sinemasının Genel Özellikleri :   

a- Popüler Türk Sineması ve  Gelişim Süreci  

1965 seçimlerinden sonra, siyasi iktidarın değişmesi ve yeni iktidarın baskıcı 

politikalarının sinema üzerindeki olumsuz etkileri kısa zamanda, yönetmenlerin önceki 

dönemde başlattıkları yenilikçi çabaların, halkçı sinema , ulusal sinema gibi çeşitli 

kuramsal meşrulaştırma çabaları eşliğinde, piyasa filmlerine dönüşmesine yol açmıştır. 

Sinema seyircilerinin salonları terk etmesine neden olan bu gelişmeyle birlikte,    Türk 

sinemasında,  olumsuz etkilerinin   1970’li yıllara uzanacağı bir dönem   başlamış ve  

özellikle 70’lerde tüm dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye’ye de yansıması, bu 

süreci  Türk sineması için, ciddi bir bunalım dönemine dönüştürmüştür:  

İzleyicinin yeniden salonlara dönmesi için bir çözüm olarak görülen renkli filme 

geçişle birlikte, filmlerin maliyeti artarken,   piyasadaki ham film sıkıntısı da,    film 

kopyalarının azalmasına neden olmuştur.  Sonuçta   gösterilecek film sıkıntısı 

çekilmeye başlanmış ve  salonlar kapanmamak için,  komedi kalıplarındaki  ucuz seks 

filmlerine perde açmıştır.  Ancak bu kez de  kadın izleyicilerin   salonları terk etmesi 

üzerine,  bir kısım yapımcı ve yönetmenler erkek izleyicileri ellerinde tutmak için, seks 

filmlerini artırırken,  bir diğer kesim de, kadınları tekrar salonlara çekmek için,   

türkücülü arabesk filmler  göstermeye başlamışlardır.340  Ülkedeki göç olgusuna dayalı 

olarak   belli bir dinleyici kitlesine sahip olan arabesk müziğin kaset teknolojisiyle 

yaygınlaşması,   bu filmlerin, hızla  yeni bir tür haline gelmesine neden olmuştur.  

Türk izleyicisinin, önceden alışık olduğu melodramların bu kez ünlü isimler 

eşliğinde şarkılı olarak söylenmesine dayandırılan arabesk filmler, sinemadan uzaklaşan 

                                                
340 Nilgün   Abisel,   Türk Sineması Üzerine Yazılar, İmge Yay., Ankara, 1994, s:71. 
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izleyicinin bir kısmını yeniden salonlara döndürmekte başarılı olmuştur.341   Öte yanda 

ise, özellikle 1970-1975 döneminde bir furya haline gelen seks filmleri, salonlardaki 

yerini korumaktadır.  1970’li yıllarda Yeşilçam sinemasını ikiye bölen bu iki türün elde 

ettiği başarı, aslında tam bir tüketim toplumu olma arifesindeki  Türkiye’de,  ekonomik 

ve siyasal süreçlerin etkisiyle belirginleşen  toplum psikolojisine karşılık gelmektedir:     

 Popüler sinemada artık,    bir türlü vuslata eremeyen sevgililere, karşılıksız 

aşklara , erişilemeyen kadınlara inat, vuslat anının komedi kalıpları ile de olsa dolaysız 

olarak ifade edilebilir olduğu bir dönem yaşanmaktadır.   Bu filmlerdeki komik 

cinsellik,  mutlak bir arzu uğruna dünyayı elinin tersiyle iten, bu  uğurda   tüm 

zorluklarla savaşan erkek figürünün ve dinsel söylemden güç alan feragatin öbür 

yüzünü oluşturmaktadır. Bir yanda, iktidarla çatışmak uğruna da olsa, insanları büyük 

şehrin kışkırtıcılığından uzak durmaya ve yarından medet ummaya çağıran bir ses öte 

yanda feragat etmek istemeyen,  isteklerini elde etmek için iktidarla çatışmak yerine, 

onunla uzlaşan  bir ses vardır. Bir yanda insanları cezbeden ancak tatminsiz bırakan bir 

kent öte yanda ise, her türlü açlığı doyurmayı vaat eden bir kent vardır.342  

 1980’li yıllara gelindiğinde her iki tür açısından da bir patlama yaşanmış ancak, 

seks filmlerinin darbe yönetimi tarafından kısa sürede yasaklanması,  arabesk filmleri o 

dönem Yeşilçam sinemasındaki tek alternatif haline getirmiştir. “Kesin bir son bulan 

seks furyasına antitez oluşturan ve eski kalıplarla beslenen arabesk, ses sanatçısı yeni 

oyuncular getirerek, ya da daha önce var olanları destekleyerek beyaz perdeye iyice 

yerleş(miştir.)”343 Ancak bir yandan darbenin öte yandan da toplumu hızla saran tüketim 

kültürünün ve ANAP iktidarının etkisiyle,  arabesk kültürün de   içerik olarak  değiştiği  

ve sistemle uyumlandığı  görülmektedir.   70’lerde   Orhan Gencebay ile simgelenen 

muhalif ve tüketim karşısında geri çekilmeyi öneren arabesk kültür,   1980 sonrasında 

artık, İbrahim Tatlıses’in  ‘Ben de İsterem’ şarkısıyla, tüketim toplumuna uygun 

biçimde, tümüyle tensel bir talebi dile getirmektedir.  Bu dönem Türk sinemasında, 

Küçük Emrah, Küçük Ceylan, İbrahim Tatlıses gibi arabesk şarkıcıların filmleri 

perdeleri doldurmuştur.  

                                                
341 Gülseren  Güçhan, Toplumsal Değişme  ve Türk Sineması, İmge Yay., Ankara, 1992., s: 92. 
342 Nurdan Gürbilek,   Kötü Çocuk Türk, Metis Yay. ,İstanbul,   2001, s.20-21. 
343 Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yay.,1998, İstanbul, s:217. 
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1980’li yıllarda popüler sinemayı etkileyen bir diğer etmen de, videonun gelişmesi 

ve yaygınlaşması olmuştur.  

 

1970’li yıllarda  terörün toplumsal yaşamdaki olumsuz etkileri, giderek artan 

ekonomik sıkıntılar,  sinemalardaki niteliksiz filmler ve televizyonun yaygınlaşması, 

izleyicinin eve kapanmasına neden olmuş ve buna bağlı olarak sektörde ciddi bir 

bunalım baş göstermiştir.   Televizyonun yaygınlaşması sadece Türkiye’de değil tüm 

dünya sinemasında benzeri olumsuz sonuçlara yol açarken,  Türk sineması bu 

bunalımdan video sayesinde kurtulmuştur.  Televizyona bağlı olarak hızla yaygınlaşan 

video,  Almanya’dan gelen dağıtım şirketleri için cazip bir yatırım alanı oluşturmuş  ve 

işletmeciler, bu piyasaya   üretilecek filmler için avans sağlamışlardır.  Böylece   

eskiden salon işletmecileri tarafından finanse edilen Yeşilçam sineması, bu dönemde, 

video dağıtım işletmeleri tarafından finanse edilmeye başlanmıştır.  Ancak 1980’lerin 

sonlarında özel televizyon kanallarının hızla artması ve  bu kanallarda Yeşilçam 

filmlerinin bolca yayınlanmaya   başlamasıyla birlikte,     video piyasası için film 

üretimin de sonu gelmiştir.344  Bu gelişmeler,  Yeşilçam sinemasının yeni bir bunalım 

dönemine girmesine neden olmuştur.  Video furyasının sona  ermeye başladığı 1987 

sonrasında başlayıp  1989’a kadar devam eden ve  ‘geçiş süreci’345 olarak 

tanımlanabilecek bu yeni bunalım dönemi,  ülke genelinde uygulanan küreselleşme 

politikalarının sinemaya da uyarlanması ile aşılmaya çalışılmıştır.  

Özal ekonomisinin,  dışa açılmacı politikası çerçevesinde hazırlanan off- shore 

media projesi bu uygulamalar içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu proje kapsamında, 

dış ticaretteki engelleyici maddelerin kaldırılmasına karar verilmiş, böylece Amerikan 

filmlerinin ülkeye girişi kolaylaştırılırken, Amerikan şirketlerinin de Türkiye’de film 

çekmeleri ve stüdyo kurmalarına olanak tanınmıştır.346   Türk sinema sektöründe 

çalışanlara yeni iş olanakları sağlanması ve Türk filmlerinin tüm dünyaya tanıtılması 

gibi vaatlerin ön plana çıkartıldığı bu proje, 1987 yılından itibaren   uygulanmaya 

başlamıştır.  

                                                
344 Zahit Atam, Bülent Görücü, a.g.e., s:52.  
345 Scognamillo, a.g.e, s: 424. 
346 Hilmi Maktav, “Türk Sinemasında Yeni Bir Dönem”, Birikim, Aralık 2001-Ocak 2002, sayı:152-153, 
s.227. 
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 1987 yılında  6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe 

girmesinin ardından,   1989 yılında Türkiye’de Warner Bross ve United International 

Pictures şirketlerinin şubeleri açılmıştır. Bu  süreçten itibaren,  sinema salonları Türk 

filmlerine neredeyse kapanmış ve  Hollywood filmlerinin egemenliği güçlenmiştir.347  

Çünkü, globalleşmenin Türk sinemasındaki doğal bir uzantısını oluşturan bu 

uygulamalar, bir yandan majör şirketlerin maddi desteği ile sinema salonlarının 

teknolojik anlamda yenilenmesine yol açmıştır   ancak öte yandan da, bu desteğe 

karşılık olarak, salonlarda yalnızca bu şirketlerin izin verdiği filmler gösterilebilmiş, 

onun dışındaki   filmler ise, kendisine yer bulamamıştır. Öte yandan evlerinde TV 

aracılığıyla bol miktarda Yeşilçam filmi izleyebilen sinema izleyicisi de artık, aksiyona 

dayalı  Hollywood filmlerini tercih etmeye  başlamıştır. Bu nedenle  sayıları giderek 

azalan Yeşilçam filmleri, gösterim aşamasında da   majör şirketlerin rekabeti ile  karşı 

karşıya kalmış,  Hollywood filmlerini ya da en azından  Euroimages destekli Türk 

filmlerini göstermeyi tercih eden sinema salonlarında,  kendisine yer bulamamıştır. 

Böylece 1980’li yıllarda video piyasasının ağır darbesiyle sarsılan Türk sineması,  

1990’lı yıllarda da dev Hollywood şirketlerinin rekabetinden kaynaklanan bir bunalım 

ile karşı karşıya kalmıştır.    

Sinema sektöründe yaşananlar, kapitalist rekabet sisteminin  Türk sinemasını 

kurtarmak için geçerli bir çözüm olmadığını ortaya koymuş ve bunun üzerine, devlet 

1991 yılında ilk kez sinemaya yardım elini uzatmıştır. Devletin yetmediği yerlerde ise,   

yeni kaynaklar ortaya çıkmıştır:  

Kültür  Bakanlığı’nın 1990 yılı  bütçesinde, alt yapı hazırlamak ve film üretimine 

katkıda bulunmak amacıyla 14 milyar liralık bir bütçe ayrılmıştır. 1997 yılında çıkartılan 

bir kararname ile de, belediye rüsumlarında bir ayarlama yapılarak, %0 olan yerli film 

rüsumu %10’a çıkartılmış ve %25 olan yabancı film rüsumu %10’a düşürülmüştür. 

Devletin kaynaklarının yeterli olmadığı noktalarda ise, finansman konusunda 

yapımcının kendi kaynakları, televizyon kanallarından alınacak gösterim avansları, 

sponsorlar ve   Eurimages*  olarak bilinen Avrupa Yaratıcı Sinemasal ve Görsel-İşitsel 

Yapıtların Ortak Yapım ve Yayılımlarını Destekleme Fonu’ndan oluşan diğer 

                                                
347 Aylin Sayın, “Sorunlar Kenti Antalya: Sorunlar ve Sinema”, Yeni Film, sayı.7, 2004, s: 44. 
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kaynaklara  başvurulmaktadır.348  Ancak tüm çabalara rağmen, Yeşilçam, krizden 

kurtulamamıştır.  Sonunda popüler Türk sineması, kapitalist pazar içerisinde var 

olabilmek için, evlerine kapanan izleyici kitlesini tekrar sinema salonlarına çekmek ya 

da yeni bir izleyici kitlesi oluşturmak zorunda kalmış, bu zorunluluk da, verili kalıpların 

değiştirildiği yeni bir sinema anlayışını ortaya çıkarmıştır.  Bu yeni sinema anlayışının 

dayanağını   ise, Hollywood’un üretim anlayışı oluşturmuş ve   1990’lardan itibaren,  

“Yeşilçam klişeleri ve dili, yerini Hollywood’un klişeleri ve diline bırakmıştır”349   

Popüler sinemada ortaya çıkan bu gelişmede,   reklam sektöründeyken, film 

çekmeye başlayan   reklamcı  yönetmenlerin önemli katkısı olmuştur.  Son teknolojik 

gelişmeleri izleyen ve kullanan bu yönetmenler, reklam sektöründeki bu donanımı 

sinemaya da aktarmış ve bunun sonucunda filmler, reklam estetiğine uygun olarak 

üretilmeye başlanmıştır. 

 “Reklam filmlerinin co-prodüksiyonunu üstlenen firmalar, teknik ekipman ve 
prodüksiyon olanaklarını 1990’ların başında, tekil örneklerle sınırlı kalsa da, uzun 
metraj filmlerin hizmetine sunmuştur. 1990’ların ikinci yarısından itibaren bu 
katkılar yoğunlaşmış ve uzun metraj filmlerde reklam filmlerinde kullanılan teknik 
malzemeler, çekim teknikleri ve efektler kullanılmaya başlanmıştır...”350 

 
Aslında 1990 sonrası popüler Türk sinemasında   reklamcı yönetmenler tarafından 

başlatılan   bu gelişme,  sadece reklam sektörünün teknik donanımının ve biçimsel - 

estetik kalıplarının sektöre taşınmasıyla kalmamış,  zamanla filmde  ele alınan konuyu, 

bu konunun ele alınış biçimini,  filmin dilini,  tanıtım ve sunum yöntemlerini ifade 

eden, genellenebilir bir sinema anlayışına dönüşmüştür.  Amerikalı, Karışık Pizza, 

İstanbul Kanatlarımın Altında, Ağır Roman, Berlin in Berlin, Propaganda, Fasulye, 

Kahpe Bizans, Hemşo, Komiser Şekspir gibi filmleri, bu anlayışın ürünleri olarak 

değerlendirmek mümkündür.351    Daha sonraki süreçte bu örneklere   Eşkıya,  

Vizontele I-II,  Abuzer Kadayıf,   Gora ve   Hokkabaz gibi çok sayıda film katılmıştır.  

                                                
*Türkiye’ nin de içinde bulunduğu Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin mali desteğiyle, Amerikan sineması 
karşısında, konsey üyesi ülkelerin sinemalarına destek sağlamak amacıyla kurulmuş fon.  
348 Giovanni Scognomillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yay., İstanbul, 1998,   s.429-431. 
349 Bülent Görücü, “Türk Sinemasının Dönemlendirilmesi Üzerine Düşünceler”, Yeni Film 6,  2004, 
s.50-51 
350 http:// www.dergi.org/012000/0904.htm. (09.07.2006). 
351 A. Ufuk, “Komser Şekspir ya da Bay Çetin’in Küfur Sineması”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı 9, 
Bahar 2001, s.46. 
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 Üretim aşamasından itibaren  tıpkı bir reklam ürünü gibi  değerlendirilen ve 

reklam sektörünün genel mantığı içerisinde hazırlanan bu filmlerin gösterim 

aşamasında  da, bu  sektörün  kullandığı   tüm satış ve pazarlama tekniklerinden 

yararlanılmaktadır.    

Söz konusu sinema anlayışına uygun olarak çekilen filmlerin temel ortak özelliği, 

filmlerin toplumsal içerikten soyutlanmış olmasıdır.  Temel amaç, filmin izlenmesi 

olduğu için,  90 sonrası popüler Türk sinemasının, izleyiciye bir mesaj vermek ya da 

toplumsal gerçekleri veya sorunları yansıtmak gibi kaygılardan neredeyse tümüyle 

arındırıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kaygıyı taşıdığı iddia edilen 

örneklerde ise,  anlatılmak istenen konu,   içeriği boşaltılıp  çerezleştirilerek 

sunulmaktadır. “Komiser Şekspir’in işkenceyi, Oyunbozan’ın çeteleri-mafyayı, O 

Şimdi Asker’in 17 Ağustos Deprem’ini ele alışları tam da buna uygundur.”352  

Filmlerin biçimsel özellikleri, bu içeriksizliğin desteklenmesindeki en önemli 

etkenlerden birini oluşturmakta ve  bu da,   Bordwell’in, ‘biçim – içeriği belirler’ 

şeklindeki görüşünü desteklemektedir.  

Yoksulluk, şiddet, bireycilik, mafya, kötülük, tüketim vb tüm toplumsal 

çelişkilerin ‘estetize edilerek’ adeta, ‘düşsel bir dünyaya taşındığı’ bu filmlerde, 

karakterler de, aynı estetize edilme içerisinde, ait oldukları  gerçeklikten kopartılmakta 

ve romantikleştirilmektedirler. Böylece evcilleşen kahramanlar, sistemle uyumlu bir 

nitelik taşımaktadır.   Bu anlamda, söz konusu filmler, içerik olarak,   80  sonrasının 

apolitik ve bireyci ideolojisi ile uyum içerisinde ve bu ideolojiyi yeniden üreten bir 

işlevi üstlenmektedir.353  Ayrıca içeriğin boşalmış olması, olayların parodileştirilmesini 

getirmekte ve filmler güldürü unsuru üzerinden ilerlemektedir.  

Reklam mantığının doğal bir sonucu olarak, bu tür filmlerde oyuncular da, filmin 

tanıtımındaki reklam malzemeleri olarak değerlendirilmekte ve bu nedenle de  

oyuncuların sinemayla ilişkisinden çok,  popüler olmaları önem kazanmaktadır.  

Dolayısıyla  ‘Nerdesin Firuze’ filminde olduğu gibi,   ünlü şarkıcıların   ve televizyon 

programcılarının doldurulduğu filmler ortaya çıkmaktadır. Eşkıya filminde de ünlü 

oyuncuların yanında müzik dünyasından Mahzar Alanson ve Yeşim Salkım’ın,  

                                                
352 Bülent Görücü, “O Şimdi Asker: Ama Sinemacı Değil”, Yeni Film, sayı 2, s.10. 
353 Hilmi Maktav, a.g.e., s:329. 
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televizyon programcılarından da   Mithat Bereket ve Gülgün Feyman’ın rol alması, 

aynı mantığın uzantısı niteliğini taşımaktadır.354   Bu yöntem, filmin izlenmesini 

sağlamakla birlikte,  temel filmsel özelliklerinden kayıplar vermesine neden 

olmaktadır.  Çünkü, çok sayıda  insanın yer alması, karakterlere yoğunlaşmayı ve 

onların değişimini göstermeyi olanaksızlaştırmaktadır. Böylece  dramatik yapı 

bozulmakta ve filmin gerçekliğinde çok önemli bir yeri olan karakter  ortadan 

kalkmaktadır.  Örneğin Eşkıya filminde “(...)filmin karakterlerinin sınıfsal ve tarihsel 

içerikler taşımaması, birer simge durumuna gelişi, filmin tüketimini kolaylaştırmaya 

yaramıştır.355     

 Ticari sinemada, bir ürün olarak değerlendirilen bu filmlerin bir diğer ortak 

özelliğini,  sunum aşamasında izlenen yöntem oluşturmaktadır.  Eskiden   sadece film 

afişleri ile yapılan tanıtım etkinliği, artık yazılı ve görsel basının tam performansla   

kullanılmasını gerektirmektedir. Bunun için tıpkı Hollywood’da olduğu gibi, zaman 

zaman filmin tanıtımını sağlayan yan ürünler ve promosyonlara başvurulmaktadır.356          

Tanıtım ve reklam kampanyalarındaki ağırlıklı unsurlardan birini de,   oyuncuların ya 

da yönetmenin çeşitli konulardaki açıklamaları ya da polemikleri oluşturmaktadır. 

Örneğin Hokkabaz filminde Cem Yılmaz ile Savaş Ay’ın senaryonun sahipliği     

konusundaki polemikleri357, Komiser Şekspir filminde ise, Kadir İnanır’ın etek giymesi 

konusundaki tartışmalar, filmin gösteriminden önce uzun süre basında yer almıştır.  

 Ticari sinemadaki 90’ların başında başlayan reklam ağırlıklı yönelim,   müzik 

sektöründeki gelişmelerle de pekiştirilmiştir. Doksanların sonlarından itibaren müzik 

kliplerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, izleyici hızlı kurguyla eklenen, içerikten çok 

biçimin ön planda olduğu görüntü parçalarına alışmış ve böylece kısa zamanda, klip 

estetiği sinemada da belirgin bir kalıp haline gelmiştir.358  

                                                
354 Elif Genco, “Eşkiya’nın Ölümü”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı 1, Bahar 97, s.12 
355 A.g.m., s.13 
356 Süheyla Kırca, “Sinema Endüstrisini Pazarlama ve Promosyon Stratejilerinde  Yönelimler: Amerika 
ve Türkiye”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler, Sayı: 3, sinema dizisi:4, Hazırlayan: Deniz 
Bayraktar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003, s.101. 
357 Bülent Görücü, “Hokkabaz: Türk Sinemasının Klişe Yolculuğu”, Yeni Film sayı 12, 2006, s:7. 
358 Fuat Erman, “Türk Sinemasında Görüntü Estetiği”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 
4, Bağlam Yay., İstanbul, 2004, s. 139-146. 
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Özetle, yine Batılılaşma ve globalleşme sürecine  bağlı ekonomik ve siyasi 

politikaların  sinemadaki yansımasının bir sonucu olarak, son dönem popüler Türk 

sineması, biçim ve içerik anlamında olduğu kadar, sunum anlamında da  Hollywood  

sinemasının örnek alındığı bir sürece girmiştir.   Aslında bu süreç 2000’li yıllarda 

tamamlanmış görünmektedir ve artık günümüz popüler Türk sinemasında, teknik 

anlamda Hollywood standartları yakalanmıştır. Ayrıca  komedi, polisiye, korku vb 

türlerinin artık sektörde yerleşmeye başlaması da yine bu döneme denk gelmektedir.  

Sonuçta bugün gelinen aşamada,  popüler Türk sinemasının, içinde bulunduğu krizi 

aştığı ve uzun dönemden beri evlerine kapanmış olan izleyici kitlesini yeniden salonlara 

çekmeyi, ya da  bu filmlere uygun bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardığı 

görülmektedir.  

 

b- Yeşilçam Geleneği İçerisindeki Farklılaşma: Genç Sinemacılar 

1970’li yıllarda,   bir yandan ticari amaçlı seks ve  arabesk filmleri çekilirken,  öte 

yandan bir gurup yönetmen de, nitelikli filmler çekmeye devam etmiştir. Bu filmlerin 

üretilmesinde, Yeşilçam’daki bölge işletmeciliğinin çökmesine bağlı olarak ortaya çıkan 

yeni kaynak arayışları yönlendirici olmuştur.  

Yönetmenlerin kaynak sorununu, kendilerine ait yapım şirketleri kurarak, 

çözmeye çalıştıkları bu dönem ile birlikte,  Türk sinemasında ilk kez ekonomik 

anlamdaki bağımsızlaşma  hareketlerini ve dolayısıyla  yapımcı yönetmenler süreci 

başlatılmıştır. Böylece çekecekleri filmlerin biçim ve içerikleri konusunda daha özgür 

kalan yönetmenler, artık yavaş yavaş bir zanaatçı olmaktan çıkarak, auteur kimlikli 

sanatçılar olma yolunda da ilk adımlarını atmaya başlamışlardır.    Yılmaz Güney, 

Güney Film ile, Ali Özgentürk Asya Film ile,  Ömer Kavur da Alfa Film ile bu sürece 

önderlik etmişlerdir.359  

 Yılmaz Güney’in Umut filmi ile başlattığı bu sinemasal çıkış,   Lütfi Akad’ın 

Gelin,  Düğün ve  Diyet;   ve Süreyya Duru’nun  Kara Çarşaflı Gelin,  Bedrana gibi  

filmleri,  Ertem Eğilmez’in artık bir ekol haline gelen güldürüleri ile devam eden bu 

çıkış,   temelleri 1978-1979 yıllarında atılacak  ve   1980 sonrasında neredeyse bir akım 

                                                
359 Burak Göral, ‘Bağımsız Olunca Ne Oluyor?’,  Antrakt , Leya Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2003-Ocak 
2004, sayı:75-76, s.30.  
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haline gelecek olan   ‘Genç Yönetmenler’ kuşağının ortaya çıkmasına neden olmuştur.   

Yeşilçam içerisinde yer almalarına rağmen, ürettikleri filmlerin nitelikleri  bağlamında 

değerlendirildiğinde,  Zeki Ökten, Şerif Gören ve Atıf Yılmaz gibi yönetmenleri de 

içine alabilecek olan bu kuşağın temel yönetmenleri ve filmleri şöyle sıralanabilir:  

“Erden Kıral: Kanal (1978), Bereketli Topraklar Üzerinde (1979), Hakkari’de Bir 

Mevsim (1982), Ali Özgentürk: Hazal (1980), At (1982), Yavuz Özkan: Maden (1978), 

Demiryol (1979), Sinan Çetin:  Bir Günün Hikayesi (1980), Çirkinler de Sever (1982), 

Çiçek Abbas (1982), Korhan Yurtsever: Fırat’ın Cinleri (1978)”360 Toplumsal 

sorunların sınıf çelişkileri bağlamında ele alındığı ve  özellikle de göç olgusunun konu 

edildiği   bu filmlerin bir kısmı yabancılaşma olgusu bağlamında önceki bölümde 

incelenmiştir.   

 1980’li yıllara gelindiğinde ise, 12 Eylül’ün  yasakçı ve depolitik yapısı 

nedeniyle,  1970’lerde olduğu gibi sınıf çelişkilerini ön plana çıkartan ya da toplumsal,  

ekonomik ve siyasal sistemi doğrudan eleştiren filmlerin yapılması çok mümkün 

olmamıştır. Bununla birlikte,  özellikle 80’lerin ilk yarısında   çekilen az sayıdaki 

gerçekçi kent filmlerinin ve daha sonra da,  eleştirel boyutu mizahın ardına gizleyerek 

sürdürmeye çalışan toplumsal güldürülerin, önceki dönemin toplumsal gerçekçi sinema 

anlayışından izler taşıdığını söylemek mümkündür. 

80 sonrası kent filmleri ve toplumsal güldürüler, Türk sinemasında küçük 

insanın keşfedildiği ve onların yaşamlarının anlatıldığı filmler olmuştur. Dönemin siyasi 

ve ekonomik politikalarının, globalleşme sürecinin ve bireyci zihniyetin ‘Doğu’lu insan 

tipinde yarattığı travmaların gösterildiği bu filmler,  1980’lerin ikinci yarısından 

itibaren,   küçük insandan çok, burjuva bireylerin hayatlarını temel alan filmlerle yer 

değiştirmiştir. Bu değişimde,   12 Eylül darbesinin getirdiği ağır denetleme ve 

engelleme ortamının, genç kuşak yönetmenler üzerinde yarattığı yılgınlığın payı 

oldukça büyüktür.  Bu yılgınlıkla birlikte, genç kuşak yönetmenler, ikinci filmlerinden 

itibaren, sözü edilen türdeki yeni arayışlara girişmeyi tercih etmişlerdir.  Bu anlamda 12 

Eylül darbesi,  popüler sinemada seks filmlerinin kaldırılmasını ve piyasanın arabesk 

egemenliğine bırakılmasını sağlarken,  toplumsal içerikli filmlerin de bireyi  merkeze 

alan arayışlara dönüşmesine neden olmuştur.   Bu tür bir tercihte, 12 Eylül döneminin 

                                                
360 Burçak Evren,   Türk Sinemasında Yeni Konumlar, Broy Yay., 1990, İstanbul, s.5-6. 
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baskıcı uygulamalarının yönetmenler üzerinde bıraktığı yıldırıcı etkinin dışında, 

toplumsal yapıda hızla yaygınlaşan bireyci zihniyetin perdeye aktarılma ihtiyacından da 

söz etmek mümkündür. Ancak bu noktada,  birey ile bireycilik kavramlarının aynı 

olgulara karşılık gelmediği gözden kaçırılmış görünmektedir.  

Çalışmanın muhtelif yerlerinde değinildiği gibi,   modernleşme süreci daima 

devrimlerle gerçekleştirilmeye çalışıldığı için, Aydınlanma’nın ve Fransız İhtilali’nin 

kendiliğinden oluşturduğu birey,  Türk toplumunda varlık kazanmamış ve aksine 

bireyin gelişim süreci de,  on yılda bir gerçekleştirilen darbelerle sekteye uğratılmıştır.  

Dolayısıyla Türk toplumunda var olmayan bu bireyin, Türk sinemasında oluşturulmaya 

çalışılması, hem sinema dili hem de izleyici açısından sancılı bir süreç olmuştur.  

Öncelikle, artık bu tür filmlerde toplumsal güldürü ve kent filmlerinde görülen 

ve toplumu temsil eden küçük insandan vazgeçilerek, toplumsal konumları yüksek 

burjuva bireyler ya da marazi ve uç kişilikler merkeze alınmıştır. Toplumsal eleştirinin 

geri plana itilmesi, psikolojiyi öne çıkarmış, dolayısıyla,  söz konusu burjuva bireylerin 

tutku, kompleks, sorun ve bunalımlarının Freudvari şemalarla açıklandığı filmler ortaya 

çıkmıştır. Seksenli yıllardan itibaren değişen ve ekonomik, soysal ve siyasal yaşamdaki 

sorunlarla boğuşan bir toplumu görüntülemek ihtiyacından kaynaklansa da,  

uygulamada bu filmlerde  söz konusu güncel ve toplumsal gerçekler  arka planda 

bırakılmıştır.  Yeşilçam’ın geleneksel basmakalıp tiplerinden sıyrılarak, filmleri,   

sorunları, tutkuları ve saplantıları ile anlatılan karaktere dayandırmak ve söz konusu 

sorunları irdeleme çabası, çoğu kez, niyetlenilmemiş bir stilizasyona ve karakterlerin 

monologlarına dayalı filmleri ortaya çıkarmıştır.  Sonuçta, 12 Eylül ve sonrasının 

şokunu yaşayan,  kendilerini,  geçmişlerini ya da sistemi eleştiren, iletişimsiz, bunalımlı 

ve sorunlu bir gurup mutsuz azınlığı  anlatan ve zaman zaman simgesel ve karmaşık bir 

dili tercih eden    bu filmler ancak,  bir gurup entelektüelin ilgisini çekebilmiştir. 361  

Bu yeni içerik bir anlamda da, kendisine karşılık gelecek biçimsel arayışları da 

gündeme getirmiştir.  

Geleneksel Yeşilçam kalıplarının kırılmaya çalışıldığı ve  Yeşilçam sinemasında  

daha önce denenmemiş kamera hareketlerinin, kurgu ve mizansenlerin kullanıldığı bu 

süreçte, yönetmenler, tıpkı ticari sinemada olduğu gibi, bu kez de Batı sinemasını 

                                                
361 Scognomillo, a.g.e.,  s.508-509. 
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kendilerine rehber edinmişlerdir.  Ancak bu kez örnek alınan  Hollywood’un değil, 

Avrupa sinemasının  kalıpları olmuştur.  “Bu sinemanın en belirgin özelliği belli bir 

dramatik yapı oluşturarak, karakter yaratma girişimidir. Böylece genel olarak 

melodramdan drama doğru bir geçiş sürecinin yaşandığından söz edilebilir. Ama 

üzerinde önemle durulması gereken konu, bu sürecin niteliğidir.”362 Çünkü sinemanın 

geçirdiği bu dönüşüm, Doğu Batı çatışmasına dayalı bir biçim – içerik uyuşmazlığını 

yeniden gündeme getirmiştir.   

   Batının sosyokültürel yapısının bir yansıma biçimi olan  dramın, bir başka 

kültür tarafından benimsenebilmesi, bu kalıbın   ancak o kültürün   toplumsal içeriğine 

uygulanabilmesi ile mümkün olabilecektir. Melodramın sinemadaki etkisi devam 

ederken, dramın ona alternatif olarak görülmesi ve bu yer değiştirme sürecinde Doğu ve 

Batı kültürleri arasındaki çelişkinin göz ardı edilerek, dramın birebir uygulanma 

çabasına girişilmesi, bu biçim – içerik uyuşmazlığının temel nedenini oluşturmaktadır.  

Melodramın uydurma dünyası ve o dünya ile uyum içinde olan kalıp karakterler ile 

biçimlenen Türk izleyicisinin, Batı’nın realist karakterleri ve o karakterlerin kendi 

dışındaki dünyayla kurdukları realist ilişkilere alışması kolay olmamıştır. Öte yandan, 

Batılı dramatik kalıpların, özünde sinemadan farklı bir araç olan edebiyat 

uyarlamalarına uygulanmaya çalışılması, bu biçim içerik uyuşmazlığının bir diğer 

boyutunu ortaya çıkarmıştır. Böylece  1980 sonrası Türk sinemasında,   Türk insanını ve 

Türk toplumunu anlatan biçim-içerik bütünlüğüne dayalı bir üslup oluşturulması 

mümkün olmamıştır.363   Dolayısıyla özellikle de 80’lerin ikinci yarısından itibaren 

Türk sinemasında,   içeriğin boşaltıldığı ve biçimin ön plana geçtiği bir anlayış egemen 

olmuş ve bu sinema anlayışı da, başka bir kalıba alışkın  izleyiciyi tatmin etmemiştir.  

 

 

                                                
362 Filiz Bilgiç, Türk Sinemasında 1980 Sonrası Üslup Arayışları, T. C Kültür Bak. Yay., Sanat-
Sinema Dizisi: 376-13, Ankara, s.137. 
363 Filiz Bilgiç, a.g.e., s. 134-140. 
* Gemide (1998), Laleli’de Bir Azize 1998) ve Leopar’ın Kuyruğu (1998)  Filmleri ile alternatif sinema 
içerisinde önemli bir yeri olan Serdar Akar’ın son iki filmi Kurtlar  Vadisi Irak (2006) ve Barda(2006),  
yönetmenin   sinemasal üslubunun  giderek, popüler sinemaya doğru yön değiştirdiğini göstermektedir. 
Dolayısıyla yönetmenin bu akım içerisindeki yeri ile ilgili net bir değerlendirme, yönetmenin ileride 
yapacağı üretimler ile birlikte ele alınmalıdır.  
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 c- 1990 Sonrası Alternatif Türk Sineması  

 1990 sonrası Türk sinemasında ticari anlamda yaşanan gelişmeler,  bir süre  

sonra kendi anti tezini de ortaya çıkarmış ve bir gurup yönetmen  gerek biçim ve içerik,   

gerekse üretim-dağıtım ve gösterim koşulları açısından,  mevcut sinema anlayışına 

muhalif bir tarzda filmler üretmeye başlamışlardır.  

1993 yılında Zeki Demirkubuz’un çektiği C Blok filmli ile başlayan bu süreç, 

1994’de Derviş Zaim’in  Tabutta Rövaşata filmi ile belirginleşmiş ve ardından Nuri 

Bilge Ceylan’ın Kasaba filmi de artık yeni bir sinemasal anlayışın oluşmaya 

başladığının müjdelerini vermiştir.  2000’li  yıllara uzanan süreçte ise,    bu 

yönetmenlere Yeşim Ustaoğlu, Reis Çelik, Kazım Öz, Handan İpekçi, Ümit Cin Güven, 

Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem  ve   Serdar Akar*  da  katılmıştır.  Bu isimlere,   Ümit 

Ünal’ı da eklemek mümkündür.  

Bir kısmı sinema alanında eğitim almış olan ve dolayısıyla yönetmenliğe  

Yeşilçam’ın geleneksel   usta-çırak ilişkileri dışında bir süreçle başlayan  bu    

yönetmenler, aldıkları eğitimin de etkisiyle geleneksel film üretim kalıplarına 

direnmekte ve kendi anlatı dillerini oluşturmaya çalışmaktadırlar.  Söz konusu 

yönetmenlerin filmleriyle ilgili olarak  yapılacak bir değerlendirme,  bu  filmlerin  

henüz yeni bir akımdan söz etmeyi mümkün kılacak miktara  ve ortak özelliğe 

ulaşmadığını gösterecektir ancak,  1990’lardan günümüze uzanan süreçte, artık,   

geleneksel ve popüler sinema anlayışına muhalif duran alternatif bir Türk sinemasının 

varlığından söz etmek kesinlikle mümkündür. Türk sinemasındaki   bu alternatif 

yönelimleri, özellikle 1980’lerden itibaren sinema tartışmalarında önemli bir yer bulan 

‘Üçüncü  Sinema’ ya da ‘Yeni Dalga’ Sineması içerisinde değerlendirmek mümkündür.   

Üçüncü Sinema kavramı, başlangıçta Üçüncü Dünya ülkelerinin yönetmenleri 

tarafından belli kriterler çerçevesinde çekilen politik ve devrimci filmleri ifade etmek 

için kullanılmışsa da, zaman içerisinde, özellikle 1990’lardan günümüze tanımın içeriği 

genişlemiştir. Artık politik filmlerle sınırlı olmayan kavram, kendi içerisinde ‘yeni 

dalga’, ‘ulusaşırı bağımsız sinema’, ‘diasporik sinema’ gibi, özünde nüanslara dayalı  

farklı isimler ile tanımlanmaya başlanmıştır.364 Ancak temelde benzer amaçlara dayanan 

                                                
364 Bkz: Asuman Suner, Hayalet Ev - Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, Metis 
Yayınları, İstanbul, 2006, s:257-263 ve Zeynep Çetin – Erus, “Manifestodan Günümüze Üçüncü Sinema 
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ve benzeri kaygılardan yola çıkılan bu filmler,  gerek üretim süreci gerekse biçimsel ve 

tematik özellikleri nedeniyle, geleneksel ticari sinema anlayışının karşısında bir 

alternatif oluşturmaktadırlar.  

 Alternatif sinema anlayışını belirleyen temel özelliklerden birini, filmlerin 

bütçeleri oluşturmaktadır.  Bu gurup içerisinde yer alan yönetmenler genellikle, ilk 

filmlerini kendi kişisel birikimlerine dayanarak çekmekte ve üretimlerine de bir önceki 

filmin gelirini bir sonrakine aktararak devam etmektedirler. Böylece bağımsız bütçelerle 

çekilen bu filmler,   reklam gelirlerine dayalı olarak çekilen ticari  filmlere göre çok 

daha düşük bütçelerle oluşturulmaktadır.  

Bütçenin bağımsızlığı,   yönetmenlerin ticari kaygılardan uzak filmler çekme 

yönündeki tercihlerinin göstergesi niteliğini taşımaktadır.   Böylece yönetmenler, 

geleneksel kalıpların  dışına çıkarak,  deneysel filmler çekme olanağına sahip olmakta 

ve  kendi kişisel üsluplarını ve buna dayalı auteurist kimliklerini geliştirebilmektedirler.  

Ticari bir sinema anlayışına dayandırılmayan ve bu nedenle de,   geleneksel izleyici 

tipolojisi için çok tercih edilir olmayan bu filmler genellikle entelektüel düzeyi daha 

yüksek olan  bir kitleye hitap etmekte ve kemikleşmiş bir izleyici kitlesi için 

üretilmektedirler.   

Yönetmenlerin ticari kaygılardan uzak durmaları,   filmlerin tanıtım ve gösterim 

aşamasında da çeşitli sonuçlara neden olmaktadır.  Ticari bir meta olarak algılanan ve 

bu nedenle de kitle iletişim araçlarının her türlü tanıtım ve reklam olanağından etkin 

olarak yararlanılan popüler sinema anlayışının terinse, alternatif sinemada yönetmenler 

bu tür yöntemlerden uzak durmaktadırlar. Filmlerin tanıtımındaki yetersizlik, gişe 

başarısını olumsuz etkilemekte ve bu durumda söz konusu filmlerin, salonlarda 

gösterim olanağı bulma konusunda, yerli ve yabancı ticari filmlerle rekabet etmeleri çok 

mümkün görünmemektedir: 

Özellikle  Amerikan şirketlerinin tüm üçüncü dünya ülkelerinde olduğu gibi, 

Türkiye’deki dağıtım kanallarını da kontrol etmeye başlamasıyla birlikte,   sinema 

salonlarında Amerikan filmlerinin egemenliği daha çok hissedilmeye başlanmıştır.   

Örneğin bir Hollywood yapımı olan Peter Jackson’un yönettiği Lord of The Rings:The 

                                                                                                                                          
Tartışmaları”, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, der: Esra Biryıldız, Zeynep Çetin Erus, Es 
Yayınları, İstanbul, 2007, s: 41-43. 
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Two Towers,  Aralık 2002’de Türkiye genelinde 105 kopya ile 55 sinema salonunda 

gösterim girerken,  1983’de Şerif Gören ve Yılmaz Güney’in ‘Yol’ filmi ile aldığı 

ödülün ardından,  Cannes Film Festivali’nde ilk kez ödül alan ‘Uzak’ (2003),   sadece 5 

kopya ile gösterilme şansı yakalamıştır.365  Benzeri bir durum, Antalya Altın Portakal 

Film Festivali’nde onbir dalda ödül alan Yazı Tura’nın (2004)  filmi için de geçerli 

olmuş ve film bir iki hafta gösterimde kaldıktan sonra, kaldırılmıştır.  Bu göstergeler, 

alternatif sinema yapan yönetmenlerin bütçesinde gişe gelirlerinin çok yüksek oran 

taşımadığını ortaya koymaktadır. Ancak ulusal ve uluslar arası   festivallerde 

kazandıkları çok sayıda ödülden elde edilen gelir, bu yönetmenler için önemli bir 

kaynak oluşturmaktadır.  Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ve Yeşim Ustaoğlu bu 

anlamda en şanslı yönetmenler arasında yer almaktadırlar.   

Söz konusu yönetmenlerin bir kısmı, zamanla kendi yapım şirketlerini  kurarak,  

yapımcı – yönetmen gurubuna katılmışlardır. 1993’de Mavi Film’i kuran Zeki 

Demirkubuz ,   NBC Film ile Nuri Bilge Ceylan ve  1997’de  de   RH Politik 

Prodüksiyon ile kendi yapım şirketini ortaya çıkaran  Reis Çelik bu isimler arasında yer 

almaktadır.366    

 Yönetmenlerin üretim aşamasında küçük bütçeli filmlere dayalı bağımsız 

filmler çekmeleri, İtalyan Yeni Gerçekçi Akımı’na kadar uzanan bir sinemasal anlayışın 

izlerini taşımaktadır.   Ortaya çıkış koşulları daha önce açıklanan Yeni Gerçekçi 

Gelenek’in Türk sinemasındaki etkileri, 1960’lı yıllardaki   Hisar  kısa film 

yarışmalarına   kadar uzanmaktadır.   

Kısa filmler, dünyadaki alternatif – muhalif sinema anlayışına paralel olarak 

gerçekleştirilen uygulamaların ilk basamağını oluşturmaktadır. Türkiye’de de Robert 

Koleji tarafından düzenlenen Hisar Kısa Film  yarışmaları,   birkaç kez tekrarlandıktan 

sonra sona ermiştir. Bugün bu etkinlikler,  çeşitli kültür merkezlerince desteklenen  

festivaller ve özel televizyon kanalları aracığıyla düzenlenen kısa film yarışmalarıyla 

sınırlı kalmaktadır. Ancak   TÜRSAK tarafından düzenlenen Sinema-Tarih Buluşması,   

Uluslararası Film Gösterileri ve  Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) gösterileri, son 

dönemde egemen kültür sanat anlayışının dışına çıkmak adına gerçekleştirilen 

                                                
365 www.kısafilm.com (11.12.2006) 
366 Burak Göral, ‘Bağımsız OIunca Ne Oluyor?’ , Antrakt, Aralık 2003, Ocak 2004, sayı:75-76, s.32. 
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etkinliklerde önemli bir yer edinmektedir.367  Öte yandan  seksenli yıllarda başlayan ve 

kesintili olarak devam etse de, 1990’lı yıllarda bir film festivaline dönüşen IFSAK 

Ulusal Kısa Film Yarışması, zamanla gelişerek, bugünün   İstanbul Kısa Film 

Günleri’ne dönüşmüştür.  Ankara Film Festivali, İzmir Kısa Film Günleri gibi örnekler 

de, bu anlayış içerisinde yer alabilir.368  Bugün alternatif Türk sineması içerisinde 

önemli yeri olan Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu ve Semih Kaplanoğlu gibi 

isimlerin, sinemaya  kısa filmler çekerek başladıkları hatırlandığında, bu geleneğin, 

alternatif sinema için önemi daha belirgin hale gelecektir.  

Hisar Kısa Film şenliklerinden sonra sinemanın devrimci ve alternatif ruhu, yine 

1960’lı yıllarda    başlayan   ‘Genç Sinema Hareketi’ ile devam ettirilmiştir.    

 Dünyada yükselen sosyalist ideolojinin etkilerini taşıyan ‘Genç Sinemacılar’,   

sinemayı,  sistemin dönüştürülmesi yönünde kullanılacak araçlardan biri olarak 

algılayan toplumcu gerçekçi sinema anlayışının takipçisi olmuşlardır.  Kuramsal 

zemininin oluşmasında 1965 yılında kurulan Sinematek Dergisi’nin etkileri bulunsa da,  

hareket,  resmi olarak    1968 yılında   Genç Sinema dergisinin yayım hayatına 

başlaması ile kurulmuştur.369  Derginin ilk sayısında yayımlanan bildiride, Genç 

Sinemacılar   amaçlarının, “devrimci, halka dönük ve bağımsız bir sinema”370 yapmak  

olduğunu ilan etmektedirler.    “Genç Sinema,  var olan bu sinema düzenine karşı  çıkar.   

Onun içinde bulunduğu  toplumsal düzene karşı çıktığı gibi. (…) Genç Sinema bu 

yüzden bağımsız olmalı,  hiçbir koşulda ve hiçbir nedenle, temel ilkelerinden ödün 

vermemelidir”371  şeklinde dile getirdikleri muhalif görüşleri doğrultusunda,   sinemayı ,   

verili düzenin değiştirilmesinde etkin biçimde  kullanılması gereken bir araç olarak 

algılamakta, bu amaçla da  sanatçının mutlaka özgür ve bağımsız  olması gerektiğine 

vurgu yapmaktadırlar.  

                                                
367 Engin Ayça, “Alışkanlıklar ve Teknoloji”, Türk Sinemasında Kısa Film, Editör: Süleymâ Murat 
Dinçer, Kiv Yay., Ankara , 1996, s:58. 
368 Ayça Tunç, Bağımsız Sinema: Doksanlı Yıllar ve Sonrası Türk Sinemasında Alternatif 
Yönelimler”,   E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005, s.169. 
369 Bülent Görücü, Zahit Atam, “Türkiye’de Devrimci Sinema Tartışmaları 1”, Görüntü, sayı 4, 1995-
1996, s:32. 
370  Genç Sinemacıların Bildirisi, Genç Sinema sayı 1, Ekim 1968’den aktaran,  Bülent Görücü, 
“Türkiye’de Devrimci Sinema Tartışmaları -2: Genç Sinema”,  Görüntü, sayı:5, 1996. 
371 A.g.e.  
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Biçim ve içerikteki bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıktan ayrı 

düşünülemeyeceği gerçeği göz önünde alındığında,  Türk ve dünya sinemasında  

alternatif sinemacıların bağımsız bütçelerle film çekme tercihleri kolaylıkla 

anlaşılabilmektedir.  Ancak,  filmlerin bütçeleri konusunda ortak bir anlayışı 

benimsemelerine  rağmen, çağdaş Türk sinemasındaki alternatif eğilimli yönetmenlerin   

tümünün,  politik ve devrimci filmler yapma amacı taşıdıkları düşünülmemelidir.  

Yeşim Ustoğlu, Reis Çelik ve Handan İpekçi’nin filmlerinde İtalyan Yeni 

Gerçekçiliği’nin ve onun etkilerini taşıyan Üçüncü Dünya Sineması’nın barındırdığı 

politik vurgu  açıkça görülebilmektedir ancak, onun dışındaki alternatif sinemacılarda 

bu tür doğrudan bir politik tercihi gözlemek mümkün değildir. Aksine, Zeki 

Demirkubuz, her fırsatta politik filmler çekmekten hoşlanmadığını, kendi filmlerinin bu 

tür bir sınıflandırma içerisinde yer almasını istemediğini    belirtmektedir. Nuri Bilge 

Ceylan da, “sosyal meseleler doğrudan ilgimi çekmiyor. Güncellik te öyle…(…) 

insanların toplumdaki yalnızlığı kadar, evrendeki yalnızlığı da beni ilgilendiriyor”372  

diyerek, Demirkubuz ile benzer bir anlayışı benimsediğini ifade etmektedir.    Bu 

anlamda bu yönetmenlerin Üçüncü Dünya Sineması ya da İtalyan Yeni Gerçekçi 

Geleneği’nden çok,  - özünde onlarla ortak – minimal bir sinema anlayışına  sahip 

olmakla birlikte-,  toplumdan çok bireyi ön plana çıkartan Fransız Yeni Dalga 

Akımı’ndan ve Antonioni’den etkilendikleri görülmektedir.   

“Günlük yaşama bağlılığı ve oyuncu olmayanların kullanımıyla İran ve Türk 
sinemalarının İtalyan Yeni Gerçekçiliği’ne ortak borcu, birbirlerine benzerliğin de altını 
çizer. Buna rağmen, onların bu özel geleneğe karşıt noktalardan  yaklaştıklarını 
söyleyebiliriz. İran Sineması Yeni Gerçekçiliğin başlangıcından, Rossellini’den  doğarken, 
Türk sineması Yeni Gerçekçilik’in doruk noktasına ve dönüşümüne işaret eden 
Antonioni’den   doğar.”373  

   
Türk Sineması’nın önemli alternatif yönetmenlerinden olan  Zeki Demirkubuz 

ve Nuri Bilge Ceylan’ın,  kimi filmlerinde toplumsal konulardan çok  burjuva sınıfının 

bunalımlarını merkeze almaları, onları bu yönelime yakınlaştırmaktadır.  Bu anlamda, 

Türk sinemasında alternatif sinemacıların, filmlerin  üretim biçiminde benimsedikleri 

ortak tavrı, filmlerin temaları konusunda paylaşmadıkları görülmektedir. Ancak 

temalardaki farklılığa rağmen,   eleştirel duruşları  ve geleneksel anlatı kalıplarını 

                                                
372 Nuri Bilge Ceylan, Uzak, Norgunk Yay. İstanbul, s. 233. 
373 Hazırlayan: S. Ruken Öztürk, Kader: Zeki Demirkubuz, Ankara, Dost  Kitapevi, 2006, s: 16-17. 
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zorlayan sinemasal üslüpları, onların sinema sanatı konusunda ortak bir anlayışı 

benimsediklerinin   göstergesi olarak kabul edilmelidir.  

Ekonomik bağımsızlık, yönetmenlerin auteurist kimliklerinin gelişmesini 

sağlarken, izleyicilerin filmle ilişkilerini de dönüştürmekte ve onları,   geleneksel 

izleyiciden farklı bir noktaya taşımaktadır.  Bu filmlerin anlatı yapısı,  izleyicinin 

katharsise ulaşmasını sağlayan ve dolayısıyla onu pasifize eden geleneksel kalıplara 

dayalı olarak yapılandırılmamaktadır. Filmlerin görsel dilini oluşturmak için tercih 

edilen teknik özellikler, izleyici ile film  arasına belli bir mesafe koymakta ve izleme 

süreci içerisinde, ona  film hakkında eleştirel bir yorumlamaya gidebilmesi için zaman 

kazandırmaktadır.  Geleneksel  anlatı kalıplarının kırılmasını gerektiren bu tür bir 

sinema anlayışı içerisinde,  film izleme süreci   entelektüel bir etkinlik haline gelirken, 

izleyici de bu etkinlikte aktif olan  bir özneye dönüşmektedir.    

İzleyicinin aktif olarak konumlandırılması, alternatif sinema anlayışında en 

önemli özelliklerden birini oluşturmaktadır.  Fransız Yeni Dalga sineması ve özellikle 

Godard’ın filmleri, bu konuda birbirinden etkileyici yöntemler sunmaktadır.  

İzleyicinin filme aktif katılımını sağlamanın temel yöntemlerinden biri,  filmlerin 

teknolojik anlamda kusursuz olmasından kaçınmaktır.  Üçüncü Sinema’ nın   önemli 

isimlerinden Julio Garcia Espinosa’ya göre, az gelişmiş dünya sinemalarında teknik 

anlamdaki kusursuzluğun,  kaynak israfının yanında,   izleyicinin pasifize edilmesine 

dayalı ideolojinin geri çağrılması anlamına gelmektedir.374 İzleyicinin bu şekilde 

pasifize edilmesi,  Üçüncü Sinema taraftarları için, devrim karşıtı bir nitelik 

taşımaktadır.  Akım için,   sinemanın devrimci niteliğini ön plana çıkartan özelliklerden 

birisi de belgeseldir. Türk  alternatif sinemacıları içerisinde önemli bir yeri olan   

Yeşim Ustaoğlu’nun filmlerinde sıklıkla kullanılan belgesel görüntüler, yönetmenin 

akım ile olan yakınlığını bir kez daha vurgulamaktadır.  

Alternatif sinemada, teknik anlamdaki kusursuzluktan kaçınmak, hem İtalyan 

Yeni Gerçekçilik hem de Fransız Yeni Dalga Geleneklerinde görüldüğü gibi, biçim ve 

                                                
374 Michael  Chanan , “New Cinemas in Latin Amerika”,  The Oxford History of World Cinema, New 
York, Oxford University Pres, s: 745’den aktaran,  ‘Manifestolardan Günümüze Üçüncü Dünya 
Tartışmaları”,  Derleyen: Ersa Biryıldız, Zeynep Çetin   Erus, Üçünçü Sinema ve Üçüncü Dünya 
Sineması, Es Yayınaları,  İstanbul, 2007, s.  32. 
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içerikte olabildiğince yalın – minimal- bir sinema anlayışını benimsemek ile mümkün 

olmaktadır. Her türlü görsel ve işitsel efektin yerine, doğal ışık ve doğal seslerden 

yararlanılmakta, müzik kullanıldığında daha çok klasik müzik tercih edilmekte,   

oyuncuların amatör olmasına özen gösterilmekte ve  çekimlerin de  stüdyolar yerine 

doğal mekanlarda gerçekleştirilmesi tercih edilmektedir.   

Minimal sinema anlayışının bir başka sonucu olarak, yönetmenler filmlerinde 

yönetmenlik ve senaryo dışında,  zaman zaman görüntü yönetmenliği, kurgu, kamera 

kullanımı gibi diğer teknik görevleri de üstlenmekte ve böylece, film üzerindeki 

denetimlerini artırmakta ve auter kimliklerini filmin her alanında ortaya koymaktadırlar. 

Hatta  Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan, son filmlerinde kamera karşısına 

geçerek oyunculuğu da üstlenmiş ve bu anlamda filmin hemen her aşamasında aktif 

olarak çalışmışlardır. 

Sonuç olarak, alternatif sinema anlayışının, filmin üretiminden  tüketimine 

kadar her alanda, geleneksel kalıpların kırıldığı bir sinema anlayışının takipçisi olduğu 

görülmektedir.  Tematik anlamda net bir ortaklıkları olmamakla birlikte, bu 

yönetmenlerin tümünün genelde toplumsal eleştirileri temel alan filmler çektiği 

söylenebilir. Kendisi her ne kadar, toplumsal olanın uzağında kaldığını ve daha çok 

bireyin dünyasını anlatmaya çalıştığını söylese de, yönetmenin özellikle C Blok ve 

3.Sayfa filmlerinde, kişisel bunalımlar ve çatışmalar sınıfsal farklılıklar ile ilişkili olarak 

anlatılmaktadır. Öte yandan biçimsel üslupları ve üretim sürecindeki bağımsızlıkları, bu 

alternatif duruşlarının temelini oluşturmaktadır.  Bu anlamda,    “(...) Zeki Demirkubuz, 

Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Handan İpekçi, Semih Kaplanoğlu, Yüksel Yavuz, 

Kazım Öz gibi yönetmenler başta olmak üzere yeni kuşak sinemacılar, tahribata 

uğramış toplumsal, kültürel yaşamımızı sağaltmaya katkı koyan bir sinemanın 

izindeler.”375 Bu anlamda gerek biçim gerekse içerik olarak, bu yönetmenlerin politik 

bir duruşları olduğu düşünülmektedir.  Burada politik kavramı ile ifade edilmek istenen 

düşünceyi, Semih Kaplanoğlu, kendi sinemasal anlayışını açıklarken ortaya 

koymaktadır:  

“(… )tüketime yönelik bir çağrıda bulunmadığım sürece ve böyle işler yapıldığı 
sürece arka planda ister istemez politik bir tutum olduğunu düşünüyorum. Bu noktada 
sonuna kadar da politik olduğumu düşünüyorum. Kapitalizmin önerdiği sinemayı ve 

                                                
375 Seray Genç,   Karpuz Kabuğundan Gemiler , Yeni Film 6, Temmuz-Eylül 2004, s.8 
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kurallarını kabul etmiyorum ve o şekilde davranmıyorum. Tanıtım ve pazarlama filmden 
önemli olamaz. Siz onları görmeseniz de gemiler hem de olağanüstü güzellikte gemiler 
geceleri de geçer... 376 

 
Yönetmenin kendisini ifade etmek için kullandığı bu açıklama, alternatif sinema 

içerisindeki yönetmenlerin tümü için geçerli bir tanımlamadır ve Godard’ın ünlü,  

‘politik filmler değil, politik yöntemle çekilmiş filmler yapmalıyız’ düsturunu 

hatırlatmaktadır.  

 

2- 1980 Sonrası Türk Sinemasında Yabancılaşma Olgusu 

 a- Gerçekçi Filmlerde Yabancılaşma Olgusu 
 
 1980’li yılların özellikle ilk yarısında Türk sinemasında göç filmlerinin etkisi 

devam etmektedir, ancak  toplumdaki sosyokültürel dönüşümlerin etkisiyle, bu 

filmlerde göçün ele alınma biçimi değişmiştir.   

  Çalışmanın ilk bölümünde aktarıldığı gibi, 1980 sonrası gerçekleşen ikinci 

büyük göç dalgası ile birlikte, ülkenin  kentsel nüfus oranı, kırsal nüfus karşısında ilk 

kez artış göstermiş ve  çarpık kentleşmenin bir sonucu olarak Türkiye’de kentler,  

toplumsal eşitsizliklerin  büyüdüğü mekanlar haline gelmiştir. Özellikle  yeni gelen 

göçmen kitlesi için kentte var olabilmenin koşulları daha da zorlaşmış ve bu kesim bir 

yandan istihdam sorunu nedeniyle giderek yoksullaşırken, öte yandan da dönemin 

bireyci ve köşe dönücü zihniyetinin etkisiyle geleneksel ilişkilerin çözüldüğü bu 

mekanda, giderek yalnızlaşmıştır.  Ancak, kent her durumda, kırsal kesimden daha 

çekici olduğu için, göç devam etmekte ve gelenler kalmakta kararlı davranmaktadırlar. 

Bu dönüşüm doğal olarak filmlere de yansımıştır.   “Artık ‘Kentin Kralı Olma’ düşü, 

(Gurbet Kuşları-1964) ne yolla olursa olsun,  ‘Karın Doyurma Kavgası’na (At, 1983, 

Ali Özgentürk), dönüşmüştür.”377 Dolayısıyla 1980 sonrası çekilen göç filmlerinde 

geleneksel modern çatışmasıyla birlikte, yoğun olarak   tüketim toplumu eleştirisine yer 

verildiği görülmekte ve yabancılaşma olgusunun filmlere yansıması da, artık daha çok 

bu bağlamda gerçekleşmektedir.   

                                                
376 Film Ekibi, Semih Kaplanoğlu ile Söyleşi, Yeni Film, Sayı 8, Ocak-Mart 2005, s.54-55 
377 Güçhan, a.g.e., s.13. 
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 Ali Özgentürk’ün filmi At (1981), göç filmleri içinde önemli yeri olan ve bir 

filmdir ve yabancılaşmanın 1980 sonrası Türk toplumundaki yansımasına ilişkin önemli 

ipuçları sergilediği düşünülmektedir.  

 Oğlu Ferhat’ı okutabilmek umuduyla İstanbul’a göç eden Hüseyin’in bu 

umudunu gerçekleştirmek için ödemesi gereken bedel, oğluna okuttuğu gazete haberleri 

ile izleyiciye aktarılmaktadır. “IMF heyeti Türkiye’ye yardımı görüşüyor... Bir adam 

ailesini geçindiremediği için intihar etti...” Bu iki  haberle yönetmen, ülkenin ekonomik 

olarak çok zorlu bir dönemden geçtiğine ve bunun dar gelirli vatandaşlar üzerinde 

intiharlara kadar varabilecek sonuçlar doğurduğuna dikkat çekmektedir.  Hüseyin için 

ise bu haberler, oğlunun iyi okumasının kanıtı olmaktan öte bir anlam taşımayacaktır, 

çünkü henüz kent, onun için bir umut kaynağı niteliği taşımaktadır. 1980 sonrasında 

göçmen kitlesinin geneli gibi, Hüseyin de, kentteki var oluş savaşımını, en alttakilerden 

biri olarak başlamak zorunda kalmıştır.  Geçimini seyyar satıcılık yaparak sağlayan 

Hüseyin, evi olmadığı için, oğluyla birlikte, kendisi gibi yoksul insanların kaldığı bir 

handa yaşamaktadır. Bir yandan İstanbul’da yaşam mücadelesi verirken bir yandan da 

oğlunu yatılı bir okula kaydettirebilmenin yolunu araştırmaktadır. Film, bu süreçte 

Hüseyin’in duydukları ve tanık oldukları üzerinden toplumun genel düşünsel yapısını 

göstermektedir. Toplumun geneli gibi, İstanbul’da da egemen olan duygu, 

umursamazlıktır. Herkes geçim derdindedir ve bunun dışında hiçbir şeyin önemi yoktur. 

Hüseyin’e öğüt veren  Remzi karakteri de, “benden sana nasihat, burada kendini 

kurtarmaya bakacaksın, etliye sütlüye karışmak yok’ diyerek, kentte var olmak için 

gereken davranış kalıbını açıklamıştır.  Remzi’nin sözleri, geleneksel kültürde yeri 

olmayan 80 sonrasının bireyciliğini tek cümle ile özetlemekte, yaşanan yabancılaşmanın 

toplumsal bir içselleşmeye dönüştüğüne işaret etmektedir.  Filmde bu zihniyetin 

eleştirisi ise, oğlunu kaybettiği için aklını yitiren  bir kadın,   yani bir ‘öteki’ aracılığıyla 

yapılmaktadır.   ‘Sizler koşarak geçersiziniz, duymazsınız, görmezsiniz.’ diyen kadın, 

aslında  belki de kendisini dışarıda bırakan toplumdaki yabancılaşmaya tepki 

göstermektedir.  

 İstanbul’da gördüğü, yaşadığı ve tanık olduğu olaylar ile birlikte, Hüseyin’in 

büyük kente dair umutları yavaş yavaş kaybolmakta, ancak kendisini ve oğlunu 

kurtarmak için de herhangi bir şey yapamamaktadır. “Çevresini hayretle, şaşkınlıkla 



 181

izleyen köylü Hüseyin’in bilinci, diğer yandan, sinemamızda ve bu tür filmlerde ele 

alınmış köylü bilincinden büyük farklılıklar taşı(maktadır.)  Hüseyin’in sevgi dolu 

gözleriyle algıladıkları, onu ne “sınıfsal” bir isyana, ne koyu bir nefrete, ne de köktenci 

çözümlere itiyor. Hüseyin görüyor, izliyor, algılıyor, bu büyük kentteki ‘harikulade 

serüven’ini yaşıyor.”378 Aynı eylemsizlik, handaki diğer insanlar için de geçerlidir.  

Toplumun en alt kesimindekileri temsil eden bu insanlar, kendi ezilmişliklerini fark 

edemeyecek kadar sistem içinde eri(til)mişlerdir ne sınıfsal konumlarının ne de özne 

olarak eylemde bulunma potansiyellerinin farkında olmadan, yaşam mücadelelerine 

devam etmektedirler.  Bu edilgenliğin, özne olmaya dönüştüğü nokta ise, Hüseyin için, 

oğlunu okutmak adına, kendi hayatından vazgeçme kararını verdiği andır.   

 Ferhat’ın yatılı okulda okuyabilmesi için,  babasız olması gerektiği öğrenen 

Hüseyin,   arkadaşının el arabasını çalarak, onun  kendisini öldürmesini sağlamıştır. 

Böylece herkesin bireysel kurtuluş peşinde olduğu  bir düzende Hüseyin, oğlunun 

geleceği için kendisini feda etmek zorunda kalmıştır.  “Oğlunun okuyabilmesi için 

Hüseyin ölmeyi bile kabullenmiştir. Çünkü onun için okumak, yalnızca adam olmak 

değil, bir bakıma sınıf değiştirmektir de…İki tekerlekli arabasıyla, hafifçe çizdiği 

Mercedes otomobilin sahibi kendisini azarlarken bile Hüseyin, oğlunu otomobilin 

içinde, o adamın yerinde olarak düşleyebilmektedir.”379 Böylece Hüseyin, tıpkı 

İstanbul’a gelirken, trende oğlunun okuduğu gazete haberindeki adam gibi, kent içinde 

yitip gidenlerden birisi olacak, sisteme yenik düşecek, yaşadığı yabancılaşma nedeniyle 

özne olma potansiyelini, birlikte eyleme geçme durumuna dönüştürmekte değil,  yine 

bireysel bir kurtuluş (oğlunun kurtuluşu) yolunda ölmek için kullanacaktır. Bu anlamda 

film, 80’ler Türkiye’sinde insanların yaşadığı trajediye ışık tutmakta ve bu toplumda 

yaşanan yabancılaşmanın boyutunu ortaya çıkarmaktadır.   

 Toplumsal gerçekçi filmlerden izler taşıyan bir türü de, 1980 sonrası güldürü 

filmleri oluşturmaktadır. Arzu Film ekolü içinde yer alan bu filmler, genellikle 12 Eylül 

sonrası yaygınlaşan bireyci zihniyet ve tüketim toplumu eleştirisi üzerinde yoğunlaşmış 

ve bu   zihniyetin özellikle yoksul kent insanları üzerindeki etkilerini anlatmıştır.  Ertem 

                                                
378  Atilla Dorsay, 12 Eylül Yılları ve Sinemamız, İnkılap Kitabevi, İstanbul, s.274-275 
379  Şükran Esen, 80’ler Türkiye’sinde Sinema, Etham Baskı Tesisleri, Eskişehir, 1996, s.87. 
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Eğilmez’in filmi Namuslu (1984)’nun kahramanı Ali Rıza Bey, bu kesimin sinemadaki 

temsilcilerinden birini oluşturmaktadır.  

Geleneksel kültürün yücelttiği çalışkanlık, dürüstlük, itaat gibi niteliklere sahip 

olan  Ali Rıza Bey,  kapitalizmin bireyci zihniyeti içinde önerilen modern değerlere 

uyum sağlamayan ve bu değerlere  uygun davranışlar göstermeyi reddeden bir kişiliktir.   

Başarılı olmak,   Ali Rıza Bey için, okuyup meslek sahibi olmak ile eşdeğerdir ve bu 

nedenle de oğluna sürekli, okumasını ve namuslu bir insan olmasını öğütlemektedir. 

Oysa 80 sonrası toplumda başarının kriteri,  köşe dönücülük zihniyetine bağlı bir 

zenginliktir ve bu zenginliğe ulaşmak için her yol mübah olarak kabul edilmektedir.  

 Başlangıçta kendi halinde, çalışkan  ve namuslu bir karakter olan Ali Rıza Bey, 

ailesiyle birlikte mütevazi bir hayat sürmekte ve daha fazlasını da talep etmemektedir.  

Ancak bu naifliği ve çalışkanlığı nedeniyle, eşi dahil, tüm çevresi ve iş arkadaşları 

tarafından aşağılanmakta ve dışlanmaktadır.  

Ali Rıza Bey’in hayatı,  hırsızların saldırısına uğrayıp, dövülerek,  şirkete ait 

yüklü miktardaki parayı çaldırmasından sonra değişecektir.  Çünkü müdürü ve kendi 

ailesi dahil, hiç kimse onun çantayı çaldırdığını inanmazlar. Herkes Ali Rıza Bey’in,  

kendisini dövdürerek parayı zimmetine geçirdiğini düşünmektedir.   Artık insanların 

kafasında,   hırsızlık yaparak   ‘köşeyi dönmüş’ ve zengin olmuş biri haline gelen    Ali 

Rıza Bey,  o güne kadar kendisinden esirgenen saygıyı nihayet ve fazlasıyla elde 

edecektir.  Başlangıçta, kendisinin hırsız olmadığını, namuslu biri olduğunu anlatmaya 

çalışan ve tüm esnafın, bir gün karşılığını almak hesabıyla ona  getirdiği  tüm hediyelere 

öfkeyle karşı çıkan Ali Rıza Bey, kimseyi buna inandıramayınca,  sonunda pes ederek,  

hem verilen hediyeleri hem de kendisine gösterilen saygıyı sonuna kadar kullanacak ve   

köşe dönücü zihniyetin nimetlerine    teslim olacaktır.  Bu teslimiyete paralel olarak, 

filmin sonunda Ali Rıza Bey, kendisine acı veren tüm bu insanlara son bir darbe 

vurarak, herkesten koparabildiği kadar zenginlik alıp, ailesini ve işini terk ederken 

görünmektedir. Böylece,    geleneksel kültürün temsilcisi olan karakter,   film süresince 

dönüşüme uğramış ve sonunda da batılılaşma süreciyle gelen   kapitalist sistemin köşe 

dönücü bireyci zihniyetine teslim olarak,   yabancılaşmış ve herkes gibi sistem içinde 

kaybolmuştur.  



 183

 Sonuçta, 1980’li yıllarda yaşanan hızlı  bilişsel dönüşümün, bu dönüşüme uyum 

sağlamakta zorlanan geleneksel toplum üyeleri üzerinde neden olduğu trajik etkilerin 

boyutu, Namuslu filminde, karakterin sisteme uyumlanması şeklinde somutlaşan bir 

yabancılaşma görünümünü ortaya çıkarmıştır.    Talihli Amele (1980,    Faize Hücum 

(1982) ve  Çıplak Vatandaş (1985) filmlerinde ise, bu uyum süreci daha sancılı olmuş 

ve sonunda karakterler akıl sağlıklarını yitirmişlerdir.  

 Atıf Yılmaz tarafından çekilen Talihli Amele (1980), duvarcı ustası olmak 

amacıyla İstanbul’a göç eden köylü Mehmet Ali’nin trajedisini anlatmaktadır. 

Başlangıçta, bir inşaatta  çalışan Mehmet Ali’nin buradaki çalışma biçimi ve işine 

gösterdiği özen,    çalışmanın, insanın kendisini mutlu eden bir amaç olduğu yolundaki 

Marxist görüşlere uygun bir temsili içermektedir. Ancak bir gün aniden,  ‘halkı temsil 

ettiği’ gerekçesiyle, bir bankanın reklam kampanyası için seçilen  Mehmet Ali’ye,  

kampanya gereği çekilişten bir ev çıktığı açıklanır. Günün adamı haline gelen Mehmet 

Ali, sürekli basında yer almaya başlar ve evi hızla,   tüketim kültürünün prestij sağlayıcı 

ve kimliklendirici unsurlarını simgeleyen mobilyalar ve beyaz ev eşyaları ile donatılır.  

 Kendi halinde bir duvar işçisiyken, 80  sonrası tüketim toplumunun bireyci ve 

köşe dönücü zihniyetine uygun bir yükselişle, birden bire ve kendisinin hiç emeği 

olmadan, zengin ve ünlü biri haline gelen Mehmet Ali, köyden eşini ve çocuğunu da 

aldırmış ve kentte yaşayacağı mutlu bir hayatın hayallerine dalmıştır.  Ancak, bu durum 

kısa sürede sermaye çevrelerini rahatsız edecek,  bir işçinin kendi yaptığı evlerden 

birine sahip olmasının, toplumda sosyalist ideolojiyi çağrıştırma potansiyelinden 

duyulan kaygı ile, kampanya derhal durdurulacak ve   Mehmet Ali’ye bir anda verilen 

her şey, aynı hızla  elinden alınacaktır. Emeğin yadsındığı bir toplumda kendi bilinçli 

eylemleri olmaksızın bir servete konan ve sonra tüm direnişlerine rağmen, aynı 

edilgenlik içerisinde bu servetten mahrum kalan Mehmet Ali’nin serüveni, akıl 

hastanesinde sonlanan bir trajediye dönüşecektir.  

  Film, bir güldürü görünümü altında, bir yandan karşılıklı çıkar ilişkilerine dayalı 

olarak yapılandırılan yeni toplumsal sistemde,   yoksul insanların baş etmek zorunda 

kaldıkları   dramı anlatırken, öte yandan ciddi bir toplumsal eleştiri ortaya koymaktadır. 

Bu eleştirinin doruk noktasına ulaştığı yer ise, Mehmet Ali’nin serüvenine ve direnişine 

tanık olanların ve onu destekleyenlerin bile, karakterin    çıldırarak, tüm tüketim 
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mallarını  pencereden aşağı atmaya başladığı noktadaki sessizlikleri ile ortaya 

konulmaktadır.380  

Filmdeki yabancılaşma olgusu, yine batılılaşmanın 80 sonrası geldiği noktada, 

çalışmanın yerini alan köşe dönücü zihniyetin kurbanı olan Mehmet Ali karakteri ile 

temsil edilmektedir.  Bu anlamda   kültürel bir yabancılaşma içerisinde olan  Mehmet 

Ali, modern değerleri benimseme sürecinde, kendisine armağan edilen   ‘nesneleri’  

kaybetmemek için verdiği mücadelede,  kendisine de     bir ‘nesne’ muamelesi 

yapılmasına izin veren  yabancılaşmış   karakterdir.  

Marcuse’un belirttiği gibi, tüketim toplumunda  işçi de sistem içerisinde 

eritilmiş,  bu  toplumun  nesne insanlarından birisi haline gelmiş ve sınıf bilincini 

kaybetmiştir.  Bu tespite uygun olarak  Mehmet Ali de, yabancılaşmadan kurtuluşun 

çözümü olan sınıf bilincinden yoksundur ve   bu bilince dayalı kolektif düzeyde 

gerçekleştirilecek bir çözüm aramak aklına bile gelmemiştir.   Bireysel olarak 

gerçekleştirebildiği   tek direniş ise, aklını yitirerek,  kendisini trajik bir sona götüren 

tüketim mallarını tahrip etmek olmuştur.   

Aynı sona sürüklenen bir diğer karakter de, Faize Hücum (1982) filminin 

karakteri Kamil Bey’dir.  Zeki Ökten tarafından çekilen    film, 24 Ocak Kararları ile 

uygulamaya konulan ekonomik liberalizmin giderek yoksullaştırdığı insanlara,  sahte 

bir ümit ışığı olan bankerlik olgusunu eleştirel bir bakış açısı ile ilk ve son kez gündeme 

getirdiği için önem taşımaktadır.  Atilla Dorsay filmde,  “banker sekreterlerinin her 

sabah kasalardan alıp taktıkları ödünç mücevherler, yağma sahnesi, eski komşuların 

yeni eve ‘güle güle oturun’a gelmeleri gibi bölümler (i), acı gerçeklerin bir tür kara 

mizahla verildiği, unutulmaz bölümler”381 olarak değerlendirmektedir.  

‘Yüksek faiz verme’  adı altında, insanlara, az parayla çok kazanma , emek 

harcamadan zengin olma, kısa yoldan köşeyi dönme gibi, dönemin temel dünya 

görüşünün tüm unsurlarını vadeden bankerler,  yazılı ve görsel basından aldıkları büyük 

reklam desteğinin de etkisiyle, özellikle,    giderek zorlaşan hayat şartları ile mücadele 

etmeye çalışan   orta sınıfa, can simidi gibi görünmüştür. Ancak, evleri de dahil tüm 

birikimlerini satarak, bankerlere   yatıran ve daha sonra ‘bankerzede’ olarak anılan çok 

                                                
380 Dorsay, a.g.e. s.32-33. 
381 A.g.e.,  s: 132. 
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sayıda insan, kısa bir refah döneminden sonra, bankerlerin iflas ederek kayıplara 

karışmasıyla felakete sürüklenmişlerdir.   

 Zeki Ökten tarafından  çekilen  Faize Hücum filminin temel karakteri Kamil Bey 

de,  bu bankerzelerden birisidir.  

Emekli memur Kamil Bey, 1980’li yıllar Türk toplumunda var olan orta sınıfın 

tipik bir temsilcisidir. Uzun yıllar devlete hizmet etmesi nedeniyle aldığı çok sayıda 

takdir belgesinin övüncü içerisinde, tek geliri olan emekli aylığı ile eşinin, çocuklarının  

ve torunun geçimini sağlamaya çalışmakta, ancak  toplumun bu kesimindeki diğer 

insanlar gibi, oldukça zorlanmaktadır.  Yaşanan geçim sıkıntısı karşısında   aile üyeleri  

kendilerince  bir çözüm yolu bulmuş gibidir. Eşi hapishanede olan evin büyük kızı,  aile 

bütçesine katkıda bulunmak için çalışmaktadır. Küçük kız ise, dönemin  köşe dönücü 

zihniyetini  benimsemekte zorlanmayan, ancak bunu pratiğe geçirme fırsatını henüz 

yakalayamamış, zengin olma hayallerindeki  bir gençle nişanlanmıştır. Kamil Bey’in 

etrafındaki insanların tümü de, bu genç gibi, zengin olmanın yollarını aramakta, bu 

zihinsel dönüşümün meşrulaştırıcısı olan kamu televizyonu ise,  insanlara aradıkları 

çözüm yolunu önerircesine, banker kuruluşlarının reklamlarını yapmaktadır.   

Dolayısıyla, Kamil Bey’in çevresindeki insanlar da, kısa yoldan zengin olmak amacıyla  

paralarını bankerlere yatırmaktadırlar. Sonunda Kamil Bey de, bir yandan   televizyon 

reklamlarının bombardımanı öte yandan da,  hayat şartlarının  zorlaması karşısında 

kayıtsız kalamayarak, ailesinin sahip olduğu  tek maddi değer olan evini  satıp, parayı  

bankere yatıracaktır.  

İlk zamanlar, her şey yolunda gider.   Kamil Bey’in  bankerden  kazandığı aylık 

faiz geliri,  sattığı evin birkaç katını bulmaktadır.  Kısa zamanda ve emek harcamadan   

gelen bu para,  diğer toplumsal güldürü filmlerinde olduğu gibi, Kamil Bey ve ailesinin 

hayatını, giyim kuşamdan yaşanan yere kadar pek çok alanda hızla değiştirmiş  ve 

onları, içine bir türlü dahil olamadıkları tüketme hazzının merkezine yerleştirmiştir.    

Ancak,  kısa süren bu mutluluk döneminden sonra,  Kamil Bey’in yatırım yaptığı 

banker, verdiği yüksek faizlerin altında ezilerek, iflas eder. Tüm  çabalarına rağmen 

şirketten paralarını alamayan  bankerzedeler ise, sonunda sahip oldukları son mal 

varlıklarını da kaybettiklerini fark ederek, banker bürosunu yağmalarlar.    Bu 
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yağmadan kendi payına düşeni almaya çalışan Kamil Bey ise, sadece banker şirketinin 

kapsı ile yetinmek zorunda kalır.  

Evini kaybederek,    ailesiyle birlikte küçük bir kiralık daireye çıkmak zorunda 

kalan Kamil Bey,   yaşadığı trajedinin etkisiyle giderek için kapanır ve filmin sonunda 

akli dengesini yitirmiş, şuursuz bir ihtiyar haline gelir.   

  Yabancılaşma olgusunun filmdeki yansıması ise, diğer toplumsal güldürü 

filmlerine koşut olarak gelişmiştir. Bu anlamda film, hızla dönüşen toplumsal değerler 

karşısında  direnemeyen bireylerin, sistem içerisinde yok edildikleri bir nesneleşme ve 

dolayısıyla yabancılaşma durumunu ortaya koymaktadır.  

Orta ve düşük gelirli kesimlerin giderek yoksullaşmasının, 24 Ocak Kararları ile 

başlatılan bilinçli bir devlet politikası olduğunun gizlenerek, yoksulluğun insanın kendi 

hatası ve beceriksizliği olduğu yolunda bir zihniyetin yaygınlaştığı 1980 sonrası süreçte, 

Kamil Bey ve ailesi de, bu yanlış bilincin kurbanı olmuştur. Karakter,  içinde bulunduğu 

toplumsal  sorunun, yine toplumdan gelecek talep ve eylemler ile çözülmesi gerekliliği 

bilincinden yoksundur. Dolayısıyla, yoksulluktan kurtulmak için, sistemi dönüştürecek 

bir çözüm yolu üretmek yerine, bireysel kurtuluşun yolunu aramış ve devletin 

propoganda aygıtı olan televizyon tarafından gösterilen çözüm yollarından biri olarak 

banker ekonomisine sığınmayı tercih etmiştir.   Sonuçta ise,   sistemin devamı için 

gözden çıkarılan insanlardan    biri haline gelmiştir.  

 Başar Sabuncu’nun filmi Çıplak Vatandaş (1985) da, Namuslu, Faize Hücum  

ve Talihli Amele filmleri ile benzerlik taşımaktadır.   1980 sonrası Türk toplumundaki  

memur  portresinin  temsili olan   İbrahim, dar gelirli bir memur olarak, dört çocuğunu 

ve eşini geçindirmeye çalışmaktadır.  Memur maaşı yetmediği için,  çok sayıda ek işi de 

yapmak zorunda kalan İbrahim, neredeyse bütün gün çalışmaktadır ve sonunda içinde 

bulunduğu tempoya dayanamayacak,   bir gün soyunarak, kedisini sokağa atacaktır.  Bu 

durumun  bir gazeteci tarafından fotoğraflanması ve basına yansıması ile birlikte, tıpkı 

Talihli Amele, Namuslu  ve Faize Hücum  filmlerinin kahramanları gibi,  İbrahim’in de 

hayatı değişecektir. Başbakan onu kabul edecek, işadamları para yardımında 

bulunacaklar  ve kısa sürede, İbrahim şampuandan deterjana kadar çok sayıda ürünün 

reklamında kullanılan   bir reklam   yıldızı haline gelecektir. Maddi sıkıntısı tümüyle 

sona eren vatandaş İbrahim, 12 Eylül sonrasının apolitik ve kapitalist bilişsel yapısı 
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içerisinde,  çalışmadan tesadüfen ‘köşeyi dönen’ bir  insan olarak,  istediği tüm 

nesnelere sahip olma olanağına kavuşurken, aynı zamanda kendisi de, kapitalist 

sistemin devamını sağlayan basın, sermaye sahipleri ve reklam sektörüne kazanç 

sağlayan    bir metaya dönüşmüştür.  “Reklamcılar tıraş sabunundan şampuana, 

deodoranttan, biraya dek çok sayıda reklamda oynayan çıplak vatandaşı ‘altın madeni’ 

olarak görmektedirler, gazete patronu ise “hepsinin farkında olmadan kendisine hizmet 

ettiği düşüncesindedir.”382 

 Kendisini  kapitalizmin çıkar ilişkilerinin tam merkezinde bulan İbrahim, bu 

çıkarların korunmasına hizmet ettiği sürece, şan şöhret, saygınlık ve zenginlik ile 

ödüllendirilmiştir. Ancak,  kendisi gibi geçim sıkıntısı çeken binlerce insanın, onu örnek 

alarak sokaklara çıkmasıyla birlikte, İbrahim, aynı çevreler için bir tehdit unsuru haline 

gelmiştir.  Kapitalist sistemin devamının garantisi olan sermaye çevreleri, reklam 

sektörü ve onlarla işbirliği halindeki basın, bu tehdit karşısında, kendi çıkarlarını 

korumak adına yeniden işbirliği içine girecek ve  bu kez, onu akıl hastanesine 

gönderecek bir süreci başlatacaklardır.  

Aslında film bu noktada, insanların bilinçsizce toplu eyleme girişmelerinin bile, 

sistemin devamından kâr elde edenleri ne kadar rahatsız ettiğini ortaya koymaktadır. Bu 

anlamda, işçi sınıfının ya da genel olarak toplumsal örgütlenme ile somutlaşan bilinçli 

birlikteliklerin, mevcut sistemin koruyucu anayasasında neden kesin kurallarla 

yasaklandığı anlaşılabilir olmaktadır.   

 Hayatındaki bu ani değişimler karşısında aklını yitiren İbrahim, filmin sonunda    

kendisini zengin eden eylemi bir kez daha  gerçekleştirip, tekrar soyunarak   apartmanın 

çatısına çıkacaktır.  Ambulansla hastaneye götürülürken ise, kendisini izleyen ve 

destekleyen binlerce insan da onunla birlikte soyunarak sokağa çıkmışlardır ve karakter, 

akıl hastanesine gönderilirken, onların hepsinde kendi yüzünü görmektedir.   

Çıplak Vatandaş filminin kahramanı İbrahim,  tıpkı Talihli Amele’nin Mehmet 

Ali’si ve Faize Hücum’un Kamil Bey’i gibi,  zenginlerin zenginliklerini korumaları 

adına gözden çıkartılan yoksul insanları temsil etmektedirler. Her üçü de,  12 Eylül 

sonrası Türk toplumundaki bireyler gibi,  bilinçli bir eyleme geçememişler ve özne 

olarak kendi potansiyellerini kullanamamışlardır.  

                                                
382 Maktav, a.g.e, s.118. 
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Her üç filmde de karakterlerin akli dengelerini  yitirmeleri ise, belki de,  Türk 

toplumunda baştan beri hedeflenen  Aydınlanma felsefesinin, yine başlangıcından 

itibaren,  bu felsefenin en önemli unsuru olan ‘birey/akıl’ olmadan gerçekleştirilmeye 

çalışılması   ile ilgidir. Akıla dayalı bir toplumu oluşturma ideallerinden yola çıkılarak 

istikrarlı bir şekilde uygulanan Batılılaşma politikalarının ekonomik, siyasal ve kültürel 

sonuçlarının,  1980 sonrası Türk toplumunda neden olduğu yabancılaştırıcı boyutun 

geldiği son nokta, toplumsal güldürü filmlerinde, aklın yitimi şeklinde vurucu bir 

metafor ile simgelenmiştir. Bu anlamda, söz konusu karakterler, özne yaratmaya 

çalışırken, giderek nesneleşen ve yabancılaşman bir toplumun tipik üyeleridir.  

1980 sonrası toplumsal güldürü filmleri ile ilgili olarak göz önünde tutulması 

gereken bir diğer tespit de,  Muhsin Bey (1987) ,  Milyarder (1986),   Dolap Beygiri 

(1982),  Düttürü Dünya (1988) ve Yoksul(1986) filmlerini de kapsayan bu türün,    artık 

göç eden insanların yabancılaşmasını değil, 12 Eylül sonrası kentlerde, kentlilerin 

maruz kaldığı yabancılaşmayı konu edinmesidir. Ancak karakterler yine, büyük 

kentlerin yoksul kesimlerinde yaşam mücadelesi veren insanları temsil etmekte, daha 

çok da orta sınıfın hikayeleri anlatılmaktadır.  “Bu filmlerde memurluktan gelen ve 

düşük ücretli-düşük statüde işlerde çalışan karakterlerin seçilmesinin nedeni onların 

yaşam koşullarının, özlemlerinin ve yenilgiyle sonuçlanan mücadelelerinin 80’ler 

Türkiye’sindeki toplumsal çarpıklıkların göstergesi oluşudur.”383  

Filmler, bir yandan   geleneksel cemaat toplumunun temel unsurları karşısına 

konulan bireyci rekabetçi bir sistemin çıkar ilişkilerine uyum sürecinde   yaşanan 

yabancılaşmayı ortaya koymaktadır. Öte yandan da,  ilk bölümde değinildiği gibi, tüm 

ilişkilerin metalar üzerinden gerçekleştirildiği bir toplumda, insanların da hem bu 

metalara sahip olmak nedeniyle verdikleri uğraş anlamında hem de bu uğraş sürecinde 

bizzat kendilerinin metalaşması anlamında  yaşanan bir yabancılaşma söz konusudur. 

Üstelik 80 sonrası Türk toplumunda bu süreç, artık toplumun çoğunluğu tarafından 

gönül rızası ile kabul edilen bir bilişsel dönüşüm halini almakta ve dolayısıyla 

yabancılaşma giderek yaygınlaşmaktadır. 12 Eylül’ün  etkisiyle, insanın 

yabancılaşmadan kurtaracak politik etkinlik de ortadan kaldırılmış, dolayısıyla artık 

toplumda yeri olmayan örgütlenme, bilinçlenme, birlikte hareket etme veya sistemi 

                                                
383 A.g.e., s.104. 
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dönüştürme yolunda eylemde bulunma gibi davranışlar, 80 sonrası filmlerde yer 

almamıştır. Bu filmlerde, karakterler, daha çok bireysel kurtuluş için çaba harcamakta, 

bunu başaramayınca da, bireysel bir yok oluşa sürüklenmektedirler. 

 

b- 12 Eylül Filmlerinde Yabancılaşma Olgusu   

12 Eylül 1980 darbesinin  toplumsal hayatta neden olduğu baskıcı ve depolitik 

sistem ve buna paralel olarak gelişen tüketim kültürü,  1980 sonrasında toplumsal 

konulardan giderek uzaklaşan ve bireysel bunalımları temel alan Türk sinemasında, bu 

bunalımların nedenini açıklamakta oldukça geçerli bir neden oluşturmuştur.      

Daha çok, Zeki Ökten, Şerif Gören, Sinan Çetin ve Zeki Alasya gibi, genç 

yönetmenlerin ilgi alanına girmesine rağmen,  eski kuşak yönetmenlerin de bu guruba 

dahil edilen filmler çektikleri görülmektedir.  İlk örneği,  Öç (1984) filmi ile Mesut 

Uçakan tarafından verilen 12 Eylül filmleri genel olarak şöyle sıralanabilmektedir:    

Prenses (Sinan Çetin: 1986)   Sen Türkülerini Söyle (Şerif Gören: 1986),   Ses (Zeki 

Ökten: 1986),   Dikenli Yol (Zeki Alasya: 1986),   Bütün Kapılar Kapalıydı (Memduh 

Ün: 1989),   Hoşçakal Umut (Candan Evcinan Üçöz: 1993) ,   Bekle Dedim Gölgeye 

(Atıf Yılmaz: 1991),   İkili Oyunlar (İrfan Tözüm: 1990),       Sis (Zülfü Livaneli: 1989),  

Av Zamanı'nda (Erden Kıral: 1988),    Uzlaşma (Oğuzhan Tezcan: 1991),   Suyun Öte 

Yanı (Tomris Giritlioğlu: 1991),  80.Adım (Tomris Giritlioğlu: 1995),  Bir Yanımız 

Bahar Bahçe (Bilge Olgaç: 1994 ),  Yağmur Kaçakları, (Yavuz Özkan: 1987),   

Çözülmeler (Yusuf Kurçenli: 1994),     Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç (Şerif Gören: 

1987),   Kimlik (Melih Gülgen: 1988),   Kara Sevdalı Bulut (Muammer Özer: 1989),  

Darbe (Ümit Efekan: 1990),   Gerilla (Osman Sınav: 1995),  Bir Sonbahar Hikayesi 

(Yavuz Özkan: 1993) ve    Babam Askerde (Handan İpekçi: 1994).   

Anlattıkları dönemin baskıcı ortamında üretilmiş olmalarının da etkisiyle bu 

filmlerde   doğrudan darbenin kendisi değil,   daha çok darbe öncesi ve sonrası yaşanan 

olaylar ve bunların karakterler üzerindeki etkileri  konu edilmiştir.  Yine aynı nedenle,  

işkence, hapishane, direniş, teslimiyet, tutunamama ve yabancılaşma gibi temalara 

sıklıkla yer verilmesine rağmen,     bu filmlerin genelinde  12 Eylül sürecine yönelik  

ciddi bir eleştirinin ortaya konulabildiğini söylemek mümkün değildir. Yapılan 

eleştirilerin merkezine solcu karakterlerin yerleştirilmesi, filmlerde darbe ve  12 Eylül 
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sürecinden çok, bu solcu karakterlerin sorgulanmasına neden olmuştur.   “Öç, Prenses 

ve Sis filmlerinde 12 Eylül öncesinin solcu militanları,  örgütsel ilişkileri bağlamında,  

eylem içindeki konumlarıyla ve militan kimlikleriyle ele alınmışlardır; bu filmlerde 

onlara karşı negatif bir bakış vardır. 12 Eylül sonrasını konu alan filmlerde ise solcu 

kahramanların cezaevinden çıktıktan sonraki yaşamları, aileleri ve arkadaşlarıyla 

yaşadıkları sorunlar anlatılmış ve kişilikleri ön plana alınarak olumlu karakterler olarak 

sunulmuşlardır.”384 Bu durumda, ilk guruptaki filmler,  12 Eylül darbesine sol 

ideolojinin taraftarlarının neden olduğu yolundaki düşüncelerin üstü örtük olarak da 

olsa onaylarken, ikinci guruptaki filmler de,   darbe öncesinde sol ideolojiyi benimseyen 

ve bu nedenle hapishaneye giden karakterlerin, çıktıktan sonra yaşadıkları iç  

hesaplaşmayı ve yenilgilerini anlatmaktadır.  

Yabancılaşma olgusu, 12 Eylül filmlerinde daha çok, bir tür iç hesaplaşma 

sürecine dönüşmektedir. Ancak filmlerin genelinde   karakterlerin   toplumsal 

bağlamlarından ve neden sonuç ilişkilerinden soyutlanmış olmaları, bu iç hesaplaşmayı 

bir tür bireysel bunalım noktasına indirgemektedir. Bu bağlamda yabancılaşma 

olgusunun söz konusu filmlerdeki yansımaları da,  çalışmanın ilk bölümünde açıklanan 

ve daha çok toplumsal bir zemini temel alan kuramsal açıklamalardan çok, psikolojik ve 

sosyal psikolojik yorumlamaları gerektiren zaman zaman varoluşsal  yabancılaşmaya 

dönüşen bir niteliğe bürünmektedir.  

 İslami Sinema’nın önemli yönetmenlerinden Mesut Uçakan’ın Öç filminde , 

Rodos Adası’na kaçma hazırlığı içerisindeki üç militan genç,   Sadık, Mustafa ve Selim,   

eski dava arkadaşları Şefik’in köyde olduğunu öğrenerek,   onunla hesaplaşmak isterler. 

Ancak,  sol ideolojiyi terk ederek,  İslami bir hayat tarzını benimseyen Şefik’in sözleri, 

Sadık’ı etkileyecek ve Sadık, Şefik’ten intikam almak isteyen diğer iki arkadaşını 

durduracaktır. Filmde, 12 Eylül sürecine ya da teröre ilişkin  herhangi bir neden sonuç 

ilişkisi bulunmamaktadır. Gençler, özünde iyi olan ancak, bir şekilde bu terör olaylarına 

karışmış bulunan tipler olarak temsil edilmektedir.   12 Eylül filmlerinin çoğunda 

geçerli olan  ve materyalist bakış açısından uzak bu tür bir temsil,  bu gençleri ‘militan’ 

yapan süreci sorgulama dışına itmekte ve dolayısıyla onları anomik karakterler olarak 

göstermektedir. Temalar farklı olsa da, yabancılaşma olgusunun, karakterlerin  anomik  

                                                
384 A.g.e., s:71. 
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duruma indirgendiği benzeri temsil biçimlerinin, Sis, Prenses, Kimlik,  İkili Oyunlar, 

Bekle Dedim Gölgeye  ve   Su da Yanar filmlerinde görülmektedir. Bu anomik 

karakterler, filmlerin sonunda da doğal olarak sürekli kaybetmektedirler. Prenses 

filminin solcu karakteri sevdiği kadın tarafından terk edilecek, Sis’de, kardeşini 

öldürmekle suçlanan Erol, filmin sonunda yakalanacak, Bekle Dedim Gölgeye 

filmindeki Esra da, tutunamamış iki arkadaşının ölümü üzerine intihar ederek, bu 

yenilginin son noktasını ortaya koymaktadır.  

Sen Türkülerini Söyle   filmi ise, bu anlamda diğerlerinden biraz daha farklı bir 

örnek oluşturmaktadır. Bu filmde de, solcu karakterlerin yenilgisi ve yabacılaşması söz 

konusudur ancak, buradaki yabancılaşma filmin temel karakteri için değil, aksine onun 

tutuklu kaldığı sürede, kendi davalarından vaz geçen yakınları için söz konusudur.   

12 Eylül sürecinde pek çok insan gibi ceza evine giren Hayri, uzun bir hapishane 

döneminden sonra, Konya’ya sürgüne gönderilmek üzere, infazla dışarı çıkartılmıştır. 

Film, Hayri’nin sürgün öncesinde ailesini ziyaret ettiği on günlük izin sürecini 

anlatmaktadır.   

Hayri’nin hapisten çıkışı, ailesini sevindirmiş ve   komşuları onu ziyaret etmiştir.  

Ancak Hayri, bu ziyaretler sırasında, hiç bir şeyin bıraktığı gibi olmadığını görecektir. 

Kendisini ziyarete gelen komşuları, onun nasıl olduğundan çok aldıkları yeni ev 

eşyalarını anlatmakla ilgilenmektedir. İnsanların bir araya geldiklerinde ya paradan söz 

etmektedirler ya da hep birlikte televizyon izlemektedirler.  Hayri için tümüyle yabancı 

olan bu  yaşam tarzı ve  bu kültür, aslında onun hapishanede olduğu süreç içerisinde 

tüm toplumu etkisi altına alan tüketim ideolojisinin ve bireyci kapitalist zihniyetin 

yansımasıdır. Bu zihniyetin izleri, her yerde açıkça görülmektedir, her şey değişmiştir:  

“Her yeri yabancı reklam panoları, yabancı firma adları kaplamıştır. Erkek fahişeler 
türemiştir. Eski, düzen karşıtları şimdi düzenin suyuna ayak uydurmuşlardır. Köşelere bile 
yerleşmişler, hatta muhbir vatandaşları bile iş yerlerinde çalıştırır olmuşlardır. Komşular, 
Hayri’yi tehlikeli bulmaya başlamışlar, akrabalar Hayri’ye geçmiş olsun’a geldiklerini 
unutup televizyondaki yabancı diziye dalmışlardır.” 385 

 

Hayri, bir zamanlar hayata kendisi ile aynı noktadan bakan ve ortak bir dava için 

birlikte savaştığı arkadaşlarının da, aynı teslimiyet içerisinde olduklarını görecektir. Sol 

ideolojiyi savunan ve 12 Eylül öncesinde aktif olarak örgütsel eylemler içerisinde yer 

                                                
385 Şükran Esen, 80’ler Türkiye’sinde Sinema, ETAM AŞ. Baskı Tesisleri, Eskişehir, 1996, s.161 
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alan pek çok insanın yaptığı gibi, Hayri’nin arkadaşı Tunca da, 12 Eylül sonrasında 

reklam sektörüne geçmiş ve tüketim kültürünün temel taşıyıcısı olan bu sektörde 

zenginleşmiştir.  Hepsinin hayata bakışı değişmiştir. Artık çok meşgul bir reklamcı olan 

Tunca’nın, Hayri ile konuşacak zamanı bile yoktur.  Bir diğer arkadaşı, bir şirkette 

yönetici olmuştur. Eskiden tanıdığı hiç kimse Hayri’nin neler yaşadığını gerçekten 

merak eder gibi görünmemektedir. Hep birlikte yaptıkları piknikte Hayri, arkadaşlarının 

geldiği  noktayı onların söylemleri ile daha net olarak fark edecektir. Yıllarca düşük 

ücretlerle küçücük bir yerde çalışan Tunca  artık namuslu olmanın aptallık olduğunu 

düşünmektedir. 12 Eylül zihniyeti ile son derece uyumlu olan bu düşünce, Tunca’nın 

özel hayatına da yansımıştır. Bir gece önce gittikleri barda Hayri’nin birlikte olduğu 

Sibel’e oturduğu evi kendisinin aldığını söyleyen Tunca, Sibel’in geceyi Hayri ile 

geçirmesine tepki göstermeyecek,  aksine ‘hala ahlakcı mısın?’ diyerek, onu 

yadırgayacaktır. Her gece başka bir kadınla olduğunu gururla anlatan Tunca’nın yaşam 

biçimi, tüketim ideolojisinin özel hayatları da tükettiğini ortaya koymaktadır. Hayri’nin 

bütün arkadaşları, kendisinin  demir parmaklıklar sayesinde korunduğu tüketim 

ideolojisine teslim olmuş, bu sistemle uyumlu hale gelmiş ve geçmişte talep ettikleri 

yaşam biçimine ilişkin mücadeleden geçerek, kendilerini var etme özgrülküklerinden de 

vazgeçmişlerdir.    

 Bir Yanımız Bahar Bahçe Filmi’nde de,  Melih’in arkadaşı ile yaptığı konuşma 

da benzeri bir farklılaşma görülmektedir.  “Yıllar içinde davamız kaybolup gitti. Aldılar 

elimizden. Ama aklımızdan alamadılar” diyen Melih’e arkadaşı,  ‘benim aklımdan da 

aldılar’   yanıtını verecektir.  Zenginleşen ve hayatına bir ‘eski solcu’ olarak devam 

eden karakterin bu sözleri, bir yandan 12 Eylül’ün faşizan ortamının depolitize  edici 

etkisi öte yandan da  siyasetin yerini dolduran tüketim ideolojisine bağlı olarak ortaya 

çıkan  yabancılaşmayı somutlaştırmaktadır. Ancak insanların içinde bulundukları bu 

yabancılaşmaya rağmen, bu iki filmin temel karakteri olan Hayri ve Melih’i   diğer 12 

Eylül filmlerinden uzaklaşarak, birbirlerine paralel bir noktada konumlandıran ortak 

özellik,   bu iki karakterin de, hapise girmeden önce savundukları davanın hala 

arkasında olmaları ve eski çevreleri ile karşılaştıklarında yaşadıkları ‘yabancılaşma’ ya 

rağmen, yaşadıklarından pişman olmadıklarını ifade etmeleridir. Bu anlamda bilinçli 

özneler olarak sol eylem içerisinde yer aldıkları anlaşılmaktadır. Melih’in, “doğdum, 
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büyüdüm, devrimci oldum. Ülkemi,insanımı, hayatı çok sevdiğim için devrimci oldum’ 

sözleri, bu düşünceyi doğrulamaktadır.  

12 Eylül  filmlerinde  yabancılaşma   felsefi anlamda, ‘kendi bilinçli eylemleri 

ile yapıp eden’ özneler olan Hayri ve Melih’in değil, kendilerine dayatılan sistem 

karşısında bu kimliği terkederek teslim olan yakın çevreleri için geçerli olan bir 

olgudur.   Bununla birlikte, filmlerin anlatım biçimi bunun tam  tersi bir ideolojiyi ön 

plana çıkartmakta, sol ideolojiyi benimseyen karakterler, iletişimsiz, uyum  

sağlayamayan,  pasif ve bunalımlı karakterler olarak kurgulanmaktadır.  12 Eylül 

filmleri tam da bu noktada eleştirel olma özelliğini bütünüyle yitirmektedirler. 

Bekle Dedim Gölgeye filminde de, solcu karakterlerin yenilgisi söz konusudur. 

Erdal, Ersin cinayet sonucu öldürülürken, Esra tutunacağı bu iki kişinin ölümünden 

sonra, yaşamda kalma mücadelesini sürdürmek yerine, intiharı tercih edecektir.  Filmin 

sonunda bu üç kişiyle bir şekilde bağı olan  gazeteci Ersin’in sağ kalması ise,  verili 

sistemde hayatta kalmanın ancak, sisteme entegre olmakla mümkün olduğu mesajı 

verilmektedir. Zengin ve prestijli eski solcu Erdinç, bu tercihi ile mutlu ve zengin bir 

hayat sürmektedir. Aksi halde ise beklenen son Esra, Erol veya Erdal’ınki ile aynı 

olacaktır Ancak filmin mesajına ve Esra’nın sonuçta ölümü tercih eden nesneleşme  

sürecine rağmen,  çalışma bağlamında ele alındığında  Erdinç’in de,  yabancılaşmış bir 

karakter olduğu görülmektedir.  

 

c- Aydın Filmlerinde Yabancılaşma Olgusu 

Türk toplumunda,  aydın kavramının taşıdığı anlam ve aydın kimliğine yüklenen 

misyonun zaman içerisinde geçirdiği dönüşüm,  aydının sinemadaki temsil biçimine de 

yansımıştır.  

1960’lı yıllardaki filmlerde aydınların temel görevi, kurucu ideolojinin toplumda 

yaygınlaştırılması olmuştur. Bu nedenle daha çok Aydınlanma ruhunu temsil eden 

öğretmenler ile karakterize edilmişler ve   genellikle modern değerlere karşı direnen 

halkla ve gerici güçlerle  mücadele etmişlerdir.   1970’li yıllara gelindiğinde ise,   

sanayileşmeye   bağlı olarak,   hem kırsal kesimde hem de kentlerde giderek artan 

eşitsiz sistem ve  bu sistem karşısında direnen sol ideolojinin ön plana çıkması, 

filmlerdeki aydının misyonunu ve niteliğini de değiştirmiştir.   Artık cumhuriyet 
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ideolojisinin kurucu ilkelerinin yaygınlaştırılması  yerine, köylü ve işçi sınıfını, var olan 

sistemdeki sömürü düzenine karşı bilinçlendirme görevini  üstlenen aydınlar, bundan 

sonra sinemada Aydınlanmanın temsilcisi olan öğretmenler  yerine,   teknolojinin 

temsilcisi olan mühendislerle karakterize edilecekler ve   sol ideolojiyi temsil 

edeceklerdir. Ancak her iki aydın tipi de, temelde toplum için çalışmakta ve yaşadığı 

tüm sorunlara rağmen topluma yol gösterme görevinden vazgeçmeyerek, sonuçta  

amacına ulaşmakta,   halkla bütünleşmektedir.386 

12 Eylül sonrasında Türk toplumunda yaşananlar ise, toplumsal yapı ve kültür 

üzerinde olduğu kadar, bu kültürün bir parçası olan aydın kimliğinde de yeni ve önemli 

bir  değişime neden olmuştur.  

Çalışmanın ilk bölümünde de belirtildiği gibi, özellikle sol ideolojiyi 

benimsemiş aydınlar, 80 darbesiyle birlikte başlayan faşizan  sürecin olumsuz etkilerini 

en yoğun biçimde yaşayan kesimi oluşturmuşlardır. Gözaltı ile başlayan yargılanma 

süreçlerinden sonra uzun yıllar sürecek hapis cezalarına çarptırılan ve işkence gören bu 

insanların,  yaşadıkları işkencelerin psikolojik ve fiziksel etkilerini ömür boyu 

üzerlerinde taşıdıkları da bilinmektedir. Öte yandan,  özgürlüklerine kavuştuktan sonra 

içinde yaşamak zorunda kaldıkları kültürel yapı, onların uğruna savaştıkları ve hapis 

yattıkları tüm değerlerin dışlandığı, yerine bireyciliğin ve tüketimin temel alındığı  bir 

sisteme dayandırılmıştır. Dolayısıyla 80 sonrası süreç Türk aydınları için,   bu yeni 

sisteme uyum sağlama ya da sağla(ya)mama mücadelesine dönüşmüş ve  çoğu aydın, 

geçmişte direndikleri tüm değerlerin eritildiği kapitalist sisteme teslim olarak, onunla 

uyumlu bir yaşamı benimsemek zorunda kalmıştır.  

Türk aydınının, 80 sonrası süreçte yaşadığı bu değişimin sinemaya yansıması da 

gecikmemiştir. “1980 sonrası Türk Sineması’nda aydın karakterler genellikle sol bir 

geçmişten gelirler. Yaşamlarının daha sonraki dönemlerinde sol kimliklerinde 

uzaklaşsalar da, solcu oldukları için bir zamanlar baskı görmüşler, cezalandırılmışlar, 

yoksulluk çekmişler ve arkalarında sol ideolojinin belirleyici olduğu bir geçmiş 

bırakmışlardır.”387  Dolayısıyla bu geçmişin, verili sistemle uyumlandırılması sürecinde 

ciddi sorunlar yaşayan aydın karakterleri,   80 sonrasında özellikle drama dayalı Avrupa 

                                                
386 Maktav, a.g.e.,  s. 147-154. 
387 A.g.e.,  s: 160. 
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sinemasına özenerek, bireyi merkeze alan filmler çekmeye eğilimli   yönetmenler için 

önemli  bir malzeme oluşturmuştur. Bu anlamda 12 Eylül filmleri ile benzerlik gösteren 

aydın filmleri, bir  yandan, Türk toplumunda Batılı anlamda bir bireyin oluşmamış 

olması, öte yandan,  anlatılmak istenen bireyin  de zaten Avrupa sineması kalıpları 

içerisinde aktarılmaya çalışması nedeniyle,   toplumsal zeminden soyutlanmış ve   

bireysel bunalımları içerisinde bocalayan karakterlerin  ön plana çıkartıldığı filmler 

olmuştur.   

Aydın karakterlerinin filmlerdeki temsil biçiminde kullanılan bir diğer ortak 

özellik de, bu karakterlerin çoğunlukla yönetmen olarak kurgulanmasıdır. Yönetmenlik, 

bir yandan   geçmişte   mühendis, doktor  ya da   kaymakam gibi devlet memuru olan 

aydın kimliğinin,  80 sonrası toplumsal yapıda bireyin toplumdan daha öncelikli 

olduğunu doğrulayan bir metafor olduğu da düşünülebilir.  Öte yandan filmlerdeki 

aydın-yönetmen özdeşliği, 12 Eylül sonrasında yönetmenlerin kendilerine yönelik bir 

özeleştiriyi dillendirme çabalarını da ifade ettiği düşünülebilir.  

Aydın filmleri olarak bilinen gurup içerisinde yer alan belli başlı örnekler  

arasında,  ‘Hakkari’de Bir Mevsim (Erden Kıral, 1983), Su da Yanar (Ali Özgentürk; 

1986), Gece Yolculuğu (Ömer Kavur, 1987), Kimlik (Melih Gülgen, 1988), İkili 

Oyunlar (İrfan Tözüm, 1989), Üçüncü Göz (Orhan Oğuz,1989),  Camdan Kalp (Fehmi 

Koru, 1990), Karartma Geceleri (Yusuf Kurçenli, 1990), Sürgün (Mehmet Tanrısever, 

1992), Bay E (Sinan Çetin, 1995) ve  Yaban (Nihat Durak, 1996)  yer almaktadır.  

 ‘İkili Oyunlar’   filmi, Nur ve Erol çiftinin 1960’lı yıllardan 80’lere  uzanan 

süreçte yaşadıkları dönüşümü ve bu dönüşümün kendileri açısından nasıl algılandığını 

ortaya koymaktadır.  

Çiftin tatil için gittikleri kampta yaptıkları konuşmalardan, onların  öğrencilik 

dönemlerinde,  sol hareket içerisinde aktif roller üstlendikleri öğrenilmektedir.   Erol ve 

Nur, 1969’da Türkiye’ye gelen Amerikan Büyükelçisi Kommer’in arabasını yakan 

gurup içerisinde yer almışlardır.  Öğrencilik hayatı bittikten sonra evlenen çift, para 

kazanmak için farklı tercihlerin peşine düşmüşler,  Erol akademik kariyer yaparken, Nur  

özel   sektörde çalışmaya başlamıştır.  Ancak   filmde 1970’li yıllarla ifade edilen 

dönemde,  çiftin evliliğinin örselendiği anlaşılmaktadır.   Geçen zaman içerisinde hem 
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kendilerindeki  hem de birbirlerindeki dönüşümlere yaptıkları tanıklık, Erol ve Nur’u,  

birlikteliklerini sorgulama noktasına getirmiştir.   

Kamp ateşi karşısında yaptıkları konuşmalar, çiftin hayata bakışlarında yıllar 

içinde ortaya çıkan ayrılıkları ortaya koymaktadır. Nur, iş ve ev arasında yaşadığı rutin 

içinde politikadan uzak kalışın sıkıntılarını yaşamakta ve bir şeylerin gerisinde kaldığını 

düşünmektedir. Erol ise,  geçmişte verdikleri mücadelenin başarısızlığını, ‘önde 

gidenler de bir yere varamadılar’ diyerek kabul etmektedir.  Yaşadığı hayal kırıklığı ve 

öfke, onu, geçmişini yadsımaya götürmekte ve Erol,   o dönemki konumlarını artık,  

Pavlov’un köpeğine benzer bir konum olarak  değerlendirmektedir. Erol’un öfkesi, 

kendi geçmişine olduğu kadar, uğrunda savaştığı halka da yönelmektedir. ‘Koyun 

sürüsünden beter’ olarak tanımladığı halk, hiçbir zaman bedel ödememiş ve kendi 

kişisel tatminlerinin peşinde koşmuştur.  ‘Halk sınıf atlama telaşındayken, onlar adına 

itilip kakılan , asılıp , sürülen hep bu  memleketin aydını oldu’ diyen Erol, 12 Eylül 

döneminde Türk aydınını yaşadığı hayal kırıklığını ve  bu nedenle halka yönelttiği  

öfkeyi dile getirmektedir. Yaşadığı hayal kırıklığının onu getirdiği son noktayı,  ‘elin 

enayisi ben miyim?’ diyerek ifade eden Erol, 1980’lerdeki bireyci ve apolitik algılamayı  

kabullenmiş görünmektedir.  Filmin sonunda ise Erol,   eşi ve çocuğu ile birlikte 

katıldığı  seçkin bir davetin mutlu görüntüsü içerisinde yer almakta ve böylece 

1970’lerde başlayan, geçmişi yadsıma sürecini, 1980’lerde sistemle tümüyle uyumlanıp, 

rantını alacak düzeye getirdiği   anlaşılmaktadır.    

Nur ise, 1970’li yıllardaki söylemlerinde, geçmişine sahip çıkmakta, eşi ile 

benzeri hayal kırıklıklarını yaşamasına rağmen, o dönemlerde yaptıklarının doğru ve 

gerekli olduğunu düşünmektedir. Nur’un söylemlerinde, içinde bulunduğu tutarsızlıktan 

duyulan rahatsızlığı yönelik özeleştiri de yer almaktadır. Ancak filmin 1980’li yıllarını 

anlatan kesitinde, artık Nur da, bu tür özeleştirileri yapmaktan vazgeçmiş ve eşi ile 

birlikte, seçkinlerin bulunduğu davet içerisindeki yerini almaktan çekinmemiştir.  

Nur’un ve özellikle Erol’un  yaşadıkları   yabancılaşma, içinde bulundukları  

toplumsal değerlere uyum sağlayamamaktan değil, aksine  kendi özlerine   aykırı düşen 

bu değerlerle uzlaşmış olmalarından   kaynaklanmaktadır. Geçmişin Marxist düşünce 

yapısı içerisinde Amerikan emperyalizmine karşı çıkan ve bu anlamda politik bir özne 

olarak da varlık gösteren Erol, artık kapitalist sistemle uyumlanma sürecine yeşil ışık 
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yakmakta ve bu sürecin doğal bir sonucu olarak, önce kendisini bir özne yapan politik 

olma tavrından vazgeçerek, ‘enayi’ bir birey olmaktansa, apolitik, edilgen ama   mutlu 

bir kişi  olmayı tercih etmektedir.  Nur da başlangıçta bu yabancılaşmaya karşı daha 

fazla direnç göstermekle birlikte, 80 sonrasında o da eşinin yanındaki yerini almış ve 

böylece hem evliliklerini kurtarmışlar hem de daha mutlu bir hayatın kapısını 

açmışlardır.  Bu noktada   film,   Türk aydının 1980lerde başlayan süreçle birlikte 

yaşadığı öfke ve hayal kırıklığının sisteme entegre olma şeklinde yaşanan 

yabancılaşmasını ortaya koymaktadır. Kimlik bunalımı bağlamında yaşanmakla birlikte 

bu yabancılaşma , bir yanıyla yine, Marcuse’un ‘kapitalist sistemde sadece işçi sınıfı  

değil, tüm toplumun yabancılaştığını’ ifade eden düşüncesini doğrulamaktadır. 80 

sonrası Türk sinemasında bu süreç, aydınları da kapsamıştır.  

 Yabancılaşmaya karşı mücadele potansiyeli olan insanların yabancılaşması , bir 

anlamda, yönetmenlerin kendilerinin de içinde bulundukları aydın kesimin 

yabancılaşmasını ifade etmekte ve bu anlamda pasifize olmaları, toplumsal düzenin 

dönüşümünü olanaksızlaşmasına neden olması açısından ayrıca önem taşımaktadır.  

 Su da Yanar filmi ise    bir yönetmenin mesleğiyle ilgili olarak yaşadığı iç 

hesaplaşma ve bunalım sürecini anlatmaktadır. İkili Oyunlar’dan farkı, bu filmde 

yönetmen olan Ali  karakterinin sol ideolojiye olan inancını yitirmemiş olmasıdır. 

Aksine Ali  inancını yitirenlere bir umut olması adına, Nazım Hikmet’i anlatan bir film 

çekme çabasındadır. Ancak bir yandan parasızlık öte yandan da darbe yönetiminin 

devam eden baskıcı zihniyeti nedeniyle filmi çekmekte zorlanmakta ve bitiremeyeceği 

konusunda kaygılanmaktadır.  

 Filme mekan bulmak için senarist Yavuz ile birlikte Edirne’ye doğru yola çıkan 

Ali, filme karşı oldukça ilgisiz bir tavır içerisindedir. Bulunan mekanları beğenmez, 

beğendiği mekan ise, onun film karşısında yeniden heyecanlanmasını 

sağlayamayacaktır. Sonunda Ali’yi rahatsız eden şey ortaya çıkacak ve ticari filmler 

yapmak istemediğini, bir auter olmak istediğini söyleyen Ali,   filmi çekmekten 

vazgeçecektir. 

Yönetmenin bu filmle ilgili olarak yaşadığı sorunlara, özel hayatındaki sorunlar 

eşlik etmekte ve eşi ile sevgilisi arasında tercih yapmakta zorlanmaktadır.  Sorunlardan 

bunalan yönetmen, her şeyi bırakıp, doğduğu kente gitme kararı alacak ve 
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sorgulamasına orada devam edecektir. Eski arkadaşlarının, çocukluğunun  ve anılarının 

olduğu bu yerde, geçmişi hatırlayarak devam ettiği sorgulama sürecinin sonucunda Ali,   

çekmek istediği filmin aslında Nazım’ı da içine alan ancak tümüyle hayatı anlatan bir 

film olması gerektiğini düşünerek, kendi hayatını filme çekme kararı alacaktır.  Tipik 

bir bunalım filmi olan Gece Yolculuğu, bu anlamda aydın filmlerinin özellikle 

yönetmenleri konu edinen örneklerinin genelinde olduğu gibi, yabancılaşma olgusunun 

sistemden ve neden sonuç ilişkilerinden bağımsız olarak ele alındığı, bir tür kimlik 

bunalımı bağlamına indirgendiği ve bu anlamda da yabancılaşmadan çok anomi ile 

açıklanabilecek bir niteliğe büründürüldüğü örnekler arasında yer almaktadır.Bu 

anlamda aydın filmleri, birey olmanın değil, birey olamamanın filmleri gibidir.Bu 

filmler, 12  Eylül sürecinde toplumun diğer kesimlerine yön vermek misyonunu 

geçmişte başarı ile üstlenmiş olan Türk aydınlarının , 80 sonrası süreçte yaşanan 

toplumsal yabancılaşmadan paylarını aldıklarını ortaya koyması açısından önem 

taşımaktadır. Aydınlar da, bir yandan 12 Eylül’ün faşizan niteliği öte yandan da tüketim 

kültürünün ve bireyci değerlerin çekiciliğine kapılmış, özne kimliklerinden vazgeçerek, 

70’lerdeki aydın misyonunu tam tersi bir noktada konumlanmışlardır. Artık, toplumsal 

sorunlardan uzaklaşan aydınlar,  kendi bireysel sorunlarına çözüm arayışları ve kimlik 

bunalımları ile   tanımlanan insanlara  dönüştürülmüştür.  

  
 

d-  İslami Filmlerde Yabancılaşma Olgusu  

 1980’li yıllarda  bir yandan üçüncü dünya ülkelerinde küresel  ideolojiye  uygun 

ekonomik ve siyasi politikaların uygulanmasıyla  artan yoksulluk,   öte yandan soğuk 

savaşın sona ermesiyle birlikte, dünyanın yeniden paylaşımı için  başlayan savaşlar, 

Batı’nın pozitivist dünya görüşünün   sorgulandığı ve    buna bağlı olarak öteki’nin ön 

plana çıkartıldığı bir süreci de beraberinde getirmiştir. Bu süreç, tüm dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de milliyetçi ve dini akımların kendilerini   yüksek sesle ifade ettikleri  bir 

döneme karşılık gelmektedir.  

 80 sonrası Türk toplumunda 12 Eylül hükümetinin de desteğiyle yükselen İslami 

hareket, özellikle 1980’lerin sonlarından  itibaren Türk sinemasında da kendisine yer 

edinmiştir.  
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 1970’li yıllarda Milli Sinema adı altında gerçekleştirilmeye çalışılan ve daha çok 

Batılılaşmanın kültürel boyutuna yönelik eleştirileri ön plana çıkartan filmler, özellikle 

1990’lardan itibaren,  İslami ideolojinin temel alındığı, daha politik filmlerle yer 

değiştirmiştir.  Milli Sinema örneklerinde dini motifler daha çok cami, ezan ve namaz 

simgeleri ile temsil edilirken, 1990’lı yıllarda başlayan İslami filmlerde, açıkça İslam 

dinine dayalı bir ekonomik ve siyasi sistem ve İslam kültürüne dayalı bir yaşam tarzı  

önerilmektedir.  Bu anlamda,  geçmişteki Milli Sinema hareketi ile   benzer kaygılardan 

kaynaklanan  İslami sinema,    ona göre çok daha radikal ve politik bir nitelik taşımakta, 

sadece kültürel batılılaşmayı değil, bu olguyu topluma getiren süreci ve dolayısıyla 

Cumhuriyet ideolojisini de eleştirmektedirler. 

 İslami Sinema’nın önde gelen yönetmenleri  Yücel Çakmaklı,     Mesut Uçakan,  

Salih Diriklik, Mehmet Taşdiken ve İsmail Güneş,   1970’lerin Milli Sinema akımı 

içerisinde yer almış isimlerlerdir.  Ancak  bu isimlerden   Yücel Çakmaklı dışında 

kalanların,   bu gün çektikleri filmleri Milli Sinema   kavramı içerisinde tanımlamak 

istemeyişleri, bu radikalleşmenin göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir. 

Bununla birlikte, bu yönetmenler,   İslami Sinema kavramını kullanmaktan da 

kaçınmaktadırlar.   Bu konuda yaşanan kavramsal sorun, 1991 yılında Abdurrahman 

Şen tarafından ileri sürülen ‘Beyaz Sinema’ kavramı ile çözümlenmiş görünmektedir.388  

Şen,  “millettimizin dinine, diline, örfüne, adetine, kültürüne, ananesine, manevi, maddi 

miraslarına saygılı, bu mefhumları tanıtma ve korumaya , günümüz şartlarına uygun 

olarak yaşatmaya yönelik olarak üretilen sinema eserlerini Beyaz Sinema olarak 

tanımlamaktadır.”389  Bu bağlamda Beyaz Sinema, Batılılaşma sürecinde yok olmaya 

yüz tutan Doğu kültürünün ve bu kültüre kaynaklık eden İslam dininin ön plana 

çıkartıldığı filmleri ifade etmektedir. Bu nedenle söz konusu filmlere İslami Sinema 

kavramı ile tanımlamak da yanlış olmayacaktır.  

   Yücel Çakmaklı tarafından çekilen ‘Minyeli Abdullah’ filmi (1989) İslami 

Sinema’nın ilk örneğini oluşturmaktadır. Bunun dışında yine Çakmaklı tarafından 

çekilen  ‘Kurdoğlu (1991)’,  ‘Bişr-i Hafi (1992)’ ve ‘Sahibini Arayan Madalya (1996)’,  

Mesut Uçakan tarafından çekilen   ‘Yalnız Değilsiniz (1990)’,  ‘Sonsuza Yürümek 
                                                
388 Maktav, a.g.e.,  s: 287. 
389 Burçak Evren, “Milli Sinemadan Beyaz Sinemaya”, Yeşilçam’la Yüzyüze, Açı Yayınları, İstanbul, 
1995, s:162-163,’dan aktaran Maktav, a.g.e., s. 288. 
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(1992)’ ve  ‘İskipli Atıf Hoca(1993)’,  Salih Diriklik tarafından çekilen  ‘Çiçekler 

Açmak İster (1991)’, İsmail Güneş tarafından çekilen  ‘Çizme (1992)’,   Mehmet 

Tanrısever tarafından çekilen  ‘Sürgün (1992)’ ve Metin Çamurcu tarafından çekilen 

‘Bize Nasıl Kıydınız? (1994)’   filmleri de bu sinema anlayışı içerisindeki  diğer 

örnekler arasında yer almaktadır.390   

Aşağıda yabancılaşma olgusunun bu filmlerdeki yansımasını ortaya koyabilmek 

amacıyla, İslami Sinema’nın   en popüler olmuş iki örneğini oluşturan   ‘Minyeli 

Abdullah’ ve ‘Yalnız Değilsiniz’ filmlerinin genel bir analizi yapılmaktadır.  

  Batılılaşma sürecine   bağlı olarak yaşanan yabancılaşma, sadece Türk 

toplumuna özgü bir olgu niteliği taşımamaktadır. Bu sürece maruz bırakılan tüm Doğu 

kültürlerinin kaçınılmaz olarak yaşadığı bu yabancılaşma süreci, Minyeli Abdullah 

filminde, Mısır toplumu üzerinden anlatılmaktadır. Hekimoğlu İsmail’in aynı adlı 

romanından uyarlanan  filmde yönetmen, iki toplum arasındaki paralelliklerden yola 

çıkarak, Mısır üzerinden Türk toplumuna yönelik bir eleştiriyi gündeme getirmekte,  

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte,  Batılılaşma sürecinin İslami değerleri dışarıda 

bıraktığını   vurgulamaktadır.  

Filmde,  Mısır’ın İngiliz egemenliği altındaki dönemi anlatılmaktadır. Batı 

taraftarı Kral Faruk’un uygulamalarına bağlı olarak toplumsal yaşamda  hızla 

yaygınlaşan modern değerler, insanların iki kültür arasında sıkışarak güvensizlik 

hissetmelerine neden olmakta, ahlaki değerlerdeki dönüşüm ve bireyciliğin ön plana 

çıkması ile birlikte rüşvet ve benzeri suçlar da yaygınlaşmaktadır.  Minyeli Abdullah 

ise, bu yozlaşma ve yabancılaşma sürecine karşı çıkabilmek için,  İslam Dini’ni daha iyi 

öğrenmeye   ve   çeşitli toplantılarda bu bilgileri çevresindekilerle paylaşarak, onlara 

doğru yolu göstermeye çalışmaktadır. Ancak bu toplantılar Kral Faruk yönetimini 

rahatsız edecek ve Minyeli Abdullah, evine düzenlenen bir baskından sonra 

tutuklanarak, ceza evine gönderilecektir. Bu süreçten itibaren  her şeyini kaybeden 

Minyeli Abdullah,   ölüm cezasıyla yargılanacak, ceza evinde işkenceye maruz kalacak 

ve Kral Faruk tarafından cezalandırılma korkusuyla, tüm yakınları tarafından da yalnız 

bırakılacaktır.  Ancak, yaşadığı her türlü soruna rağmen, inancından vazgeçmeyen 

                                                
390 Maktav, a.g.e., s: 294-296. 
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Minyeli Abdullah,  ceza evinde de mahkumlara dinini anlatarak, mücadelesine devam 

edecektir.  

Minyeli Abdullah, Doğu’nun ve İslamiyet’in barındırdığı tüm olumlu özellikleri 

kendisinde toplamış bir karakter olarak kurgulanmıştır. Sabırlı, alçak gönüllü, çalışkan 

ve inançlıdır.   Bu olumlu özellikleri, ikinci filmde sonuca ulaşacak ve onun tüm 

sıkıntıları yaşamasına neden olan Kral Faruk yönetimi devrilerek, ona karşı olan tüm 

mahkumlar serbest bırakılacaktır. Böylece   hapishaneden çıkan karakter,   yine 

İslamiyet’in izinden gidecek ve  herkesin para ve zenginlik peşinde koşmasına 

aldırmayarak,  geçimini sağlamak için hamallık yapacaktır. Minyeli Abdullah’ın kariyer 

ve zenginlik yerine  hamallık yapmayı tercih etmesi, Doğu kültürünün çalışmaya 

atfettiği önemi vurgulamak için kullanılan bir örnek niteliğini taşımaktadır. Karakterin 

bu işi yaparken  kazandığı paralarla   üniversite öğrencisi okutması da, yine  İslam Dini 

ve bu dinin yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi ön plana çıkartmak için 

kullanılmıştır.  Minyeli Abdullah’ın öğrencilerden birine söylediği,  ‘Bana  borcun 

yok...Bir hamalın ekmeğini sana yediren İslamiyettir’ cümlesi, bu görüşü destekler bir 

nitelik taşımaktadır.   

Yine İslamiyet Dini’nin adalet ve eşitlik konusundaki öğretilerine paralel olarak, 

Kral Faruk’un devrilmesinden sonra, Kahire Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Minyeli 

Abdullah, hırsızlık yapan bir  milletvekili oğlunun,  babasının mevkisi  nedeniyle 

hapisten çıkartılmasına tepki göstererek, işinden istifa edecek   ve yeniden hamallık 

mesleğine dönecektir.   

Minyeli Abdullah 1 ve 2’de,  Abdullah karakteri gibi, onun  eşi, çocukları ve 

okuttuğu üniversite öğrencileri de, İslami yaşam tarzını benimsemiş olumlu karakterler 

olarak temsil edilirken,   Batılı değerleri benimseyenler,   yozlaşmış ve yabancılaşmış 

karakterler olarak kurgulanmışlardır.  İkinci filmde,  İngilizlerle ortak çalışan Mısırlı iş 

adamı Celil ve eşi, bu yabancılaşmış karakterlerin temsilcisidir. Kendileri İslamiyet’ten 

uzaklaşmış olan bu çift, eğitimli ve güzel kızlarının İslamiyete ilgi duymasına tepki 

göstermekte ve başörtüye karşı  Türk toplumunun elitist  laik kesiminde de görülen uzak 

ve aşağılayıcı tavrı takınmaktadırlar.  Feyza ise, Minyeli Abdullah’ın kızı ile ve 

dolayısıyla Minyeli Abdullah ve ailesiyle tanıştıktan sonra, yavaş yavaş kendisinin ve 
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ailesinin içinde bulunduğu yabancılaşmayı fark edecek ve İslami yaşam tarzına 

yönelerek, bu yabancılaşmadan kurtulacağı bir aydınlanma sürecine girecektir.   

Filmde karakterlerin yaşadığı yabancılaşma bireysel olarak İslamiyet Dini ile 

aşılmaktadır. Ancak bu yabancılaşmanın tüm topluma yayılan bir olgu olması, bunu 

aşmak için toplumsal sistemde de İslamiyet’in rehber alınmasını gerektirmektedir.  Bu 

noktada film,   kapitalist ekonomiye alternatif olarak,  İslami esaslara dayalı bir 

ekonomik yapılanmayı önermektedir. Nitekim  filmde  Minyeli Abdullah, İslami bir 

ekonomik düzenin kurulması için, Müslüman iş adamlarının örgütlenmesi görevini 

üstlenmekte ve bu amaçla yapılan toplantının açılış konuşmasında da, kapitalist 

ekonomide önem kazanan bireysel birikim ve faiz unsurlarını olumsuzlayarak,  

paylaşıma dayalı bir yapılanmanın gerekliliğini vurgulamaktadır.  

     “Paramızı küpte, yastık altında saklamayalım. Ve daha beteri faize verip günah 
işlemeyelim. Bu paraları birleştirip şirketler kuralım, şirketlerle büyük fabrikalar yapalım. 
Ayrıca toplanan sermayenin bir kısmıyla da dayanışma sandığı kurarak, okullar, yurtlar, ve 
sağlık merkezleri açalım. Herkes hep beşeri konulardan bahsediyor. İlahi kanunları dikkate 
almadan hiçbir şeyi başaramayız. İslam, Mısır’ımızı yüceltecek tek silahımızdır. Kendi 
topraklarımızda başka milletlerin kölesi durumuna düşmek, acı olduğu kadar utandıran bir 
durumdur. 391 

 
 Minyeli Abdullah’ın ‘kendi topraklarımızda başka devlelerin kölesi olmak’ 

şeklinde özetlediği bu son sözleri,  özellikle 80 sonrası küreselleşme politikalarına bağlı 

olarak Türkiye’de de somutluk kazanmış bir durumu ifade etmektedir.  Dolayısıyla, 

tematik olarak kapitalist ekonominin sömürgesi altındaki Mısır Devleti’nde yaşanan bir 

süreci ve bu sürecin ekonomik ve siyasi boyutlarının  neden olduğu sorunlara bağlı 

olarak ortaya çıkan yabancılaşmayı anlatan film, özünde Türk toplumunda yaşanan 

sürece   atıfta bulunmaktadır. Bu noktada İslamiyet’in bireysel bir yaşam tarzı olmaktan 

çıkartılarak, toplum hayatında egemen olacak bir ekonomik yapılanmayı öneriyor 

olması, filmin radikal içeriğini ortaya koymakta ve yabancılaşmadan kurtulma sürecinin 

ancak toplumsal ve bireysel yaşamın her alanında egemen kılınacak bir ‘öze dönüş’ 

süreci ile mümkün olduğunu ileri sürmektedir. Üstün İnanç’ın romanından Mesut 

Uçakan tarafından  çekilen ‘Yalnız Değilsiniz’ filmi de, aynı ideolojiyi barındırmaktadır.  

 Filmin temel karakteri Serpil, içki ve kumar partileri ile temsil edilen Batılı 

modern  değerleri benimsemiş burjuva kökenli bir ailenin kazıdır.  Başlangıçta ailesi ve 

                                                
391 Maktav, a.g.e., s.311. 
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yakın çevresiyle aynı değerleri paylaşmasına rağmen, üniversitedeki iki   arkadaşı ve 

hocasının etkileriyle  İslam Dini’ni tanımaya başlayan Serpil, yavaş yavaş içinde 

bulunduğu yozlaşmış çevreden uzaklaşacak ve kısa bir süre sonra da, tümüyle bu dinin 

kurallarına uygun olarak yaşama kararı alacaktır. Bu karar doğrultusunda başını 

kapatmak isteyen Serpil, başta annesi olmak üzere, ailesinin tepkisiyle karşılaşacak, 

ancak her şeye rağmen kararından vazgeçmeyen karakter,   sonunda psikolojik sorunları 

olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından bir kliniğe kapatılacaktır.  Serpil orada yaşadığı 

baskı sonucunda da, bu kararından vazgeçmez.  

Serpil’in ailesinin kızlarına gösterdiği tepki,  Cumhuriyet Türkiye’sinde inançlı 

insanlara yönelik bakış açısını temsil etmektedir. Toplumun yaşadığı bu din karşıtlığının 

ve yabancılaşmanın sorumlusu ise filmde, Kemalist laik ideolojinin takipçisi olan aydın 

kesimdir.   Geleneksel kültürden kopmuş olan bu kesim, Batılı değerlerin temel 

taşıyıcısı olarak, kendi yaşadıkları yabancılaşmayı topluma da aktarmaktadır.  Filmde 

aydınların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir toplantıda, Batı medeniyetinin önemi 

üzerine yapılan konuşmalar ve gazeteci Faruk Bey’in, doğu medeniyetinin köhneliğine 

yönelik söylemleri bu tespiti doğrulayan sahnelerden birini oluşturmaktadır. Serpil ve 

arkadaşının baş örtüsüyle amfiye girdikleri sahnede, kadın öğretim üyesinin iki genç 

kızı sınıftan çıkartarak gösterdiği tepki de yine   laik / aydın kesimin yabancılaşmışlığını 

ve bu yabancılaşmışlık nedeniyle kendi kültürüne sahip çıkan insanların   mağdur 

edildiğini ortaya koymaktadır. Film bu anlamda, Cumhuriyet ideolojisine ve onun 

uygulamalarına yönelik bir eleştiriyi gündeme getirmektedir.  

Yalnız Değilsiniz’in  ikinci bölümü olarak çekilen Sonsuza Yürümek filminde ise 

Serpil kendi sorunlarını çözmüş ve   kendisine yol gösteren arkadaşları ve hocası gibi, 

diğer insanları doğru yola yöneltme misyonunu üstlenmiştir.  Serpil’in aktardığı bilgiler 

ve okumaları için verdiği kitaplar, sonunda kuzeni olan Fisun’u ve klinikten tanıdığı 

arkadaşı Serhat’ı da huzura kavuşturacak ve onlar da İslamiyete yöneleceklerdir. Ancak 

Serpil’in misyonu bu noktada bitmeyecek ve insanlara kendi geleneksel kültürlerinin 

temeli olan İslamiyet’e yöneltmenin yanında,  inançlarını yaşamalarına engel olanlarla 

da  mücadeleye devam edecektir. İlk filmde ailesiyle yaptığı mücadeleyi kazanan Serpil, 

Sonsuza Yürümek filminde   savaşına,    türbanlı kız öğrencilerin yanında yer  alarak 

devam etmektedir.   
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Sonsuza Yürümek filmi, Cumhuriyet ideolojisine yönelik eleştirileri tekrarlarken,  

daha güncel bir sorundan yararlanmakta ve 12 Eylül sonrasında getirilen türban yasağını 

merkeze almaktadır.  Türban yasağı, Batılılaşma süreci ile birlikte,  geleneksel kültürün 

temelini oluşturan İslam Dini’nin  ve bu dine uygun düşen yaşam tarzının kamusal 

alandan olabildiğince uzak tutulma çabasının,  geldiği son noktayı oluşturmaktadır. 

Film, topluma egemen olan bu  yabancılaşmanın,  kendi dinlerini ve geleneklerine 

sürdürme konusunda direnen insanlarda oluşturduğu hasarın psikolojik boyutunu da 

gündeme getirmektedir.  Okuldan atılmamak için türbanını çıkarmak zorunda kalan kız 

öğrenci,  hissettiklerini,  “müthiş bir utanç kapladı içimi. Sanki bütün insanlar toplanmış 

ve ben onların arasında çırılçıplak soyunmuşum gibi”   diyerek açıklamaktadır. Bu 

cümleler, söz konusu psikolojik hasarın göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Sonuçta İslami Sinema örneklerinde, toplumdaki yabancılaşmanın nedeni olarak 

Cumhuriyet ideolojisinin gösterildiği,  bu yabancılaşmadan kurtulmak için de bireysel 

ve toplumsal alanda İslami yaşam tarzının egemen kılınması gerekliliği 

vurgulanmaktadır.   Ancak bu filmler, İslamiyet ile görsel bir sanat olan sinema 

arasındaki çelişkinin de etkisiyle,    ne biçim ne de içerik olarak,  yetkin bir sinemasal  

üsluba sahip olamamıştır. Klasik Yeşilçam kalıplarındaki   iyi – kötü karşıtlığına dayalı 

kaba ayırım, bu filmlerde  İslamiyet yanlısı ve İslamiyet karşıtı olacak biçimde 

dönüşmüş,   İslamiyet’i savunanlara   olumlu,  diğerlerine ise olumsuz değerler 

yüklenmiştir.   İlk guruptakiler, geleneksel kültürlerine sahip çıkan ve insanlara   doğru 

yolu göstermek için uğraşan ve bu bağlamda özne niteliğine sahip karakterler olarak 

tanımlanırken,  ikinci guruptakiler kaba ve bencil kişiliklerle temsil edilen, kendilerine 

ve geleneksel kültürlerine  yabancılaşmış karakterlerdir.  

Filmlerin içeriğindeki  bu yoksulluk,   biçime   de yansımış ve söz konusu filmler,  

çoğunlukla  herhangi bir estetik kaygının izlerine rastlanmayan, kaba diyaloglarla 

sürdürülen ilkel örnekler olarak kalmıştır.  Bu anlamıyla İslami Sinema,   ne Türk 

sinemasının popüler kanadında 1990’lı yıllarda başlayan ve özellikle 2000’lerde 

Hollywood standartlarına erişen teknolojiyi izlemiş ne de alternatif sinemacıların 

kullandığı gibi özgün bir sinemasal dile sahip olabilmiş ve sonuçta,   var olan izleyici 

kitlesini de kaybederek, yavaş yavaş beyaz perdeden silinmiştir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YABANCILAŞMA OLGUSUNUN 1990 SONRASI  TÜRK SİNEMASINDAKİ 

YANSIMASI  

I-  YÖNTEM  

Çalışmanın   ilk iki bölümünde    yabancılaşma olgusunun  Batı toplumları ve 

Türk toplumunda nasıl ortaya çıktığı ve ne tür bir dönüşüm geçirdiği,  tarihsel bir 

perspektif içerisinde açıklanmıştır.    Üçüncü bölümde ise, bu  olgunun 1990 sonrası 

Türk sinemasındaki temsili ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.  

1960’lı yıllardan  sonra film incelemelerinde iki ana akımdan söz etmek 

olasıdır.392 Bunlardan birincisi, odak noktasına Althusser-Metz-Lacancı bakış açısını 

koymakta ve   kültürel çalışmalar alanına doğru bir kayma göstermektedir.  İkinci 

yöntem olan tarihsel-biçimci perspektif ise, sinemayı estetik bir olgu olarak ele almakta 

ve bu nedenle de film analizlerinde,  biçim  incelemelerinin merkeze alınması 

gerekliliğinden yola çıkmaktadır. Ancak  yöntem bu  inceleme tarzında,  söz konusu 

biçimin,  toplumsal-psikolojik yönlerini de görmezden gelmemektedir.   

Her şeyden önce görsel bir sanat dalı olan sinemanın,   sosyal bilimler alanındaki 

diğer disiplinler   ve farklı sanat dalları ile arasındaki zorunlu ilişki,   bu alanda 

yapılacak çalışmalarda, görsel ve kuramsal  perspektifin bütünlüklü bir biçimde ele 

alınmasını kaçınılmaz kılmaktadır.  Bu nedenle, salt tematik ya da ideolojik analizlerin 

ön plana çıkartılarak, metinlerin doğasında var olan görsel unsurların göz ardı 

edilmesinin, sinema çalışmaları açısından önemli bir eksiklik oluşturacağı 

düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak,   çalışmada David Bordwell’in, tarihsel 

– biçimci olarak adlandırılan nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Yöntem, hem 

araştırmanın ilk bölümünde izlenen tarihsel perspektife paralelliği nedeniyle, hem de 

yukarıda sözü edilen   eksikliğin giderilmesi anlamında,   araştırmanın  amacına  ve 

kapsamına uygun düşmektedir. Bu anlamda eleştirmenin, Orson Welles’in  Yurttaş 

Kane filmi üzerine yaptığı okuma ve Angelopoulos sinemasında ideolojiyi ortaya koyan 

biçimsel stratejileri sergilediği çalışması, araştırmada   bize yol gösterici olmuştur.393 

                                                
392 Bkz. Nilgün Abisel, v.d., Vesikalı Yarim Üzerine, Metis yay. İstanbul, 2005, s.159.  
393 David Bordwell, “Citizen Cane”,  Bill Nichols, Movies and Methods, 1976, University of Columbia  
Press, s.273-290  ve “Modernizm, Minimalizm ve Melankoli: Teo Angelopoulos ve Görsel Biçim”, 
çeviren: Adnan Ufuk, Yeni İnsan Yeni Sinema, sayı. 7, s. 101-120. 
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Biçimci tarihsel inceleme yöntemini kullanan önemli bir eleştirmen olarak öne 

çıkan Bordwell, tüm sanat formlarının belirli yapısal şablonlara sahip olduğuna 

inanmaktadır. Ona göre bir   filmi, sinemasal bir metindeki   çekim teknikleri, kurgu 

tercihleri, ışıklandırma, ses ve diğer biçimsel yapılar karakterize etmektedir.  Bu 

anlamda  bir film ya da film gurubu; kullanılan  biçimsel özellikler bağlamında, tarihsel 

geleneği yeniden inşa etmektedir. Bununla birlikte, filmi şekillendiren  üslup faktörleri 

arasında sadece biçimsel   özellikler değil, yönetmen, yönetmenin sanat anlayışı,   dahil  

olduğu şirket ya da filmin diğer sanat dalları ile olan ilişkisi de önem kazanmaktadır.394  

Bu unsurları   içinde barındıran biçimsel bir inceleme, aynı zamanda metnin ideolojik, 

toplumsal ve psikolojik içeriğinin görsel dile dayalı olarak okunabileceğini de açıkça 

ortaya koymaktadır.  

Bordwell, yönteminin ana eksenine bilişsel psikolojiyi ve Rus biçimcilerinin 

edebiyat alanında ortaya attıkları yöntemi  koymuştur. Bu bakış açısı ile 1970 ve 

1980’lerden sonra adını daha da duyuran Bordwell, özellikle ulusal sinemaların (Hong 

Kong sineması, Amerikan Sineması) biçimsel-tarihsel özelliklerini incelemiş ve auteur 

çalışmaları ile film teorisine yeni bir boyut kazandırmıştır. 2006 yılında yayınladığı The 

Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies adlı çalışmasında, tarihsel 

biçimsel olarak Hollywood sineması, 2000 yılında yayınladığı Planet Hong Kong: 

Popular Cinema and the Art of Entertainment      eserinde de,    Hong Kong sinemasının 

ana hatlarını   biçim ve tarihsellik üzerinden analiz etmeye çalışmıştır.395   Eleştirmenin 

Eisentein ve Ozu üzerine yaptığı çalışmalar ise, onun sadece  Hollywood üzerine çalışan 

bir araştırmacı olmadığını göstermekte ve  yönetmen sineması ile  biçimsel özellikler 

arasındaki önemli bağlantıyı da ortaya koymaktadır.396 Bu anlamda biçimsel özellikler,  

Bordwell’in çeşitli yerlerde397 ayrıntılı olarak  gösterdiği gibi, hem  Hollywood’un 

hikaye anlatma biçimini deşifre ederken son derece yardımcı olmakta hem de,   

                                                
394 David Bordwell, The Way Hollywood Tells It, University of California Press, England, 2006, s.28. 
395Bordwell ve eseri hakkında ayrıntılı bilgi için eleştirmenin web blokuna bkz. 
http://www.davidbordwell.net/ (02.02.2007) 
396 Bu türden bir okuma örneği için bkz. Hasan Akbulut, Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, Bağlam 
Yay. İstanbul, 2005.  
397 Bu konuda yazarın andığımız çalışmasına ek olarak bkz. Film Art-An Introduction, Alfred A. 
Knopf, 1979, New York; On the History of Film Style, Cambridge: Harvard University Press, 1997, 
Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema, Cambridge: Harvard 
University Press, 1989. 
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bağımsız sinemacıların yabancılaşma benzeri felsefi/politik olguları sinemasallaştırma 

tarzlarını ortaya  koymak açısından önem taşımaktadır. Hatta bu tür olgular görsel 

yenilikler ve buluşlar ile karşılaşmamızı da mümkün kılmaktadır. (Antonioni’nin görsel 

üslubunun ortaya çıkmasında Yabancılaşma Üçleme’sinin belirleyici bir yeri olduğu 

bilinmektedir.) 

Ele alınan yöntem,  yabancılaşma olgusunun doğası bağlamında da, çalışma için 

önemli görülmektedir.  Yabancılaşma,  kavramın soyut niteliğinden kaynaklanan doğası 

gereği filmsel yapılarda,  sinemaya özgü görsel anlatım biçimleriyle (sıkça geleneksel, 

zaman zaman da yenilikçi biçimlerle) vücut bulmaktadır. Örneğin  Antonioni’nin ya da 

Bergman’ın yabancılaşma olgusuna yaklaşımını, bu yönetmenlerin   biçimsel tarzından 

bağımsız olarak açıklamaya çalışmak mümkün değildir. Dolayısıyla  yöntem,  araştırma 

kapsamında yer alan ‘alternatif sinemacıların’,  özgün sinemasal üslupları içerisinde 

olguyu nasıl temsil ettiklerini göstermek bağlamında,  ayrıca  önem kazanmaktadır.   

Açıklanan nedenlere ek olarak, çalışmada bu yöntemin tercih edilmesindeki bir 

diğer nedeni de,   çalışmanın  konusundaki  özgünlüğün, analiz bölümüne de 

taşınmasına yönelik  isteğimiz    oluşturmaktadır.  Batılı sinema eleştirilerinde giderek 

artan bir şekilde önem kazanan Bordwell’in tarihsel biçimci yöntemi, Türkiye’deki 

benzeri araştırmalarda henüz ayrıntılı olarak ele alınmamıştır.  Bu bağlamda, çalışmanın 

bu yoldaki çabalara küçük bir ışık tutması  amaçlanmıştır.   

Açıklanan nedenlerle   araştırmanın  izleğini  oluşturacak tarihsel-biçimci 

perspektif kapsamında,  örnekleme dahil olan filmlerin  sinemasal üsluplarını oluşturan   

biçimsel özellikler -mekan, çekim ölçekleri, çekim açıları, ışıklandırma, montaj 

teknikleri, ASL (average shot length - ortalama çekim uzunluğu)398 – analiz edilecek ve 

bu biçimsel analizlerin psikolojik, toplumsal ve ideolojik içerikleri ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

Bununla birlikte psikolojik, toplumsal ve ideolojik okumalara bir ölçüde izin 

vermesine rağmen, araştırmanın salt bu yönteme dayandırılması, çalışmanın kuramsal 

bölümünde yapılan açıklamaları büyük ölçüde dışarıda bırakabilecektir. Bu noktada, 

başlangıçta sözü edilen ‘bütünlüklü bir çalışma’ ortaya çıkarma kaygısı, bu kez biçimin,  

                                                
398 Bu tür niceliksel verileri kullanan yaklaşımlar, Batı’da son zamanlarda artmıştır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz: http://www.cinemetrics.lv/ (03.06.2007) 
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içeriğin önüne geçmesi endişesi üzerinden yeniden belirginleşmektedir. Bu nedenle, 

filmsel metinlerin görsel analizini gerçekleştirmek amacıyla tarihsel-biçimci yöntemden 

yararlanılırken,   gerektiğinde ilk bölümde yer alan kuramsal açıklamalar  da dikkate 

alınacak,  ve böylece ideolojik çözümlenin  arka plana itilmesi engellenecektir.  Çünkü 

ideolojiden ve toplumsal eleştiriden yoksun bir biçim incelemesi yanıltıcı olacaktır.399  

Aynı zamanda,  yabancılaşma olgusunun ortaya çıkartılmasında, filmsel metnin önemli 

bir unsuru olan diyalogların  (ya da monologlar ) taşıdığı önem nedeniyle,  görsel analiz 

ve kuramsal açıklamalar yanında, gerekli görüldüğünde filmlerin metinsel 

deşifrelerinden de yararlanılacaktır.  

Çalışmada yabancılaşma olgusunun 1990 Sonrası Türk Sineması’nda nasıl 

temsil edildiğini ortaya çıkartabilmek amacıyla, söz konusu dönemi temsilen  beş film 

seçilmiştir. Araştırma konusunun on yedi yıllık bir süreci kapsaması, seçilen beş filmin 

niteliksel olarak, bu dönemi doğru temsil edip etmeyeceği konusunda bir kaygıyı ortaya 

çıkarabilir.  Ancak bu dönemi temsilen bu beş filmin seçilmiş olmasının ana nedenleri 

şunlardır: 

Araştırmanın varsayımı,  1990 sonrası Türk sinemasında yabancılaşma olgusu 

vardır ya da yoktur gibi kesin bir yargıya ulaşmak değildir. Kültür ve sinema arasındaki 

karşılıklı etkileşim temel alındığında,   toplumsal bir olgu olarak varlığını sürdüren 

yabancılaşmanın sinemaya yansıması da kaçınılmaz olacaktır.  Bu düşünce temelinde, 

olgunun sinemadaki yansıması verili kabul edilmekte, araştırmanın   sorunsalını ise, bu 

olgunun 1990 sonrasında Türk sinemasında  biçim ve içerik olarak nasıl temsil edildiği 

konusu oluşturmaktadır. Bu  nedenle de, araştırma kapsamına dahil edilecek filmlerin, 

öncelikle bu olguyu  konu  edinmiş olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla,   olguyu temel 

sorun olarak ele almayan filmler,  çalışma kapsamı  dışında bırakılmıştır.   

1990 sonrası Türk sinemasının varlığını, popüler ve  alternatif sinema şeklinde 

iki  ana eğilim çerçevesinde   devam ettirdiği hatırlandığında, araştırma kapsamına dahil 

edilecek filmlerin alternatif sinema eğilimi içerisinden seçilmeleri, araştırmanın 

içeriğine ve ruhuna daha uygun görülmektedir. Çünkü popüler eğilim içerisinde  

                                                
399 Bu noktada, Sermin Ildirar, “The Freedom of Film Viewer in the Shade of His Mental Models”, 
Bahçeşehir Uni. Freedom and Prejudice Conference’ da  ortaya konulan ve   Bordwell’in yaklaşımını 
toplumsal-ideolojik olana daha fazla genişleterek,   saf bir biçimci eleştiriyi eksik bulan yaklaşıma 
katılıyoruz.  
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sinemanın bir sanat dalı olarak değil, bir eğlence aracı olarak kavrandığı ve bu filmlerde 

içeriğin çerezleştirildiği daha önce belirtilmiştir. Bu nedenle de, yabancılaşma gibi soyut 

ve felsefi bir olgunun, hem biçim hem de içerik anlamında  popüler sinemadan çok, 

alternatif sinema eğilimi içerisinde yer bulması doğal karşılanmalıdır.  

Söz konusu düşünceden hareketle, 1990 sonrası Türk sinemasında yabancılaşma 

olgusunu ortaya çıkarabilmek amacıyla,  öncelikle, Türk sinemasında  bu dönemde 

üretilmiş olan  ve bir önceki bölümde alternatif sinema eğilimi içerisinde adı geçen  

yönetmenlerin tüm filmleri izlenmiştir. (Ancak Kazım Öz’ün filmlerine ve Handan 

İpek’in ‘Babam Askerde’  isimli filmine   ulaşılamamıştır.)  Tamamı  yaklaşık 30 adet 

olan bu filmler içerisinde, yabancılaşmaya filmin ana teması olarak yer veren beş film 

araştırma kapsamına dahil edilmiştir.  Ancak bu noktada da, seçilen filmlerde 

yabancılaşma olgusunun ele alınış biçiminin, tezin kapsamı ve içeriği ile uyumlu 

olmasına dikkat edilmiştir.  Bu bağlamda yabancılaşmanın siyasal ve ekonomik 

koşullarla bağlantılı toplumsal bir olgu  olarak ele alınmış olması önem kazanmış ve 

dolayısıyla, varoluşsal ya da psikolojik açıklamalara gönderme yapan filmler de yine 

çalışma dışında bırakılmıştır.  

Araştırmacının bu izleme sürecinde elde ettiği bulgular kısaca şöyle 

özetlenebilir: 

Zeki Demirkubuz’un, İtiraf (2001) ve Kader(2006) filmlerinde yabancılaşma 

olgusuna yer verilmediği Bekleme Odası (2003) ve Yazgı(2001)’da ise, olgunun daha 

çok varoluşsal bir anlamda ele alındığı görülmüştür. Masumiyet(1997) ve Üçüncü 

Sayfa(1999) filmlerinde ise, siyasal ve ekonomik koşullara göndermede bulunulmasına 

rağmen,  yabancılaşma olgusu ana tema olarak ele alınmamıştır.  

Nuri Bilge Ceylan’ın araştırma kapsamına dahil edilen filmi ‘Uzak (2002)’ tan 

önce çektiği  ilk iki uzun metrajlı film ‘Kasaba (1997) ve Mayıs Sıkıntısı (1999), 

Uzak’taki karakterlerin yabancılaşmasına ilişkin toplumsal nedenleri açıklamaları 

nedeniyle önemli görülmüştür. Bu nedenle araştırmada Nuri Bilge Ceylan’ın filmleri, 

bir üçleme olarak ele alınmış ancak ağırlık, Uzak filmine verilmiştir.   

Derviş Zaim’in araştırma kapsamına dahil edilen filmi Tabutta Rövaşata 

dışındaki filmlerinde, yabancılaşma olgusu, çalışma kapsamına uygun biçimde ele 

alınmamıştır.  
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Yeşim Ustaoğlu’nun ilk filmi   İz (1994)’de  de, yabancılaşmanın çalışma 

kapsamına uygun olarak ele alınmadığı tespit edilmiştir.  Bulutları Beklerken (2004) 

filmi ise,  Güneşe Yolculuk (1999)’ta olduğu gibi, siyasal   koşullardan kaynaklanan bir 

etnik yabancılaşmayı gündeme getirmekte ancak, tematik olarak geçmiş dönemi ele 

almaktadır. Bu anlamda  Güneşe Yolculuk filminin araştırmanın amacına ve kapsamına 

daha uygun olduğu düşünülmektedir.  

Handan İpek’in   sadece tek filmine ulaşılabilmiştir ve bu tek filmin de, 

yönetmenin biçimsel üslubuna ilişkin genellemeler yapmak için yeterli olmayacağı 

düşünülmüştür. Araştırmanın yöntemi, yönetmenlerin özgün ve oturmuş biçimsel 

üslubunu   dikkate almayı gerektirmektedir. Bu nedenle Handan İpek ve filmi ‘Büyük 

Adam Küçük Aşk (2001),’   bir başka çalışmanın konusu olmak üzere, bu araştırmanın 

dışında bırakılmıştır.   

Benzeri bir durum Serdar Akar için de geçerlidir. Yönetmenin özellikle 

Gemide(1998) filmi, tezin kapsamına uygun görülmekle birlikte,  Akar’ın ,  bu filmden 

sonraki (Kurtlar Vadisi Irak(2005) ve Barda(2006)) üretimlerinde,   alternatif sinema 

eğiliminden uzaklaştığı düşünülmektedir. Bu nedenle yönetmen, araştırma kapsamına 

dahil edilmemiştir. 

Reis Çelik’in ‘İnat Hikayeleri ve Işıklar Sönmesin’ filmlerine ulaşılabilmiş 

ancak, tezin kapsamına uygun bir yabancılaşma temsiline rastlanmamıştır.  

Reha Erdem’in toplumsal göndermeleri olan tek filmi Kaç Para Kaç(1999), 

araştırma kapsamına dahil edilmiştir. 

Semih Kaplanoğlu’nun ‘Herkes Kendi Evinde(2000)’ filmine ulaşılmış ancak, 

araştırmaya uygun bir yabancılaşma tespitine rastlanılamamıştır.  

Sonuçta izlenen filmler içerisinde yabancılaşma olgusunun, araştırmanın 

amacına ve kapsamına uygun olarak ele alındığı filmler,  ‘Uzak -2002’,  ‘C Blok -1994’ 

– ‘ Tabutta Rövaşata-1996’, ‘Güneşe Yolculuk-1999’ ve ‘Kaç Para Kaç-1999  olarak 

belirlenmiştir. Aşağıda; olgunun bu filmlerdeki temsilinin araştırmanın hipotezini 

doğrulayacak biçimde temsil edilip edilmediği araştırılmaktadır.  
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II-  YABANCILAŞMA OLGUSUNUN FİLM ANALİZLERİ YOLUYA 
İNCELENMESİ 
 

A- UZAK   

1- Nuri Bilge Ceylan’ın Filmografisi 

 

İKLİMLER (2006)  

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan 

Oyuncular:  Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Nazan Kesal, Mehmet 

 Eryılmaz, Arif Aşçı, Can Özbatur, Ufuk Bayraktar, Fatma 

 Ceylan,  Mehmet Emin Ceylan, Semra Yılmaz 

Görüntü Yönetmeni:  Gökhan Tiryaki 

Kurgu:  Ayhan Ergürsel-Nuri Bilge Ceylan 

 

UZAK (2002)  

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan 

Oyuncular:  Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer 

 Erkaya, Nazan Kırılmış, Ebru Ceylan, Feridun Koç, Fatma 

 Ceylan.  

Görüntü Yönetmeni:  Nuri Bilge Ceylan 

Kurgu:  Ayhan Ergürsel-Nuri Bilge Ceylan 

  

MAYIS SIKINTISI (1999) 

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan 

Oyuncular:  M. Emin Ceylan, Fatma Ceylan, Muzaffer Özdemir, 

Muhammet  Zımaboğlu, M. Emin Toprak, Sadık İncesu. 

Görüntü Yönetmeni:  Nuri Bilge Ceylan 

Kurgu:  Ayhan Ergürsel-Nuri Bilge Ceylan 
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KASABA (1997) 

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan 

Oyuncular:  Cihat Bütün, Emin Ceylan, Fatma Ceylan, Havva Sağlam, 

Emin Toprak.  

Görüntü Yönetmeni:  Nuri Bilge Ceylan 

Kurgu:  Ayhan Ergürsel-Nuri Bilge Ceylan 

 

KOZA (1995)   Kısa film   

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan 

Oyuncular:  Emin Ceylan, Fatma Ceylan, Turgut Toprak,  

Görüntü Yönetmeni:  Nuri Bilge Ceylan 

 

2- ‘Uzak’ Filminde Yabancılaşma Olgusunun Temsili   

            1990 sonrası Türk sinemasında ortaya çıkan alternatif sinema arayışları 

içerisinde  auter kimliği ile ön plana çıkan önemli yönetmenlerden biri olan Nuri Bilge 

Ceylan, filmlerinin yapım aşamasından üretim aşamasına kadar her alanda alternatif 

sinema anlayışına sadık kalmaktadır.  Filmlerinin yapımcılığını kendisi üstlenen 

yönetmen,  yönetmenlik ve senaryo yazarlığı yanında, görüntü yönetmenliği ve kurguyu 

da üstlenmektedir. Ayrıca yönetmen  son filmi olan İklimler’de, oyunculuğu da 

üstlenmiş ve   kamera karşısına da geçmiştir. 

              Yönetmen  etkilerini taşıdığını  İtalyan Yeni Gerçekçiliği’ne paralel olarak, 

tümüyle yalın ve sade bir sinema anlayışını benimsemektedir. Film dilinde görülen 

durağanlık, bu geleneğin izlenimciliğinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. 

Ancak Ceylan,  en az İtalyan Yeni Gerçekçiler kadar, Antonioni’den de etkilenmekte, 

dolayısıyla bu uzun doğa görüntülerini, insanların psikolojik durumlarını yansıtmak için 

kullanmaktadır. Bu anlamda yönetmen, alternatif sinemacıların bireyi ön plana alan 

yönelimi içerisinde yer alır. Bresson, Ozu, Tarkovski ve Angelopoulous gibi modernist 

yönetmenlerin de bu geleneğin bir uzantısı olarak, Ceylan üzerindeki etkilerini 



 213

koruduğu görülmektedir.  Edebiyat alanında ise yönetmen, Dostoyevski ve   Cehov’dan 

etkilenmektedir.  

Profesyonel oyuncuların profesyonellikleri nedeniyle durağan kalamamaları ve  

‘sessizliğin içini mimiklerle doldurmaya çalışmaları’, yönetmeni amatör oyunculara 

yönelten temel nedeni oluşturmaktadır.  Öte yandan yönetmen, oyuncu yönetiminde rol 

tercihini,  oyuncuların kişilik özelliklerine göre yaptığını belirtmektedir. Benzeri bir 

durum,    Japon minimalist sinemacı Yasujiro Ozu’nun  sinemasında da görülmektedir.   

Yönetmen neredeyse tüm filmlerinde aynı oyuncularla çalışmıştır.400 Antonioni’nin 

kadın karakterlerini de, birden fazla filminde, Monica Vitti canlandırmıştır.401 Bu 

anlamda, Nuri Bilge Ceylan’ın sineması, sadece görsel anlamda değil, oyuncu yönetimi 

anlamında da, söz konusu yönetmenlerin izlerini taşımaktadır.  

Aşağıda yönetmenin ilk üç filmi olan ve tematik anlamda birbirleriyle olan 

ilişkileri nedeniyle bir üçleme niteliği taşıyan ‘Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak’ 

filmlerinin karşılıklı analizi yapılmaktadır. 

 Uzak filminin iki karakterinden biri olan Saffet’in kente gelmek istemesinin  

gerekçelerine ilişkin açıklamalar,    aslında ilk film Kasaba’da başlamakta ve ikinci film 

olan Mayıs Sıkıntısı’nda   devam etmektedir.  Mayıs Sıkıntısı aynı zamanda,  Uzak 

filminin  diğer karakteri olan Muzaffer’in  yaşadığı yabancılaşmanın temeline de ışık 

tutmaktadır.   Ayrıca her üç film,  görsel dil ve üslup açısından da benzerlik 

taşımaktadır. Bu nedenle, örneklem kümesinde yer alan film Uzak olmasına rağmen, 

filmin, diğer iki filmle ilişkisine  de   değinmek gerekmektedir.  

  Saffet ve ailesinin konu edildiği ‘Kasaba’ filmi,  ailenin birbiriyle ve yaşadıkları 

kasaba ile kurduğu ilişkiyi anlatırken, filmin ismi,  Türkiye’nin neresinde, hangi 

bölgede veya hangi ilde olduğu belli olmayan bu kasabayı, Türkiye’deki herhangi bir 

kasabanın metaforu haline getirmektedir. Saffet ve ailesi ise bu bağlamda,  kasabada 

yaşayan milyonlarca insandan biri(leri) ni temsil etmektedir. 

 Filmde  bir akşam üstü başlayan ve bütün geceye yayılan bir aile sohbeti 

aracılığıyla, kasabanın aile fertleri için ne anlama geldiği  açıklanmaktadır.  Bütün 

ömrünü kasabada geçirmiş olan ve oraya tümüyle bağlı olan yaşlı baba için kasaba, 

                                                
400 Pelin Özdoğru, Minimalizm ve Sinema, Sinema’da Akımlar-1, Es Yay., 2004, İstanbul, s. 104. 
401 Geoffrey Nowell Smith, Dünya Sinema Tarihi, Kabalcı Yay., 2003, İstanbul, s.644. 
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hayatının kalanını da geçirmek ve ölmek istediği tek yerdir.  Yurt dışında üniversite 

eğitimi almış, çeşitli işlerde çalışmış ancak sonunda eşi ve çocukları ile birlikte, 

doğduğu kasabaya yerleşmiş olan Saffet’in amcası da, burada yaşamaktan mutluluk 

duymaktadır.   Çocuklar için de kasaba, doğayla iç içe olunan, yeni keşiflere gebe bir 

mekandır. Bu keşif süreçleri, karakterlerin mekanla birlikte tanınmasını sağlayan, uzun 

plan sekanslar aracılığıyla verilmekte, çocuklar doğayı keşfederken, izleyici de film 

üzerinde düşünerek, karakterleri tanımaktadır.  

 Ailenin genç üyesi Saffet ise, kasabayı bir an önce kaçıp kurtulmak istediği bir 

yer olarak tanımlamakta ve bu duyusunu  filmde şöyle gerekçelendirmektedir.:     

 “Gençliğimin en verimli çağında bu kasabada kısıldım kaldım. Erkekliğim, 
dinçliğim, kalbim, gözümün önünde eriyor. Askere giderene kadar tek istediğim şey, bu 
kasabadan kurtulmaktı. Ama o gün, beni bu kasabaya bağlayan düşündüğümden daha 
derin bağlar olduğunu fark ettim. (…) Galiba bu kasabayı, sessiz sabahları, köpekleri, 
toprak kokusunu seviyorum. Ama bu kasabadaki insanları  ve onların küçük hesaplarını 
anlamıyorum. Ruhuma yabancı ve boğucu buluyorum. Şimdi söyleyin bana, büyük ve ciddi 
ve herkese gerekli bir işin yapıldığı bir yerlere gitmek istemekte kötü olan ne var?” 

 

Saffet, kasabayı sıkıcı bulmanın ötesinde, burada kendisini değersiz hissetmekte,    

gençlik enerjisini,   herkese gerekli bir şey yaparak kullanmak ve  kendini önemli 

hissetmek istemektedir. Amcasının  ‘baban da hep buralardan kaçtı’ şeklindeki 

eleştirisi üzerine söyledikleri, onun kasaba ile ilgili düşüncelerini daha net olarak ortaya 

koymaktadır:   

“Gitmeyip de ne yapsaydı babam?. Güçlüsün. Dünyayı yerinden oynatabilirmişsin 
gibi geliyor. Gelgelelim, dünyanın umurunda bile olmayan, hapisten farksız bu kasabada 
yaşaman gerekiyor. Sağa bak ağaç, sola bak ağaç. Gitmeyip de ne yapacaksın. Belki de 
haklı olan oydu.”  

 
          Gücünü ve enerjisini, hep aynı önemsiz işlerin yapıldığı bu kasabada harcamak 

istemeyen Saffet’in, buradan ayrılmak  isteme nedenin, sadece  ‘umursanmak’ ve  

‘herkese gerekli bir işte çalışmak’ ile ilgili olmadığı Mayıs Sıkıntısı filminde 

belirginleşmekte,  karakterin aslında, verili düzendeki herkes gibi,  çok  para kazanmak 

istediği de anlaşılmaktadır.  Hayallerini gerçekleştirmek için gitmek istediği yer ise, 

Türkiye’nin metropolü,   İstanbul’dur.    

 Ancak ikinci film olan Mayıs Sıkıntı’sında, onunkine  benzer   hayallerini 

gerçekleştirmek için yıllar önce İstanbul’a yerleşmiş olan Muzaffer’in Saffet’e 

söyledikleri,  İstanbul’un artık bu hayalleri gerçekleştirmek için doğru yer olmadığını 
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ortaya koymakta ve iki karakterin yaşadıkları mekana ilişkin sözleri, Türkiye’nin hem 

kent hem de kasaba gerçeklerini yalın bir şekilde açıklamaktadır:   

            Saffet: …İstanbul’da daha iyidir değil mi ağabey, daha çok para veriyorlardır?  
 Muzaffer : Çok para veriyorlar ama ona göre de giderlerin var tabii. Saffet ya, senin bu  

İstanbul işini ben düşündüm de, epey zor gibi geliyor bana. Şimdi bizim işler epey sıkı orda. 
Sen gelirsen perişan olursun gibi geliyor. 

 Saffet :   Yok be ya, sadece iş bulacaksınız, ben kendi başıma götürürüm hayatımı. 
 Muzaffer: İş bulmak öyle kolay değil İstanbul’da, bana göre sen en iyisi gene burada kal.  

Gene güvencen filan var burada. 
 Saffet:  Ağabey güvence mi olur ya? Fabrika vardı, fabrikayı da bıraktık işte. Nerede  

çalışacağım ben, ne yapacağım, yok yapacak bir şey. 
 Muzaffer : Çalışmasan bile, gene bir şeyler yapılır, geçinilir. 
 Saffet:  Yok , senin bildiğin gibi değil işler ağabey. 
 Muzaffer: Ama İstanbul’da senin bildiğin gibi değil. İsimleri bile zor tespit ediyorsun. 

Karanlık evler seni bekler, bir sürü zorluğu vardır. Tuvaletin penceresinden işte ancak bir 
parça  gökyüzünü görürsün, … Herkes İstanbul’dan kaçmaya çalışıyor, sen tutturdun 
İstanbul diye. Birçok arkadaş güneye gittiler, bir iki tanesi Boğaz Köprüsü’nden atladı… 

 

         Muzaffer’in anlatmaya çalıştığı gerçek İstanbul,  Saffet’in  kafasındakinden 

tümüyle farklı bir anlam taşısa da, kent  hala kırsal kesim,  özellikle de genç nüfus için 

iş bulmak ve daha çok para kazanmak için bir umut  anlamına gelmektedir. Bu anlamda 

film, Türkiye’de göç olgusunu Batı’dakinden farklı kılan temel unsur olarak, kırsal 

alanın iticiliğini vurgulamakta ve bu unsuru da yine Türkiye’nin temel sorunu olan 

‘işsizlik’ ile ilişkilendirmektedir. 

         Muzaffer ve Saffet arasındaki bu tartışma kent ve kasaba gerçeklerinin yanında, 

insanlar arasındaki çözülmeleri de açığa çıkartmaktadır. Kasaba filminde  Saffet’e,   

İstanbul’da iş bulma sözü veren Muzaffer,  Mayıs Sıkıntısı filminde,   sözünden 

dönerek,    onu  kasabada kalmaya ikna etmeye çalışmaktadır. 1980 öncesi dönemde 

kente yeni gelenlerin, işsizlik ve konut sorununun çözümünde hemşerilik ilişkilerinin 

önemli bir dayanışma unsuru oluşturduğu daha önce açıklanmıştı. Yukarıdaki diyalog 

ise bir yandan bu ilişki biçiminin günümüz Türkiye’sinde geldiği boyutu ortaya 

çıkarmakta, öte yandan da bireyci modern değerleri benimsemiş olan Muzaffer 

karakterinin geleneksel kültürden kopuşunun ve bu kopuşa bağlı olarak yaşadığı 

yabancılaşmanın ipuçlarını vermektedir. 

 Mayıs Sıkıntısı filminde, Muzaffer’in yabancılaşması, daha çok babası ile 

tezatlığı üzerinden açıklanmaktadır.  

 Yaşlı ancak oldukça dinç görünen baba Emin, kasaba halkının tümünü 

ilgilendiren, itilaflı topraklar meselesi yüzünden kaygılanmakta ve neredeyse tüm 
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zamanını bu konuya ayırmaktadır. Emin’in eşi ve oğlu ile yaptığı konuşmalar, sorunun 

ne olduğunu ve yaşlı adam için ne anlama geldiğini ortaya koymaktadır.   

 Devlet, Emin’in yıllardır üzerinde yaşadığı tarlalardaki ağaçların kesilmesini 

istemektedir, aksi halde toprakları ellerinden alarak, devlet arazisine katılacaktır.   Emin 

ise, ağaçlar olmadan tarlaların hiçbir anlamı olmadığını düşünmekte ve ağaçların 

kesilmesine karşı çıkmaktadır.  Bu amaçla, bütün çabasıyla,  3-4 ay sonra geleceği 

tahmin edilen kadastro görevlilerini beklemekte ve yapmakta kesin kararlı olduğu 

hukuki mücadelesine hazırlanmaktadır. Oğlu ile yaptığı konuşmalar, Emin’in konuyla 

ilgili bir çok maddeyi ve ilgili maddelerin tüm fıkralarını ezberlediğini, kendisine 

yararlı olacak yasal boşlukları öğrendiğini ve tüm delilleri hazırladığını göstermektedir. 

Onu en çok endişelendiren şey ise, kadastrocular geldiğinde, orada olamamak ve 

ağaçların işaretlenmesini engelleyememektir.   

 Oğluyla konuşurken  ‘ben bu meseleye hayatımı koymuşum, kolay kolay verir 

miyim burayı?’ diyen Emin,  hemen ardından, yanlarında duran iki ağacı göstererek, 

“bak bunlar 1926 yılında dikilmişti buraya’ şeklindeki sözleri ile,  o toprakların kendisi 

için bir hayat anlamına geldiğini de ifade etmektedir.  Artık o doğayla bütünleşmiş 

gibidir yaşlı adam, oradaki ağaçların birbirlerinden farklarını anlatmaktadır oğluna.  

Kendi emeği ile ürettiği bu doğada, kendisini de var etmiş olan baba, emeğini korumak 

adına hazırlandığı hukuki mücadele ile, politik  olma durumunu da gerçekleştirmekte ve 

bu bağlamda filmin etken,  yabancılaşmamış karakterini oluşturmaktadır.  

 Muzaffer ise, “niye bu kadar uğraşıyorsun anlamıyorum, ne yapacaksın 

burayı?’’ diyerek, konunun kendisi için ne ifade ettiğini ortaya  koymaktadır.  Kentle 

bütünleşmiş olan Muzaffer, özne olma bilincini ve müdahil olma yeteneğini kaybetmiş 

görünmektedir. Bireyci kent değerlerini özümseyen karakter için, doğa ya da babasının 

sıkıntıları değil, kasabada çekmek istediği film önemlidir.    

 Baba ile oğlun karakterleri arasındaki bu zıtlık, görsel açıdan da 

desteklenmektedir. İki karakterin ormana gittikleri sekansın başında,   sabit kamera   ile  

otların görüntüsü perdeye yansıtıldıktan sonra, yavaş yavaş hareket eden kamera, 

doğanın kuşatıcılığını göstermekte ve ardından çerçeveye,  baba ile oğlu almaktadır.  Bu 

sahnede itilaflı topraklar üzerine yaptıkları konuşmada, birlikte konumlanan karakterler, 

daha sonraki görüntülerde ayrılmakta,  baba Emin, sürekli çalışıp toprakla uğraşırken,  
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Muzaffer, bir masada tek başına oturmaktadır. Bir süre sonra  babasının odun kesmesine 

yardım etmek iste de,   başarısız bir iki denemeden sonra bu işten  vazgeçmek zorunda 

kalan Muzaffer,   babasının alaycı gülüşleri arasında, onu izlemek zorunda kalacaktır.  

  Filmde babanın özne kişiliği, görsel anlamdaki hareketliliği ile desteklenirken, 

Muzaffer’in edilgenliği ve hayat karşısındaki nesneliği de,  görsel anlamda karakterin 

durağanlığı ile aktarılmaktadır.  Öte yandan filmde izleyici sık sık, uzun süren doğa 

görüntüleri ile baş başa bırakılmakta ve karakterlerle birlikte o mekanda dolaşarak, 

mekanın onlar için anlamını bulmaya çalışmaktadır. Filmin renkli olması, doğa 

görüntülerinin etkileyiciliğini artırmaktadır. 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekansın görsel ve sözel anlamda bütünlüklü olarak değerlendirilmesi sonucunda, doğa-

teknoloji dikotomisi üzerinden insanın yabancılaşmasına atıfta bulunulduğu 

görülmektedir.   Baba ile oğlun doğaya bakışındaki ve doğa karşısında aldıkları 

konumdaki bu zıtlık ile,  Rousseu’nun  insanın yabancılaşmasının doğadan kopuş ile 

başladığı yolundaki düşüncesi arasında bir paralellik kurulabilir. Aynı zamanda 

çalışmanın amaç olduğu ve insanın kendisini ancak çalışarak türsel anlamda var 

edebileceği yolundaki Marxist düşüncenin de bu sahneye yansıdığı düşünülmektedir. 

Görsel dilde,  yaşlı adamın doğa ile bütünleşmesi ve bu bütünlük içerisindeki uyumlu 
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hareketlerine karşın , Muzaffer’in bu karelerdeki durağanlığı ve mekandaki 

‘yabancılığı’ bu düşünceyi doğrulamaktadır 

         Uzak filminde,  çektiği filmi tamamlayan Muzaffer (bu filmde karaktere Mahmut  

ismi verilmiştir) artık İstanbul’a dönmüştür. Kasabadan kaçıp kurtulmak isteyen Saffet  

de, ( bu filmde karaktere Yusuf   adı verilmiştir)  fabrikadaki işinden ayrılmış ve zengin 

olma hayalleriyle İstanbul’un yolunu tutmuştur. Film,    kalacak yeri ve işi olmayan 

Yusuf’un,  iş buluncaya kadar hemşerisi Mahmut’un  evinde konuk olma sürecini 

anlatmakta ve bu iki karakterin birbiriyle ve şehirle kurdukları ilişkiyi merkeze alarak, 

modern kent mekanında insanların yaşadıkları yabancılaşmayı hem sözel  hem de görsel 

söylemi içerisinde ortaya koymaktadır.  

           Film, Yusuf’un, kar görüntüleri ile kaplı ekranda, tek başına kasabadan ayrılışı 

ile başlamaktadır.  Genel plandan sabit kamera ile yapılan çekim,  kasabanın karlı 

yollarında yavaş yavaş  kameraya doğru yürüyen Yusuf’u görüntülemekte,  karakter 

kameraya iyice yaklaşıp, sonra da görüntü alanından çıkmaktadır. Ardından kamera, 

yavaş bir pan hareketi ile,    kasabanın karlı ve ıssız görüntüsünü   perdeye aktararak,    

boş bir yolda sabitlenmektedir. Uzaktan gelen bir araba ile birlikte, arabayı durdurmak 

için  Yusuf’un  tekrar görüntü alanına girmesi ile sona eren bu sekans, ıssız doğa 

görüntüsü eşliğinde  yaklaşık 2.30 dakika kadar sürmektedir.   

 

           

 

 

 

 

 

 

Farklı kamera açıları ve genellikle sabit kamera ya da yavaşça yapılan  pan 

hareketi ile çekilen uzun plan sekanslar,  Nuri Bilge Ceylan sinemasının, temel biçimsel 

özelliklerini oluşturmaktadır.  Sinemaya fotoğraf sanatından geçtiği düşünüldüğünde, 

yönetmenin filmlerinde bu tür bir teknik üslubu benimsemesi anlaşılabilir bir nitelik 

taşımaktadır. Öte yandan bu tercihte, ünlü yönetmen Antonioni’nin etkisi de 
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bulunmaktadır.   Kolker’ın,  “Antonioni’yi bir yönetmenden çok, bir fotoğrafçının 

imgelemine sahip olmakla suçlamak mümkündür”402 şeklindeki ifadesi, aslında bu iki 

nedenin birbirinden çok da bağımsız olmadığını göstermektedir. Nuri Bilge Ceylan,   

Türk sinemasında diğer alternatif yönetmenler arasında Antonioni’ye bu anlamda en 

yakın duran yönetmendir.    

           İtalyan Yeni Gerçekçi Gelenek bölümünde de aktarıldığı gibi, klasik sinema 

anlayışında önem kazanan aksiyon unsuru,    II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da  

gelişen modern sinema   ile birlikte,  yerini   karakterlerin   iç   dünyalarının önem 

kazandığı bir anlayışına bırakmıştır.  Savaşın insanlar üzerindeki etkilerini gösterme 

ihtiyacından kaynaklanan   bu yeni anlayışta,  içsel dünyalar, perdeye   dedramatizasyon 

(ölü zaman)403 geleneği ile aktarılmaktadır ve bu geleneğin temel işlevlerinden biri de, 

izleyicinin filme yabancılaştırılmasıdır.  Çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilen 

dedramatizasyon geleneği,  Gilles Delluze’un sinema üzerine yaptığı çalışmasında  

kullandığı ‘açık imge’404  kavramı ile benzer anlamdadır. Açık imgeler, drama yer 

verilmeyen modernist sinemada,    dramın yerine geçmekte ve izleyicinin film üzerinde 

düşünmesini sağlamaktadır.  

             Açık imgeler  ile anlatılmak istenen, özetle  filmdeki  durağanlıktır ve bu 

durağanlık bir yandan, film öyküsünün dramatik gerilimden yoksun oluşu ile,  diğer 

yandan ise filmin görsel diline ilişkin tercihler ile sağlanmaktadır.  Bu anlamda Uak 

filminin açılış sekansı da, bu tür bir dedramatizasyon unsuru ile gerçekleştirilimiştir. 

           Kameranın   uzunca bir süre tek bir detaya odaklandığı bu çekimlerde, perdeye 

gerçek zamanın ağır devinimi  yansımakta ve  görüntülenen imgeler (karakterler veya 

manzara görüntüleri), anlatı içerisinde nedensellik bağı ile açıklanabilecek bir   işlev 

yüklenmeden, kendi başlarına varlık kazanan,  özerk ve bağımsız bir niteliğe 

bürünmektedirler.405  Geniş planlı manzara görüntüleri, karakterlerin yakın plan ve 

ayrıntı çekimleri ya da nesnelere yönelik ayrıntı çekimler,   bu tür kullanımların temel 

unsurlarını oluşturmaktadır. Filmsel zamanla gerçek zamanın birbirine eşitlenmesini 

                                                
402 Robert Phillip Kolker, The Altering Eye, Contemporary  International Cinema, Oxford University 
Press, New York, 1983, s:137. 
403 David Bordwell, “Modernizm, Minimalizm ve Sinema”, Çev: Adnan Ufuk, Yeni Sinema, Sayı 7 
s.106. 
404 Bkz: Asuman Suner, Hayalet Ev-Yeni Türk Sinemasında Aidiyet Kimlik ve Bellek, s.120-140.  
405 A.g.e., s.127. 
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sağlayan bu   açık imgeler  “geleneksel dram açısından hiçbir şeyin yaşanmadığı”406 

zamanları ifade etmektedir.   Bu anlamıyla,  Deleuze’un , savaş sonrası Avrupa sineması 

için kullandığı ‘zaman-imgesi’ sineması,  bir bekleme,  tükenme ve eylemsizlik 

sinemasıdır. 407   

        Açılış sekansı dışında, Yusuf’un  İstanbul’a gittiğinde Mahmut’u beklediği 

çekimlerden oluşan sekans veya  yine Yusuf’un, İstanbul sokaklarında iş aradığı sekans 

ve  finalde Mahmut’un bankta oturduğu  bölüm,   bu kullanımın temel örneklerini 

oluşturmaktadır.  Bu çekimlerde   kamera ya sabittir ya da çok yavaş hareket etmektedir 

ve oyuncular da, kamera ile paralel biçimde, hareketsiz kalmaktadır. Filme bir fotoğraf 

durağanlığı katan bu sahneler, görsel bir üslup oluşturmanın ötesinde, izleyicinin   

yabancılaştırılması anlamında da önem taşımaktadır. Alternatif sinemaya rehberlik eden 

modern sinema anlayışında en önemli unsurlardan birini oluşturan bu yabancılaştırılma 

sürecinde, izleyicinin karakterle özdeşleşmesi kırılmakta ve film üzerine düşünmesi için 

ona zaman kazandırılmaktadır. Böylece izleyici, izleme sürecinde aktif bir özne 

niteliğine yükseltilir.  

    

 

   

 

            

 

 

 

Yusuf’un kasabadan ayrılışını,   Mahmut karakterinin İstanbul’daki hayatına 

ilişkin bilgilerin aktarıldığı sekans izlemektedir. İlk görüntülerden,   Mahmut’un yalnız 

yaşayan biri olduğu anlaşılmaktadır.  Sekansın başında karakter bir kadınla birlikte olur 

ancak kadının erkenden evden ayrılıp gitmesinden sonra,  Mahmut tek başına kahvaltı 

yaparken görüntülenmektedir. Filmin ilerleyen sahnelerinde Mahmut’un eşinden 

ayrıldığı öğrenilmektedir. Birlikte olduğu kadınla olan ilişkisi ise, daha çok cinsellik 
                                                
406 Bordwel, David, “Modernizm, Minimalizm ve Sinema”, Çev: Adnan Ufuk, Yeni Sinema, Sayı 7, 
s.108. 
407 Suner,  a.g.e, s.122. 
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boyutundan yürüyen ve  iki taraf için de tatmin edici olmayan bir görüntü  vermektedir.  

Karakterin  birlikte olduğu kadına yönelik ilgisizliğinin benzeri annesiyle ilişkisinde de 

görülmektedir.  Çalan telefonunu açmak üzereyken telesekreterde annesinin sesini 

duyarak, telefonu açmaktan vazgeçen Mahmut,  daha sonra onu  aramak istemiş ancak 

bundan da vazgeçmiştir.  Birkaç gün sonra ablasının,  ‘annem hastalandı, acil hastaneye 

kaldırdık’ şeklindeki sözlerine de kayıtsız kalacaktır.   İlerleyen karelerde, hastanede 

annesini ziyaret ettiği görülse de, bu ziyarette, ablasının kendisine yönelttiği ‘ilgisiz’, 

‘sorumsuz’ gibi eleştirilerin  etkisi olduğu anlaşılmaktadır.   

            Mahmut’un ilgisizliğinden Yusuf da payını alacaktır. Mahmut, geleceğini 

önceden haber vermesine rağmen unuttuğu hemşerisini, bütün gün kendisini 

bekledikten sonra, apartmandaki masada uyurken bulmuştur.  

Yıllardır  İstanbul’da yaşayan Mahmut’un, Mayıs Sıkıntısı filminde babasına,   

Uzak filminde de,   annesine,  hemşerisi Yusuf’a ve   birlikte olduğu kadına yönelik 

ilgisizliğinin, aslında onun tüm hayata yönelik olarak sürdürdüğü var oluş biçiminin bir 

uzantısı olduğu görülmektedir. Kasaba  filmi ile birlikte değerlendirildiğinde bu varoluş 

biçiminin,   karakterin doğa ile temsil edilen kasabasından  ayrılma süreciyle başlayan 

bir yabancılaşma biçimine denk düştüğü söylenebilir. Öte yandan, bu yabancılaşma 

süreci  özel mülkiyetin ve paranın geçerli olduğu kent yaşamındaki gelişmelerle 

pekiştirilmiştir. Çünkü,  “özel mülkiyet  insanın nesnel belirtisinin,  yabancılaşmış 

belirti duruma dönüşünün dışavurumudur.  Gerçi özel mülkiyet insan doğasının tüm 

zenginliğini geliştirmiş ve onu biçimlendirmeye katkıda bulunmuştur ama kendisi de, en 

soyut dışavurumuna, insanın yoksunlaşmasının, yadsınmasının simgesi olan para 

biçimine erişmiştir.”408  Kent insanının genel durumunu anlatan bu yabancılaşmanın 

Mahmut’taki tezahürleri,  arkadaşları ile gittiği bir toplantıda,  kendisine yöneltilen 

eleştiriler aracılığıyla açıklanmaktadır.  

Çünkü paranın artık mutlu etmediğinin farkındasın. Sen şu masada geçmişini 
arıyorsun. Beyaz Su Vadisinin tek bir kare fotoğrafını daha iyi açıdan çekebilmek için 
Leşko tepesine tırmandığımız günleri ne çabuk unuttun. Bize derdin ki, ben sinemaya geçip, 
Tarkovski gibi filmler yapacağım. O zaman niye kendini saklıyorsun ki bugünün içinde.(…) 
Gömmeye ya da ticarete adapte etmeye hakkın olduğunu düşünmüyorum.” 

 

                                                
408 Karl Marx, 1844 Felsefe El Yazmaları a.g.e, s. 66-67. 
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Modernizmin  kalesi olan kentlerin bireyci değerleri ve para gereksinimi 

karşısında teslim olan milyonlarca insan gibi Mahmut da, kendini gerçekleştirebildiği işi 

yapmak yerine, para kazanabileceği bir işi yapmak zorunda kalmış,  dolayısıyla, 80 

sonrası toplumun yükselen değerlerine paralel olarak dönemin parlayan mesleklerden 

biri olan reklamcılık sektörüne yönelmiştir.   Bu  tercih ile birlikte Mahmut’un  çalışma 

edimi, onu  özgürleştiren türsel bir eylem olmaktan çıkmaktadır. Emeğinin ve 

yaratıcılığının pazarda dolaşıma çıkartılan bir metaya dönüştüğü bu süreçte Mahmut, 

kapitalist sistemin  mülkiyet ilişkilerine dayalı çalışma ediminden kaynaklanan  emeğe 

yabancılaşma sürecine maruz kalmaktadır. Türsel özelliğini yitirmesine neden olan ve 

Marxist literatürde yer bulan bu  yabancılaşma süreci, Mahmut’u nesneleştirmekte, 

edilgen ve ilgisiz bir kişilik haline getirmektedir. Tarkovski gibi bir yönetmen olma 

hayalini ise, zaman zaman evinde izlediği Tarkovski filmleri ile tatmin etmeye 

çalışmaktadır.  

          Mahmut’un bu edilgenliği, Yusuf ile birlikte  seramik çekimleri yapmak için 

çıktığı yolculukta da net olarak görülmektedir. Yolda koyunların geçtiği, bir yanıyla 

belki de kendi kasabasını hatırlatan bir mekanda arabayı durdurup, gülümseyerek etrafı 

izleyen Mahmut, Yusuf’un neden durduğunu sorması üzerine, mekanın tam fotoğrafı 

çekilecek bir yer olduğunu söyler ve  en iyi görüntüyü almak için yapılması gerekenleri 

anlatır.  Yusuf’un  hevesle, kamerayı kurayım mı diye  sorması üzerine Mahmut,  

izleyiciyi de umutlandıran kısa bir bekleyişten sonra ‘boşver yaa, kim uğraşacak şimdi 

onunla’ diyerek,  arabayı çalıştırıp, oradan uzaklaşır.   Bu anlamıyla belki de Mahmut,  

en doğru kavramla,    ‘vazgeçmiş’ bir kişilik olarak tanımlanabilir.  

“Mahmut’un silikliği, sinikliği, kendini bırakmışlığı, heyecandan uzaklığı ile 
Yusuf’un merak eden, bilinmeye doğru yelken açmaktan korkmayan tavrı bir karşıtlık 
oluşturur. Mahmut ne    kadar yaşama, insanlara, ilişkilere,  duygulara,  heyecanlara uzak ve 
tepkisizse, Yusuf da o kadar heyecanlı, yakın ve tepkilerinde,  duygusal ifadelerinde 
ölçüsüzdür. Yusuf’un ölçüsüzlüğündeki çocuksu bir saflık, Mahmut’un sinikliği karşısında 
korunmasız kalır.”409 

 
Mahmut’un bu edilgenliği, yabancılaşmanın çağdaş toplumdaki yansımasını 

paralellik taşımaktadır.  

                                                
409Hasan Akbulut,  Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, Anlatı, Zaman, Mekan, Bağlam Yay.,  
İstanbul, 2005, s: 31.   
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Nuri  Bilge Ceylan filmlerinde dramatik yapı, klasik sinemada olduğu gibi, neden 

sonuç ilişkileri içerisinde gelişen ve filmin sonunda ana karakter tarafından çözümlenen 

bir çatışmaya dayalı olarak kurgulanmamaktadır. Günlük hayat içinden alınan ve son 

derece sıradan konuların incelendiği bu filmlerde  aslında hiçbir şey olmamakta, 

dolayısıyla filmler hiçbir sonuca ulaşmamaktadır.  Anlatı yapısındaki bu çatışmasızlık 

ve durağanlık, filmin karakterlerine de yansımakta ve Ceylan,  durumlara tepki veren ya 

da olayları sonuçlandırmaya çalışan karakterler yerine, bir bekleyiş ve geri çekilme ya 

da bir eylemsizlik durumu içerisindeki karakterleri perdeye yansıtmaktadır. Deleuze’un   

zaman imgesi sineması ile anlatmak istediği ‘eylemsilik, bekleme ve tükenme sineması’ 

anlayışına  benzer bir biçimde  Ceylan’ın karakterleri de, eyleme geçen değil, gören ve 

izleyen karakterlerdir.410  

Ara sıra tek başına gittiği barlar ve arkadaşlarıyla yaptığı içkili sohbet 

toplantıları dışında Mahmut, bütün zamanını evde ve televizyon karşısında 

geçirmektedir.  Bu anlamda ev onun yalnızca evreni değil, aynı zamanda sakatlanmış 

benliğinin dış dünya karşısındaki korunağıdır.411   Yalnız yaşayan Mahmut’un evindeki 

TV’nin boyutu ve odanın tam merkezindeki konumu, aslında Mahmut’un kendisini bu 

korunağa hapsetmesindeki en kullanışlı kılıfı oluşturmaktadır. İzlemese bile her zaman 

açık olan TV,  karakterin yalnızlığının vurgulanması açısından önem taşımaktadır.  

Mahmut,  evindeki büyük televizyona rağmen, zaman zaman ev dışında da 

görüntülenmekte, sahilde çay içmekte ya da denizi seyretmektedir ancak bu sahnelerde 

de her zaman yalnızdır. Bu anlamda   Mahmut, yalnız ve toplumdan kopmuş bir kişiliği 

yansıtmaktadır ancak   bu kopukluk aslında tam da Simmel’in dediği gibi,  “metropol 

yaşamında geçerli olan   gerçek toplumsallaşmanın en temel biçimlerinden birisidir.”412 

Mahmut da, ailesiyle ilişkilerinden özel hayatına kadar her alanda bu toplumsallaşmanın 

etkisi altındadır.  

 

                                                
410  Bkz: Deleuze, Cinema 2:The Time Image, İng-çev:Huge Tumlinson ve Robert Galeta, 
Minneapolis:University of Minesota Pres’den aktaran: Asuman Suner, Hayalet Ev, Metis Yay., 2006, 
s.120-126. 
411 Göksel Aymaz, “Uzaktaki Kent, Kentteki Uzaklık”, Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, 2003, 
s.20. 
412 Georg Simmel, Metropol ve Zihinsel Yaşam, Çev: Celal, A. Kanat, Defter, sayı:16, Nisan / Temmuz, 
1991’den aktaran Göksel Aymaz, “Uzaktaki Kent, Kentteki Uzaklık”, Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür 
Dergisi, 2003, s.19. 



 224

    

 

                

 

 

 

 

 

Yusuf ise, bu anlamda da Mahmut ile zıt bir konumda yer almakta ve onun 

tersine film boyunca hep dışarıda görüntülenmektedir. Bu zıtlık, bir yandan sosyalleşme 

ilişkilerine ilişkin ipuçlarını barındırırken öte yandan da, Yusuf’u kentin ‘öteki’ si 

olduğuna ve ‘dışarıda bırakıldığına’ ilişkin ideolojik bir gönderme olarak da okunabilir.  

Nitekim filmin sonunda, Yusuf’un kenti terk etmesi , bu okumanın geçerliliğini 

artırmaktadır. 

           Bir sonraki sekans ise,  Yusuf’un büyük hayallerle geldiği İstanbul’da daha ilk 

günden hemşerisi tarafından unutulmuşluğa terk edildiğini gösteren toplam 4 dakikalık 

uzun bir sekanstır.  Yine sabit kamera ve uzun süreli çekim ile, boş sokağın 

görüntülendiği sekans,  Mahmut’un, bu büyük kentte yaşayacağı yalnızlığın görsel 

alandaki habercisi gibidir ve karakterin görüntülendiği durağan sahnelerle, bu psikoloji 

izleyiciye de aktarılmaktadır.  

 

    

              

 

 

 

 

 

Kapıcının kendisi ile yaptığı kısa konuşma dışında, kimse onu fark etmez, 

kapıdan çıkmakta olan apartman sakinleri, kapıcıya isteklerini iletirken, Yusuf’u fark 

etmeden geçip giderler. Zaten apartman kapıcısı da, kısa sürede kendi işlerinin peşine 
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düşerek, onu apartmanın önünde unutacaktır.  Unutulmak ya da fark edilmemek, 

Yusuf’un İstanbul’da yaşadığı tek psikolojik gerçeklik olarak görünmektedir. İş bulma 

sürecindeki  ya da kadınlarla iletişim kurma çabasındaki başarısızlığı hep bu fark 

edilmeme sürecinin uzantısı gibidir.   

           Engels, metropollerdeki insanların durumunu anlatırken,  ‘hiç kimsenin aklına, 

bir bakışla bile diğerini şereflendirmek gelmiyor’ demekte ve özel çıkarların egemen 

olduğu bu mekanlarda herkesin duygusuzca birbirinden yalıtıldığı hayvani ve barbarca 

bir ilgisizlik  içinde olduğunu belirtmektedir.413 Bu durumun en iyi somutlaştığı 

sahnelerden biri, Yusuf’un metroya bindiği sahnedir. İnsan yığınıyla dolmuş sokaklarda 

kimse kimseyle ilgilenmemekte, o kalabalığın içinde herkesin tek başınalığı 

vurgulanmaktadır.  

             ‘Şehir’ ve ‘medeniyet’ (‘city ve civilizationy’) kavramlarının etimolojik olarak 

ortak bir kökene sahip olduğunu belirten Richard Senet, medeniyetin başkalarına 

yabancıymış gibi davranarak, bu toplumsal uzaklığa uygun toplumsal bir bağ dokumak 

olduğunu ifade etmektedir. Simmel’in  ‘formel bakımdan bir sakınma ilişkisi’ olarak 

tanımladığı bu davranış biçimi, Ervin Gofmann için de ‘medeni ilgisizlik’ olarak 

kavramsallaştırılmaktadır.414 Aslında Yusuf’un daha baştan karşı karşıya kaldığı bu 

durum,  aynı zamanda Mahmut için de geçerlidir. Belki  kasabanın birincil ilişkiler 

ağından çıkarak, kente yeni gelen Yusuf’un bu yalnızlığı daha fazla hissettiği 

söylenebilir ancak asıl trajik olan ve yabancılaşma kavramına karşılık gelen durum, bu 

yalnızlığın farkında olunmaksızın, doğallıkla yaşanmasıdır.  Mahmut’un yaşadığı 

yabancılaşma buna denk düşmektedir.  Bir gece vakti üşüyerek uyanıp, evinin 

penceresinden dışarıyı seyretmek istediğinde gördüğü karla kaplı apartman çatıları, 

onun içinde bulunduğu yalnızlığı,  kapatılmışlığı, çıkışsızlığı ve güçsüzlüğü görsel 

anlamda simgelemektedir.  

                 

 

                                                
413 Engels, Friedrich, İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu, Çev:Oktay Emre, Gözlem Yay., 1974, 
sf:89’dan   aktaran: Göksel Aymaz, “Uzaktaki Kent, Kentteki Uzaklık”, Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür 
Dergisi, Ekim 2003., s.18. 
414 Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, çev: S.Durak, A.Yılmaz, Ayrıntı Yay., 1996’dan aktaran,   
Göksel Aymaz, a.g.e.,   s.21. 
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Yönetmenin, bu sahneyi görüntülemekte kullandığı ¾ sırt çekim tekniği,  yine 

Antonioni’nin geliştirdiği bir yöntemdir ve dedramatizasyon geleneğinde izleyicinin 

karakterle özdeşleşmesinin kırılmasını sağlamak anlamında önem taşımaktadır.     

“Genel geçer sinemanın ¾ önden bakış karakteristiklerinin yerine, tam ters bakış açısını 

yerleştiren Antonioni, böylelikle karakterlerin tepkilerini görme olanağımızı 

kısıtlamaktadır.”415 İzleyicinin bu kısıtlılığı karakterin tepkisini görerek onunla 

özdeşleşmek yerine, film üzerinde düşünmesine neden olmakta ve böylece izleme 

süreci, izleyicinin katılımıyla aktif hale getirilmektedir.          

       Apartman görüntüleri ise,  filmde modern insanın çıkışsızlığını anlatmak için 

kullanılan görsel bir simge işlevini yüklenmiştir. Gerek Mahmut’un bu çekimdeki 

görüntüsü, gerek seramik fotoğraflarını patronuna gösterdiği iş yerindeki görüntüsü, 

gerekse Mahmut ve Yusuf’un tartışma sonrasında pencereden dışarıyı seyrettikleri 

çekimlerde, karakterlerin gördüğün tek şey, İstanbul’un karlı kaplı orta sınıf apartman 

çatılarıdır.  

       Filmde, dedramatizasyon geleneğine uygun olarak kullanılan bir  diğer yöntemi de, 

oyuncu yönetimi  ve kompozisyon oluşturmaktadır.  Kameranın sabitliği gibi, oyuncular 

da ya hareketsizdir ya da çok yavaş hareket etmektedirler.   Mayıs Sıkıntısı ve Kasaba 

filmlerinde çocukların koştukları sahneler bu saptamanın dışında kalmakla birlikte, 

yönetmenin sinemasında karakterlerin bu durağanlığı, yönetmenin auter özellikleri 

arasında yer almaktadır.  Öte yandan hareketli figürler de,   kompozisyonun bütünün 

kapsamamakta, sahnenin bir bölümündeki durağanlık her zaman için hakimiyetini 

sürdürmektedir. Filmin hareketini oluşturan bu unsurların yavaşlığı ve çekim süresinin 

                                                
415 Bordwell a.g.m., s: 108. 
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uzunluğu, filmdeki plan sayısının azalmasına neden olmakta ve bu da dramatik yapının 

kırılarak,   filmin yavaşlamasına yol açmaktadır.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Kompozisyon kullanımında, özellikle de iç mekanlarda karakterlerin ‘gerileyen 

diyagonal’ şeklinde yerleştirilmeleri de, dedramatizasyon geleneğindeki bir diğer 

unsuru oluşturmaktadır.   Ön plandan arka plana doğru çizilen diagonaller şeklinde 

yerleştirilen oyuncular ya da figürler, kompozisyona belli bir derinlik ve dolayısıyla 

gerçeklik duygusu kazandırmaktadır. Angelopoulos filmlerindeki tipik kullanımlardan 

biri olan ve özellikle de kapı girişlerinin görüntülendiği sahnelerde başvurulan bu 

yöntem aracılığıyla izleyicinin sahne ile ilgili bilgisi zayıflatılmakta ve onun uzaktaki 

ipuçlarına konsantre olması sağlanmaktadır. Öte yandan gerileyen diagonaller ile   bir 

alan,  farklı karakterlerin yer aldığı sınırlara ayrılmakta ve merkezi bir figür ile merkez  

dışı bir figür arasında gerilim yaratılarak, bu iki figür arasındaki  iletişimsizlik ortaya 

konulmaktadır.416 

      Uzak filminde, Mahmut ve onun çektiği   fotoğraflara bakan patronunun iş yerindeki 

pozisyonları ve   Mahmut ile Yusuf’un evde televizyon karşısındaki oturma biçimleri, 

bu kullanımın tipik örneklerini   oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

                                                
416 Bordwell, a.g.m. s. 111-114. 
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Mahmut ve Yusuf bu sahnede, birbirleriyle hiç konuşmadan ve hareket etmeden,  

TV izlemektedirler. Kamera hareketi yine sabit ve oyuncular yine hareketsizdir.  Yusuf 

biraz daha gerideki sandalyeye oturmuştur. Aralarındaki fiziksel   mesafe,  

kompozisyondaki konumlanışları (yüz yüze temasın eksikliği)   ve modern toplumda 

iletişimsizliğin tipik simgesi olan  TV’un kompozisyondaki önemi, Mahmut ve 

Yusuf’un yalnızlığına ve iletişimsizliğini görselleştirmektedir.  

      İçeriğe geri dönüldüğünde,   Yusuf’un Mahmut’un evine geldikten sonra, iki 

karakterin mutfakta yaptıkları konuşma, 1990’lardaki ekonomik krizin boyutlarını 

ortaya koymakta ve göç olgusunun işsizlikle ilgisine yeni bir gönderme yapmaktadır.  

Yusuf’un çalıştığı fabrikadan bin tane işçi çıkartılmış ve böylece hem kendisi hem de 

babası işsiz kalmıştır.  Bunun üzerine Yusuf da, çok para kazanmak için İstanbul’a 

gelmiştir. Amacı, dolar üzerinden para kazanabileceği bir iş olan miçoluk yapmaktır.   

         Ertesi gün iş aramaya başlayan Yusuf,  filmde hemen tüm görüntülerde yalnızdır. 

Bu fiziksel yalnızlık,  İstanbul’un karla kaplı mekanlarından yararlanılarak oluşturulan  

açık imgeler yoluyla desteklenmektedir.   Etrafındaki insanlarla aynı mekanda olmasına 

rağmen, onların uzağında tek başına görüntülenen Yusuf’un yalnızlığı,   genellikle,  

geniş ölçek ile başlayan ve yakın planla sona eren çekimlerle aktarılmaktadır. Hem 

karakterin  hem de doğa görüntülerinin  yakın plan ve ayrıntı çekimlerine dayalı  olarak 

oluşturulan açık imgelerden  sıklıkla yararlanan yönetmen, böylece filmde  insan   

ruhundaki iç çatışmaları ve örselenmişliği görselleştirmektedir.  Kameranın sabitliği bu 

anlamda, hem filmin amacı ile, hem de yönetmenin auteurist niteliği ile uyum 

içerisindedir. Uzak filmi yönetmenin bu anlamda sinemasının geldiği son noktayı 

oluşturmaktadır. Diğer iki filme göre, Uzak’ta, kamera daha hareketsiz, uzun sabit 
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planlar ve hareketsiz çekimler daha fazla kullanılırken, yakın çekimlere çok az yer 

verilmiştir. 

 

       

               

 

 

 

 

 

 

Filmde, Yusuf’un İstanbul’da fiziksel anlamda yaşadığı  yalnızlığa, duygusal 

yalnızlık da eşlik etmekte ve bu duygu oldukça başarılı biçimde görsel düzleme 

aktarılmaktadır. Kasabadaki sosyalleşme yöntemlerini İstanbul’da da uygulamaya 

çalışırken başarısız olan karakter, kent kültürü içerisinde kadınlarla nasıl iletişime 

geçeceğini bilemez. Kitapçıda takip ettiği kızın yanına gidip konuşmak için cesaretini 

toplayamaz, apartmandaki komşusuyla konuşma çabası boşa çıkar, kadın onu muhatap 

almaz hatta yüzüne bile bakmaz, parkta ağacın arkasından gözlediği genç kızın yanına 

gitmek için harekete geçtiği anda, kızın sevgilisi gelir ve metroda yanına oturduğu kız 

da, bacaklarına baktığı için, ondan rahatsız olarak yanından kalkar. Her denemesi 

başarısızlıkla sonuçlanan Yusuf,   her seferinde kendisini İstanbul’da yine yapayalnız 

bulmaktadır.  Ancak onun kent kültürünü bilmediği için hissettiği bu yalnızlık,  aslında, 

kentli insanlar için de geçerlidir. Özellikle Yusuf’un metroya bindiği görüntüde, akın 

akın insan kalabalığı içerisinde herkesin tek başınalığı vurgulanarak, bu duygunun 

metropol hayatına genellenebilirliği görselleştirilmiştir.  

             Mahmut’un yaşadığı yalnızlığı sinemasal alana taşıyan bir diğer unsur da, Nuri 

Bilge Ceylan’ın yönetmenin kimliği içerisinde yer alabilecek olan,  ses kullanımına 

ilişkin tercihidir.  

           Filmlerinde, müzik kullanmayı sevmediğini belirten yönetmen, müzik 

kullanması gerektiğinde de genellikle dipten gelen ve zor duyulan müzikleri tercih 

ettiğini belirtmektedir. Aynı anlayışın yönetmenin ışık kullanımında da kendisini 



 230

göstermektedir. Doğal ışık yerine bir veya iki ilave ışık kullanmayı tercih etmektedir.417   

Sessizlik yönetmenin filmlerinde kimi zaman iletişimsizlik, kimi zaman da yalnızlık, 

ıssızlık anlamına gelmektedir. Bu ıssızlık, doğa sesleri ile pekiştirilmekte, kuş sesleri , 

köpek sesleri , vapur düdüğü gibi sesler, genellikle karakterlerin geniş plan görüntüleri 

ile eşleştirilmektedir.  

             Mahmut ve Yusuf’un birlikte yaşadıkları süre içerisinde ilk zamanlar iyi giden 

ilişikleri,  Mahmut’un annesini ziyarete gittiği dönemde evde yalnız kalan Yusuf’un 

tüm kuralları ihlal etmesi ile, aniden bozulacaktır.  Başlangıçta görmezden gelmeye 

çalıştığı her şey artık Mahmut’u rahatsız edecek ve karakter,  kent kültürünü bilmeyen, 

ayakkabılarını çıkardıktan sonra dolaba koymayan,  tuvalete girdikten sonra sifonu 

çekmeyen, ya da yasaklandığı halde oturma odasında sigara için bu genç kasabalıya 

katlanmakta zorlanmaya başlayacak, son noktada ise onu hırsızlıkla suçlayacaktır. Kent 

insanının kendisine ait tek sığınağı olan ve kapıyı kapattığında dış dünyadaki her şeye 

karşı ilgisiz kalabileceği temel mahremiyet alanı olarak ev,   Yusuf’un  misafirliği ile 

birlikte, Mahmut için artık tüm bu niteliklerini kaybetmeye başlayacaktır.  Başka bir 

insanın sorumluluğunu hatırlatan bu misafirlik süreci, ev sahibi için geleneksel 

kültürdeki gibi bir paylaşım ve konuk severlik gösterisi niteliği taşımayacak, aksine 

kendisinin yalnız ve mahrem hayatına bir saldırı olarak algılanacaktır.  

Kent hayatındaki  bu mahremiyet ve yalnızlık talebi, aslında insanları  toplumsal 

hayattan kopartan ve dolayısıyla pasifleştirerek edilgenleştiren bir nitelik taşımaktadır.   

Yalnızlaşan insanlar, kendilerini sistem karşısında daha güçsüz hissetmekte ve bu da 

teslimiyetçiliğe neden olmakta,  insanların bir araya gelerek, kendilerini ve yaşamı 

dönüştürme potansiyellerini ortadan kaldırmaktadır. “Kardeşlik duygularını 

kullanmaktan giderek uzaklaşan mahremiyet ideolojisi, ‘dış dünyanın değişmesini talep 

etmekten çok, o dünya tarafından yalnız bırakılma talebidir.”418  Bu talep, yaşanılan 

yalnızlığın ve mutsuzluğun gerçek nedenlerinin ortaya çıkarılmasını engellemekte ve 

sistemin devamını sağlamakta önemli bir işlev üstlenmektedir. Yukarıda açıklanan 

medeni ilgisizlik davranışının bir uzantısı olan bu talep, Yusuf tarafından öylesine 

içselleştirilmiştir ki, geleneksel kültüründeki hemşerilik, yardımseverlik gibi tüm 

                                                
417 Nuri Bilge Ceylan, a.g.e., s.99-102. 
418 Richard Sennett, a.g.e., s.22. 
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duyguların önüne geçmiştir. Yusuf’un   iş bulmak için kendisinden yardım istemesi 

üzerine iki karakter arasında yaşanan   tartışma,   bu medeni ilgisizlik tavrının da,  

kentteki bireyci ve çıkarcı  ilişki yapısı ile ilişkili olduğunu göstermektedir:  

- Mahmut: Senin ne vasfın var ki alsınlar seni işe? Hadi girdin işe, ne yapacaksın o 
zaman? Fasulye mi dikecen? Kamorotluk mu yapacaksın, miçoluk mu yapacaksın?  
Yusuf:      Ya Mahmut Ağbi, dallanıp budaklandırma olayı. Senden bir şey rica ettik. 
Söyleyiversen ne olur  sanki? Ben olsam söylerdim. 
Mahmut:   Bugüne kadar ben kendim için bile bir şey söylemedim. 
Yusuf:       Zaten siz hepiniz böylesiniz işte. Burası değiştirmiş sizi.  
Mahmut:  Oğlum, gurur diye bir şey vardır.  
Yusuf   :   Bir kere demekten ne çıkar işte. Ben olsam çoktan söylerdim. 
Mahmut: Bir boktan anladığın yok. Kolay mı sandın sen bu işleri. Ben adamlara on 
yıldır yüzlerce fotoğraf çekiyorum. Şu balkona yirmi metre kare seramik lazım oldu, 
üç kuruş indirim yaptıramadım. Taşradan gelmişsiniz, işiniz gücünüz torpil  aramak. 
Bir vasıf bulmak gibi bir derdiniz yok. Amcaydı, dayıydı, bakandı , milletvekiliydi 
cart curt. Her şeyi hazır bulmaya çalışıyorsunuz. Ben bu işe başladığımda kimse 
yardım etmedi bana. Her şeyi tırnaklarımla kazıdım. İstanbul’a geldiğime, cebimde 
otel parası dahi yoktu. Bir bok öğrenmeden kalkıp geliyorsunuz İstanbul’a , sonra 
kalakalıyorsunuz ortalıklarda.” 
 

          Kasabada çalıştığı işlere de amcası ve dedesi aracılığıyla giren Yusuf  için, kentte 

bir iş bulmak konusunda Mahmut’tan  yardım istemek son derece doğal bir davranıştır. 

Geleneksel kültürün yardımlaşmaya dayalı ilişki ağları içinde biçimlenen Yusuf,  “ ben 

olsam çoktan söylerdim” diyerek, Mahmut’a  olan kızgınlığını ve bu talebin  kendisi 

için doğallığını dile getirmektedir. Mahmut ise, her şeyin bireysel çıkarlara ve 

ekonomik faydacılık ilkesine dayandığı, uzmanlaşmış  kapitalist ilişki ağları içerisinde,   

Mahmut’a iş bulmak için herhangi birinden yardım istemenin anlamsızlığının 

farkındadır.  Modern kentin işgücü konusundaki temel kriteri olan ve kapitalizmin 

(Marxist kuramda yabancılaştırıcı nitelik taşıyan) uzmanlaşma ilkesine  dayalı 

‘vasıflılık’ niteliğine sahip olmayan  Yusuf’un,  kentte  tutunması mümkün değildir. Bu 

ayırımın farkında olan Mahmut, hem  kendi   ‘medeni ilgisizliği’ nedeniyle, hem de 

içinde yaşadığı modern toplumun bireyci değerleri nedeniyle, iş bulma konusunda 

hemşerisine yardım etmeyecektir.  

          Mahmut ve Yusuf’un  yaptıkları tartışma, geleneksel kültür ile modern kültür 

içerisinde aynı olayın nasıl farklı bir değerlendirmeyle algılandığını ortaya çıkarması 

açısından önem taşımakta ve kent değerlerinin cemaat toplumundan uzaklaşma 

yolundaki dönüşümünde yaşanan boyutu ortaya koymaktadır.  Bu dönüşüm,  aynı 

zamanda  geleneksel kültürden çoktan kopmuş  ve içinde bulunduğu bireyci sistem 
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içerisinde kaybolmuş olan Mahmut’un yaşadığı yabancılaşmanın kültürel boyutunu da 

ortaya çıkarmaktadır.  Filmin son karesinde, saatini çaldığını ima ettiği Yusuf’un 

habersizce evden ayrılmasının ardından,  Mahmut’un yakın plandaki  yüz ifadesi, bu 

yabancılaşmanın belki de Mahmut’ta acıyla ifade edilecek bir duyguya  dönüştüğü  ilk 

sahnedir.   Ardından gelen sekansta ise, film Mahmut’un sahile gidip, Yusuf’un 

unuttuğu Samsun sigarasını içtiği final sahnesi ile bitmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sahilde oturup denizi seyreden Mahmut’un içinde bulunduğu psikolojik durum, 

yine açık imge niteliğindeki bir plan sekansla görselleştirilmektedir.  Kamera, bankta 

oturup denizi seyreden Mahmut’u önce geniş açıdan uzun süre çerçeve içinde 

bekletmektedir. Karakter, Yusuf’un unuttuğu Samsun sigarasını çıkarıp yakarken onu 

omuz plandan görüntüleyen kamera,   sonra yavaşça  baş çekimine ve oradan da yüz 

çekimine geçerek, iyice yakınlaşıncaya kadar ilerlemektedir.   “Yakın plan çekimler, 

aslında çok iyi bilinen, iç içe olunan ancak tam da bu iç içe olma durumu nedeniyle 

dikkatten kaçan şeyleri vurgulamakta ve  bu çekimler aracılığıyla  tanıdıklık içinde 

yaşanan bir yabancılık duygusu, ya da tanıdık olan bir şeyi ilk kez fark ediyormuş 

duygusu ön plana çıkmaktadır.”419 Mahmut tam da bu noktada duruyor gibidir. Sahne,   

filmin başında, arkadaşının Mahmut’a söylediği ‘sen şimdi bu masada geçmişini 

arıyorsun’ cümlesini hatırlatmaktadır.   “Belli ki eskiden hatırladığı bir tattır içini 

dolduran. (…) Şimdi, Samsunun yıllar sonra anımsadığı sert, acı tadıyla birlikte, 

geçmişte kalmış, unuttuğu başka şeyler de geri gelmiş gibidir. Bu sahne taşranın tadını 

taşır sanki, (…) aşina, tanıdık, içimizde bir his olarak taşrayı geri çağırır.”420  Bu 

                                                
419 Suner, a.g.e., s.127. 
420 a.g.e., s.139. 
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anlamda film, yine modern sinemada çokça kullanılan bir yöntem olarak, açık uçlu 

sonla bitmekte ve Mahmut’un ‘ilksel bağları’nı hatırlamasını çağrıştıran sahne, bu 

anlamda, az  da olsa bir umut taşımaktadır.   

Uzak filminde Nuri Bilge Ceylan,    Mahmut ve Yusuf karakterleri aracılığıyla 

somutlaştırdığı geleneksel modern çatışmasını ve özellikle Mahmut’un yaşadığı 

yabancılaşmayı,  önceki iki film ile de ilişkilendirerek,  toplumsal göndermeleri olan 

somut bir zemine oturtmayı başarmıştır. Öte yandan, yönetmen  toplumsaldan çok 

bireyle ilgili olduğunu açıklamasına rağmen, film, geleneksel – modern çatışması ile 

birlikte, kuramsal bölümde açıklanan düşünürlerin görüşlerine atıfta bulunmaya izin da 

vermektedir. Ayrıca, yabancılaşma olgusu, yönetmenin tercih ettiği teknik kodlar 

nedeniyle, görsel alana da başarıyla yansıtılmış ve bu anlamda olgu daha çok, 

‘iletişimsizlik’ ve ‘yalnızlık’ duygusunu pekiştiren ‘açık imgeler’ ile eşleştirilmiştir. 
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B- C BLOK 

1- Zeki Demirkubuz’un Filmografisi 

 
KADER (2006) 

Yönetmen:  Zeki Demirkubuz 

Senaryo:  Zeki Demirkubuz 

Oyuncular:  Vildan Atasever, Ufuk Bayraktar, Engin Akyürek, Müge Ulusoy, 

Mustafa Uzunyılmaz, Ozan Bilen, Güzin Alkan, Hikmet Demir, Gönül Çalgan, Müfit 

Aytekin, Abdullah Demirkubuz, Alper Kul, Merve Kalafat, Rasih Yılmaz, Volga Sorgu 

Görüntü Yönetmeni:  Zeki Demirkubuz 

Kurgu:    Zeki Demirkubuz 

 

BEKLEME ODASI (2004) 

Yönetmen:   Zeki Demirkubuz 

Senaryo:   Zeki Demirkubuz 

Oyuncular:   Nurhayat Kavrak, Serdar Orçin, Ufuk Bayraktar, Nilüfer 

Açıkalın, Zeki Demirkubuz, Eda Toksöz 

Görüntü Yönetmeni:  Zeki Demirkubuz 

Kurgu:    Zeki Demirkubuz 

İTİRAF (2002) 

Yönetmen:   Zeki Demirkubuz 

Senaryo:   Zeki Demirkubuz 

Oyuncular:   Taner Birsel, Başak Köklükaya, İskender Altın, Miraç 

Eronat, Gülgün Kutlu 

Görüntü Yönetmeni:  Zeki Demirkubuz 

Kurgu:    Zeki Demirkubuz 

 

YAZGI (2001) 

Yönetmen:   Zeki Demirkubuz 

Senaryo:   Albert Camus’dan Zeki Demirkubuz 
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Oyuncular:   Emrah Elçiboğa, Engin Günaydın, Demir Karahan, 

Feridun Koç, Serdar Orçin, Zeynep Tokuş 

Görüntü Yönetmeni:  Ali Utku  

Kurgu:    Zeki Demirkubuz 

 

ÜÇÜNCÜ SAYFA (1999) 

Yönetmen:   Zeki Demirkubuz 

Senaryo:   Zeki Demirkubuz 

Oyuncular:   Başak Köklükaya, Ruhi Sarı, Erol Babaoğlu, Ümit Çırak, 

Zeki Demirkubuz, Emrah Elçiboğa, Serdar Orçin, Cengiz Sezici, Rıza Sönmez, Ayten 

Soykök 

Görüntü Yönetmeni:  Ali Utku 

Kurgu:    Nevzat Dişiaçık 

 

MASUMİYET (1997) 

Yönetmen:   Zeki Demirkubuz 

Senaryo:   Zeki Demirkubuz 

Oyuncular:   Güven Kıraç, Derya Alabora, Haluk Bilginer 

 

 

C BLOK (1994) 

Yönetmen:   Zeki Demirkubuz 

Senaryo:   Zeki Demirkubuz 

Oyuncular:   Serap Aksoy, Ülkü Duru,Zuhal Gencer, Feridun Koç, 

Fikret Kuşkan, Güler Ökten, Cüneyt Uzunlar, Selçuk Yöntem 

Görüntü Yönetmeni:  Ertunç Şenkay 

Kurgu:    Nevzat Dişiaçık 
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2-  ‘C Blok’ Filminde Yabancılaşma Olgusunun Temsili 

Zeki Demirkubuz da, Nuri Bilge Ceylan gibi tüm filmlerinin yapımcısı, aynı 

zamanda da senaristi ve yönetmenidir. Ayrıca, görüntü yönetmenliği, kameramanlık ve 

zaman zaman kurguyu da kendisi üstlenen yönetmen, tüm filmlerinde küçük bir rol 

alarak kamera karşısına geçme geleneğini, son filminde başrol oyunculuğuna taşımış ve 

böylece filmin her aşamasında egemen olduğu bir sinema anlayışını benimsemiştir.   

Yönetmenin ilk filmi C Blok’tan itibaren, bireyi ele almakta ve bireyin 

bunalımlarını ve toplumsal yaşamdaki yabancılaşmasını anlatmaktadır. Bu anlamda 

Nuri Bilge Ceylan’a yakın duran yönetmenin ilk filmi C Blok, araştırma kapsamında 

yer alan ikinci film olarak seçilmiştir.   

 C Blok’un hikayesi,  90 sonrası Türk toplumunda üst-orta gelir gurubundaki 

insanların kendilerini ‘öteki’nden izole ederek, steril ve güvenli bir hayat kurmak 

amacıyla çekildikleri  uydu kent mekanlarının ilk örneklerinden biri olan Ataköy’de* 

geçmektedir.  Selim ve Tülay’ın evlilik ilişkisi üzerinden kurgulanan film öyküsü, 

aslında o hayata ait olmayan Tülay’ın,  modern hayat  içerisinde   yaşadığı yalnızlığı, 

çıkışsızlığı  ve yabancılaşmayı anlatmaktadır. Uydu  kentlerin temel mimari simgesi 

olan apartman blokları,   filmde bu yabancılaşma ve sıkıştırılma duygusunu  görsel 

açıdan destekleyen başarılı simgelere dönüştürülmüştür.  Filme ismini veren C Blok,  

Tülay’ın yaşadığı apartman bloğunun adı olmakla birlikte, yönetmen Zeki 

Demirkubuz’un da, 12 Eylül Darbesi  sonrasında siyasi tutuklu olarak  kaldığı 

hapishane bloğunun adıdır. Bu anlamda yönetmen daha filmin başında modern yaşamı 

simgeleyen bu yerleşim birimlerinin, modern insan için ne anlama geldiğini metoforik 

olarak ortaya koymaktadır.  

     
* Yönetmen filmde Ataköy’ü seçme nedenini, o semtin arkasındaki varoşlarda büyümüş olması ile 
açıklamakta ve   Ataköy’ün o kesim için bir anlamı olduğunu vurgulamaktadır.   
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 80 sonrası değişen toplumsal değerler evlilik kurumunu da etkilemiş ve bu 

kurum, toplumun büyük bir kesimi için tarafların sahip olma arzularının karşılıklı olarak 

tatmin edildiği bir niteliğe büründürülmüştür.  

 Filmin ilerleyen öyküsü içerisinde Selim ve Tülay’ın evliliğinin de bu tür 

evliliklerden biri olduğu anlaşılmaktadır. Aslında alt gelir düzeyinden bir aileden gelen  

Tülay, muhtemelen güzelliği sayesinde zengin ve kariyer sahibi bir adam olan Selim ile 

evlenmiş, böylece sınıf atlayarak, hem Selim’in  eşi olmanın getirdiği toplumsal prestije   

hem de onun kendisine  sağladığı yaşam standardı yüksek bir hayata sahip olmuştur.    

Selim ise, ekonomik anlamdaki zenginliğini ve iş hayatındaki prestijini, güzel bir kadına 

sahip olarak tamamlamıştır.  Böylece aşk  nesneleşmiş,  Tülay da sermayenin bir parçası 

haline gelmiştir. 421   

Dolayısıyla, toplumsal değerler içerisinde prosedüre uygun ve  doğru bir evlilik 

olan Selim ve Tülay ilişkisi, pratikte, ikisinin de mutsuz olduğu bir süreci getirecek,  

özellikle oraya ait olmadığının farkında olan Tülay için bu evlilik, bir yabancılaşmaya  

ve   bilinçsiz bir arayışa dönüşecektir. 

 Tülay’ın yabancılaşmasının temel sebeplerinden birisi,  üretim sürecinin dışında 

kalmış olmasıdır. Toplumsal değer olarak zengin olmanın,  birine ya da bir şeye sahip 

olmak ile kanıtlandığı modern toplumda, ev kadının görevleri de, hizmetçi kadınlara 

aktarılmıştır.  Yüksek yaşam standardındaki insanlar için bir hizmetçiye sahip olmak, 

hem erkeğin ekonomik durumunun hem de karısına verdiği değerin bir göstergesi 

niteliği taşımaktadır. Bu sebeple, aslında çalışmayan bir kadın olduğu için, geleneksel 

aile yapısı içerisinde kendisinin üstlenmesi gereken ev işlerini, Tülay yerine hizmetçileri 

Aslı yapmaktadır. Sabah erkenden gelip, kahvaltıyı hazırlayan, ütü, çamaşır, bulaşık , 

yemek , Tülay’ın duşu, kahvesi gibi her türlü işi üstlenen ve akşam yemeği bulaşıklarını 

yıkadıktan sonra evine dönen Aslı, Tülay’ı atıl bırakmaktadır. Varlığı   bir süs bitkisi ile 

özdeş bir niteliğe bürünen Tülay, çocukları da olmadığı için,  ne kamusal alanda ne de 

özel alanda kendisini gerçekleştirebileceği, ekonomik değeri olan ya da olmayan 

herhangi bir üretim sürecinin dışında kalmıştır. Bu anlamda çalışmayı insanı türsel 

anlamda özgürleştiren temel etkinlik biçimi olarak algılayan  Marxist literatür 

                                                
421 Rıza Kıraç, Kapı Aralığında Masumiyet ve Aşk, 25. Kare, Sinema Kültür Dergisi, Sayı: 25, Ekim – 
Aralık, 1998, s:13. 
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çerçevesinde  yapılacak bir değerlendirme içerisinde Tülay’ın,  nesneleşerek,  insani 

özüne ilişkin bir yabancılaşma içinde bulunduğunu söylemek mümkün olacaktır.   

 “Batılı kapitalist ülkelerdeki teknolojik gelişmenin ve buna ağlı olarak gelişen 
rasyonalite – prodüktivizm ideolojisinin yol açtığı yeni üretim örgütlenmesi ve bunu 
sonucunda toplumsal düzeydeki örgütlenme ve düzenlemeler, insanları kurulu düzenin bir 
dişlisi biçimine indirgemiş bulunmaktadır. Bunun sonucu insanı etkinliklerini kendi 
dışındaki güçlerin yönlendirmesine ve denetimine terk etmek zorunda kalan bireyler, 
giderek yalnızlaşmakta ve tüm özgürlüklere ve demokratik görünümlere karşın, yığınların 
içinde yalnızlaşmaktadır.”422 

 
          Yapmış olduğu evlilik,  Tülay’ı işlevsizleştirerek, pahalı bir özel mülke  

dönüştürmenin yanında onu,  ailesinden   ve geçmişinden de kopartmıştır. Alt sınıftan 

düşük gelir gurubundaki geleneksel kesimin   yüz yüze iletişime dayalı informal ilişki 

biçimi, yerini     apartman bloklarının  soğuk ve mesafeli formal ilişkilerine bırakmıştır. 

Tülay’ın içinde bulunduğu yabancılaşma duygusu, aslında hiçbir zaman ait olmadığını 

bildiği  bu kimliğin   mekansal izdüşümü olan apartman bloklarının   yalnız ve 

iletişimsiz yaşam biçimi içerisinde giderek tırmanmaktadır. 

“Fazla nüfusa mekan bulma ihtiyacı ile dikey yerleşimin bir modeli olan ve Batı 
şehirlerinden kopya edilen apartmanlar, gitgide çirkin beton yığınları olmaktadırlar. 
Apartmanda oturanlar birbirleri için sadece kapı numarası olarak anlamlıdırlar. Komşuluk, 
dostluk, birliktelik yok olmuştur. Her aile kendi dairesinde televizyonları vasıtasıyla tüm 
dünyayı izlemektedirler fakat, apartmandaki komşularının ölüm ve doğum olaylarından bile 
haberdar olamamaktadırlar. Belki de apartman hayatı, mekanik bir çalışma hayatının 
parçalara ayrılmış dünyasının sosyal boyuttaki  bir yansımasıdır.”423    

 
 İçinde yaşayanları sadece  varoşlardan değil, birbirlerinden de izole eden modern 

bloklar,  filmde, Tülay’ın iç sıkıntısının görsel ifadesi haline gelmiştir. Tülay, sıklıkla 

yüksek apartman  dairesinden dışarıya bakarken görüntülenmekte ve her seferinde 

modern hayatın milimetrik hesaplarla inşa edilmiş ve birbirinden farksız blokları ile yüz 

yüze gelmektedir. Aşağıda ise, aynı algılamanın bir başka uzantısı olan otopark yer 

almaktadır.   

 

 

 

 

 

                                                
422 Barlas Tolan,  Sosyoloji, Adam Yaynıcılık, Ankara, 1993, s.282. 
423 Vehbi Bayhan,  Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma, T.C Kültür Bakanlığı Yay., 1984, s: 125. 
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Bu anlamda, Tülay’ın yüksek apartman dairesinden dışarıyı seyrettiği evinin 

penceresi, onun  çıkışsızlığının bir diğer metoforonu oluşturmaktadır. Bu pencereler, 

onun dış dünya ile arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Tülay, bu pencereleri bir türlü aşıp, 

dışarıya çıkamaz.  Camdan dışarı baktığından görebildiği yüzlerce hayatın dışında ve 

yalnızdır.  Bu çıkışsızlığı görsel anlamda destekler biçimde Tülay hep,   içerden dışarıya 

bakmaktadır. Kapıcı Halet ise, Tülay’ın aksine,  otoparkta dolaşırken ya da arabaları 

temizlerken, hep  blokların dışındadır ve yine Tülay’ın tersine o, dışarıdan içeriyi 

gözlemektedir. Böylece yönetmen,  Tülay’ın çıkışsızlığını görselleştirmekle birlikte, 

aynı zamanda bloğun kapıcısı olan Halet’in de,  aslında o mekana ve o hayata ait 

olmadığını vurgulamaktadır. Bu anlamda, bu sekanslarda iki karakterin sınıfsal farklılığı 

da görsel olarak ortaya konulmaktadır.   Nitekim, Tülay’ın penceresinden  kuş bakışı  

yapılan bir çekimde, kapıcı Halet, otoparkta olabildiğince küçük görünmektedir.    
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Tülay’ın arkadaşı Fatoş’un çalıştığı iş yeri de,  yönetmenin modern binalara 

yüklediği boğucu anlamı pekiştirmektedir.  Tülay’ın Fatoş’u ziyaret ettiği sahnede, 

arkadaşının çalıştığı kata çıkarken, görünen manzara,   tipik bir hapishane görüntüsünü 

andırmaktadır. Fatoş’un çalıştığı kat da geniş bir mekan olmasına rağmen, modernizmin 

ruhuna uygun biçimde, çok sayıda insan bu mekanda, sıkıştırılmış alanlarda,  

birbirlerinden yalıtılmış ve  yalnız olarak çalışmaktadırlar. Modern hayatın insanları 

kuşatan sıkıştırılmışlık ve aynı zamanda yalıtılmışlık duygusunun özel yaşamı kadar iş 

hayatını da kapsadığı   bu görüntülerle somutlaştırılmaktadır.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

       Zeki Demirkubuz’un sinema anlayışı da, Nuri Bilge Ceylan’da olduğu gibi, 

insanların psikolojilerini ön plana almakta   ve dolayısıyla  dedramatizasyon  

geleneğinden beslenmektedir. Oyuncuların ve kameranın durağanlığına dayalı bu 

anlayış,  kurgu da da kendini göstermekte ve böyle olunca olabildiğince ağır tempolu 

filmler ortaya çıkmaktadır.  Ancak Zeki Demirkubuz’un ilk filmi olan C Blok’un 

kurgusunda  bu anlayışın dışına çıkılmıştır. Tülay’ın iç sıkıntısı, açık imgeler yoluyla 

aktarılmakta ancak özellikle bu sıkıntının yoğun olarak verilmek istendiği sahnelerde, 

apartman bloklarının görüntüleri,  kısa kesmelerle birleştirilerek, bu blokların Tülay’ın 

üstüne üstüne geldiği duygusu oluşturulmaktadır.   

 Tülay’ın  içinde bulunduğu sıkıntıyı atmak için sık sık gittiği  sahil ve orman 

görüntüleri, filmdeki açık imgelerin en belirginlerini oluşturmaktadır. Aksiyona dayalı 

geleneksel dram anlayışının olmadığı modern sinema geleneğinde, filmin ana hareketini 

oluşturan açık imgeler, izleyicinin dikkatini belli bir düzeyde tutma işlevini yerine 

getirmektedirler. Ancak bu  filmsel işlevlerinin yanı sıra, doğa görüntüleri, karakterin 
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yaşadığı yabancılaşmadan kurtulma talebinin, mekansal ve duygusal anlamdaki 

izdüşümünü de oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Tülay’ın insanı nesneleştiren ‘uygar’ 

dünyanın mimari simgesi olan apartman bloklarından kaçarak,  sık sık denize ya da 

sahile gitmesi, Rousseau’nun   doğa-teknoloji karşıtlığı üzerinden yaptığı yabancılaşma 

açıklaması  bağlamında   değerlendirildiğinde,   daha anlamlı görünmektedir.   

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Yaşadığı  yalnızlık ve yabancılaşma Tülay’ı etrafındaki insanlara ve genel olarak hayata 

karşı yoğun bir ilgisizliğe  sürüklemiştir.  Ziyaretine gittiği arkadaşı   Fatoş’a karşı 

soğuk ve mesafeli tavrı,  bu kayıtsızlığın izlerini taşımaktadır.  Fatoş konuşurken ona 

bakmak yerine başka şeylerle ilgilenen Tülay, arkadaşının sorularına da ilgisiz yanıtlar 

vermektedir. Sohbet sırasında Fatoş’ a çantasından çıkan   ‘Çatı’daki Çığlık’ isimli 

macera kitabını okuma nedenini arkadaşına, önce ‘oyalanıyorum’ diye açıklayan 

karakter, hemen arkasından yanıtını, ‘hayır, oyalanmıyorum, dehşetli hoşlanıyorum’ 

diyerek düzeltmektedir. Tülay’ın içinde bulunduğu bilinçsiz arayış süreci, macera 

kitaplarında okuduğu hikayelerle katharsise  ulaşmaktadır.   Gergin ve sinirli görünen 

karakter,   ‘içimde nedenini bilmediğim bir sıkıntı var, bunları okurken onu 

anlayacakmış gibi oluyorum’ diyerek, arkadaşına duygularını özetlemektedir.   

Tülay ve arkadaşı arasında geçen bu konuşma, başlangıçta, çalışma mekanını da 

gösterecek uzaklıktan yapılan bir genel plan ile başlamaktadır. Fakat, Tülay’ın 

duygularını anlattığı çekimlerden itibaren, kamera yavaş yavaş Fatoş’u geriye alarak, 

Tülay’a yaklaşmaktadır.  Tülay,   ‘Kocanla aran nasıl’  diye soran Fatoş’a,   ilgisiz bir 

biçimde ‘bilmem’ diye yanıt verirken,  kamera da,  Tülay’a, yüzündeki umursamazlığı 

açığa çıkaracak kadar yaklaşmıştır.  
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 Tülay’ın ilgisizliği, konuşurken, Fatoş’un yüzüne bakmak yerine, yan tarafı 

seyretme  noktasına ulaşmıştır.   Fatoş’un çalışma alanını diğer insanlardan ayıran kapı, 

bu ilgisizliğin  görsel karşılığını oluşturmaktadır. Kameranın konumlandırılışı, bu 

kapının, konuşma alanını   ikiye ayıran bir sınır olarak göstermekte ve Tülay’ın 

soyutlanmışlığını vurgulamaktadır. Modern sinemada, karakterler arasında konulan bu 

tür sınırlar, fiziksel uzaklığa eşlik eden bir duygusal uzaklığı ve dolayısıyla modern 

dünyaya özgü bir yabancılaşmayı görselleştirmektedir. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Tülay’ın evliliği de,  karakter için bu boğucu hayatın bir parçası haline gelmiştir.  

Eşler arasında tartışma, sohbet , espiri gibi herhangi bir  paylaşım yaşanmayan bu 

evlilikte,  iki taraf da birbirine,  yokmuş gibi davranmaktadır.  Birlikte yaptıkları tek 

şey, modern yaşamın tipik iletişimsizlik aracı olan TV önünde,    sessizce oturmaktır ve 

üstelik Tülay, artık bu araca bakmaktan da vazgeçmiştir.   Tülay’ın genel ruh hali 

içerisinde yadırganmayan bu ilgisizlik öyle bir boyut almıştır ki,  Selim’in TV 

karşısında otururken, Tülay’a son derece sıradan bir şey gibi yönelttiği   ‘ayrılalım mı?’ 

sorusunu ,  Tülay aynı ilgisizlikle karşılamış ve duymazdan gelmiştir.  Ardından 

Aslı’nın ‘Tülay Hanım ben gidiyorum’ diye seslenmesi karşısında da  aynı tepkisizliği 

koruyan Tülay’ın, bu sahnede lüks eşyalar arasındaki  yalnız görüntüsü, onu da bu 

eşyalardan biri olarak algılatmaktadır.  

Çiftin evlerinde yaşadığı bu yok edici soğukluk, filmin görsel diline net olarak 

yansıtılmıştır.   

 Tülay arkadaşı Fatoş’un yanından geldiğinde, Selim evde, televizyon karşısında 

oturmaktadır. Bu sahnede kamera önce geniş açı ile, büyük odanın arka tarafında tekli 

koltukta oturan Selim’i göstermektedir. Televizyon izleyen karakter, eve yeni gelen 
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Tülay’ın odaya girmesini fark etmemiş gibidir ve hiçbir tepki vermez.   Tülay da, hiç bir 

şey söylemeden,  boş duran  diğer tekli koltuğu atlayarak, daha kenardaki kanepeye  

oturacaktır. İki karakter de,  Nuri Bilge Ceylan’ın filmindeki Mahmut ve Yusuf 

karakterleri gibi, büyük ekran TV’nin karşısında hiç konuşmadan durmaktadırlar.   

Genel plan, karakterleri birlikte görüntüleyerek, aralarındaki fiziksel uzaklığı 

göstermekte, ardından onları  yakın çekimlerdeki ayrı ayrı görüntüleri, bu fiziksel 

uzaklığın psikolojik boyutunu vurgulamaktadır. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrılık teklifine yanıt alamayan Selim’in, odadan çıkarak ağlaması,  evliliğe 

ilişkin sorunun  Tülay’dan kaynaklandığını ortaya koymaktadır.   Tülay’ın eşine  

yönelik bu ezici ilgisizliği, modern insanın bir diğer temsili olarak analiz ettiğimiz Uzak 

filmindeki Mahmut karakteri ile benzerlik göstermektedir.  Onun  Yusuf’a yönelik 

davranışlarının özünü oluşturan ‘medeni ilgisizlik’,   Tülay’ın eşine tavrında yeniden 

görünmektedir. Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde bu medeni ilgisizliğin Selim 

açısından geldiği boyut, davranış olarak kendi karşıtını doğuracak ve hiçbir durumda 

karısının ilgisini çekemeyen   bu modern adam,  arabada karısına tecavüz edecektir.   
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Bu tecavüz sahnesinde  Tülay’ın yaşadığı duygu,   karakterin çıkışsızlığını 

aktarmada kullanılan pencere metaforu ile başarılı biçimde görselleştirilmiştir.  

Arabanın kapısı   kilitli olduğu için, dışarı çıkamayan Tülay’ın sabit kamera  ile yapılan 

yakın plan çekiminde cama yapışmış yüzündeki deformasyon, karakterin 

psikolojisindeki örselenmişliği fiziksel alana taşımaktadır.  

     

  

 

 

 

 

 

 

Filmin sonlarında Tülay’ın özgürleşme sürecinin ilk adımını oluşturacak olan 

kapıcı Halet de,   başlangıçta Tülay’ın ilgisizliğinin nesnelerinden biri olmuştur. Eve 

gelirken apartman kapısında karşılaştığı Halet’i fark etmeyen Tülay, (modern toplumun 

yabancılaşmış bireyi, büyük bir fark edememe ve unutma hali içinde davranmaktadır.  

Uzak filminde Mahmut’un Yusuf’un geleceğini unuttuğu sahne de, bu görüşü destekler 

niteliktedir.)   kapıdan geçiş önceliğini kullanıp   asansöre binecek ve kapıyı Halet’in 

yüzüne kapatacaktır.  Sonrasında durumu fark edip, ‘‘afedersin dalmışım, gel hadi’ 

diyerek onu  asansöre alsa da,  filmin görsel dili, bu hatırlamanın  aslında   geçici bir 

durum olduğunu göstermektedir. Tülay’ın Halet’e yönelik ilgisizliğinde,   iki karakter 

arasındaki sınıfsal farklılığın da payı bulunmaktadır.  Halet, hem kişisel olarak Tülay’ın 

unutmaya çalıştığı geçmiş hayatına yakın bir figürdür hem de Ataköy gibi steril 

mekanların kurulmasına dayanak oluşturan alt gelir gurubundan bir ötekidir.  

Ataköy’deki bloklarda ancak kapıcı ya da hizmetçi olarak var olabilecek  insanlardan 

biri olan Halet,  bu nedenle film boyunca hep blokların dışından içeriyi gözetlemektedir.   

 Bloklara ait olmayan, oraya geçici bir süreliğine dışardan gelen bir diğer kişi de, 

apartman blokları karşısında küçücük ve çaresiz görünen  kuru temizlemecidir. 

Apartmana her gelişinde, elinde paketlerle kapıda kalan kuru temizleyici, bastığı zilin 

sahibini hiçbir zaman evde bulamamaktadır. Son gelişinde yine aynı durumla 
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karşılaşınca,   Halet’in arabadan kendisine gülmesine ve korna çalarak alay etmesine 

sinirlenir ve  arabayı  yumruklamaya başlar. Tülay ise bu sırada onların tam yanında 

yürümesine rağmen,   blokların ortasında yaşanan bu olaya hiç müdahale etmeksizin, 

öylece yanlarından geçip gidecektir. Bu sahne, Tülay ile temsil edilen modern kent 

insanının yaşadığı hayata ve insanlara karşı ne kadar ilgisiz ve edilgen olduğunu 

göstermenin ötesinde, modern hayatın /insanın  ötekini dışlama konusundaki 

acımasızlığını da vurgulamaktadır.  Bu düşüncenin görsel açıdan pekiştirildiği bir diğer 

sahne de, Tülay’ın annesinin,  kızının oturduğu bloku aradığı sahnedir. Alt açıdan 

yapılan çekim ile, Tülay’ın annesi de, tıpkı kuru temizlemeci gibi,  bloklar arasında 

küçük ve çaresiz görünmektedir.  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Filmde, Tülay’ın,  annesi dışında tepki verdiği tek kişi Aslı’dır ve anne gibi o da 

Tülay’ın ilgisini ancak, onun  öfkesine maruz kalarak çekebilmektedirler.  Sürekli 

çalışan Aslı, işi olmadığında televizyon izlemekte, canı istediğinde apartman kapıcısı 

Halet ile birlikte olmakta, elindeki olanaklar çerçevesinde hayatını istediği gibi 

yaşamaya çalışmaktadır. Aslı,  gerek Halet’le yaşadığı cinsellik sırasında gerekse ev 

işlerinden arta kalan zamanında, Tülay ile Selim’in mutsuz olduğu bu evin keyfini 

çıkarmaktadır.  Bu anlamda Aslı,   bir yandan unutmak istediği geçmişinin  öte yandan 

da, sahip olduğu her şeye rağmen asla yakalayamadığı bir var oluş biçiminin simgesi 

olarak Tülay’ın öfkesine  hedef olmakta, sürekli azarlanmakta ya da terslenmektedir. 

Ancak Tülay’ı yaşadığı hayatın anlamsızlığından kurtaracak bir arayışa yönlenmesi de 

yine Aslı aracılığıyla gerçekleşecek, Aslı’nın Halet’le sevişmesini gören Tülay,  hayata 
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karşı olan tüm tepkisizliği içerisinde  kendi cinsel arzularını fark edecek ve  kendi 

iradesiyle gidip Halet’le birlikte olacaktır.   

Filmin sonlarına doğru Aslı’yı kocasıyla yakalayan Tülay, cinselliği alanında 

başlattığı bu özne olma sürecini,  hayatının tümüne taşıyacak bir kararlarla evini ve 

Selim’i terk edecektir. İlerleyen sahnelerde ise, Tülay’ın kendisine bir iş bulduğu ve 

yeni bir eve çıktığı anlaşılmaktadır. Görsel açıdan filmde Tülay’ın bu yeni durumu,  

kendine güvenli bir kadın görüntüsüyle desteklenmektedir. Böylece filmde, emek 

sürecine katılma ile yabancılaşmadan kurtulma arasındaki ilişki ortaya konulmakta ve 

bu durum, Tülay’ın hayata ve insanlara bakışında da kendisini göstermektedir.  Halet’i 

görmek için eski evine giden Tülay, kapıda Aslı ile karşılaşacak ve onunla sohbet edip, 

annesine selam söyleyecektir. Apartmandan ayrılırken, kamera yakın planda kapıdaki 

“Yabancılar, dilenciler,köpekler giremez” yazısını gösterirken,  Tülay da anahtarları 

bırakıp, gülümseyerek oradan uzaklaşacaktır. Çünkü çalışma yoluyla türsel etkinliğini 

gerçekleştiren Tülay, artık hayatının sorumluluğunu alabilen bir özne konumuna 

yükselmekte ve böylece reddettiği geçmişi ile de barışarak, hiçbir zaman ait olmadığı 

bloktan ‘bir öteki olmanın’ bilinci ile ayrılmakta, daha doğrusu onu reddetme hakkını 

kullanmaktadır.  

Filmin kurgusu,   yönetmenin ilk filmi olmasının da etkisiyle, diğerlerine göre 

daha hızlıdır ve geriye dönüşlü bir kurgulama tekniği kullanılmıştır. Bununla birlikte, 

karakterlerin psikolojik durumlarının anlatılmasına yönelik sahnelerde, çekimler 

uzamakta, kamera sabitlenmekte ve karakterler, geniş plan içerisinde yine, psikolojik 

durumlarını görselleştiren manzara görüntüleri içerisinde konumlandırılmaktadırlar. 

Öte yandan C Blok, Tülay’ın psikolojisini açığa çıkartmak için, Üçüncü Dünya 

sinemasında yolculuk temalı filmlerde kullanılan yöntemden de yararlanılmıştır. 

Üçüncü Dünya Sinemalarında, içsel bir yolculuğun ya da bir arayışın, görsel alandaki 

yansıması, karakterlerin fiziksel yolculukları ile eşleştirilmektedir. Bu kullanıma paralel 

olarak,  Zeki Demirkubuz,  C Blok’ta, Tülay’ın arayışını, sahile gitmek üzere yaptığı 

araba yolculukları ile görselleştirmektedir.  
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C Blok,  yabancılaşma olgusunu modern dünyadaki burjuva bireyi üzerinden 

aktarmadaki ve bunu görsel alanda somutlaştırmadaki başarısına rağmen, bir ilk film 

olmanın dezavantajlarını da taşımaktadır.  

Zeki Demirkubuz da, filmin kendisiyle olan bağlarının zayıf olduğunu 

belirtmekte, özellikle diyalogların sadelikten uzak olmasının ve didaktik bir tarzla, 

temel anlamının dışında şeyler ifade etmesinin, kendisi için çok da uygun bir yöntem 

olmadığını belirtmekte ve daha sonraki filmlerinde bu özelliklerden kaçınmaya dikkat 

ettiğini ifade etmektedir.424 Gerçekten de film, diyaloglar kadar, ışık kullanımı, ses ve 

kurgu anlamında da, yönetmenin minimal sinema anlayışına en uzak kalan filmidir.  

Yönetmenin minimal sinema anlayışı, özellikle üçüncü filmi olan ‘Üçüncü Sayfa’dan 

itibaren hızla gelişmiştir. 

Öte yandan Zeki Demirkubuz da tıpkı   Nuri Bilge Ceylan gibi, filmlerinde 

toplumsal olandan uzak durmayı ve bireyi merkeze almayı tercih etmektedir. Bununla 

birlikte, gerek C Blok gerekse Masumiyet ve Üçüncü Sayfa, yönetmenin sınıf 

farklılıklarına değindiği ve filmdeki karakterler arasındaki çatışmaların geri planında 

toplumsal sistemin varlığına ilişkin ip uçlarını gösterdiği filmleridir. Yönetmen bu 

konudaki görüşlerini şöyle açıklamaktadır: 

  “Aslında sınıfsallığa itiraz etmiyorum ben. Sınıfsallığa indirgenmesine itiraz 
ediyorum. İnandırıcı olmak, sadece sınıfsal olanı ortaya koyabilmek değildir, aynı zamanda 
kültüreldir, gelenekseldir, dinseldir, coğrafidir, ülkeseldir…Böyle bir sürü şey varken, 
aralarında yalnızca sınıfsallığın seçilip, ön plana çıkartılmasına karşıyım.”425 

 

                                                
424 Ruken, S.Öztürk, Kader: Zeki Demirkubuz, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara, 2006, s: 92. 
425 A.g.e., s: 104. 
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Film karakterlerinde   Kafka ve Dostoyevski’nin izlerini yansıtan yönetmenin, bu 

üç filminden sonra giderek daha bireysel temalara eğildiği ve özellikle sondan bir 

önceki filmi   ‘Bekleme Odası’nda, toplumsal alandan iyice koparak,  ev içerisinde 

geçen bir film üzerinden, bir yönetmenin nihilizmini anlatmıştır. Bu anlamda söz 

konusu  yabancılaşma olgusu, bu son filmlerde de   ortaya konulmakla birlikte,  daha 

varoluşsal bir bağlamda ele alınmaktadır.  
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C- TABUTTA RÖVAŞATA 
 
1- Derviş Zaim’in Filmografisi 
 

CENNETİ BEKLERKEN (2006) 

Yönetmen:   Derviş Zaim 

Senaryo:   Derviş Zaim 

Oyuncular:   Serhat Tutumluer, Melisa Sözen, Mustafa Akusta, Nihat İleri, 

Mehmet Ali Nuroğlu, Rıza Sönmez, Numan Acar, Bülent İnal, Altan Erkekli, Ahmet 

Mümtaz Taylan, Mustafa Uzunyılmaz 

Görüntü Yönetmeni Mustafa Kuşçu 

Kurgu Ulaş Cihan Şimşek 

 

ÇAMUR (2003) 

Yönetmen:   Derviş Zaim 

Senaryo:   Derviş Zaim 

Oyuncular:   Taner Birsel, Yelda Reynaud, Mustafa Uğurlu 

Görüntü Yönetmeni   Feza Çaldıran 

Kurgu      Francesca Calvelli 

 

FİLLER VE ÇİMEN (2000) 

Yönetmen:   Derviş Zaim 

Senaryo:   Derviş Zaim 

Oyuncular:   Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur 

Polat, Semir Aslanyürek, Ezel Akay 

Görüntü Yönetmeni Ertunç Şenkay 

Kurgu   Mustafa Presheva 

 

TABUTTA RÖVAŞATA (1996) 

Yönetmen:   Derviş Zaim 

Senaryo:   Derviş Zaim 
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Oyuncular:   Ahmet Uğurlu, Tuncer Kurtiz, Ayşen Aydemir, Mahmut Benek, 

Ahmet Çedıladırcı, Barış Celiloğlu 

Görüntü Yönetmeni Mustafa Kuşçu 

Kurgu Mustafa Presheva, Murat Şenyüz, Uğur Özyılmazer, 

 

2- ‘Tabutta Rövaşata’  Filminde Yabancılaşma Olgusu 

 Tabutta Rövaşata filmine konu olan Mahsun,  işsiz ve evsiz bir karakter olarak, 

Türkiye’de 80 sonrası ekonomik sürecin ortaya çıkardığı kentli yeni yoksul kesimin 

tipik bir temsilcisi niteliğini taşımaktadır. Gerçek bir hayat hikayesinden*  yola çıkılarak 

çekilen filmde alt metin olarak,   günümüz Türkiye’sinde yabancılaşma olgusunun 

kentli yeni yoksul kesim içindeki görünümü yer almaktadır.  

 Rumeli Hisarı civarında geçen filmin görsel zeminini  Boğaz, Fatih ve Galata 

Köprüsü, mezarlık ve Rumeli Hisarı görüntüleri  oluşturmaktadır. Reis karakterinin 

balıkçı teknesiyle denizden dönüş görüntüleriyle başlayan filmde kesme ile sahilde onu 

bekleyen Mahsun’a geçilmektedir. Eski kıyafetleri, zayıf bedeni ve solgun yüzü, 

Mahsun’un,  toplumsal konumuna ilişkin ilk ipuçlarını vermektedir. Filmin ilerleyen 

sahnelerinde Mahsun ve Sarı’nın, Reis’in yaptığı küçük yardımlarıyla yaşayan işsiz ve  

evsiz   kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Onları koruyan  tek kişi olan Reis ve  Reis’in 

teknesinde çalışan birkaç balıkçı dışında kimseleri olmayan bu iki karakter, Reis’in 

verdiği parayla sahilde rakı ya da kanyak içtikten sonra, gece olana kadar kahvede vakit 

geçirmekte sonra da, ya Reis’in teknesinde ya kayıkhanede ya da inşaatlarda 

yatmaktadırlar. 

 Dış çekimlerde, Mahsun’un sürekli üşürken görüntülendiği filmde, yersiz 

yurtsuzluk,  görsel anlamda sıklıkla soğuk ile özdeşleştirilmektedir. Dışarıda sürekli 

ellerini ovuşturan Mahsun, inşatta da, yatmadan önce ısınmaya çalışmaktadır. Çünkü 

evsizler için soğuk yaşamsal bir önem taşımaktadır ve filmin ilk on dakikasında Sarı’nın 

soğuktan donarak ölmesi de, bu fikri desteklemektedir. Bu anlamda Mahsun’un, kendisi  

için yaşamsal bir önem  taşıyan yersiz yurtsuzluk sorununa yönelik çözüm yolu filmin 

temel problematiğini oluşturmaktadır.   

* Filmde,  uzun yıllar İstanbul Rumelihisarı’nda yaşamış olan ‘Tabutta Rövaşata’ lakaplı Dursun 

Toktan’ın  hayat hikayesinden esinlenilmiştir. 
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Mahsun’un bulduğu çözüm yolu, gece vakti  kaldığı inşaata baskın yaparak, onu 

döven polisler aracılığıyla öğrenilmektedir. Polislerin BMW çalmakla suçladıkları 

Mahsun, kanlar içinde,  bu suçlamayı reddetmektedir ancak, bir sonraki sahnede 

Mahsun’un,   gece yattığı kayıktan üşüyerek uyandığı ve yol kenarındaki   bir arabayı 

çaldığı görülmektedir.  Arabada ilk iş olarak, kaloriferi açarak, ellerini ısıtan, ardından 

da hemen Sarı’nın yanına giderek,  ‘üşüyeceksin burada, araba var, gel’ diye, bu 

‘lüks’ünü, arkadaşıyla paylaşmak isteyen Mahsun, Sarı’ın daveti reddetmesi üzerine,  

tek başına gece boyu bu sıcak mekanda yolculuk edecek, orada uyuyacak ve sabahleyin 

de arabayı temizleyerek, gizlice aldığı yere bırakacaktır.  Filmde, Mahsun’un bunu bir 

alışkanlık haline getirdiği ve bu yüzden polislerle başının dertte olduğu anlaşılmaktadır.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 Araba kaçırma biçimi, kaçırdığı arabaya Sarı’yı da çağırması  ya da gece   

arabayla giderken, yanlışlıkla çarptığı bir köpeği veterinere bırakıp kaçması, Mahsun’un 

kişiliğine ilişkin bilgiler vermekte ve   onun,  çaldıklarını satarak para kazanmak 

peşindeki bir hırsızdan farkını ortaya koymaktadır.  Kendisine,   ‘araba mı çaldın?’ diye   
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çıkışan arkadaşına verdiği ‘soğuktu’   yanıtı da, araba çalma sebebini Mahsun’un 

ağzından net olarak açığa çıkarmaktadır.  Ancak, bu gerekçe, Mahsun’un çevresindeki 

insanların ona bakışı açısından teorik bir ayrıntı olmanın ötesinde bir anlam 

taşımamaktadır.  Polis müdürünün Reis’le Mahsun hakkında yaptığı konuşma, devletin 

evsizler ile ilgili resmi söylemini ve onlara bakış açısını ortaya koymaktadır.   

Polis Müdürü:  Sana bir şey söyleyim mi, ben dayak atmaktan sıkıldım, o 
yemekten sıkılmadı. Ben hapse tıkmaktan sıkıldım, o hapiste yatmaktan sıkılmadı. 
Gardiyanlar sıkıldı, hakimler sıkıldı,  memleket sıkıldı, bu hayta sıkılmadı. Memurlar 
sıkıldı, amirler sıkıldı, bekçiler sıkıldı, psikologlar…psikologlar bile sıkıldı. İşte deli raporu, 
işte normal raporu. Doktorlar sıkıldı, hastaneler sıkıldı,   bir o sıkılmadı. Çaldığı  araba 
kimin arabasıymış biliyor musun? Araba, iç işleri müsteşarının arabasıymış. Marifetmiş 
gibi, bir de getirip çaldığı yere park etmiş. 

Reis:   Bana yeni bir şey söyle 
Polis müdürü:  Bu ite göz kulak olmanı istiyorum 
Reis:   Zor. 
Polis müdürü:  Ben Çince mi konuşuyorum. Olay gazetelere düştü. İnsanlar 

televizyonu açtıkları zaman, polis uyuyor mu programını izliyorlar. Ona göz kulak olmanı 
istiyorum. 

Reis:   Yapamam. 
Polis müdürü:  Ya şuraya bak, ambulans, itfaiye arabası… herif itfaiye arabası 

çalmış. Pislik bu. Günün birinde kalkar, senin tekneye eroin sokar. Arama yapacağımız 
tutar o gün, bu sefer sen okkanın  altına gidersin. Bize yardım etmeni istiyorum. 

 
       Filmin ilerleyen sahnelerinde Mahsun hastalanacak ve Reis de, ona  bir iş vermesi 

için kahvehane sahibi Zeki ile konuşacaktır. Ancak bu konuda pek istekli olmayan  

Zeki, Reis’e, “bu hayvanı içeri attıralım, bir sene kadar hapiste yatsın, yesin içsin” 

demekte, Reis’in    “hiçbir hapishane onu almıyor, geçen defa yattığı hapishaneyi 

soymuş”  şeklindeki yanıtı ise, Mahsun’un yersiz yurtsuzluğunun boyutunu ortaya 

koyacaktır. Mahsun  hiç kimse tarafından istenmeyen,  hapishaneler dahil tüm 

mekanlardan dışlanmış, ‘içeri’  girmesi yasak olan birisidir.  Bu dışlanmanın görünürde, 

Mahsun’un yaptığı hırsızlıklara bağlı olsa da, karakterin kahvede okuduğu bir gazete 

haberine yapılan ayrıntı çekim,  ‘Bir depo Kaça Doluyor’ başlığının altında ‘Depolar 

Zamlı Doldu’ , Tüpgaza Zam’ şeklindeki haber başlıklarına dikkati çekmekte ve 

böylece, Mahsun’un davranışlarının ülke gerçekleri ve verili sistemle ilgilisini ortaya 

koymaktadır. 

 Filmin daha sonraki sahnelerinde, Mahsun   Rumelihisarı Kalesi’nde yapılan bir 

röportaj çekimine tanık olmakta ve kalede yapılacak bir etkinliğin haberini veren 

spikerin sözleri,  izleyiciye, dönemin Türkiye’sine ilişkin yeni bir bilgi vermektedir.   
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 Haberde kısaca,  İran cumhurbaşkanının Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel’e hediye ettiği ve Osmanlılar için, bolluğun, bereketin, çoğalmanın  ve  

kötülüğe karşı iyiliğin simgesi olduğuna inanılan  tavus kuşlarının, Rumeli Hisarı’na 

konularak, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağı belirtilmektedir.  Bu haber,   

Türkiye’de 80 sonrasından itibaren yaşanan küreselleşme rüzgarının İstanbul’daki 

yansımasını oluşturmakta ve bu dönemde kentin geçirdiği hızlı yeniden yapılanma 

sürecini hatırlatmakta ve kenti  küresel pazara açan uygulamaların, toplumun bir kesimi 

üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. 

   Bir sonraki sahnede, tavus kuşlarını görmek için kaleye girmek isteyen Mahsun 

ile bekçi arasında geçen konuşmada  bekçi,  artık kaleye girmenin paralı olduğunu 

söyleyerek, bilet parası olmayan Mahsun’u içeri almayacaktır.  Böylece,   Osmanlı 

toplumunda bolluğun ve bereketin simgesi olan tavus kuşlarının taşıdığı sembolik 

anlam, filmde    Türk toplumundaki yoksulluğu ortaya koyan ironik bir eleştiriye 

dönüşmekte, yönetmenin toplumsal yapıdaki ekonomik kutuplaşmaya atıfta 

bulunmasını sağlayan bir simge  olarak kullanılmaktadır. Türk toplumumun batılılaşma 

serüveninde liberal ekonomi ve özelleştirme politikalarına dayalı ekonomik 

uygulamaların günlük yaşamdaki bir uzantısını oluşturan bu sahne,  bir yandan,  günlük 

hayatta paraya endeksli olarak özgürlüklerin  nasıl ortadan kaldırıldığını göstermekte 

öte yandan, ‘öteki’ olanın, HABİTAT projesinde yapıldığı gibi, toplumsal mekandan 

itilmesine ilişkin önemli bir ayrıntıyı ortaya koymaktadır.   

  Mahsun’un  yakın plandan, sabit kamera ile yapılmış uzun süreli baş   çekimi ile 

görüntülenen  şaşkın ve mutsuz  ifadesi, sadece tavus kuşlarını görememekten değil,    

eskiden özgürce girdiği Rumeli Hisarı’nın da artık kendisine yasaklanmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. İzleyicinin onunla özdeşleşmesini sağlayan bu görüntü, Mahsun’un 

yersiz yurtsuzluğunun tüm ezikliğini hissettirmektedir. Mahsun çaresizce kaleden 

ayrılırken, kalenin önünde neşeli bir fotoğraf çektiren Japon turistlerin önünden 

geçmekte,  arkada çalan Mehter Marşı’nın ‘Türk Devleti Sen Çok Yaşa’ sözleri de, bu 

görüntüdeki tezatlığı ortaya koyan müzikal bir ironiye dönüşmektedir.   
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Parasızlık Mahsun için, kahvedeki çay paralarının ödenmesi konusunda da 

önemli bir sorun oluşturmaktadır. Kahve Mahsun için, yatma zamanına kadar vakit 

geçirip, soğuktan korunabileceği bir mekandır ancak üç aydır çay borcunu 

ödeyemediğinden, kahvehane sahibinin öfkesine hedef olmaktadır. Reis’in parayı 

ödeyeceğini söylemesine rağmen Zeki, ‘ yarın , en geç öbür gün öde borcunu, yoksa 

içeri adımını atamazsın,  deli danalar gibi dolaşırsın dışarıda  ’ diyerek Mahsun’u 

azarlamaktadır. Kahvehanenin,  Mahsun için ne anlama geldiğini bilen Zeki,  ekonomik 

değerler üzerinden belirlenen insani ilişkiler içerisinde, bu ekonomik değerlere sahip 

olmayan Mahsun’a herhangi bir ayrıcalık yapmayı düşünmemektedir. ‘Bir değil iki 

değil be. Hangi müessese, kuyruğuna 600 çay takar, söyleyin, hangi kahve bunu yapar? 

Haksız mıyım?  diyerek, verili sistem içerisinde kendi talebinin doğruluğunu ve 

doğallığını dillendirmekte, yardımcısı da ona mimikleriyle destek çıkmaktadır. Cemaat 

toplumunun yardımseverlik ve dayanışma üzerine kurulu toplumsal ilişki biçiminin 

çoktan unutulduğu bir dönemin tipik davranış biçimi olan bu tavır karşısında Mahsun, 

yüzünde aynı eziklik ve acı ifadesiyle dışarı çıkacak ve yine sokakta kalacaktır. Kamera 

yine uzun plan yakın çekim ve omuz çekim ile karakterin yalnızlığını ve mutsuzluğunu 

görüntülemektedir. Hemen karşıdaki denizde, müzik sesleri geçen eşliğinde geçen 

eğlence vapurunun görüntüsü ise,   Mahsun ile vapurdaki insanların durumu arasındaki  

tezatlığı ortaya koymaktadır. Geniş plandan verilen görüntü, Mahsun ve eğlence vapuru 

arasındaki fiziksel uzaklık kadar, onların simgelediği iki toplumsal kesim arasındaki 

sınıfsal mesafeyi de ortaya koymaktadır.    Bu görüntü karşısında, yaşadığı ezikliğin de 

etkisiyle öfkelenen  Mahsun, yerden aldığı taşı,   arkasındaki aydınlık, güvenli, sıcak 
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fakat kendisine yasak olan  kahvehaneye atmak isteyecek, ancak onu da yapamayarak,  

denize fırlatacaktır.     

    

  

 

 

 

 

 

 

Mahsun’un belediye otobüsünü kaçırdığı sahne,  karakterin sunumuna ilişkin tek farklı 

görüntüyü oluşturmaktadır.  Bu sahnede, araba kaçırmanın Mahsun’un ezik, dışlanmış, 

tepkisiz ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak örselenmiş kişiliğindeki tek isyan ve 

karşı çıkış eylemi olduğu anlaşılmakta ve gece vakti, şoförü büfeden sigara alırken, 

aniden belediye otobüsüne binip kaçan,   Mahsun, film boyunca ilk kez 

gülümsemektedir.  

 “Araba, Mahsun’a yalnızca başını sokabileceği geçici bir çatı değil, anı zamanda 
geçici bir kimlik ve iktidar alanı da sağlar. Mahsun , belki tam da kaybedecek bir şeyi 
olmamasından kaynaklanan bir güçle, yaşadığı dışlanmayı tersine çeviren tuhaf bir 
ayrıcalık, bir ‘içeri girme’ biçimi yaratmıştır kendisine. Araba yalnızca bir araç değil, 
değişim değeri yüksek bir meta, gösterişli bir tüketim nesnesidir aynı zamanda. İşi , evi, 
parası, kimsesi olmayan Mahsun’un tüm arabalara erişimi vardır. Bu erişim, hayatın her 
alanında karşılaştığı ayrımcılığı geçici olarak tersine çeviren bir telafi mekanizmasıdır 
adeta. Dışarıda hiç kimse olan Mahsun, arabadayken birisidir.”426   

 
 Gece boyunca otobüsü süren ve sabah da yine bir deniz kenarında, kaçırdığı 

otobüs içinde uyurken görüntülenen Mahsun’un araba kaçırma eylemi, bir sonraki sahne 

ile bağlantılı olarak değerlendirildiğinde, eylemin, karakter açısından taşıdığı anlamın 

farklı bir boyutu da ortaya çıkmaktadır.  

 Reis’in kahvehane sahibi  Zeki’yi , Mahsun’a iş ve yatacak yer verme 

konusunda ikna etmesinden sonra,  kahvenin tuvalet temizliğini yapmaya başlayan 

Mahsun, bir işe, kendisine ait bir masa ve sandalyeye kavuşmuş, işini büyük bir 

ciddiyetle yapmaktadır.  

                                                
426 Suner, a.g.e., s:234-235. 
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 Çalışmanın insan türünün öz etkinliği olduğunu ifade eden Marx’ın türsel 

yabancılaşma kavramı filmde, bu noktada gündeme gelmektedir. İnsanın kendi 

varlığının bilincine erişmesi ancak, kendisini yaptığı işte algılaması ile mümkün 

olmaktadır. Bu anlamda Mahsun’un kişiliğindeki ezikliğin ve edilgenliğin, temelde 

çalışma etkinliğinden yoksun olmasıyla ilgili olduğunu söylemek mümkündür. 

Toplumsal anlamda kendisine değer atfedilebilecek herhangi bir şeye sahip olmayan ve 

bu nedenle ötekileştirilerek sistem dışı bırakılan Mahsun, emeği ile kendisini var 

edebilecek bir olanaktan da yoksun bulunduğu için, varlığını kendi benliğinde de 

olumlayamamaktadır.   

 Yemek, içmek, barınmak gibi en temel ihtiyaçlarının karşılanmasında  bile 

başkalarının iradelerine mahkum olan, bu anlamda da kaçınılmaz olarak bağımlı ve 

edilgen bir nesne konumunda yaşayan  Mahsun’un,  kendi iradesiyle yapabildiği tek 

eylem olan araba kaçırma, onu hayatın geneli içindeki bu  edilgen konumundan 

kurtararak,   etken bir özne konumuna yükseltmektedir.  Karakter bu nedenle,  

polislerden gördüğü  şiddete rağmen, inatla her türlü arabayı kaçırmaya devam 

etmektedir. Bu noktada  araba kaçırma eylemi, onun için,   sadece kendisini  soğuktan 

koruyarak, fiziksel ölümünü engelleyen  bir sığınak işlevini görmemekte,   aynı 

zamanda Mahsun’un psikolojik ölümüne karşı gösterdiği bir direnç biçimi olarak önem 

taşımaktadır.  Kendisini görmeyen ve yok sayan bir toplumda, var olduğunu 

kanıtlamanın bir biçimi olmaktadır. İşe girdikten sonra, hem fiziksel anlamdaki ölüm 

riskinden   kurtulan ve   sıcak bir mekana kavuşan Mahsun, aynı zamanda, türsel bir 

etkinliği yerine getirerek, kendisini tanımlayabileceği bir niteliğe kavuşmaktadır.   Bu 

sahnelerde, Mahsun’un çalışırken görüntülendiği,   görece aydınlık ve ferah çekimler ve 

kullanılan müzik tonu, Mahsun’u  edilgenlik ve tepkisizlik noktasına getiren türsel 

yabancılaşmayı aşma sürecini desteklemektedir.   
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İşe girdikten sonra,  filmin başından beri kahvede gördüğü ve platonik olarak 

aşık olduğu madde bağımlısı genç kızla,  tuvalette yaptığı ayak üstü sohbette, onun da 

kendisi gibi evsiz olduğunu öğrenen Mahsun,  ara sıra kalması için ona odasının 

anahtarını verecektir. Ancak kızın odaya bir erkekle gelmesi ve çıktıktan sonra da 

Mahsun’a bir miktar para vermek istemesinin ardından  aldatıldığını düşünen Mahsun,  

bu öfke duygusuyla yeniden araba kaçıracaktır. Bir sonraki karede Mahsun’un, kaçırdığı 

araba ile gizlice Rumeli Hisarı’na girip,  tavus kuşlarından birini çaldığı görülmektedir 

Tavus kuşu burada, bolluğun ve bereketin simgesi olmaktan çıkmış,   sevdiği kadının 

yerini alan bir simgeye dönüşmüştür. Filmin sonunda ise Mahsun,  tekrar araba çalarak, 

eroin krizine giren kadını Taksim’e götürecek, sonra da onu kendine getirmek için 

Reis’in teknesini kaçırarak, denize açılacaktır. Teknenin bir şamandıraya çarparak 

parçalanması ise, Mahsun için her şeyin en başa dönmesi anlamına gelmektedir.  

 İşini ve kaldığı odayı kaybeden Mahsun, tekrar inşaattaki  günlere dönmek 

zorunda kalmış, üstelik   Reis tarafından da ciddi biçimde dövülmüştür.  Onu   koruyan 

tek kişiyi de böylece kaybeden Mahsun, sonraki sahnede,  Boğaz’da   uzun bir sopaya ip 

bağlamış, balık avlamaya çalışırken ve yine üşürken görüntülenmektedir.     
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Devletin sosyal devlet olma niteliğini kaybettiği bir toplumda işsizlik ve açlığın 

kaçınılmazlığı ile karşı karşıya kalan Mahsun, filmin sonunda Rumelihisarı 

Kalesi’ndeki tavus kuşlarından birini yakalayarak yemek isteyecek ancak hayvanı 

kestikten sonra, kale bekçisine yakalanarak,  hayatındaki rutinlerden biri olan şiddet 

eylemlerinden birine daha maruz kalacaktır.    

 Film,  Zeki’nin kahvesinde televizyon izleyen insanların,  uzun süreli sabit 

kamera çekimi ile genel plandan görüntülendikleri bir sahne ile son bulmaktadır.  

Kahvenin her zamanki müşterileri, Mahsun’u tanıyan tüm insanlar,  sıradan sohbetlerini 

yaparken,  birden TV’de izledikleri haber ile ekran başına toplanmakta ve büyük bir 

dikkatle haberi dinlemeye başlamaktadırlar:  

  “İstanbul Rumelihisarı’na bu yıl cumhurbaşkanı Demirel tarafından hediye 
edilen tavus kuşlarından birini boğazlayıp yemeye kalkışan Mahsun Süpertitiz, kale 
bekçilerince yakalandı. Süpertitiz emniyete verdiği ifadede, ‘işsizim, cebimde beş kuruş 
param kalmadı. Çok açtım. Tavus kuşlarını görünce dayanamadım. Yakalanmasaydım, 
pişirip yiyecektim. dedi. Mahsun Süpertitiz’in daha önce de birçok otomobil çalma olayının 
faili olarak arandığı ancak her defasında yakasını polisin elinden kurtardığı bildirildi. 
Mahsun Süpertitiz’in son marifetlerinden biri de, bir teknenin gasp edilmesi ve batırılması.   
Ayrıntıları merak ediyorsanız, bizden ayrılmayın, reklam arasından sonra yine sizlerle 
olacağız”  

 
 Haber metni, olayın işsizlik ve açlık yüzünden yaşandığını belirtmekle birlikte,  

hemen ardından Mahsun’u,  polis tarafından arandığı halde her defasında paçayı 

kurtaran bir otomobil hırsızı ve gaspçı  olarak tanımlamakta ve böylece durum, 

toplumsal nedenlerinden ve koşullarından soyutlanarak, Mahsun’un kişiliğinden 

kaynaklanan bir sapkınlık ve anomi haline dönüştürülmektedir. Haberin ardından, 

küçük bir çocuk sesinden verilen ‘seni yerim sosis’ şeklindeki reklam da, 90 yıllardan 

itibaren gelir dağılımında yaşanan farklılıkların geldiği boyutu ortaya çıkarmaktadır. 
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Mahsun’un içinde bulunduğu kentli yeni yoksullar,   açlık yüzünden pek çok bedel 

ödemek zorundayken,  bir diğer kesim, bu yoksul insanların seyirlik malzemeye 

dönüştürüldüğü haber programları arasında sunulan reklamların hedef kitlesini 

oluşturmaktadır.  Kapitalizmin gelişmek için reklama ve tüketime ihtiyacı vardır ve bu 

sistemde,  Mahsun’un hikayesi de,  her gün milyonlarcasının izlenip unutulduğu seyirlik 

tüketim malzemelerinden biri olarak unutulup gidecektir. Filmin son sahnesinde haberi 

izleyen kahve sakinlerinin yüzlerindeki ifade, biraz bu rahatsızlığı imlemektedir. 

 Sınıfsal konum açısından en alt tabakadaki insanları temsil eden Mahsun’un, 

toplum içerisindeki varlık biçimi, onun davranışlarına da yansımakta ve filmin görsel 

diliyle de desteklenmektedir. Filmde çoğunlukla yalnız olarak,  yakın plan,  uzun 

çekimler ve sabit kamera tekniği ile gerçekleştirilen görüntülerde,   Mahsun’un yüz 

ifadesine odaklanan kamera, onun yalnızlığını ve toplumsal yaşamdan kopukluğunu 

ortaya koymaktadır. Mahsun, sadece balıkçı arkadaşlarıyla birlikte olduğu genel plan 

çekimler içerisinde bir topluluk ile görüntülenmektedir. Sayıca çok az olmasına rağmen, 

onun filmdeki aidiyetini tanımlayan bu sahnelerde bile Mahsun,    genellikle,   suskun,   

içe kapanık ve tedirgin bir psikolojiyi yansıtmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmdeki iç mekan sahneleri, genellikle karakterin şiddete maruz kaldığı 

karanlık ve klastrofobik görüntülerden oluşmakta ve kullanılan kurgu yöntemi 

nedeniyle de, bu görüntüler, filmin dramatik yapısını güçlendiren bir nitelik 

kazanmaktadır.  

 Karakolda yaşanan dayak ve falaka sahnelerinde Mahsun’un kanlar içindeki 

yaralanmış ve morarmış bedenine inen darbeler, yakın plan hızlı kesmelerle 

kurgulanmış çekimlerden oluşmaktadır. Koyu renk fon önünde ve yetersiz aydınlatma 
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ile çekilen bu sahnelerde  şiddet, başı sonu belli olmayan, belirsiz imge parçacıklarından 

oluşan,  görsel bir soyutlamaya dönüşmektedir.427 Mahsun’un çığlıkları ve fondaki 

müziğin ritmi de, bu dramatik yapının etkisini artırmaktadır.  

 Sonuçta filmin görsel diliyle de desteklenen Mahsun’un yalnızlığı, 

ötekileştirilmişliği ve  çıkışsızlığı, yukarıda söz edildiği gibi,   Marxist terminolojideki  

türsel yabancılaşma olgusu ile açıklanabilmektedir. Bu yabancılaşmanın,  90 sonrası 

Türk toplumunun siyasi ve ekonomik uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan ve 

giderek artan yeni kentli yoksulluk görünümüne büründüğü düşüncesi, Tabutta 

Rövaşata filmi ile doğrulanmaktadır. Filmin bu anlamdaki yabancılaşmış karakteri 

Mahsun, aslında,   geleneksel Doğu değerlerinin yardım severlik, iyi niyet ve paylaşım 

gibi unsurlarını tümüyle özünde barındırmakta ve içinde  bulunduğu her koşulda, bu 

değerlere uygun davranışlar sergilemektedir.  Ancak 80 sonrası tüketim toplumunun 

yeni yapılanması içerisinde  herhangi bir anlam ifade etmeyen bu geleneksel değerlere 

sahip olması, Mahsun’un yaşadığı yabancılaşmaya kültürel bir boyut da 

kazandırmaktadır. Ancak filmin,  sadece Mahsun karakterinin yabancılaşmasına değil,  

geleneksel varlık biçiminden kopmuş olması nedeniyle, devletin ve toplumun 

yabancılaşmasına da atıfta bulunduğu düşünülmektedir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
427 Asuman Suner, “1990’lar Türk Sinemasından Taşra Görüntüleri: Tabutta Rövaşata’da 
Agorofobik Kent, Açık Alana Kapatılmışlık ve Dehşet”, sayı: 98. Toplum ve Bilim, Güz-2002, s:94.  
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D- GÜNEŞE YOLCULUK 
 
1- Yeşim Ustaoğlu’nun Filmografisi 

BULUTLARI BEKLERKEN (2003) 

Yönetmen:    Yeşim Ustaoğlu 

Senaryo:    Yeşim Ustaoğlu 

Oyuncular:    Rüchan Çalışkur, Rıdvan Yağcı, İsmail Baysan, Dimitris 

Kamberidis, Feride Karaman, Suna Selen, Oktar Durukan 

Görüntü Yönetmeni:  Jocek Patrycki 

Kurgu:    Nicolas Gaster, Timo Linnasola 

 

GÜNEŞE YOLCULUK (1999) 

Yönetmen:    Yeşim Ustaoğlu 

Senaryo:    Yeşim Ustaoğlu  

Oyuncular:    Nazmi Kırık, Newros Baz, Mizgin Kapazan, Ara Güler, 

Lucia Marano 

Görüntü Yönetmeni:  Jocek Patrycki 

Kurgu:    Nicolas Gaster 

 

İZ (1994) 

Yönetmen:   Yeşim Ustaoğlu 

Senaryo:   Tayfun Pirselimoğlu  

Oyuncular:   Derya Alabora, Aytaç Arman 

Görüntü Yönetmeni: Uğur İçbak 

OTEL(1992)- KISA FİLM  

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu 

DÜET (1990)- KISA FİLM  

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu 

MANTAFAGNAGTA(1987)- KISA FİLM 

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu 

BİR ANI YAKALAMAK (1987)- KISA FİLM  

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu 
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2- ‘Güneşe Yolculuk’ Filminde Yabancılaşma Olgusu 

90 sonrası Türk sinemasında özgün bir tematik ve estetik anlayışı perdeye 

aktaran Yeşim Ustaoğlu’nun İz dışındaki diğer iki filmi, Güneşe Yolculuk ve Bulutları 

Beklerken,   gerek konularını gerçek tarihsel olaylardan almaları,  gerekse  bu olayların  

perdeye yansıtılmasındaki gerçekçi  ve  eleştirel  üslupları nedeniyle, İtalyan Yeni 

Gerçekçi Gelenek ve Üçüncü Dünya Sineması’nın etkilerini taşıyan politik nitelikli 

filmlerdir.  Bu anlamda yönetmen, görsel üslup anlamında Nuri Bilge Ceylan’a yakın 

bir noktada konumlandırılıbilirse de, bu görsel üslubun toplumsal olanı ortaya çıkarmak 

amacıyla kullanması nedeniyle,  ondan ayrılmaktadır. 

 Bulutları Beklerken’ de öyküsünü,  Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta 

yaşayan Rumların devlet tarafından Anadolu içlerine göç etmek zorunda  

bırakılmalarına dayandıran yönetmen, Güneşe Yolculuk filminde de, Kürt kimliğinin 

Türk toplumumdaki konumlandırılışını temel alan bir hikaye anlatmaktadır.  

Hikayelerinin perdeye aktarılmasında, yalın bir dil kullanmayı tercih eden yönetmen, 

konuları kadar, anlatım biçimin de gerçekçi olmasıyla dikkati çekmektedir.  Güneşe 

Yolculuk filminin çekiminden  önce varoşlara zorla göç ettirilmiş insanlarla sohbet 

edilmesi,428 filmde profesyonel olmayan oyuncular kullanılması,   tercih edilen kamera 

ölçekleri, ışıklandırma ve ses unsurları,    yönetmenin bu gerçekçi anlatım biçimine 

katkıda bulunan temel unsurlar olarak ön plana çıkmakta ve minimal sinema anlayışının 

göstergeleri niteliğini taşımaktadır.  

 Çalışma kapsamında incelenecek olan Güneşe Yolculuk filmindeki 

yabancılaşma olgusu,  daha önce ele alınan filmlerden farklı olarak, daha çok etnik 

köken ile bağlantılı biçimde ortaya konmakta, tüketim toplumunun ortaya çıkardığı tipik 

yabancılaşma görünümleri ise, bu filmde arka planda kalmaktadır.  

 Tek   katlı eski bir ev görüntüsüyle başlayan filmin ilk sahnesinde,  kameranın 

sağa doğru yaptığı   pan hareketi ile,  omzunda tabut taşıyan genç bir adamın bu evden 

çıkarak, ilerdeki arabaya doğru yürüdüğü görülmektedir.  Daha sonra,  kesmeyle bu 

görüntünün uzak plandan  çekimine geçilmekte ve kamera açısı, çevredeki diğer derme 

çatma evleri de görüntüye dahil edecek  kadar genişlemektedir. Filmin bu ilk sahnesinde 

yer alan tüm görüntüler, sudaki bir yansıma olarak perdeye aktarılmakta ve  bu nedenle,  

                                                
428 Zahit Atam, ‘Güneşe Yolculuk Var’, Yeni Sinema, sayı:6, Sonbahar, 99, s.46. 
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izleyicinin gördüğü şeyi tam olarak anlamlandırması zorlaşmaktadır.  Ancak, filmin 

ortalarında aynı görüntü bir kez daha perdeye yansıyacak ve izleyici bu ikinci seyirden  

sonra, bu görüntünün film anlatısı içerisindeki önemini kavrayacaktır.  Bu sahnenin 

ardından film, en başa dönmekte,  tabuttaki kişinin ve onu taşıyan genç adamın 

öyküsünün anlatmaya başlamaktadır. 

 Sabaha karşı  Sirkeci  Meydanı’nın   boş sokaklarında çekilen geniş açı 

görüntüde, martı sesleri eşliğinde seyyar arabasıyla yürüyen genç bir  kaset satıcısı 

görünmekte, ardından kesme ile  yakın plandan seyyar arabaya ve sonra da arabanın 

sahibi Berzan’a geçilmektedir. Berzan arabasını meydandaki yerine park eder etmez,   

büyük harflerle   Şirvan yazılı bir plakayı ve bir genç kız fotoğrafını arabanın önüne 

koyacak ve   ardından teybe   Kürtçe bir kaset takacaktır. Bu ilk görüntülerle birlikte 

Berzan’ın,  Doğu’dan göç etmiş,  seyyar satıcılıkla geçinen biri olduğu anlaşılmakta, 

teybe taktığı kasete ilişkin tercihi de,  karakterin Kürt kimliğini vurgulamaktadır. 

Kasetten duyulan hareketli müzik ile birlikte, filmin ritmi de hızlanmakta ve bu 

sahneden itibaren yönetmen,  Sirkeci Meydanı’nda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 

yaşanan hareketlenmeyi göstermektedir.   Fırıncıların, satıcıların ve  işe yetişme 

telaşındaki insanların kısa kesmelerle verilen görüntüleri, Berzan’ı  İstanbul’daki 

milyonlarca insandan biri olarak sıradanlaştırılmakta, böylece filmin öyküsü de,  bu 

milyonlarca insandan birinin olası hikayesine dönüşmektedir. Bu görüntüler içerisinde, 

kamera ikinci bir seyyar satıcıyı   çerçeveye almakta ve Şehmuz adındaki bu satıcı ile 

Berzan arasındaki   Kürtçe sohbet,  filmde  Kürt  kimliğinin  önemli bir unsur olarak 

algılandığına ilişkin  ilk ipucunu vermektedir.   

 Bir sonraki sahnede ise kesme ile filmin temel karakterlerinden   Mehmet’e 

geçilmektedir.  Dikkat çekecek kadar koyu tenli olan bu genç çocuğun,   Tire’li olduğu,     

çalışmak için birkaç ay önce İstanbul’a geldiği ve kendisi gibi yoksul işçi çocukları ile 

birlikte,  eski bir handa kaldığı öğrenilmektedir.   

 Mehmet’in sevgilisi Arzu, Almanya’dan gelen bir işçi ailesinin kızıdır. Bir 

çamaşırhanede çalışmakta ve TV alabilmek için, gazete kuponu biriktirmektedir. 80 

sonrası Türk toplumundaki sıradan davranış biçimlerinden biri olan kupon biriktirme 

olgusuna filmde yer vererek yönetmen, bir yandan toplumda bir kesim insanın en 

sıradan ev eşyalarını almakta bile zorlandıklarına atıfta bulunmakta, öte yandan da  
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umut tacirliği üzerinden, tüketim toplumunun kendisine yönelik bir eleştiriyi ortaya 

koymaktadır.  Çamaşırhanenin patronu,  80 sonrası tüketim toplumunun temel bireyci 

değerlerinin tipik bir temsilcisi olarak karakterize edilmiştir.  Çalışanları gibi o da 

kupon biriktirmektedir ancak, onun amacı,  TV kazanmak değil,   diğerlerinin eksik 

kuponlarını onlara satmaktır.  İhtiyacı olan kuponu Arzu’ya vermek için, ona  2 saat 

fazla çalışma şartı getiren patron,  bu bağlamda bir yandan  karşılıksız bir şey vermenin 

ya da yardımseverliğin ortadan kalktığı  modern toplum insanını  simgelemekte,   öte 

yandan da,  örtük olarak işveren-işçi ilişkilerindeki sömürüye vurgu yapmaktadır.   

Arzu’yu almaya gelen Mehmet’e de   ‘çamaşırlarını bedava yıkatacak bir kız buldun’ 

diye çıkışmakta, modern tüketim toplumu içerisinde, tüm ilişkiler gibi, sevginin de 

paraya ve çıkara endeksli olduğu bir bakış açısını tekrarlamaktadır.  Filmin başlarında 

izlenen bu sekans, daha sonra Berzan ile Mehmet arasında gelişecek arkadaşlığı, daha 

anlamlı kılmaktadır. 

 İstanbul’da birbirinden habersiz,  kendi dünyalarında yaşayan Berzan ve 

Mehmet’in   tanışması, bir kavga yoluyla  gerçekleşecektir.  TV’de izlenen bir  milli 

maçı Türkiye’nin kazanmasıyla birlikte, yüzlerce insan sokaklara dökülecek ve 

aralarından bir gurup genç,  taşkınlık yaparak,  yolda duran bir arabaya hasar verecek;   

Kürt olduğu gerekçesiyle de şoföre de saldırmaya başlayacaklardır. Tesadüfen orada 

bulunan ve birbirlerinden habersiz olan Mehmet ile Berzan    şoförün yardımına 

koşacaklar, ancak saldırgan gençlerin öfkesi kendilerine  yönelince, ikisi birlikte oradan 

kaçarak, geceyi Berzan’ın evinde geçireceklerdir. Böylece maç,  Mehmet’in Berzan ile 

tanışmasını sağlayan bir serseri kurşun işlevi görmekte ve Mehmet’in dönüşümüne 

neden olacak olayların başlangıcını oluşturmaktadır.  

 Irak sınırına yakın bir köy olan Zorduç’lu Berzan ise, babasının öldüğüne 

inandığı için, iki yıl önce İstanbul’a gelmek zorunda kalmıştır.  Bir gece eve yapılan 

baskında babasını alıp götürdüklerini  söyleyen Berzan,   Mehmet ‘in,   ‘geri 

gelmediyse, vurulduğunu nerden biliyorsun?’ şeklindeki sorusuna, “biliyorum Mehmet, 

çünkü bizim oralarda bir sürü insan böyle gitti ve bir daha geri gelmedi.  Alıp 

götürüyorlar ve bir daha da geri getirmiyorlar. Kesin vurulmuştur, yoksa şimdiye kadar 

niye geri gelmesin?” diye yanıt vermektedir.  Bu diyalog Mehmet’e,  adını bile 
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bilmediği şehirlerde, kendisinin bildiğinden ve yaşadığından farklı bir dünyanın 

varlığını haber veren ilk ipucunu oluşturmaktadır.   

 Mehmet ve Berzan’ın,   martı sesleri eşliğinde Boğaz’a karşı yaptıkları bu 

konuşma sahnesi, önce Boğaz’dan geçen vapur ve martı görüntüleriyle başlamakta, 

sonra kamera profilden yavaş yavaş hareket ederek, bankta oturan iki karakteri arkadan 

görüntülemektedir.  Burada bir süre sabitlenen kameranın bu arka plan konumu ile,   

izleyicinin karakterlerle özdeşleşmesi kırılarak, olayın dışarıdan izlenmesi 

sağlanmaktadır. Ancak Berzan babasının vurulduğunu söylediğinde, kamera ön tarafa 

geçerek, yakın planda onun yüzüne sabitlenmekte ve böylece, izleyicinin karakterle 

özdeşleşmesine izin verilmektedir. İki gencin bu konudaki konuşmaları devam ederken, 

kamera yavaşça pan ve tilt hareketi yaparak, konuşma sırası gelen karakterin yüz 

çekimine odaklanmakta,  diğer karakteri ise çerçeve dışında bırakmaktadır.  

Yönetmenin bu sahnede,  Berzan ve Mehmet arasındaki diyalogu, kesme yerine,  pan ve 

tlit hareketleri ile görüntülemiş olması, bir yandan iki gencin,   farklı kültürel 

ardalanlara sahip olduklarına  vurgu yapmakta, öte yandan, bu farklılığın onlar için 

keskin bir uzlaşmazlık anlamına gelmediği duygusunu uyandırmaktadır.   Daha ileride 

değinilecek olan polis ve Şehmuz arasındaki diyalogda ise, hem geçişlerin hem de 

çekim ölçeklerinin   kullanımına yönelik tercihler, devlet ile Kürtler arasındaki 

uzlaşmazlığın  keskinliğini görsel alana da taşımaktadır.  

   Sahnenin sonunda, Berzan ve Mehmet’in sevgililerini anlattıkları bölümde ise,  

iki karakter yine yakın planda, ancak bu kez aynı kare içerisinde görüntülenmektedir.   

Böylece, ortaya konulan   kültürel farklılık,  evrensel bir konu olan aşkın gündeme 

gelmesi ile birlikte ortadan kalkmış, bu paylaşımın arkadaşlıklarına kattığı yakınlık da, 

iki karakterin  aynı kare içerisinde, birlikte görüntülendikleri çekim ölçeği ile  

görselleştirilmiştir.  

 Karakterlerin farklı planlarda olsa bile,  genellikle aynı kare içerisinde 

görüntülenmesi, Güneşe Yolculuk filminde, yönetmenin sık tercih ettiği bir çerçeveleme 

biçimini oluşturmaktadır.  Bu tür bir çerçevelemeyi,  bir yandan Berzan ve Mehmet’in 

yakınlığının göstergesi, diğer yandan da,  Mehmet’in bir süre sonra  yaşayacağı kimlik 

dönüşümünün habercisi olarak değerlendirmek mümkündür.   Aynı görsel tercih, 

Berzan’ın, Şehmuz ile   birlikte görüntülendiği sahnelerde de dikkati çekmekte ve 



 266

burada arkadaşlık dışında,  aynı etnik kimliğe sahip olmanın verdiği bir aidiyet duygusu 

da vurgulanmaktadır.  Mehmet ile sevgilisi Arzu’nun birlikte olduğu sahnelerde de yine 

aynı  kullanım biçimi tercih edilmiştir. Buna karşılık polisin  Şehmuz’a Berzan’ı 

sorduğu sahnede,  polisin ve Şehmuz’un  yüz çekimleri kesme ile ayrı ayrı verilmiştir. 

Şehmuz ve Berzan arasındaki diyalog ise, aynı karede görüntülenmiştir. Böylece devlet 

ile kürt kimliği arasındaki karşıtlık, görsel alana taşınmakta,  ötekilik, kimlik, aidiyet 

gibi temel sorunsallar,  karakterlerin birlikte veya ayrı görüntüleri ile somutlaşmaktadır.    

    

 

  

 

 

 

 

 

Kameranın bu çerçeveleme biçimi ile kullanılması, daha önce incelenen ‘C Blok, 

Tabutta Rövaşata ve Uzak’ filmlerindeki çerçevelemeden  tümüyle farklı bir nitelik 

taşımaktadır.   Bu üç filmde,  kişiler,   genellikle yalnız görüntülenmektedir. Özellikle C 

Blok ve Uzak filmlerinde, aynı kare içerisinde birlikte görünseler bile, mekanın 

kullanımı ya da birbirlerine olan uzaklıkları açısından incelendiğinde, bu fiziksel 

birlikteliğin, aslında  psikolojik bir yalnızlık duygusunu desteklemek için kullanıldığı 

görülmekte ve bu tercih, karakterlerin yaşadığı yabancılaşma duygusunun,  görsel alana 

taşınmasını sağlamaktadır. Bu filmler, modern kent hayatındaki insanın 

yabancılaşmasını ele almakta ve bu nedenle olguyu görsel alana taşırken,  iletişimsizlik 

ve yalnızlık duygusu ile bağdaştırmaktadır. Güneşe Yolculuk filmi ise, ne Uzak ve C 

Blok’taki gibi, modern kent hayatının  neden olduğu bir yabancılaşmayı ne de Tabutta 

Rövaşata’da olduğu gibi, kentli yeni yoksul kesimin toplumdaki yabancılaşmasını 

anlatmaktadır.  

 Etnik kimlik olgusunu merkeze alan Güneşe Yolculuk filminde ise,   

yalnızlaşma  değil,   aksine bu etnik kimlik aidiyeti üzerinden oluşturulan bir dayanışma 

söz konusudur. Bu bağlamda  filmdeki yabancılaşma olgusu da,  Mehmet’in Kürt 
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kimliğine yönelik hissettiği aidiyet nedeniyle,  kendi kimliğine yabancılaşması ile 

ortaya çıkmaktadır.  Dolayısıyla temada egemen olan bu dayanışma ve yardımlaşma 

durumu, filmin görsel diline de,  karakterlerin  yoğun biçimde,  aynı kare içerisinde ve  

yüz yüze iletişim halinde gösterilmesi ile taşınmıştır.  Mehmet’in yalnızlaştığı ve 

yabancılaşmasının görünür bir niteliğe büründüğü sahneler ise, Berzan’ın ölümüyle 

başlayacaktır.   

 Güneşe Yolculuk filmi,   Kürt kimliğinin toplumsal alandaki konumlandırılışını 

ortaya koyarken,  iki farklı anlamlandırma boyutundan hareket etmektedir. TV haberleri 

ile oluşturulan ilk anlamlandırma boyutunda, Kürtler, cezaevlerindeki ölüm oruçları 

nedeniyle güvenlik görevlileri ile çatışan tutuklular ve  onların yakınları olarak 

tanımlanmaktadırlar. Yönetmen bu tür bir tanımlamayı ortaya koyarken, Berzan’ın bu 

haberlerdeki görüntülerinden yararlanmıştır.  Filmde  Berzan’ın,   TV ekranına 

yansıyan,  polisle çatışma halindeki  bu görüntüleri,   kütlerin potansiyel suçlu 

olduklarına ilişkin resmi söylemi ortaya koymaktadır. Bu resmi söylemi 

somutlaştırmakla birlikte, madalyonun öbür yüzünü ortaya çıkarmaya başlayan ve   

Kürt olarak konumlanmanın ne anlama geldiğini, Mehmet için kişisel bir tecrübeye 

dönüştüren olay ise, filmde yine bir ‘serseri kurşun’ yöntemi ile ortaya çıkartılmaktadır. 

Bir kimlik kontrolü ile başlayan bu olaydan sonra,  Mehmet ve Berzan arasındaki 

arkadaşlık daha da ilerleyecek ve bu arkadaşlığa tanık olan izleyici de Mehmet ile 

birlikte, Kürt kimliğinin yeniden anlamlandırılmasını sağlayacak   bir sürece 

bırakılacaktır.   

  Mehmet’in bindiği minibüste, yanına oturan  genç bir adam, kısa bir süre sonra 

heyecanla inmek istediğini söyleyerek, elindeki çantayı bırakıp, hızla minibüsten 

uzaklaşır.   Bunun hemen ardından kesme ile,   yolda ilerleyen minibüsün arkadan 

görüntüsüne geçilmekte ve kamera,  yolun önünde çevirme yapan polisleri 

görüntülemektedir.  Kimlik kontrolü için minibüsü durduran polisler, Mehmet’in 

yanındaki çantayı ararlar  ve içinde silah bulunca da, çantanın ona ait olduğunu sanıp, 

Mehmet’i sorgulamaya alırlar.  Sorguda şiddete maruz kalan Mehmet’in görünürdeki 

suçu silah bulundurmak olsa da, örtük olarak Kürt olmakla suçlanmakta ve ona 

uygulanan şiddetin temel nedenini de bu düşünce oluşturmaktadır. Tire’li olduğunu 
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söylemesine rağmen, ona inanmayarak ısrarla soruyu tekrarlayan polisler, Berzan’ın 

hediye ettiği Kürtçe kaseti bulduklarında, Mehmet’i daha fazla hırpalarlar.    

 Günlerce karakolda fiziksel şiddete maruz kalan Mehmet, çıktıktan sonra da,  

depolitize edilmiş toplumun ürkekliği nedeniyle, yoğun bir psikolojik şiddete maruz 

kalır. Mehmet, sorgulamadan çıkar çıkmaz, yara bere içinde hemen iş yerine gider, 

ancak patronu başına gelenleri öğrendiğinde, onu işten çıkartır.  Çaresizce evine giden 

Mehmet,  sabah uyandığında,  evin kapısının kırmızı çarpı işareti ile işaretlendiğini 

görür ve bu kez, arkadaşları, başlarının derde girmesinden çekindikleri için, Mehmet’in 

evden ayrılmasını isterler. Böylece Mehmet, olmadığı bir kimlikle tanımlanmanın 

bedelini, evini ve işini kaybederek ödemek zorunda kalır.   Herkesin bir anda sırtını 

döndüğü ve kendisiyle birlikte olmaktan hatta birlikte görünmekten kaçındığı bu 

dönemde,  Mehmet’e evini açan, ona kalacak bir yer ve yeni bir iş bulan, hatta  

sorgulama sürecinde ortadan kaybolduğunda,  peşine düşüp onun bulunmasını sağlayan 

kişi,  Berzan olacaktır. Onu alıp, İstanbul’un yoksul varoşlarındaki evine götüren 

Berzan ile Mehmet arasındaki arkadaşlık bu süreçte daha da gelişecek ve Mehmet, 

kendisi dışındaki bu dünyanın içine girmeye, Berzan aracılığıyla bu dünyayı anlamaya 

başlayacaktır.  

  Berzan, Mehmet’in itham edilmesine,   suçlanmasına ve sonunda da hem fiziksel 

hem de psikolojik olarak cezalandırılmasına neden olan Kürt kimliğini ve onun 

ardındaki geleneksel Doğu kültürünü tümüyle sahiplenmektedir.   Berzan da,  Şehmuz 

da, aksanlı da olsa, Türkçe bilmelerine rağmen, kendi aralarında sürekli Kürtçe 

konuşmakta, Kürtçe müzikler dinlemekte ve böylece kendi kültürlerini İstanbul’da 

yaşatmaya çalışmaktadırlar. Öte yandan  modern kent hayatının bireyci değerlerine 

karşın, Doğu’nun yardımlaşma ve dayanışmaya dayalı geleneksel  değerlerini koruyan 

Berzan,   bu tavrını, Mehmet’e sahip çıkması, ona evini açması, sorgulamadan çıktıktan 

sonra kendi yatacağı yeri ona vermesi,  işsiz kaldığında Mehmet’e para bırakması gibi 

pek çok davranışı ile ortaya koymaktadır.   

 Göçmenlerin büyük bir kısmı, İstanbul’a,  bir iş bulmak, zengin olmak ve  

buraya yerleşmek gibi amaçlarla  gelmelerine rağmen, Berzan,  bir gün mutlaka geri 

dönmeyi, büyük bir ev alıp, Şirvan’la birlikte yaşamayı hayal etmektedir.  Evinin 

duvarlarında ailesinin, memleketinin ve Şirvan’ın asılı duran fotoğrafları, hem bu 
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özlemin  göstergesini oluşturmakta hem de,  geride bıraktığı kültürünün ve belleğinin 

simgesi olarak, Berzan’ı  İstanbul’un modern kent değerleri içerisinde kaybolmaktan 

koruyan,  direnç mekanizmaları olarak işlev görmektedir.    

 Mehmet’in Berzan ile birlikte yaşadığı ve onun dünyasında kendisine de bir yer 

edinmeye başladığı bu süreç, bir akşam üç arkadaşın hep birlikte dinlediği radyo haberi 

ile sona erecektir.     “Ölüm orucu 63.gününü doldurdu. Eğer Adalet Bakanlığı ile 

tutuklular arasında bir uzlaşmaya varılmazsa, ölümler olacağından korkuluyor” 

şeklindeki haberi duyan Berzan ve Şehmuz, kendi aralarında Kürtçe bir şeyler 

konuşurlar ve ertesi sabah da, Mehmet’e biraz para bıraktıktan sonra, Urfa’ya gidiyoruz 

diye, aceleyle evden çıkarlar. Peşlerinden koşan  ancak,  minibüsü kaçırdığı için 

arkadaşlarını yakalayamayan Mehmet bir sonraki sahnede, bir sokak çatışmasının 

ortasında  görülür. İnsanların panikle kaçıştıkları bu kovalamacada Şehmuz’a rastlayan 

Mehmet, ondan, Berzan’ın yakalandığını öğrenir. Akşam haberlerinde,   

“cezaevlerindeki açlık grevinin 65. gününde ölen  bir tutuklunun cenazesini almak için 

çıkan olaylar”dan söz edilmekte ve Berzan’ın ölüm  haberi verilmektedir.  

 Filmde, gerek  çatışmanın olduğu sahnede gereke, bu çatışmanın TV haberleri 

aracılığıyla aktarıldığı sahnelerde, yönetmen İtalyan Yeni Gerçekçi akımını 

çağrıştıracak biçimde, belgesel arşiv görüntülerden yararlanmıştır. Bu arşiv görüntüleri, 

bir yandan   filmin gerçekliğini artırmakta ve izleyiciye,  hikayenin   tarihsel bir olayı  

anlattığını hatırlatmakta, öte yandan da bu hatırlatma ile birlikte,  izleyicinin filmle 

özdeşleşmesi kırılarak,  izlediği şeye yabancılaşması sağlanmaktadır.  Yeşim Ustaoğlu,  

Bulutları Beklerken filminde de,  bu yöntemi kullanmış ve  Rumların Anadolu içlerine 

yapmak zorunda kaldıkları göç sürecini anlatırken,  yine  belgesel arşiv görüntülerinden 

yararlanmıştır.  

 Filmin gerçekçiliğini artırmanın  ve izleyiciyi filme yabancılaştırmanın  bir diğer 

yolu da,   karakterlerin farklı dilleri konuşması ile sağlanmaktadır.  Sesin bu şekildeki 

kullanımı,  kimliğin  toplumsal bir inşa olduğu gerçekliğini hatırlatan önemli 

yöntemlerden birini oluşturmaktadır.429  İki filminde de temel sorunsalını etnik kimlik 

ile ilişkili olarak kurgulayan Yeşim Ustaoğlu, bu yöntemi başarıyla kullanmaktadır.   

                                                
429 Bkz: Hamit Naficy, An Accented Cinema:Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton: Princeton 
University, 2001, s: 1001, aktaran: Asuman Suner, a.g.e., s. 261.  
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 Güneşe Yolculuk’ ta Berzan ve Şehmuz, kendi aralarında sürekli Kürtçe 

konuşurlar. Bulutları Beklerken filminde de, ablasının ölümünden sonra bu kültürle tüm 

bağlarını yitiren Eleni’nin yaşadığı yabancılaşma,   kültürün taşıyıcısı olan dili 

reddederek, uzun bir sessizliğe gömülmesi ile somutlaşmaktadır.  Bu sessizliği aştığı 

zamanlarda ise Eleni, kendi kendine Rumca konuşmaktadır. Geçmişe yaptığı bu içsel 

yolculuk sürecinde   kardeşini bulmak için Yunanistan’a giden Eleni,  filmin sonunda da 

Niko ile Rumca konuşurken görüntülenmektedir.  Her iki filmde de, bu farklı dillerdeki 

konuşmalar, izleyiciye alt yazı ya da başka bir yöntemle tercüme edilmemektedir.  Bu 

tür sahnelerde   ne konuşulduğunu anlamayan izleyici, filmin dışına çıkarak, olup 

bitenler hakkında düşünmek için zaman kazanmaktadır. Film izleme sürecini, 

izleyicinin aktif olduğu ve filmi sorguladığı bir etkinliğe dönüştüren bu tür bir anlatı 

tercihi,   filmi de, bir sanat eseri olma noktasına yükseltmektedir.     

 Gerek belgesel görüntülerden yararlanılması,  gerekse, sesin bu şekildeki 

kullanımı, Yeşim Ustaoğlu’nun her iki filminde de  tekrarlanan unsurlar olarak ön plana 

çıkmakta ve bu anlamda, söz konusu yöntemler,   yönetmenin auter özellikleri arasında 

yer almaktadır.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 Berzan’ın ölümü, Mehmet için bir dönüm noktası olacaktır.  Evsiz ve işsiz 

kalmakla, evinin kırmızı çarpı işareti ile işaretlenmesiyle, ölüm oruçlarında yaşamını 

kaybetmekle, her an risk altında yaşamakla,  özetle Berzan’ın dediği gibi, ‘bir gece 

alınıp götürülmek ve bir daha geri getirilmemek’ ile eş anlama gelen Kürt olmak,  

Mehmet için, arkadaşının ölümüyle birlikte, bilinçli bir tercihe dönüşmektedir. Mehmet, 

hem kendi yaşadıklarına, hem Berzan’ın ölümüne, hem de kürt kimliğinin toplumsal 

alandaki konumlandırılışına ilişkin tepkisini,  çöplükten bulduğu spreyle saçlarını sarıya 
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boyayarak gösterecektir.    Ten rengi ile dikkat çekici bir tezatlık oluşturan bu saç rengi,  

onun   koyu tenini daha da  görünür kılmakta ve böylece,  eskiden esmer olduğu için  

kendisine zorla giydirilmeye çalışılan bu kimliği Mehmet, artık kendi tercihi ile üzerine 

aldığını ilan etmektedir.  

   Karakterin kimlik dönüşümünü simgeleyen bir diğer sahne de,  Mehmet’in halay 

çektiği sahnedir.  Ölmeden önce Berzan,  Kürtçe bir müzik eşliğinde   Mehmet’e halay 

çekmeyi öğretmek istemiştir. Bir kültürün paylaşımını simgeleyen bu sahnede, Şehmuz  

da,   vurmalı bir çalgıyla müziğe katılmaktadır.  Bu sahne ile film, daha önce incelenen 

ve yabancılaşmanın iletişimsizlik,  yalnızlık ve mesafe ile görselleştirildiği filmlerden 

bir kez daha farklılaşmaktadır.  Çünkü halay,  geleneksel kültürün dayanışmacı ve 

yardımsever niteliğini, insanların omuz omuza yaptıkları bir dans ile somutlaştırmakta 

ve yönetmen de, bunu bilinçli olarak perdeye aktarmaktadır.   Üç arkadaşın bu eğlenceli 

halay denemesi,  bir süre sonra yorgun argın yere yığılmaları ile sonlanmıştır.   Mehmet, 

Berzan’ın cenazesini eve getirdikten sonra,   yapayalnız otururken,     yavaşça yerinde 

kalkıp odada yürümeye başlar.  Birden fonda Berzan’ın halay çektikleri müziğin sesi  

duyulur ve Mehmet, öfkeyle bir yandan duvarları tekmeleyip yumruklayarak, öte 

yandan tek başına halay çekmeye çalışır.   Mehmet’in, esmer teni ve sarı saçlarıyla,  hiç 

bilmediği bir müzikte,  bilmediği bir dansı yapmaya çalıştığı bu sahne, onun tüm arafta 

kalmışlığını ortaya koyması açısından, oldukça etkileyicidir. Müziğin ritmi ile birlikte 

Mehmet’in tüm olup bitenlere duyduğu öfke de   artacaktır. Halayın sonunda, yorgun 

argın yere yığıldığında, onun   artık, Tire’li Mehmet olmadığı izleyici tarafından da 

hissedilmektedir.   
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 Filmin bundan sonraki bölümünü, Mehmet’in Doğu’ya yapacağı  yolculuk 

oluşturmaktadır. Arkadaşının  hayalini gerçekleştirmek ve onu memleketine geri 

götürmek için, adli tıptan Berzan’ın cenazesini alan Mehmet, bir pikap çalarak Zoduç’a 

gitmek üzere yola çıkar.  

 Yolculuk teması, Yeşim Ustaoğlu’nun tüm filmlerinde önemli bir unsur olarak 

ön plana çıkmaktadır. İz filminde, bir cinayetin izini sürerken, kendi içsel yolculuğunu 

da yapan bir  polis komiseri, sonunda araştırdığı cinayetin maktulü olmaktadır.  

Bulutları Beklerken’de Eleni’nin içsel yolculuğu, Selanik’te kardeşini bulmasıyla 

sonuçlanmaktadır. Güneşe Yolculuk’ ta ise, Mehmet, arkadaşının cenazesini onun 

memleketine götürmek için yola çıkmakta ve bu yolculuk,  Mehmet’in Berzan 

kişiliğiyle simgelenen  Kürt kimliğini  tanımaya yönelik  yolculuğuna dönüşmektedir.430  

Bu keşif süreci, aynı zamanda Mehmet’in fiziksel ve kültürel alanda yaşadığı içsel 

yolculuğunun,  mekansal izdüşümünü de oluşturmakta ve bu bağlamda filmin adı da, 

Zorduç üzerinden tüm Doğu’yu simgeleyen bir metafora dönüşmektedir.   

 Üçüncü Dünya sinemasında önemli bir yeri olan yolculuk filmlerinde de, diğer 

modernist sinema örneklerinde olduğu gibi,  mekanın kullanımı önem kazanmaktadır. 

“Uçsuz bucaksız üçüncü dünya topraklarının , ‘sonsuz’ dünyasını gösterme  deneyimine 

bağlı olarak, üçüncü dünya sinemasında mekana yönelme duygusu ortaya çıkar. 

Doğanın uçsuz bucaksızlığı, nostaljisi filmlerin biçiminde planlı – sekans ve genel ya da 

geniş açılı çekimler şeklinde kendini gösterir.”431  Mekanın önemi, Yeşim Ustaoğlu 

                                                
430 Yusuf  Güven, “Kalanların Öyküsü: Bulutlar Beklerken”, Yeni Film 8, Ocak – Mart, 2005, s.60. 
431 Teshome H. Gabriel, “Üçüncü Dünya Filmlerine İlişkin Eleştirel Bir Kurama Doğru”, çev: Gülüm 
Şener, derleyen: Esra Biryıldız, Zeynep Çetin-Erus, a.g.e.,   s.110. 
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filmlerinde de oldukça belirgin bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak  

yönetmenin tercihi İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin etkilerini taşıyan politik üslubu, 

karakterleri mekan içerisinde gösterirken, sadece onların psikolojik durumlarını 

aktarmayı amaçlamaz. Yönetmen   aynı zamanda  toplumsal yaşama ilişkin gerçek 

görüntüleri yansıtarak, filmin politik özünü   korumayı da amaçlamaktadır.  

  Filmde yolculuk sürecinin  önemi, bu yolculuğun başlangıcını oluşturan  - filmin 

başında gösterilen,  Mehmet’in,  tabutu arabaya taşıdığı - sahnenin yeniden perdeye 

aktarılmasıyla vurgulanmaktadır.  Ancak izleyici artık, bu  tabutun kime ait olduğunu 

da,   onu taşıyan kişiyi de,  bu sürece nasıl gelindiğini de bilmektedir. Ünlü Kürt 

sanatçısı Ciwan Haco’nun söylediği müzik eşliğinde devam eden ve filmin yaklaşık 

üçte birlik bölümünü oluşturan  bu yolculuk boyunca   Mehmet,  Doğu gerçekliğine  

tanık olmaktadır.  Bu gerçekliğin içinde, bozuk yollar, yıkılmış evler, yasadışı gazete 

satan küçük çocuklar,  ev  duvarlarının  kırmızı çarpı ile işaretlendiği boşaltılmış köyler 

bulunmaktadır.  Yolculuğu sürekli kimlik kontrolleriyle, polis çevirmeleriyle kesilen 

Berzan, kaldığı otelden dışarıya bakarken de, yine arşiv görüntülerinden yararlanılan ve 

olağanüstü hal dönemine ait   tankları, polis çevirmelerini, gözetleme kulelerini 

görecektir.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yolculuğun görsel dildeki anlatımı,  büyük oranda  uzun plan çekimlerden 

oluşan çevre görüntüleri yoluyla gerçekleştirilmiş,  böylece bölgenin doğal güzellikleri 

ile birlikte, yoksunlukları da izleyiciye aktarılmıştır.  Filmde aynı zamanda 
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dedramatizasyon etkisi yaratan bu görüntüler,  aksanlı sinema432  

kavramsallaştırmasında yer alan   zaman-mekan eklemlenmesinin temel  biçimlerinden  

olan   ‘üçüncü mekan’ tipine örnek oluşturmaktadır.  “Sınır bölgeleri, tüneller, limanlar, 

havaalanları, oteller, ulaşım araçları (araba, otobüs, tren) gibi ara mekanları öne çıkaran 

bu modelin yarattığı duygu, geçicilik, geçişkenlik, aradalık, sınırda olma halidir.”433 

Güneşe Yolculuk filminin bu son üçte birlikte bölümünün tümü, fiilen bu tür 

mekanlarda geçmekte ve Mehmet’in kimlik anlamında yaşadığı arafta kalma halini 

görselleştiren bir anlam boyutu kazanmaktadır. Ancak yolculuğun ilerlen döneminde 

Mehmet, bu arafta kalma halini aşacak ve  kendi tercihiyle yeni bir kimlik edinecektir. 

Bu yeni kimliğini, trende tanıştığı gence  ‘Zorduç’lu’ olduğunu söyleyerek ilan eden 

Mehmet,     ‘bir arkadaşım Tire’liydi, Mehmet Kara…’ diyerek,   bir süredir yaşadığı 

etnik yabancılaşmayı da sona erdirmektedir. Yaptığı tercih onu bir anlamıyla yersiz 

yurtsuzlaştırmış, ancak öte yandan ona yeni bir kimlik ve yeni bir yurt kazandırmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
432 Bkz: Hamit Naficy, An Accented Cinema:Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton University, 
2001, s:33-153’ten aktaran: Suner, a.g.e.,  257-263. 
433 Suner, a.g.e., 26.1. 
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E- KAÇ PARA KAÇ 

1- Reha Erdem’in Filmografisi 

BEŞ VAKİT (2006) 

Yönetmen:   Reha Erdem 

Senaryo:   Reha Erdem 

Oyuncular:   Taner Birsel, Aslı Elmaz, Köksal Engür, Sevinç Erbulak, 

Sema Ergeç, Elit İşcan, Ali Bey Kayalı, Yiğit Özşener, Tilbe Saran 

Görüntü Yönetmeni:  Florent Herry 

Kurgu:    Reha Erdem 

 

İNSAN NEDİR Kİ? (2004) 

Yönetmen:   Reha Erdem 

Senaryo:   Reha Erdem- Nilüfer Güngörmüş 

Oyuncular:   Turgay Aydın, Arzu Bazman, Ali Düşenkalkar, Köksal 

Engür, Şenay Gürler, Aydoğan Oflu, Ozan Uygun 

Görüntü Yönetmeni Florent Herry 

 

KAÇ PARA KAÇ (1999) 

Yönetmen:   Reha Erdem 

Senaryo:   Reha Erdem 

Oyuncular:   Taner Birsel, Bennu Yıldırımlar, Zuhal Gencer, Engin 

Alkan, Sermet Yeşil, Bülent Yarar, Ara Güler 

Görüntü Yönetmeni Florent Herry, Jean-Louis Vialard 

Kurgu Nathalie LeGuay 

 

A AY(1988) 

Yönetmen:   Reha Erdem 

Senaryo:   Reha Erdem 

Oyuncular:   Kutluğ Ataman, Ertuğrul Ilın, Özcan Özgür, Münir Özkul, 

Arif Pişkin 

Kurgu:    Natlie LeGuay 
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2- ‘Kaç Para Kaç’ Filminde Yabancılaşma Olgusu 

Reha Erdem’in diğer filmlerine göre  toplumsal göndermeleri daha fazla olan 

Kaç Para Kaç,  sakin ve huzurlu bir yaşam süren   Selim’in,  hayatına beklenmedik bir 

şekilde giren yüklü miktardaki parayla birlikte, adım adım yok oluşa giden öyküsünü 

anlatmaktadır.  Paranın yok ediciliği üzerine kurgulanan hikaye,  batılılaşma sürecinde  

tüketim ideolojisine dayalı değerlerin, insan iradesinin önüne geçerek,   onu teslim 

almasına neden olan   yabancılaşma sürecini ortaya koymaktadır.  

Film,  dar bir sokakta, içe içe geçmiş yüksek apartman bloklarının tepesinden, 

rüzgarla birlikte   aşağıya doğru süzülen bir  dolar görüntüsü  ile başlamaktadır. Böylece 

yönetmen daha jenerik yazıları başlamadan önce,   modern hayatın iki temel simgesini 

görselleştirerek, filmin içeriğine ilişkin bir ipucu vermektedir.  

Martı seslerinin eşlik ettiği görüntü, alt açı kamera hareketi ile çekilmiştir ve 

para,  yere düştüğünde kameranın takibine martı sesleri yerine hafif tempolu bir müzik 

eşlik etmeye başlar. Paranın bir el tarafından alınmasıyla birlikte müziğin temposu da 

hızlanır ve   sahne, elden ele dolaştırılan veya   banka gişelerine uzatılan küçükten 

büyüğe çeşitli miktarlarda Türk lirası ve daha çok da döviz görüntüleri ile  devam eder.   

Parayı   taşıyan insanların yüzlerini   görüntü çerçevesinin dışında bırakan  ve yakın 

çekim ile sadece parayı tutan  elleri gösteren bu sahnede,  hem çekim ölçeği hem de 

kurgu, paranın insandan bağımsız olarak önemli olduğu bir toplumu işaret etmektedir. 

Yaklaşık bir buçuk  dakika süren bu sahnenin ardından,   apartman blokları arasından 

süzülen paranın neden orada olduğunu anlatan hikaye başlamaktadır.  
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Filmin başlangıcındaki görüntülere paralel olarak,  açılış diyalogu da   para ile 

ilgilidir. Yaşlıca  bir kadın,  dükkanından  aldığı gömleğe karşılık Selim’e,  ‘bir indirim 

yapmanız mümkün mü acaba?’ diye sormaktadır.  Soruya yanıt vermeyen Selim, kadına 

para üstü  iki yüz elli bin lirayı  verirken, kamera  bu  para alışverişini yakın çekim ile 

göstermektedir.  Ardından   kadının peşinden   koşan Selim,  ona iki yüz elli bin lira 

daha verirken, ‘para kolay mı  kazanılıyor sanıyorsunuz?’ diye çıkışmayı da ihmal 

etmez. Bu son para alışverişi de, daha öncekiler gibi,   yakın çekim ile perdeye 

yansıtılmaktadır.  

Selim’in kadına söylediği cümlenin, filmde birden çok kez kullanılması,    

izleyiciyi ileride olacaklar konusunda uyarmakta ve onu, film üzerinde düşünmeye 

davet etmektedir. Bu olayda, karakterin davranış biçimi ve söylemi arasındaki çelişki,  

aslında Selim’in vicdanı ile hayat şartları arasında kalmışlığını vurgulamaktadır.   

Paranın kolay kazanılmadığını düşünse de, yaşlı kadının isteğini kıramamış ve onun 

ardından giderek, küçük bir indirim yapmıştır. Bu diyalog,   Selim’in  hem  izleyiciye 

tanıtılması hem de, ilerleyen sahnelerde yaşayacağı dönüşümün boyutunun gösterilmesi 

açısından önem taşımaktadır.  Filmde bu iki işlevi yerine getiren başka veriler de 

bulunmaktadır.  Örneğin Selim, bir adamın cüzdanını çalan iki kapkaççıyı fark ederek, 

adamı uyaracak ve kaçan hırsızları yakalamaya çalışacaktır. Öte yandan karakterin  

dürüstlüğü, sadece iş hayatında ve diğer insanlara karşı olan tavrında değil,  özel 

hayatında da açıkça görülmektedir. Selim, kendisine olan ilgisini her fırsatta açık 

etmesine rağmen, komşuları Nihal’e ilgisiz kalarak, eşine bağlılığını devam 

ettirmektedir.  

Filmin bir sekansında, Selim Esma’yı   parka götürür ve  kızı  arkadaşlarıyla 

oynarken, o da bankta gazete okumaya başlar ve birazdan tesadüfen   Nihal’in de 

gelmesiyle birlikte, kadınla gönülsüz bir sohbete koyulur.  Kısa süre sonra çocukların 

bağrışları, Selim’i ve diğer iki çocuğun annesini bir araya getirir. Çocukların, yerde 

buldukları para yüzünden kavga ettiklerini öğrenen anneler, ‘üç kuruş para için kavga 

edilir mi?’ diye olayı tatlıya bağlamaya çalışırlar.   Ancak paranın miktarını öğrendikten 

sonra diğer iki çocuğun anneleri, gizlemeye çalıştıkları bir telaşla, yüz doları 

birbirlerinin elinden çekiştirerek, ne yapacaklarına karar vermeye çalışırlar. Bu sahnede  

para yine yakın çekim ile görüntülenmektedir. Anneler  parayı bozdurup, paylaşmaktan 
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yanadır, Selim ise, kendilerine ait olmadığı için, onlara itiraz eder  ve yakındaki 

simitçiye seslenerek, ‘yüz dolar kaybettin mi?’ diye sorar. Bu sırada kamera,  omuz plan 

çekim ölçeğinde konumlanarak,   ‘bakayım ağabey’ diye ceplerini araştıran simitçinin,    

bu fırsatı kaçırmak istemediğini gösteren yüz ifadesini kayıt eder. Köşe dönücü 

mantığın bir uzantısı olan bu tavrı, kendilerinde de var olduğu için hemen fark eden 

diğer iki anne, simitçinin bu oyununa fırsat vermezler ve  onlara katılması konusunda  

Selim’e çok da ısrar etmeden, öğle tatilinden önce yetişerek parayı bozdurmak 

amacıyla, aceleyle parktan ayrılırlar. Selim de zaten,  kendisine ait olmayan bu 

paylaşımdan nemalanmak konusunda gönüllü değildir ve kızıyla birlikte parkta kalır.  

Nihal ise bu noktada Selim’e büyük bir şaşkınlıkla, ‘ne kadar dürüstsüzünüz Selim 

Ağabey’ demekle yetinecektir ancak şaşkınlığının boyutu, Selim’in dürüstlüğünün, 

verili sistemde ‘enayilik’ ile eş tutulduğunu göstermektedir.  Selim’in abartılı iyi niyeti 

ve dürüstlüğünü vurgulayan bu tür olaylar,  karakterin ileride yaşayacağı dönüşümün 

boyutunu vurgulaması açısından, yönetmen tarafından özellikle seçilmiş ayrıntılardır.  

Para,   filmin genelinde tüm insanlar arası ilişkilerde egemen olan tek iletişim 

biçimi ve tek sohbet konusudur.  Selim’in ailesinde de en çok konuşulan şey paradır. 

Karakterin,  babasıyla arasında geçen diyalogtan, karısıyla yaptığı konuşmaların büyük 

çoğunluğuna ve   arkadaşlarının onları ziyaretindeki sohbetlere kadar tüm konuşmalar 

aynı eksende gelişmektedir. Hatta Selim dışarıda yemek yerken,   kocasından boşanmak 

üzere olan bir kadının avukatla yaptığı konuşma da,  kadının istediği para ve eşya 

üzerinden gelişmektedir. Selim ise, paranın bu kadar ön planda ve belirleyici 

olmasından rahatsız olmaktadır.  Onun bu tavrı,   altı aydır kendisiyle çalıştığı anlaşılan 

çırağın zam isteğine verdiği yanıtla görülmektedir.   Genç çocuğa  ‘sadece   para 

düşünüyorsun’ diyen Selim,  ‘para için çalışıyorum’ diye yanıt aldığında, daha da 

kızacaktır.  Burada Marx’ın, insanı özgürleştiren ve cinsil bir varlık olma özelliğini 

ortadan kaldıran  her tür emeğin yabancılaşmış emek olduğu yolundaki görüşü 

hatırlanmalıdır.   

Filmin ilerleyen sahnelerinde, Selim’in para ve tüketim karşısındaki bu direncini 

kıran ve karakterin yaşamını değiştiren bir olay  gerçekleşir:   Eve dönüş yolundaki 

Selim, önünde yolcu indiren bir taksiye doğru yönelir   ve müşteri iner inmez, taksiye 

kendisi biner. Bunun hemen ardından gelen görüntülerde kamera,  çabucak   hareket 
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eden taksiyi, taksiden inen adamın panikle aracın   peşinden koşmasını   ve  o anda 

Selim’in de, tam  yanında duran   para çantasını fark ederek,  dışarıdaki adama benzer 

bir panik yaşamasını, ancak hiçbir şey yap(a)madan taksiyle birlikte yol alışını    kısa 

kesmelerle izleyiciye aktarır. Selim, biraz gittikten sonra taksiyi durdurup inerek,  

parayı unutan adamı bulmak için  sokaklarda koşsa da,  başarılı olamaz ve elindeki 

çantayla birlikte eve döner. Bu süreçten itibaren hayatı yavaş yavaş değişecek olan 

Selim’in yaşayacağı bu dönüşüme ilişkin ilk ipuçları daha o gece ortaya çıkacaktır.  

   Yaşadığı olayı kimseye anlatamayan ve eve girer girmez ilk iş olarak çantayı 

saklayan Selim’in yemek masasındaki dalgın ve tedirgin ifadesi,  sabit kamera ile omuz 

çekimden izleyiciye aktarılmaktadır. Zamanla bu tedirginliği daha da artan Selim, evin  

içinde sürekli paranın yerini değiştirmekte,  para çantasını bazen dükkana götürüp sonra 

tekrar eve getirmektedir. Kendisine ait olmayan bu paradan rahatsızlık duymasına 

rağmen, parayı polise götürmeyen karakterin yaşadığı suçluluk duygusu, onu, artık bir 

trafik polisi gördüğünde bile yolunu değiştirme ya da dükkanına gelen bir polisten 

saklanmak için tezgahın arkasına gizlenme noktasına getirmiştir. Selim’in huzuru yavaş 

yavaş, kaybolmaktadır.  

Selim, bu paranın kime ait olduğunu da yine bir taksi şoföründen öğrenecektir.  

Olaydan bir süre sonra, iş  çıkışı    bindiği taksinin şoförü, önce benzine yapılan zamdan 

şikayet eder, giderek devletin soygunculuğundan  ve insanların da devleti örnek alarak 

hırsızlık yaptığından söz eder ve   günümüz Türk toplumunun genel durumunu  atıfta 

bulunan   bu içerikteki monoloğunu bitirirken de, bir bankacının çalıştığı bankadan  beş 

yüz bin dolar çalarak, kayıplara karıştığını söyler.  Üstelik,  taksici, hırsızlık yapan 

memuru suçluyor ya da onu eleştiriyor gibi görünmemektedir.  Bu haberin üzerine 

Selim’in yüz ifadesindeki tedirginliği   gösteren omuz çekim devreye girer.  

Eşini, kızını ve babasını tatile gönderen Selim, onlar gittikten sonra parayı ilk 

kez, torbasından çıkarıp, yatağın üzerine koyar ve kamera bu para yığınını, izleyiciye   

yine, yakın plan çekim ölçeği ile gösterir.  Ardından Selim parayı sayar ve miktarın 

taksi şoförünün söz ettiği paraya çok yakın olduğunu görür. Artık paranın çalıntı 

olduğuna ikna olmuş gibidir ama bu onu henüz rahatlatmaz. Ancak bu süreçten itibaren 

Selim’in dönüşümü yavaş yavaş başlayacaktır ve filmde bu dönüşüme yönelik iki temel 

sinemasal simge kullanılmıştır.  
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İlk simge, Selim’in  parayı sayarken, yanlışlıkla masadaki melek biblosunu 

kırmasıdır.  Yönetmen böylece, karakterin içindeki saf ve vicdani özelliklerin yok oluş 

sürecinin başladığını  vurgulamaktadır.  Bu sekansın hemen arkasından ise, karakter,   

Güneşe Yolculuk filminde açıklanan ve aksanlı sinemalarda kullanılan yolculuk 

görüntüsüne benzer şekilde, vapurla işine giderken görüntülenmektedir.   Ancak bu 

yolculuk sadece sıradan bir iş yolculuğu değil,  bu kez Selim’in kendi içinde yaşayacağı 

dönüşümün ip uçlarını veren, içsel bir yolculuğu da ifade etmektedir. Bu tür 

görüntülerin tipik özelliğinde olduğu gibi, kamera sabittir ve çekim süresi geleneksel 

sinema anlayışına göre uzundur.  Selim karşı açıdan ve genel planda görüntülenmekte, 

böylece ardındaki denizin akıp giden görüntüsü de çerçeveye girmektedir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toptancı İhsan’ın dükkanında yalpan üç kişilik sohbet,   dönemin geçerli 

toplumsal düşünce sistematiğini ortaya koymaktadır.   Ticaretle uğraşmanın etkisiyle, 

piyasanın fırsatçı işleyişinin farkında olan ve bundan yararlanmayı da bilen İhsan’ın  ‘ne 

kadar paran olsun isterdin?’ sorusuna, konuşmadaki  üçüncü kişi, ‘isteklerimi 

ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar’ yanıtını verirken, Selim, ‘onun da sonu yok ki’ diye 

karşılık vermektedir.  Çünkü tüketim toplumunun ideolojik aracı olan reklam sektörü,   

kitle iletişim araçlarını kullanarak, sürekli yeni ihtiyaçlar üretmek ve insanları tüketime 

yönlendirmek için tam kapasiteyle çalışmaktadır.   

 Ardından sohbet, iki karakterin geçmişteki hırsızlık benzeri davranışlarını 

gülerek birbirlerine anlattıkları bir noktaya gelir. Karakterler,  başkalarının yaptığı  

yanlışlık ya da unutkanlıklardan yararlanarak, elde ettikleri maddi kazançları 

anlatmaktadırlar.  İhsan, hem kendi yaşadıklarının hem de arkadaşının anlattıklarının, 
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bir tür hırsızlık olduğunu kabul etmekte ve bununla neredeyse övünmektedir.  80 

sonrası Türk toplumundaki köşe dönücü zihniyetin yansıması niteliğini taşıyan bu 

konuşmalar, bir yanıyla da bu zihniyetin  içselleştirilmesindeki boyutu ortaya 

koymaktadır. Birilerini kandırıyor olmak artık, doğal ve eğlenceli durumlar olarak kabul 

edilmektedir.  Selim de, iki karakterin konuşmasını gülümseyerek dinlemektedir ancak, 

onun hiç bu tür anılarının olmaması dikkat çekicidir.   İhsan’ın son sorusu ise, izleyiciye 

yine filmin ilerleyen sahnelerinde olacaklara ilişkin bir ipucu vermektedir. ‘Para için 

yapabileceklerinin bir sınırı var mı?’  diye soran İhsan’a,  arkadaşı,  ‘var tabii, 

başkalarına zarar vermemek” diye yanıt verir. İhsan bu yanıt karşısında  kahkahalar 

atarak, ‘o biraz zor işte’ der.  Bu cümleyle birlikte, Selim konuşmadan ayrılarak iş 

yerine döner. 

Bir sonraki sekanstan itibaren yaşananlar, Selim’in para için yapabileceklerinin 

sınırsızlığını anlatmaya başlamaktadır. Selim öncelikle bir miktar para vererek, çırağını 

sebep göstermeden işten çıkartır. Böylece parayı dükkana rahatlıkla getirebilecek ve hiç 

yanından ayırmayacaktır.  Ardından gelen   sahnede ise kamera,  dükkanda tezgahın 

altında yere oturmuş Selim’i, üst açı ile görüntülemekte ve karakterin içinde bulunduğu 

kararsızlığı ve vicdanı  çelişkilerin altındaki ezilmişliğini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak  Selim, vicdan hesaplaşmalarına rağmen, sonunda elinin altında duran 

serveti görmezden gelmeyi başaramayacak ve  parayı, küçük miktarlar halinde 

bozdurarak harcamaya başlayacaktır. İlk olarak, eşine bir ruj alan Selim, aynı akşam 

evde yaptıkları konuşmada,  yıllardır karşı çıktığı ev alma fikrini artık kabul ettiğini 
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söyler. Üstelik eşi, oturdukları evi almalarını isterken Selim, daha iyi bir evde yaşamayı 

hak ettiklerini söylemektedir.  Aynı akşam, hala elde yıkadığı bulaşıklardan kurtulması 

için, eşine bulaşık makinesi sözü verir ve sözünü hemen tutar.  Zamanla bozdurduğu 

paranın miktarı artar, daha lüks bir yerde yemek yemeye başlar,  sahte olduğunu bile 

bile, arkadaşına istediği tabloları alır, eşinin uzun süredir istediği pahalı deri koltuğu 

alır, vitrine bakarken rastladığı Nihal’e bile, elbise hediye eder.   

Selim artık eşiyle lüks lokantalara gitmeye başlamıştır. Henüz hiçbir şeyden 

haberi olmayan kadın, bu değişimden mutlu olmakla birlikte, biraz da endişelidir. ‘O 

kadar mutluyum ki, bu durumun  geçici olmasından korkuyorum’ diyen eşine, etraftaki 

insanları gösteren   Selim, ‘bak şöyle bir etrafına, kimse korkuyor mu?’ diye yanıt verir.  

Bu söylem, Türkiye’deki bir gurup ‘kolay para kazanan’ insanın,  rahatça ve hiçbir 

sorunla karşılaşmadan hayatlarına devam ettikleri fikrine atıfta bulunmaktadır.  Selim 

artık, paranın tedirginliğini üzerinden atmış, rahatlamıştır. 

Artık  çalışmaya bakışı da değişen Selim,  dükkana daha geç gitmekte, çalışma 

zamanlarında dolaşarak ve vitrinlere bakarak vakit geçirmekte ve çalışmaktan 

sıkılmaktadır. Bir süre sonra, işe gitmek için vapurla yaptığı yolculuk da ona zor 

gelecek ve bir yıl önce bu yüzden eşiyle bir hafta küs kalan Selim, artık bir araba 

almaya karar verecektir.  Artık tüketim toplumunun büyüleyici etkisine kapılmış, parası 

olan insanlar gibi ‘daha iyi’ yaşamayı öğrenmiştir ve eskiden gereksiz olduğunu 

düşündüğü her şey, şimdi onun için kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak görünmektedir.   

 Bir sonraki  sekansta,  Selim, dükkanına gelen genç bir çocuk tarafından silahlı 

soyguna uğrar ve  kamera, o gün dükkana para çantasıyla birlikte gelen Selim’in, 

soygun anında, çantayı saklamaya çalışan ayağına zoom yapar.   Karakter, kendi 

kazanmadığı parayı kaptırmamak için, hayatını riske atmaktadır ve parayı hırsızdan 

saklamayı başarır.  Genç çocuk, sadece kasadaki paraları alarak, kaçar.  Olayı fark eden 

arkadaşı, Selim’e hemen polise gitmeyi teklif eder ancak, buna yanaşmak istemeyen 

Selim arkadaşına, hırsızın bir gün önce işten çıkardığı çırak olduğunu söyler. İstemeden 

söylediği bu yalanı meşrulaştırmak için de, çocuğa acıdığını ve bu yüzden polise gitmek 

istemediğini anlatır.  Fakat arkadaşı, Selim kadar ‘iyi niyetli’ olmadığı için,  bir süre 

sonra dükkanın yakınlarına gelen çırağı yakalatarak, polise teslim eder. İfade için 

çocukla yüzleşen Selim’in tedirginliği ve suçluluk duygusu, davranışlarına 
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yansımaktadır. Polisin sorduğu sorulara yanıt vermekte güçlenmekte, ağlayıp yalvaran 

çırağın  yüzüne bakamamaktadır.  Ancak polisin ve arkadaşının, konuşması 

konusundaki  ısrarları, onun geri adım atmasını engeller ve Selim,  çocuğun gözlerine 

bakarak,  ‘parayı silahlı soygunla çalanın o olduğunu söyler.’   Kamera, yine yakın 

planda Selim’in yüz ifadesini görüntülemektedir. Üzgün olmakla birlikte, artık kararını 

vermiş bir insanın ifadesini taşıyan Selim, sanki bu kararla birlikte, kendi dönüşümünü 

de somutlaştırmıştır.  Karakoldan çıktıktan sonraki mide bulantısı,  karakterin  vicdan 

hesaplaşmasını  görselleştirmektedir.  Ancak bu hesaplaşma onun dönüşümünü 

engellemeyecek ve karakter, o günün gecesinde bir striptiz bara giderek, bütün geceyi, 

ifadesiz bir yüzle makineye para atıp, kadın dansçıları izleyerek geçirecektir.   Artık 

insani değerlerini yitirmeye başlayan karakterin özel hayatı da, bu yeni yaşam 

biçiminden kaçınılmaz olarak etkilenecektir. 

Selim’in zarar verdiği insanlardan birisi de, bankayı soyarak, parayı takside 

unutan adamdır. Filmin bir yerinden banka soyguncusuyla karşılaşan karakter, ondan 

kaçmayı başarır ve sonra gazete haberinden, polis tarafından aranan bu soyguncunun 

intihar ettiğini öğrenir.  Ailesiyle gittiği tatilde öğrendiği bu haberin paniği ile hemen 

İstanbul’a dönmek isteyen Selim, arabayı eşi ve kızının yanına getirmek için acele 

ederken, az önce kızının oynadığı köpek yavrusunu da kazayla ezecek ve hayvanın 

ölümüne neden olacaktır.  Küçük köpek yavrusu da, tıpkı bankayı soyan adam gibi, 

Selim’in zaaflarının kurbanı olmuştur. 

İntihar haberine aldıktan sonra hemen İstanbul’a dönen Selim, bir deniz 

kıyısında,  iftira attığı çırakla birlikte görüntülenmektedir.  Yaşadığı vicdan azabının 

etkisiyle, muhtemelen para sayesinde çocuğu çıkartmıştır. ‘Bunu neden yaptınız, çok 

dayak yedim, çok korktum’ diyen çocuğa,   ‘ben de’ diye yanıt veren Selim, bu sözüyle,   

filmin başında İhsan’ın arkadaşına söylediği ‘parasız kalmaktan korkuyorsun’ 

söylemini doğrulamaktadır. Bütün hayatı boyunca uğraşsa da, kazanamayacağı kadar 

yüksek miktarda paraya bir anda sahip olan Selim, bu parayı kaybetmekten korkmuş ve 

bunun için de, genç bir çocuğun hayatıyla oynamayı göze almıştır. Şimdi hatasını telafi 

etmek isteyen karakter,   ‘para her yarayı kapatır’  diyerek, ona bir torba para verir. 

Çocuk da, bu düşünceyi doğrularcasına, bir anlık tereddüdün ardından, parayı alıp hızla 

uzaklaşır.  
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Filmde, ülkenin genel insan manzarasını  temsil eden örneklere yer 

verilmektedir. Soygundan az önce dükkana gelen ve çok sayıda gömlek alırken, bol 

miktarda da  döviz bırakan genç kadın gibi, yolda Selim’e çarparak gömleğinin 

yırtılmasına neden olan arabanın şoförü de, üst gelir gurubundaki insanları temsil 

etmektedir. Selim, orta sınıftan biri gibidir ve kapkaççı çocuklar, soyguncu genç ve 

dükkana gelen yaşlı dilenci adam da, Türkiye gerçeğinin diğer yüzünü 

göstermektedirler.  

Benzeri şekilde yönetmen, toplumsal yaşamda yaşanan yozlaşmayı, artık kimin 

hırsız kimin dürüst olduğu konusundaki karmaşayı, Türkiye’yi temsil eden bir vapur  

metaforu ile son derece başarılı biçimde anlatmakta ve bu konudaki kavramları 

tartışmaya açmaktadır.  

İş yerine gitmek üzere yaptığı vapur yolculuklarından birinde, karşı koltukta 

oturan banka soyguncusuyla göz göze gelen Selim,  onun da kendisini tanıması üzerine, 

panikle yerinden kalkıp, daha uzak bir yere oturur. Ancak bu kez göz göze gelerek, bir 

anlamda kendisiyle yüzleştiği kişi,  kendi dükkanını soyan hırsızdır. Bu kez tedirgin 

olan ve panikle yer değiştirmek zorunda kalan, bu genç soyguncu olacaktır. Böylece 

sekans, silahlı çocuğun Selim’den, Selim’in de banka soyguncusundan kaçtığı garip bir 

kovalamaca sahnesine dönüşecek ve herkes birbirinden tedirgin olduğu bir bekleyiş 

içerisinde kıyıya ulaşma telaşına düşecektir. Bu sırada, vapurdaki yaşlı bir kadın, 

cüzdanının yerinde olmadığını söyleyerek, vapurun durdurulmasını ve arama 

yapılmasını istediğinde kamera, bu üç kişinin yüzündeki korkuyu izleyiciye 

aktarmaktadır.  Tam arama yapılacakken, cüzdanın bulunmasıyla,  yolcular arasında bir 

tartışma başlar. Yolcuların bir kısmı, yaşlı kadına herkesi zan altında bıraktığı için 

azarlarken, görsel anlamda izleyici, bu sıradan insanların içerisinde dolaşan üç farklı 

hırsızla iletişim  içerisindedir.   

Benzeri bir sorgulama da, Selim’in arkadaşıyla birlikte aldığı tabloların sahte 

çıkması üzerine, tabloları satan antikacı ile yapılan konuşmada ortaya çıkmaktadır.  

Orijinal Rus tablosu sanarak aldıkları bu tabloların, aslında antikacının kendisi 

tarafından yapıldığını öğrenen iki arkadaş,  onu sahtekarlıkla  suçlamaktadır. Antikacı 

ise, isterlerse   tabloları onlardan üçte bir fiyatla geri alabileceğini söyler. Selim’in 
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bunun dolandırıcılık olduğunu söylemesi üzerine ise, yaşlı adam, ‘hayır, ticaret’ diye 

yanıt verir.   

Günümüz Türkiye’sinde yaşanan yozlaşma nedeniyle tüm kavramların birbirine 

karıştığı, insanların yaptıkları hırsızlıkları bir şekilde meşrulaştırdıkları görülmektedir.  

Aynı şekilde, mağdur ile suçlu da birbirlerine karışmıştır. Bu sahnede Selim ve arkadaşı 

mağdur olarak görülse de, aslında izleyici, Selim’in hiç hakkı olmayan yüksek 

miktardaki paranın her geçen gün daha fazla miktarda harcadığına şahit olmaktadır. 

Diğer karakter ise, antikacıyı dolandırıcılıkla suçlamasından kısa bir süre sonra Selim’e, 

artık zengin olmak istediğini ve bu nedenle de, ‘tarihi eser kaçakçılığı işine girdiğini 

açıklamaktadır.  O da tıpkı antikacı gibi, yapacağı işin, hırsızlık değil ticaret olduğuna 

inanmaktadır. Tarihi eser kaçakçılığının,  ‘sahipsiz bir malı ticari bir mala 

dönüştürmekten başka bir şey olmadığını’ söylemektedir. ‘Üstelik tarihi esere zarar 

gelmeyecek. Belki kanunsuz bir iş tamam, ama bir günahı yok, kimseye bir zararı yok’ 

diyecektir. Selim ise, başta karşı çıksa da, sonradan ‘ne fark eder ki?’ diyerek, 

arkadaşına çok da açık olmayan bir onay verir. Yine de,  ‘kaçakçılar birbirlerini ihbar 

ederek ayakta dururlar oğlum, biliyorsun’ diyerek uyarmak isteyen Selim,  ‘para risksiz 

kazanılmaz’ diye yanıtı ile karşılaşır. Çünkü, artık aslolan para kazanmaktır.   

Bu tür örnekler, Türkiye’de 80 sonrası yaşanan kültürel dönüşümü ortaya 

sermektedir.  Paranın en önemli değer olduğu bir toplumda, ülkenin ekonomik 

politikaları, insanların çalışarak ve başkalarına zarar vermeden zengin olmalarını 

olanaksız kıldığından,  kültürel yapı,  başkalarına zarar vermeyi meşrulaştıracak 

biçimde yeniden düzenlenmiştir.    

 Yönetmen,   diğer filmlerine paralel olarak bu filmde de, insanların hırslarının  

ya da bencilliklerinin sınırsızlığını göstermek için, hayvanları kullanmaktadır.  Selim 

ailesiyle tatile giderken, yolda gördükleri horoz dövüşçüsünün anlattıkları ve dövüşlerde 

sakatlanmış hayvanların görüntüleri yönetmenin bu tercihine örnek olarak gösterilebilir. 

Aynı şekilde,  traktörle koyunlarını satmaya götüren bir köylü de,  ‘köyde bulaşıcı 

hastalık var, hayvanlara geçmeden satalım dedik ama ölü fiyatına alıyorlar’ ifadesi de, 

fırsatçılık ve sömürü  üzerine kurulu toplumsal sistemi resmeden  yeni bir örnek 

oluşturmaktadır. 
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 Çalışmanın temel değer olarak algılandığı ve insani değerlerin maddi çıkarların 

önünde yer aldığı geleneksel Doğu kültüründen giderek uzaklaşan ‘sağlıksız bir 

toplumda’,  yükselen değerlere direnmek için uzun süre çaba harcamışsa da, önüne 

çıkan büyük fırsat karşısında, bu direnci daha fazla sürdüremeyen Selim’in etrafında 

olup biten her şey, tüm yaşadıkları, aslında onun bu yeni davranış biçimlerinin, sistem 

için doğru ve meşru olduğunu göstermektedir.  Giderek kedisini tutsak alan para ve 

sahip olma hırsı, son noktada Selim’i Nihal’e de sahip olma isteğine yönlendirecektir. 

Ailenin kısa bir tatil için evden ayrılmalarından az sonra eve gelen Nihal, Selim’e yine 

ilgi gösterecek ve Selim, paranın yarattığı sahip olma ve tüketme hırsının bir yansıması 

olarak, bu kez Nihal’i geri çevirmeyecektir. Ancak onlar birlikteyken, otobüsü kaçıran 

eşi, babası ve küçük kızlarıyla eve girince, Selim panikle ne yapacağını bilemez halde 

bir iki saniye kaldıktan sonra, ani bir hareketle, kendisini balkondan aşağı atar.  

Selim’in ceseti yerde yatarken cebinden uçuşan paralar da yavaş yavaş aşağıya 

süzülmektedir. Kamera bu paralardan bir tanesine odaklanır ve onun filmin ilk 

başındaki apartman bloklarından aşağıya süzülen para olduğu anlaşılır. 

Böylece film, Selim’in üzerinden günümüz Türk toplumunda Batılılaşmaya 

bağlı olarak yaşanan  yozlaşma ve toplumsal yabancılaşma sürecini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu anlamda film, araştırma kapsamındaki diğer filmlerden farklı olarak,  

karakterlerden birinin yabancılaşmasını değil,  birini   merkeze alarak, tüm topluma 

yayılmış, toplumsal  bir yabancılaşmayı konu edinmektedir. Sürecin  batılılaşma ile 

bağlantısı ise,  dolar ile kurulmaktadır. İzleyiciye yakın plan çekimlerle sık sık 

gösterilen para birimleri içerisinde en fazla göze çarpan para, dolardır.  

 Reha Erdem, diğer filmlerinde olduğu gibi, Kaç Para Kaç’ta da, simgesel 

anlatımlara yer vermekle birlikte,   yabancılaşma olgusunun filmde, görsel unsurlardan 

çok, metinsel söylem aracılığıyla ortaya konulduğu görülmektedir Olgunun görsel dile 

yansıması ise daha çok, mekan kullanımı ve psikolojinin yansıtılmasını sağlayan 

çekimlerde belirgileştirilir.  

Reha Erdem de,   alternatif sinemacıların genelinde olduğu gibi, psikolojik 

durumların ortaya çıkarılmasına önem vermekte ve bu nedenle de,  geleneksel sinemaya 

göre daha uzun süren kamera ölçeklerinden yararlanılmaktadır.   Kaç Para Kaç’da  da 

bu tercih, filmin genelinde yaygın olarak kullanılmıştır. Zaman zaman yakın çekim de 
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kullanılmakla birlikte, yönetmen genellikle omuz ya da bel çekim ile karakteri, yakın 

çevresindeki insanlarla birlikte vermekte ve böylece görüntü içerisindeki insanların 

olaylara tepkilerindeki farklılığı izleyiciye yansıtmaktadır.  

Öte yandan yönetmenin mekan kullanımı ve kompozisyona ilişkin tercihleri de, 

araştırma kapsamında yer alan diğer yönetmenlerinki ile benzerlik taşımaktadır. 

Selim’in iletişimsizliği daha çok kamusal alanda belirginleşmekte, bu yüzden aile 

içerisindeki genel çekimler, ya da arkadaşlarıyla birlikte olduğu kareler,  kişiler arası 

iletişimin yakınlığını vurgulamaktadır.  Selim’in müşterileriyle, çırağıyla ya da Nihal ile 

olan iletişimi ise,  onun dış dünyaya karşı koyduğu mesafeyi vurgulamaktadır.  

 Altı aydır birlikte çalıştığı çırağı ile ilişkisindeki duygusal mesafe, filmde 

karakterlerin iş yerinde sürekli ayrı çekimlerle gösterilmesiyle somutlaştırılmaktadır. 

Birlikte görüntülendikleri karelerde ise, kameranın yerleşim planı ile kullanılan genel 

çekim, iki karakter arasındaki duygusal mesafeyi görselleştirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selim’in çıkakla göz teması kurmaması, o konuşurken genellikle işiyle 

ilgilenmesi, aralarındaki iletişimin çok düşük seviyede tutması,   bu düşünceyi 

pekiştirmektedir.  İki karakterin diyalogları da,   tıpkı Güneşe Yolculuk filminde polis 

ve Yunus’un ya da  C Blok’taki   Selim ile Tülay’ın iletişimsizliğinin görselleştirildiği  

ayrı ayrı çekimler ile verilmektedir.  
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SONUÇ 

“1990 Sonrası Türk Sinemasında Yabancılaşma Olgusu” konulu çalışma, 

sinemanın bir sanat dalı olarak, toplumu yansıtma işlevinin, yabancılaşma olgusu 

bağlamında da  ele alınması gerekliliğine olan inançtan yola çıkılarak hazırlanmıştır. 

Özellikle sol literatürde (ve daha dar bir anlam boyutu ile sağ literatürde de)  olumsuz 

bir anlam atfedilerek kullanılan yabancılaşmanın, gerek toplumsal bir olgu olarak 

taşıdığı önem,  gerekse, bu toplumsal olgunun sinema bağlamında ayrıntılı,  bütünlüklü 

ve eleştirel bir perspektif içerisinde ele alınmamış olması, araştırmacıyı bu çalışmayı 

yapmaya yöneltmiştir.  

Herhangi bir bilimsel çalışmada öncelikle araştırılacak konunun kuramsal bir 

zemine oturtulması gerekliliği, bu çalışmada da geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle, 

çalışmanın ilk bölümünde yabancılaşma olgusuna yönelik kuramsal açıklamalara yer 

verilmiştir. Ancak toplumsal olgular gibi, bu olguları açıklamaya yönelik kuramların  da 

söz konusu toplumun tarihsel süreç içerisinde geçirdiği özgün siyasal ekonomik ve 

dolayısıyla  sosyokültürel dönüşümlerden bağımsız olarak düşünülmesi mümkün 

değildir. Bu yüzden de,     gerek yabancılaşmanın toplumsal bir olgu olarak  reel 

hayattaki  yansıma biçimleri gerekse bu olguyu açıklamaya yönelik kuramsal 

yaklaşımlar,  söz konusu dönüşümlerin etkisiyle  farklılaşabilmekte ve   yeni anlam 

boyutları kazanabilmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın temel amaçlarından birisi, hem 

olgunun hem de olguya yönelik açıklamaların ve   kuramsal yaklaşımların, toplumun 

özgün siyasal ekonomik ve sosyokültürel koşullarına bağlı olarak  geçirdiği  dönüşümün  

ortaya konulabilmesi olmuştur.  Araştırmanın eleştirel niteliğinin ve dolayısıyla 

ideolojik boyutunun ön plana çıkartılabilmesi açısından   son derece önemli olduğu 

düşünülen bu dönüşümü ortaya koyabilme çabası ise, çalışmanın,  siyasal, ekonomik ve 

sosyokültürel  süreçleri   de   içine alan   tarihsel bir perspektife dayandırılmasını 

zorunlu kılmıştır.   

Araştırmanın ilk alt başlığında, söz konusu tarihsel perspektif, kuramsal 

açıklamalar eşliğinde ortaya konulmaktadır.  Ancak bu yaklaşımların  Batı kökenli 

olması,  bu kuramları ortaya çıkaran toplumsal koşulları anlamak amacıyla Batı  

toplumlarının gelişim çizgisinin de  genel bir değerlendirme çerçevesinde ele alınmasını 

gerekli kılmıştır.  Olgunun Türk toplumunda ortaya çıkışı ve gelişimi ise, çalışmanın 
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ilgili bölümünde belirtilen nedenlerle,   Türk toplumunu batılılaşma sürecine yönelik 

eleştirel bir perspektif içerisinde incelenmiştir. Bu eleştirel perspektifin 1990 sonrası 

süreci açıklayan bölümü, aynı zamanda,  çalışmanın ilk varsayımının teorik olarak 

doğrulandığı bölüm olmuştur.  Yabancılaşmanın 1990 sonrası Türk toplumunda ortaya 

çıkan  yeni görünümlerinin  Tüketim Toplumu ve   Yeni Kentli Yoksulluk olguları   ile 

kavramsallaştırılabileceği yolundaki bu varsayımın ikinci boyutunu, bu olgunun 

sinemadaki yansıması oluşturmaktadır ve bu boyut da, çalışmanın son bölümünün 

sorunsalını oluşturmuştur. 

Yabancılaşmanın hem olgusal hem de kuramsal anlamdaki dönüşümünü ortaya 

çıkarma çabası ayrıca, araştırmacıyı tek bir kurama bağlı kalmaktan da  alıkoymuş ve 

çalışma kapsamına uygun birden fazla kuramın araştırmaya   dahil edilmesini 

gerektirmiştir. Bununla birlikte, çalışmada yabancılaşma, sistemden kaynaklanan 

toplumsal bir  olgu olarak değerlendirildiği için,  konuyu psikolojik ya da ampirik 

bağlamda ele alan ve bu nedenle de   anomiye daha yakın durarak,  yabancılaşmayı 

eleştirel ve ideolojik boyutundan soyutlayan   açıklamalar araştırmanın kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

Araştırmada, çalışmada yer verilen   kuramlar içerisinde Marxist kuram temel 

alınmakla birlikte,   yabancılaşma olgusunun çağdaş somutlaşma biçimlerini 

açıklamakta tek başına bu kuramın yeterli olmayacağını da göz ardı edilmemektedir. 

Bununla  birlikte, diğer kuramların da Marxist kuramdan etkilendiği dikkate 

alındığında,  yabancılaşmanın çağdaş yansımalarının da,   özünde kapitalist sistemin iç 

dinamikleriyle yakından ilgili olduğu düşünülmektedir.  

Çalışmanın yabancılaşma olgusunun toplumsal ve kuramsal bağlamdaki 

açıklamalarına yer verilen ilk bölümünün ardından, olgunun Türk ve dünya 

sinemasındaki temsilinin  ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları 

nedeniyle,  olgunun Batı sinemasındaki temsili, ikinci bölümün ilk alt başlığı içerisinde 

ve genel bir değerlendirme çerçevesinde ele alınmıştır.  Bölümün ikinci alt başlığında 

ise, yabancılaşmanın  Türk sinemasındaki temsili ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

amaçla, dönemi temsil eden ve yabancılaşma olgusuna yer veren filmler,   ilk bölümde 

anlatılan kuramlar ve batılılaşma sürecinin toplumdaki etkileri  çerçevesinde analiz 
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edilmiştir. Bölümün sonunda, yabancılaşma olgusunun sinemadaki yansımasının, 

toplumsal yaşama paralellik gösterdiği saptanmıştır. 

En temel anlamıyla ‘bağlamından kopartılmak’ olarak tanımlandığında 

yabancılaşma olgusunun 1960’lı yıllarda  Türk toplumu  için taşıdığı anlam,  1950’li 

yıllarda yavaş yavaş başlayan  sanayileşme sürecinin ilk aşamalarında ortaya çıkan 

dönüşümleri   ifade etmektedir. Köyden kente göç olgusu ile tanımlanabilecek  bu 

süreçte, araştırmanın ilgili bölümünde ayrıntılı olarak anlatılan nedenlerle, kırsal kesimi 

terk eden göçmen kitlenin ‘bağlamından kopartılma’ ve yabancılaşma süreci 

başlamaktadır. Aynı zamanda Batılılaşma projesinin etkisiyle ekonomik yaşamda 

uygulanan liberal politikalar da, bir yandan uzun dönemde etkilerini giderek 

güçlendirecek bir sınıflaşmanın temellerini oluştururken, öte yandan da yaklaşık yirmi 

yıl sonra, toplumu tümüyle kuşatacak bir tüketim kültürünün neden olduğu çözülmelere 

ait ilk ip uçlarını ortaya koymaktadır. Toplumsal yapıda,   göçe bağlı olarak yaşanan bu 

çözülme süreci, 1960’lı yılların filmlerinde    beyaz perdeye aktarılmıştır.  

Söz konusu filmlerde yabancılaşma olgusu, ‘geleneksel-modern’ çatışması 

eksininde belirginleşmekte ve bu çatışmanın nedeni, göçmenin geri kalmışlığından çok,  

verili sistemden kaynaklanan sorunlara bağlı olarak aktarılmaktadır. Bu anlamda 1960’lı 

yılların filmleri, yabancılaşma olgusu ile, araştırma kapsamında açıklanan anomi olgusu 

arasıdaki farkı açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu filmlerde sinemanın  sanatsal 

işlevine uygun olarak, toplumsal sisteme eleştirel bir perspektif ile bakıldığı ve bu 

sistemin dönüştürülmesine yönelik taleplerin ima edildiği görülmektedir. 

1970’li yıllarda bu imalar daha da netleşmiş   ve  yine toplumsal dönüşümlere 

dayalı olarak, yerini daha keskin taleplere bırakmıştır.   Bu süreçte artık Türk 

toplumunda gelişen sanayileşme sürecine bağlı olarak ortaya çıkan yerleşik bir işçi 

sınıfından söz etmek mümkündür ve bu sınıf gerek Türkiye’deki gerekse dünyadaki 

gelişmelere paralele olarak, hak arama mücadelesinde, kapitalist    sistemin iktidarı ile 

çatışma içersine girmiş bulunmaktadır. Toplumsal  yaşamda Marxist literatürde  

açıklanan anlamıyla bir yabancılaşmanın varlığı kadar, bunun anti tezi olarak, söz 

konusu yabancılaşmayı aşmaya yönelik devrimci hareketlenmeler de varlığını 

sürdürmektedir. Dolayısıyla yabancılaşma olgusunun bu dönem Türk sinemasındaki 

yansıması, daha çok işçi sınıfına dayalı öyküler üzerinden kurgulanmakta ve zaman 
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zaman kurbanlar verilse de, açıkça işçilerin ayaklanmasıyla sonuçlanacak bir proleter 

devrimin çağrısı yapılmaktadır. Ayrıca bu dönemdeki filmlerde, 1960’lı yıllardakine 

paralel olarak, hâla geleneksel değerler korunmakta, kapitalist sistemin eziciliğine 

karşın, insanlar birbirine destek olmaktadırlar. Bu anlamda 1960 dönemindeki filmlerde 

yabancılaşma teması daha belirginken, 1970’li yıllarda bu tema, yabancılaşmanın 

aşılmasına yönelik çözüm önerileri ile birlikte  perdeye yansıtılmaktadır.  

1960 ve 1970’li yılların filmlerinde yabancılaşma olgusunun geleneksel modern 

çatışması ekseninde yaşanan kültürel boyutu, geleneksel değerlere sahip çıkılarak 

aşılmaktadır. Aile temel toplumsal kurum olarak filmlerdeki birincil önemini 

korumakta, üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun tüm aileyi etkilemekte ve aile üyeleri 

birlikte hareket etmektedirler. Ayrıca hemşerilik ilişkisi de,  toplumsal yaşamdaki 

etkisini devam ettirmektedir.  Bu  anlamda, söz konusu dönemin Türk filmlerinde   

geleneksel kültürün cemaat toplumuna dayalı  ilişkileri hâla    korunmakta ve bireyin 

hikayesi, ait  oldukları toplumsal birimlerle birlikte ele alınmaktadır. 

1980’li yıllar ise, Türk toplumunda 12 Eylül Darbesi ile ortaya çıkan keskin bir 

dönüşümü ifade etmektedir. Darbe sonrasının faşizan koşulları nedeniyle toplum kısa 

zamanda apolitikleştirilirken, önceki dönemde politik olanlar da, hızla hapishanelere 

kapatılmıştır. Böylece eleştirel niteliğini kaybetmiş, ‘zararsız’ bir toplum 

oluşturulurken, bu toplumun bilişsel yapısı da, sistemli olarak yaygınlaştırılan tüketim 

kültürü ile şekillendirilmiştir. Bireyin önem  kazandığı bu yeni kültürel yapıda, 

geleneksel cemaat ilişkileri ve o ilişkiler içerisinde anlamlı olan tüm değerler hızla 

çözülerek, ‘modern’ hayatın bireyci ve faydacı ilişki biçimleri ile ikame edilmiştir. 

Toplumu yabancılaşmadan kurtarması beklenen işçi sınıfı da, bir yandan tüketim 

toplumunun kapsayıcılığı, öte yandan darbenin sindirici etkisiyle, bu sistem içerisinde 

eritilmiş ve   sınıf bilincini yitirerek metalaşmıştır. Böylece   toplumun yabancılaşmadan 

kurtulma umudu da ortadan kalkmıştır.  

1980’li yıllarda yabancılaşmanın  beyaz perdedeki yansımaları da, bu  toplumsal 

dönüşümlere paralel olarak önceki dönemden farklılık göstermektedir. 1970’lerin, 

yabancılaşmadan kurtulmak için sisteme karşı birlikte mücadele eden devrimci 

işçilerinin eylemlerini anlatan hikayeleri,  1980’li yıllarda, bu işçilerin sistem içinde yok 

olan trajikomik öyküleri  ile yer değiştirmiştir. 1970’lerin filmlerinde yabancılaşmadan 
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kurtulmak için önerilen  devrimci mücadele ise, 1980 sonrası filmlerde, yeni bir çözüm 

önerisi ile yer değiştirmiştir. İslami sinemanın getirdiği bu çözüm önerisi   filmlerde ,   

Fromm’un ilk bağlar açıklamalarını hatırlatacak biçimde,  geleneksel kültüre ve dine 

yöneliş şeklinde  somutlaştırılmıştır. Ancak Marixt kuramda, yabancılaşmanın 

görünümlerinden biri olarak açıklanan din olgusunun,  yabancılaşmayı ortadan 

kaldıracak bir çözüm olmaktan çok, toplumun tevekkülü sayesinde, sistemin sorunsuz 

bir şekilde devamını sağlayacak bir işleve sahip olduğu düşünülmektedir. 

1980 sonrası Türk filmlerinde  yabancılaşma olgusu toplumsal güldürü filmleri 

dışında ayrıca  12 Eylül ve Aydın filmlerinde de yer almıştır. Bu filmlerde de, toplumsal 

güldürülerde olduğu gibi,   ya geleneksel değerlerini korumaya çalıştığı için topluma 

uyum sağlayamayan kimlik bunalımındaki edilgen karakterlerin ya da, söz konusu 

uyumu tümüyle gerçekleştirdiği için, sistem içinde eritilen meta-nesne karakterlerin 

öyküleri anlatılmıştır. Dolayısıyla, 1980’li yıllarda Türk toplumunda,   Marxist kuramı 

ortaya çıkaran koşullar sabit kalmakla birlikte,  bu dönem filmlerinde yabancılaşma 

olgusuna yönelik açıklamalar, Herbert Marcuse ve Eric Fromm’un,  Simmel’den 

etkilenen ve  kapitalizmin ekonomik ilişkilerinden çok,   modern toplum eleştirisinden 

hareketle,  toplum  psikolojisini   ön plana çıkaran bakış açılarına ihtiyaç duymuştur.  

Yabancılaşma olgunsun 1990 sonrası Türk sinemasındaki yansıması ise, üçüncü 

bölümde analiz edilen filmler aracılığıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma 

kapsamına dahil edilen filmler,  daha önce de belirtildiği gibi,  alternatif Türk sineması 

eğilimi içerisinde yer alan yönetmenlerin filmleri   arasından seçilmiştir.  Sinemayı 

modern sinema anlayışı içerisinde algılayan ve bu nedenle eleştirel bir tutumu doğal 

olarak bünyelerinde barındıran bu yönetmenlerin filmlerinde yabancılaşma olgusu, 

tematik bağlam kadar, görsel dil aracılığıyla da vurgulanan bir nitelik kazanmıştır.   

Araştırma bölümünün   temel varsayımını,   1990 sonrası Türk sinemasında 

yabancılaşma olgusunun beyaz perdedeki temsilinin,   tüketim ve kentli yeni yoksulluk 

olguları ile açıklanabilecek bir niteliğe büründüğü iddiası oluşturmaktadır.  Araştırma 

kapsamında incelenen  üç   film, ‘Uzak, C Blok ve   Tabutta Rövaşata’  bu varsayımın  

doğrulandığını göstermektedir.  

İlgili bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, 1980’li yıllarda Türk toplumunda 

yaşanan siyasal ve ekonomik uygulamalar, toplumun iki farklı kesimini  benzer bir 
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yabancılaşma içerisine hapsetmiştir.  Bu sürecin Türk sinemasındaki temsili de, benzer 

biçimde gerçekleşmiş ve gerek tüketim toplumundan nemalanan burjuvazi gerekse, bu 

toplumun dışında bırakılan yeni kentli yoksullar, filmlerin yabancılaşmış karakterlerini 

oluşturmuşlardır.  

Seçilen filmler arasında Tabutta Rövaşata’nın temel karakteri Mahsun,  

topulumun ‘yeni kentli yoksul’ kesimini,  diğer filmlerin karakterleri ise, burjuva 

sınıfını temsil etmektedir ve farklı yönetmenler tarafından çekilen bu filmlerde,  

karakterlerinin  yabancılaşması, modern toplumun yalıtılmışlığı içerisinde yaşanan   

belirgin bir yalnızlık ve iletişimsizlik durumu ile vurgulanmaktadır. Bu noktada 

yabancılaşmanın 1990 sonrası Türk sinemasındaki temsilinin, toplumsal yaşamdaki 

görünümüne paralel olarak,  daha çok  Simmel’in düşünceleri doğrultusunda somutluk 

kazandığı tespit edilmiştir.  İlgili bölümde açıklandığı üzere, Simmel’in  

yabancılaşmaya  yönelik açıklamalarında, modern toplumda bireyin içinde bulunduğu 

toplumsal psikolojinin (nevrasteni: yalnızlık-soyutlanma-değersizlik duygusu) tespiti,  

kapitalist sistem eleştirisinin önüne geçmektedir.   

Söz konusu   yalnızlık, iletişimsizlik ve toplumdan soyutlanma durumu,  Marxist 

kuramda, insanın temel türsel özelliklerinden biri olarak tanımlanan ‘toplumsal bir 

varlık olma’ niteliğini ortadan kaldırmaktadır. Oysa insanın toplumsal bir varlık olması, 

insanların birlikte hareket etme  ve kendi çıkarları için bilinçli eylemde bulunabilme 

potansiyelini gerçekleştirebilmesi açısından oldukça önemli bir nitelik taşımaktadır. Bu 

bağlamda değerlendirildiğinde, 1990 sonrası Türk toplumunda ve dolayısıyla bu 

dönemin sinemasında, karakterlerin toplumdan soyutlanmışlıkları,   onların edilgen- 

nesne kişiliklerinin ve dolayısıyla yabancılaşmalarının temel görünümü olarak 

sunulmaktadır.  

Filmlerde  karakterlerin,  yalnızlık ve toplumdan soyutlanmışlıkları ile temsil 

edilen   yabancılaşmaları,   filmlerin görsel diline de yansımıştır. Araştırmada, apartman 

blokları ve televizyon görüntülerinin, bu duyguların   yansıtılmasında en belirgin 

metaforlar olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Farklı yönetmenler tarafından çekilmiş olmalarına rağmen   Uzak  ve özellikle 

de C Blok filmlerinde,  karakterlerin yaşadığı yabancılaşmanın nedeni tematik anlamda 

belirtilmemektedir. Bununla birlikte,  özellikle C Blok’ta sıklıkla perdeye yansıtılan 
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apartman görüntüleri, modern kent hayatının  bunaltıcılığı ve insana kendisini güçsüz 

hissettiren eziciliğini başarılı biçimde görselleştirmektedir.  Bu görüntüler izleyiciye, 

modern kent hayatının temel mekanı olan apartman bloklarının, insanları birbirinden 

yalıtan ve yalnızlaştıran yapısını çağrıştırmaktadır. 

 Söz konusu iki filmde de,  yabancılaşma olgusunun, iletişimsizlik boyutuyla 

somutlaştırılmasını sağlayan  simge ise televizyondur. Her iki filmde de, karakterlerin 

birlikte ya da yalnız olarak ev ortamında çekilmiş  görüntülerinde, televizyon her zaman 

açıktır.  İlginç bir biçimde, karakterler yalnızken açık olan ekran karşısında 

oturmalarına rağmen, aslında televizyon ile ilgilenmezler ancak, birlikte 

görüntülendikleri uzun ve diyalogsuz sahnelerde,  konuşmak yerine televizyon izlemeyi 

tercih etmektedirler. Bu anlamda televizyon karakterlerin genel kayıtsızlığına vurgu 

yaparken, ikinci durumda,  en yakınlarındaki ile bile iletişime girmedikleri bir 

soyutlanmışlık ve yalnızlık durumuna vurgu yapmaktadır. Bu görsel anlatım, Simmel’in  

modern kent hayatı eleştirisinde belirttiği  ‘fiziksel yakınlığın- duygusal/bilişsel uzaklığı 

artırdığı’ yolundaki düşüncesini akla getirmektedir.  

Karakterlerin iç mekanlarda birlikte görüntülendikleri sahnelerde, aralarında yer 

alan fiziksel uzaklık da,  bu iletişimsizlik ve uzaklık duygusunu pekiştirmektedir.  Öte 

yandan araştırmada yer alan yönetmenlerin modernist sinema geleneğinden 

kaynaklanan dedramatizasyon yöntemini kullanmaları da, karakterlerin 

yabancılaşmasını görsel alana taşıyan bir diğer önemli unsuru oluşturmaktadır.  

Kaç Para Kaç filminde ise, söz konusu iletişimsizlik durumunun çok ön planda 

olmasa da, özellikle filmin ilk sahnelerinde göze çarpmaktadır. Ancak bu filmde 

yabancılaşma olgusunun, bu tür bir iletişimsizlik ve toplumdan soyutlanmışlık 

durumundan çok araştırmanın kuramsal bölümünde yer verilen Marcuse ve Fromm’un 

tüketim toplumuna yönelik açıklamaları ile Simmel’in ‘para ekonomisi’ kavramı 

çerçevesindeki açıklamaları bağlamında ifade bulduğu görülmektedir.  

Araştırmanın bir diğer filmi olan Güneşe Yolculuk ise, yabancılaşma olgusuna 

etnik kimlik bağlamında incelemekte ve bu anlamda, diğer filmlerden ayrılmaktadır.  

Filmin tüm karakterleri, yeni kentli yoksul kesimi temsil etmektedir. Bu nedenle,  

araştırmanın varsayımı doğrultusunda, bunların  yabancılaşmış karakterler olmaları 

gerekmektedir. Ancak filmde, önceki filmlere benzer bir yabancılaşma olgusunu 



 295

rastlanmamıştır.  Aksine film,  batı kökenli bir karakterin, bu kimliğini reddederek, 

geleneksel doğu kültürünü ve o kültüre ait etnik kimliği   sahiplenme sürecini 

anlatmaktadır.  Sistemin kentli yeni yoksul kesime yönelik önyargıları, işsizlik, 

yoksulluk gibi olumsuz etkiler  bu filmde de görülmekte ancak, karakterler tüm bu 

sorunlar karşısında birlikte mücadele etmektedirler. Görsel alana da taşınan bu 

birliktelik, karakterlerin geleneksel kültürün egemen iletişim biçimine uygun olarak, 

sıklıkla yüz yüze iletişim halinde oldukları sahnelerle aktarılmıştır.  Öte yandan  

karakterler, ödenen bedellere rağmen,  kendi yaşamları konusunda karar verme bilincini 

ve dolayısıyla özne kimliklerini de film boyunca terk etmemektedirler.  Bu anlamada 

Güneşe Yolculuk,   diğer dört filmde görüldüğü gibi, yabancılaşmanın temel unsuru 

olan edilgen-nesne karakterleri değil, aksine özne kimliğini konu edinmektedir.  

Güneşe Yolculuk filminde yabancılaşmanın bu türden bir tersine anlatım ile yer 

almasının, bu filmin, araştırma kapsamındaki tek politik film olması ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. 12 Eylül sürecinin apolitik ve bireyci zihniyetinin toplumun büyük 

çoğunluğunu etkilediği düşünülürse,  bu kültür içerisinde biçimlenmiş olan 

yönetmenlerin de bu yabancılaşmadan çeşitli düzeylerde etkilendiklerini ve dolayısıyla 

bu yabancılaşmanın onların filmlerine de yansıdığını söylemek çok yanlış olmayacaktır.  

Politik bir duruşu benimseyen Yeşim   Ustaoğlu’nun karakterlerinde görülen  özne olma 

bilincinin ise,   bu politik duruşun doğal bir sonucu olarak filmlerine yansıdığı 

düşünülebilir. Ancak, filmlerin karakterleri bağlamında   doğrulanabilecek olan bu 

savın, biçimsel bir okuma yapıldığında, çok da geçerli olmadığı görülmektedir. Çünkü 

bu tür bir değerlendirmede, diğer yönetmenlerin,    özellikle    Nuri Bilge Ceylan’ın da,  

politik ve eleştirel bir üslubu benimsediği, net biçimde  görülecektir. 

Güneşe Yolculuk’u yabancılaşma olgusunun temsili açısından diğer filmlerden 

ayıran bir diğer özellik de, bu filmlerde yabancılaşmayı tetikleyen temel bir unsur 

olarak gelenekten kopuş sürecine vurgu yapılmış olmasıdır.  Tüm karakterler, bir 

şekilde ilk bağlarından kopmuş, modern değerlere uyum sağlama süreci içerisinde 

özlerini yitirmiş ve dolayısıyla sahiplenmeye çalıştıkları yeni değerler karşısında 

edilgenleşmişlerdir. Güneşe Yolculuk filminin karakterleri ise,   tam aksine,  kentin,  yok 

edici  modern değerleri karşısında tutunabilmek için,  cemaat toplumunun dayanışmacı 

kimliğine sahip çıkmış,   yalnızlaşmak yerine, kendilerine benzer kişilerle  birlikte 
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olmayı tercih etmişlerdir.  Bu birliktelik,   diline, ırkına, müziğine ve kültürüne sahip 

çıkmaktan kaynaklanan bir muhalefeti kendiliğinden içinde barındırmaktadır. Bu 

anlamda Güneşe Yolculuk filmi, yabancılaşma olgusunu barındırmasa da, araştırmanın 

kuramsal bölümünde yer alan olguya ilişkin açıklamaları doğrulamaktadır.  

Sonuç olarak 1990 sonrası Türk sinemasında yabancılaşma olgusunun geçirdiği 

dönüşüm, filmlerin analizinde farklı kuramsal açıklamaların da dikkate alınmasını 

gerekli kılmıştır. 1960 ve 1970’li  yıllarda toplumsal yaşamda   etkin olarak varlık 

gösteren işçi sınıfı, 1980 sonrası süreçte topluma egemen olan tüketim kültürünün 

etkisiyle, sınıf bilincinden uzaklaşmış ve bu kültür içerisinde eritilmiştir. Buna paralel 

olarak,  1990 sonrası süreçte işçi sınıfı artık  beyaz perdeden yavaş yavaş silinmeye 

başlamıştır. Bu tespitten hareketle, 1990 sonrası Türk sinemasında yabancılaşma 

olgusunun, Marxist kuramdan çok, tüketim toplumunun özelliklerini ve toplumsal 

psikolojisini ön plana çıkartan  Marcuse, Fromm ve Simmel’in kuramları ile 

açıklanabilir bir niteliğe büründüğü   gözlenmiştir.  Ancak bununla birlikte, 

yabancılaşma olgusunun Türk toplumundaki ve Türk sinemasındaki yansıması 

değerlendirildiğinde, olgunun  batılılaşma sürecine bağlı olarak ortaya çakın  ve  

geleneksel modern ekseninde devam eden kültürel boyutunun da   önem kazandığı 

görülmüştür.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 297

KAYNAKÇA 
 
 
1. TÜRKÇE KAYNAKLAR 
 
A. KİTAPLAR: 
 
 
ABİSEL, Nilgün;  Türk Sineması Üzerine Yazılar, Ankara, Alan  
 Yayınları, 1994.   
 
ABİSEL, Nilgün - v.d.;  Çok Tuhaf Çok Tanıdık Vesikalı Yarim Üzerine, 

İstanbul,  Metis Yayınları, 2005. 
 
ADANIR, Oğuz;  Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış-Kuramsal Bir Deneme, 
 Kitap:I-II, İzmir, Eylül Yayınları, 1997. 
 
AHMAD, Feroz ;  Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çeviren: Yavuz Alogan,  

İstanbul, Doruk Yayınları, 2005. 
 
AKBULUT, Hasan;   Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak-Anlatı, Zaman, 

Mekan,  İstanbul, Bağlam Yayınları, 2005. 
  
ATAYMAN, Veysel;  Şiddetin Mitolojisi, İstanbul, Don Kişot Yayınları, 2002. 
 
BARLAS, Tolan;   Sosyoloji, Ankara, Adam Yayıcılık, 1993.  
 
BAYHAN, Vehbi;   Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma,  

Ankara, Kültür  Bakanlığı Yayınları, 1984. 
 
BELGE, Murat;   12 Yıl Sonra 12 Eylül, İstanbul, Birikim Yayınları,1992. 
 
BELGE, Murat;  Türkiye Dünyanın Neresinde, İstanbul, Birikim 

Yayınları, 1993.  
 
BİLGİÇ, Filiz;  Türk Sinemasında 1980 Sonrası Üslup Arayışları, 

Sanat-Sinema Dizisi: 376-13, Ankara, T.C. Kültür 
Bakanlığı  Yayınları. 

 
BORA,Tanıl;    Taşraya Bakmak, İstanbul: İletişim Yayınları, 2005. 
 
 
BOTTOMORE, Tom;  Marxist Düşünce Sözlüğü, Çeviren: Mete Tuncay. 

İstanbul, İletişim  Yayınları, 2001. 
  



 298

CEM , İsmail;  Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi,  İstanbul, Can 
Yayınları, 2004. 

CEVİZCİ, Ahmet;   Felsefe Sözlüğü, İstanbul,  Paradigma Yayınları, 2000. 
 
CEYLAN, Nuri Bilge;  Mayıs Sıkıntısı, İstanbul: Norgunk Yayınları, 2003.  
 
CEYLAN, Nuri Bilge;  Uzak, İstanbul: Norgunk Yayınları, 2003.  
 
ÇAVDAR, Tevfik;  Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İstanbul,İmge 

Yayınları,2004.  
 
ÇİĞDEM, Ahmet;  Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul, İletişim Yayınları, 

2001.  
 
DALDAL, Aslı;  1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal 

Gerçeklik, İstanbul, Homer Kitabevi, 2005.  
 
DEMİRER, Temel- ÖZBUDUN, Sibel; Yabancılaşma, Ankara, Özgür Üniversite 

 Kitaplığı,1998. 
  
DORSAY, Atilla;  Sinemamızın Umut Yılları 1970-80 Arası Türk 

Sinemasına  Bakışlar,  İstanbul, Inkılap Kitabevi, 1989.  
 
DORSAY, Atilla;   12 Eylül Yılları ve Sinemamız, İstanbul, İnkılap  
  Kitabevi, yty. 

 
ERCAN, Fuat;  Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, İstanbul, 

Bağlam Yayınları, 2001.  
 
ERDOST, Barışta;  Karl Marx –Yabancılaşma, Çeviren: Kenan Somer ve  

diğerleri, Ankara, Sol Yayınları, 2003. 
 
ÇETİN-ERUS, Zeynep ; “Manifestolardan Günümüze Üçüncü Sinema 

Tartışmaları”, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya 
Sineması, Derleyen: Esra Biryıldız, Zeynep Çetin-Erus,  
İstanbul, Es Yayınları, 2007. 

 
 
ESEN, Şükran;  80’ler Türkiye’sinde Sinema,  Etham Baskı Tesisleri, 

Eskişehir,   1996. 
 

ESİN, Pars;  İş Bölümü, Yabancılaşma ve Sosyal Politika – 
Kuramsal Bir Yaklaşım, Ankara, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1982. 

 



 299

EVREN, Burçak;  Türk Sinemasında Yeni Konumlar, İstanbul, Broy 
Yayınları, 1990. 

 
GABRIEL, H.Teshome;        “Üçüncü Dünya Filmlerine İlişkin Eleştirel Bir Kurama  

Doğru.”, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Sinema ve  
Üçüncü Dünya Sineması,  Çeviren: Gülüm Şener,  
Derleyen: Esra Biryıldız, Zeynep Çetin-Erus, Es  
Yayınları,2007. 

 
FROMM, Eric;   Hayatı Sevmek, Çev: Ali Köse İstanbul:Arıtan Yayınları,  
    1997. 
 
FROMM, Erich;   Barışın ve Tekniğin Stratejisi, Çevirenler: Fevzi Emir,  
    Kaan H.Ökten, İstanbul, Arıtan Yayınları, 1996.   
 
FROMM, Erich;   Marx’ın İnsan Anlayışı, Çeviren: Kaan H. Ökten. 

İstanbul, Arıtan Yayınevi, 1997.  
 
FROMM, Erich;  Özgürlükten Kaçış, Çeviren: Şemsa Yeğin, İstanbul, 

Payel Yayınları . Bilim Kitapları: 29, 1996. 
 
GÖLE, Nilüfer;   Modern Mahrem, İstanbul, Metis Yayınları, 1993. 
 
GÜÇHAN, Gülseren;  Toplumsal Değişme  ve Türk Sineması,  

Ankara, İmge Yayınları, 1992.  
 
GÜRBİLEK, Nurdan;  Kötü Çocuk Türk, İstanbul, Metis Yayınları, 2001.  
 
GÜRBİLEK, Nurdan;  Vitrinde Yaşamak - 1980’lerin Kültürel İklimi, 

İstanbul:Metis Yayınları, 2001. 
 
 HANCERLİĞİOĞLU, Orhan; Düşünce Tarihi,  İstanbul, Remzi Kitabevi, 1977.  
 
HEGEL, William Friedrich;    Seçilmiş Parçalar, Çev. Nejat Bozkurt, İstanbul,  

  Remzi Kitapevi, 1986.  
 
KAHRAMAN, Hasan Bülent; Postmodernite ile Modernite Arasındaki Türkiye,  
     İstanbul,  Everest Yayınları, 2002. 
 
KAHRAMAN, Hasan Bülent, Sağ Türkiye ve Partileri, Ankara, İmge Kitapevi, 1995.  
 
 
KAYALI, Kurtuluş;              Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması, Ankara,  

1994. 
 
 



 300

KIZILTAN, Güven Savaş;  Çağımızda Yabancılaşma Sorunu,  
 İstanbul, Metis Yayınları, 1986.   

 
KONGAR, Emre;                  İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal  

           Yapısı,  İstanbul, Remzi Kitabevi, 1985.  
 

KONGAR, Emre;                  Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği.  
                                               İstanbul,    Remzi Kitabevi, 1995.  
 
MAGEE, Bryan;                    Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı  

            Felsefesi,Çeviren:  Ahmet Cevizci, İstanbul, Paradigma  
            Yayınları, 2000.  

 
MAKAL, Oğuz;             Sinemada Yedinci Adam, İzmir, Ege Yayıncılık, 1994.  
 
MAKAL,                               Oğuz;Sinemada Yedinci Adam, Türk Sinemasında İç ve  

Dış       Göç        Olayı, İzmir, Ege Yayınları, 1994.  
   
MARCUSE, Herbert;  Tek - Boyutlu İnsan, İleri İşleyim Toplumunun 

İdeolojisi Üzerine İncelemeler, Çeviren: Aziz Yardımlı, 
İstanbul, İdea Yayınları, 1986.  

 
MARCUSE, Herbert;             Us ve Devrim, Hegel ve Toplumsal Kuramın Doğuşu,  

Çeviren: AzizYardımlı.İstanbul, İdea  Yayınları, 2000. 
 
MARDİN, Şerif;   Türk Modernleşmesi,  İstanbul, İletişim Yayınları, 2004.  
 
MARX, Karl;  1844  El Yazmaları – Ekonomi Politik ve Felsefe, 

Çeviren: Kenan  Somer, Ankara, Sol Yayınları, 1993. 
  
MONACO, James;  Bir Film Nasıl Okunur, Çeviren: Ertan Yılmaz, İstanbul, 

Oğlak Yayınları, 2003. 
 
OKTAY,  Ahmet;                  Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, İstanbul, Akyüz  

Kitapevi, 2000.  
 
OKTAY, Ahmet;               Postmodern Tahayüle İtirazlar, İstanbul, İnkilâp Yayınları,  

2000. 
  
ONARAN, Alim Şerif;  Sessiz Sinema Tarihi, Ankara, Kitle Yayınları, 1994.  
 
 
ORÇAN, Mustafa;  Osmanlı’dan Günümüze Modern Türk Tüketim 

Kültürü, Ankara, Kadim Yayınları  5, 2004.                                          
 

 



 301

OSKAY,  Ünsal;  Kitle İletişim Araçlarının Kültürel İşlevleri, İstanbul, 
Der Yayınları, 1993.  

 
OSKAY,  Ünsal;                    Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya- Bilim  

Kurgu ve Korku  Sineması,  İstanbul, Der Yayınları, 
No:133.  

 
ÖZBEK, Meral;  Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul, 

İletişim Yayınları, 2006. 
 
 
ÖZDOĞRU,  Pelin;   Minimalizm ve Sinema, İstanbul, Es Yayınları, 2004.  
 
 
ÖZÖN, Nijat; Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları, 

Cilt I, Ankara, Kitle Yayınları, 1995. 
 
ÖZÖN, Nijat;  Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları, 

Cilt 2, Ankara, Kitle Yayınları, 1995  
 
Hazırlayan:ÖZTÜRK, Ruken;Kader: Zeki Demirkubuz, Ankara, Dost Kitapevi, 2006. 
 
PAPENHEIM, Fritz ;  Modern İnsanın Yabancılaşması, Marx’dan Tönnies’e 

Dayalı Bir Yorum, Çeviren: Salih Ak, Ankara,  Phoenix 
Yayınevi, 2002.  

 
 
REFİĞ, Halit;  Ulusal Sinema Kavgası,   İstanbul, Hareket Yayınları, 

1971.  
 
SARP, Ulaş Erk ve diğerleri; Felsefe Sözlüğü,  Ankara,Bilim ve Sanat Yayınları, 2002. 
 
SARUP, Madam;                   Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Çeviren: A. Baki  
                                               Güçlü,  Ankara, Ark Yayınları, 1995. 
  
SAYIN, Aylin;                       Sorunlar Kenti Antalya: Sorunlar ve Sinema, Sayı:7,  

Yeni Film, 2004.  
 
SCOGNOMILLO, Giovanni; Türk Sinema Tarihi (1896-1997) İstanbul,  Kabalcı  
    Yayınevi, 1998.  
 
SIMMEL, Georg;                    Modern Kültürde Çatışma, Çeviren:  Tanıl Bora.Nazile  

 Kalaycı Elçin Gen,  İstanbul, İletişim Yayınları, 2003.  
 
SMİTH, Geofreyy Nowell;  Dünya Sinema Tarihi, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2003. 
 



 302

SUNER, Asuman;                 Hayalet Ev – Türk Sinemasında Aidiyet Kimlik ve  
                                              Bellek, İstanbul, Metis Yayınları, 2006. 
 
ŞERAİTİ, Ali;                       Medeniyet ve Modernizm, Çeviren:  İsa Çakan, İstanbul,  
                                               Yeni Zamanlar Yayınları, yty.  
 
ŞİMŞEK, Ali;   Yeni Orta Sınıf,  İstanbul, L&M Yay, No:65. 
  
TEKSOY, Rekin;                   Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, İstanbul, Oğlak 

Yayınları, 2005. 
 
TOKER, Nilgün;                    Tarih Felsefesi-  Yayınlanmamış Ders Notları, E.Ü.,  

İzmir, İletişim Fakültesi, 2005.  
 
TOLAN, Barlas;                    Çağdaş İnsanın Bunalımı: Anomi ve Yabancılaşma,  

Ankara, İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi Yayınları 
No: 166, 1981. 

 
TOLAN, Barlas;   Sosyoloji, Ankara, Adam Yayıncılık, 1993.  

 
TORAİNE, Alain;                 Modernliğin Eleştirisi, çeviren: Hülya Tufan, İstanbul,  

Yapı Kredi Yayınları,1994. 
 
TUĞCU, Tuncar;                  Yabancılaşma Problemi, Ankara, Alesta Yayıncılık,  
                                              2002. 
 
TÜRK, İbrahim;  Halit Refiğ Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler, İstanbul, 

Kabalcı   Yayınları, 2001.  
 
 
UÇAKAN, Mesut;                Türk Sinemasında İdeoloji (MTTB Sinema Kulübü, 

Milli   Sinema Açık Oturum Metninden, İstanbul,  
DüşünceYayınları, 1977. 

 
ULAŞ, Sarp Erk vd;   Felsefe Sözlüğü,  Ankara, Bilim Sanat Yayınları, 2002. 
 
 
YAYLAGÜL, Levent;  “1960-1970 Dönemi Türk Sinemasında Düşünce 

Akımları” , Sinemada Anlatı ve Türler,  Hazırlayan: 
Fatma Dalay   Küçükkurt, Ahmet Gürata, Ankara, Vadi 
Yayınları, 2004. 

 
YENİŞEHİRLİOĞLU,Ş;  Birey-Toplum-Devlet İlişkileri, Ankara, Ümit Yayınları, 

1995. 
 
YILMAZ, Atıf ;   Söylemek Güzeldir, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1995. 



 303

 
 
- -   ;   Milli Sinema, Yy:Milli Türk Talebe Birliği  

   Yayınları -1, 1973. 

- -    ;   Avrupalı Yönetmenler,  İstanbul, Kitle Yayınları, 1997.  

 
 
 
B. MAKALELER: 

 
 
AKYILDIZ, Kaya;  “Mavi Anadolculuk”, Modern Siyasi Düşünce: 

Modernleşme ve Batılılaşma Cilt 3.  

 
ATAM, Zahit;                        “Güneşe Yolculuk Var”, Yeni Sinema, Sonbahar, 

Sayı:6, 1999. 
 
ATAM, Zahit-GÖRÜCÜ, Bülent;  Engin Ayça ile Söyleşi: “Türk Sinemasının 

 Periyodizasyonu”, Görüntü Dergisi, Sayı 2, 1984. 
 
AYATA, Ayşe Güneş;           “Gecekondularda Kimlik sorunu, Dayanışma 

Örüntüleri ve Hemşehrilik”. Toplum ve Bilim.  
Güz 1990 /  Kış 1991 . Sayı:51/52.  

 
AYÇA, Engin;  “Alışkanlıklar ve Teknoloji”, Türk Sinemasında 

Kısa Film, Editör: Süleymâ Murat Dinçer, 

Ankara:Kiv Yayınları,1996. 

   
AYÇA,  Engin;                     “Yeşilçam’a Bakış”, Türk Sineması Üzerine  

Düşünceler,Yayına Hazırlayan:  Süleyma Murat 
DİNÇER, Ankara,Doruk Yayınları, 1996.  

 
AYMAZ, Göksel;                  “Uzaktaki Kent, Kentteki Uzaklık”, Varlık Aylık 

  Edebiyat ve  Kültür Dergisi, Ekim, 2003.  
 
AYTAÇ, Ömer – Akdemir, İlhan Oğuz;  “Türkiye’de Yeni Kentli Yoksulluk 

Sorunu”,Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Deniz 
Feneri Yayınları, 2003.  

 
BERMAN, Marshall;            “Modernlik, Dün, Bugün ve Yarın”,  Birikim 

Dergisi, Çeviren: Ümit Altuğ, Sayı: 34, 1992. 
 



 304

BORA, Tanıl;                        “Milliyetçi Muhafazakar ve İslamcı Düşünüşte  
 Negatif Batı İmgesi”, Siyasi Düşünce : 

Modernleşme ve Batılılaşma, Cilt: 3,İstanbul, 
İletişim Yayınları, 2004. 

 
BUĞRA, Ayşe ;                   “Marx ve Modası Geçmiş Bazı Kavramlar: 

Mesela İnsan Kavramı”, Birikim, Sayı: 84. 
 
ÇAĞLAR, Keyder;             “Yabancı Sermayesiz Çevresel Gelişme: DP 

Dönemi”,Geçiş Sürecinde Türkiye,  Derleyenler: 
Irvin C. Schick, E. Ahmet Tonak, İstanbul, Belge 
Yayınları 

 
 
ÇETİN,  Halis ;                    “Gelenek ve Değişim Arasındaki Kriz: Türk 

Modernleşmesi” Doğu Batı Düşünce Dergisi,  
Sayı: 25, 2003-2004 

 
ERGİL, Doğu;                        “Yabancılaşma Teorisinden Klasik Öğretiler”, 

Birikim, Sayı: 50-51, 1979.  
 
 
ERMAN, Fuat;                        “Türk Sinemasında Görüntü Estetiği”, Türk Film  

Araştırmalarında Yeni  Yönelimler, Sayı: 4, 
İstanbul,  
Bağlam Yayınları, 2004.  

 
FİLM EKİBİ;  “Semih Kaplanoğlu ile Söyleşi”,  Yeni Film, Sayı 

8, Ocak-Mart, 2005. 
 
GENCO, Elif;                       “Eşkiya’nın Ölümü” Yeni İnsan Yeni Sinema, 

Bahar 97, Sayı:1.  
 
 GENÇ, Seray;   “Karpuz Kabuğundan Gemiler”, Yeni Film 6, 
      Temmuz-Eylül, 2004. 

 
GÖLE , Nilüfer;                      “80 Sonrası Politik Kültür”, Türkiye Günlüğü, 

Kış, Sayı:21,1992.  
 
GÖLE, Nülüfer ;                     “Batı-Dışı Modernlik Üzerine Bir İlk Desen”,  

Doğu Batı  Düşünce Dergisi, Sayı 2, 1998. 
 
GÖRAL, Burak;                      “Bağımsız Olunca Ne Oluyor?”,  Antrakt ,  sayı: 

75-76., İstanbul, Aralık 2003-Ocak 2004. 



 305

GÖRÜCÜ, Bülent;  “Engin Ayça ile Söyleşi: Türk Sinemasının 
Periyodizasyonu”, Görüntü Dergisi,  Mart, Sayı 2, 
1994. 

 
GÖRÜCÜ, Bülent-ATAM, Zahit;  “Türkiye’de Devrimci Sinema Tartışmaları 1”,  

Görüntü,     sayı 4, 1995-1996. 
 
GÖRÜCÜ, Bülent,  “Türkiye’de Devrimci Sinema Tartışmaları -2: 

Genç Sinema”,  Görüntü, sayı:5, 1996.   
 
GÖRÜCÜ, Bülent;  “O Şimdi Asker: Ama Sinemacı Değil”, Yeni 

Film, Sayı: 2, 2003. 
 
GÖRÜCÜ, Bülent;  “Türk Sinemasında İşçi : 1973  Sonrası-1”, Yeni 

Film, Sayı: 3. Ekim-Aralık, 2003.  
 
GÖRÜCÜ, Bülent; “Hokkabaz: Türk Sinemasının Klişe 

Yolculuğu”,Yeni Film, sayı 12, 2006.  
 
GÖRÜCÜ, Bülent;                   “Türk Sinemasında İşçi : 1973 Sonrası-2, Tarım 

İşçilerinin Durumu : Pamuğun Teri”, Yeni Film 
Sayı: 5, Nisan-Haziran, 2004.  

 
GÖRÜCÜ, Bülent;                “Türk Sinemasının Dönemlendirilmesi Üzerine 

Düşünceler”, Yeni Film, Sayı:6, Temmuz-Eylül, 
2004. 

 
GÜVEN, Tunç;                        “Sokaklar ve Çocukları” , Birikim, Aralık, 

Sayı:116, 1998. 
 
GÜVEN, Yusuf;  “Kalanların Öyküsü: Bulutlar Beklerken”,Yeni 

Film Sayı:8,  Ocak – Mart, 2005. 
 
 
IŞIK, Oğuz;  “Türkiye Kentlerinin Geleceği Üzerine Gözlemler: 

Denizli ve İstanbul    Dersleri”, Birikim, Sayı: 86-
87, 1996.  

HOŞSUCU Esin,  “1990’dan Günümüze Türk Sineması Genel Bir 
Değerlendirme”, Sinemasal, sayı:8-9, Güz 2003-
kış 2004. 

 
KAHRAMAN, Hasan Bülent;  “Avrupa: Türk Modernleşmesinin Xanadu’su – 

Türk Modernleşmesi Kurucu İradesinde Yeni Bir 
Bakış Denemesi”,Doğu Batı Düşünce Dergisi, 
sayı :14, 2001. 

 



 306

KAHRAMAN,  Hasan  Bülent ; “Bir Zihniyet , Kurum ve Kimlik Kurucusu Olarak 
Batılılaşma” ,  Siyasi Düşünce : Modernleşme ve 
Batılılaşma, Cilt: 3, İstanbul, İletişim Yayınları, 
2004.  

 
 
 

KEYDER, Çağlar;                  “Yabancı Sermayesiz Çevresel Gelişme: DP  
  Dönemi”,Geçiş Sürecinde Türkiye, Derleyen: 

Irvin C. Schick, E. Ahmet Tonak, İstanbul, Belge 
Yayınları, 2003.    

 
KILIÇBAY, Mehmet Ali;       “Fakir Akrabanın Tarihi” Doğu- Batı Dergisi, 

Sayı:2,  
1998.  

 
KIRAÇ, Rıza;  “Kapı Aralığında Masumiyet ve Aşk” 25. Kare, 

Sinema Kültür Dergisi,  Ekim – Aralık. Sayı: 25, 
1998.  

 
 
KIRCA, Süheyla;                  “Sinema Endüstrisini Pazarlama ve Promosyon  

Stratejilerinde Yönelimler: Amerika ve Türkiye”  
Türk Film  Araştırmalarında Yeni Yönelimler, 
Sayı: 3, Yayına hazırlayan: Deniz Bayraktar, 
Bağlam Yayınları  Sinema Dizisi:4, İstanbul, 
2003.  

 
KÖKER, Levent;    “Demokratikleşme mi, Modernleşme mi?”,  

Türkiye Günlüğü, Sayı:2, 1998.  
 
 
 
KURTULUŞ, Hatice;            “Mekanda Billurlaşan Kentsel Kimlikler: 

İstanbul’da  
Yeni Sınıfsal kimlikler ve Mekansal Ayrışmanın 
Bazı   Boyutları”,  Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 
Sayı:23, 2003.  

 
LAÇİNER, Ömer;    “Geçen Ayın Bikrimi”, Birikim, Nisan, Sayı:12,  
     1990.  
 
 
MAHÇUPYAN, Ethen ;  “Modern Bireyin ve Bölünmüş Aklın Binyılı”, 

Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 10, 2000.  
 



 307

MAKTAV, Hilmi;  “Türk  Sinemasında Yeni Bir Dönem”, Birikim, 
Aralık 2001-Ocak 2002, sayı:152-153, 2001. 

 
ONBAŞI, Funda Gençoğlu;  “Geleneksel ve Modern: sınırlar ve Geçirgenlik  

 Üzerine”  Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı:25, 
2003- 2004. 

 

ORAN, Bülent;  “Yeşilçam Nasıl Doğdu, Nasıl Büyüdü , Nasıl 
Öldü ve Yaşasın Yeni Sinema”,  Türk Sineması 
Üzerine Düşünceler Hazırlayan: Süleymâ  Murat  
 Dinçer, Ankara, Doruk Yayınları, 1996.   

 
OSKAY, Ünsal;  Sinemanın Yüzüncü Yılında Türk Sinemasında 

Entelektüellik Tartışması,  Derleyen : Süleymâ 
Murat Dinçer, Ankara: Doruk Yayınları, 1996.  

 

ÖNCÜ, Ayşe;  “1990’larda Küresel Tüketim, Cinselliğin 
Sergilenmesi  
ve İstanbul’un Kültürel Haritasının Yeniden 
Biçimlenmesi”,  Kültür Fragmanları – 
Türkiye’de Gündelik  Hayat, Hazırlayan: Deniz 
Kandiyoti, Ayşe Saktanber, İstanbul, Metis  
Yay., 2004. 

 
ÖZTÜRK, Faruk ; “Cumhuriyet ve Ütopya”  Siyasi Düşünce : 

Modernleşme ve Batılılaşma, Cilt  3, İstanbul,  
İletişimYayınları, 2004.  

 
REFİĞ, Halit;  “Türk Sinemasının Yükseliş ve  Çöküşü Üzerine 

Bazı Düşünceler”,Türk Sineması Üzerine 
Düşünceler, Hazırlayan: Süleyma Murat Dinçer,  
Ankara, Doruk Yayınları, 1996.  

 
SAYIN, Aylin;   “Sorunlar Kenti Antalya: Sorunlar ve Sinema”, 

Yeni Film, sayı.7 , 2004. 
 
SUNAT, Haluk;    “Yabacılaşma ve Birey (II)”, Birikim, 1996. 
  
 
SUNER, Asuman;   “1990’lar Türk Sinemasından Taşra Görüntüleri:  

 Tabutta Rövaşata’da  Agorofobik Kent, Açık 
Alana Kapatılmışlık ve Dehşet”  Toplum ve 
Bilim, Güz. Sayı:94.  

 
 



 308

TEKELİ, İlhan; “Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi 
Konusunda  
Bir Üst Anlatı Modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce”,   Siyasi Düşünce : Modernleşme ve 
Batılılaşma,  Cilt  3, İstanbul, İletişim Yayınları, 
2004. 

 
TİMUR, Taner;  “Çok Partili Hayata Geçiş”, Geçiş Sürecinde 

Türkiye,  Der: Irvin C. Schick,E. Ahmet Tonak, 
İstanbul, Belge Yayınları, 2003. 

 
TOKER, Nilgün- TEKİN Serdar;   “Batıcı Siyasi Düşüncenin Karakteristik Evreleri, 

Kamusuz Cumhuriyet’ten Kamusuz Demokrasiye”,  
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 3: 
Modernleşme ve Batıcılık, İstanbul, 
İletişimYayınları, 2004.  

 
TOPRAK Eren,   “Toplumsal Değişme ve Türk Sineması”,  
  Sinemasal, sayı: 8-9, güz 2003 – kış 2004. 
 
TUNÇ, Güven;   “Sokaklar ve Çocukları”, Birikim, sayı:116, 1998. 
 
 
YAVUZ, Hilmi;  “Batılılaşma Değil, Oryantalistleşme”, Doğu Batı  

Düşünce Dergisi, Sayı 2,1998.  
 
UFUK, A;  “Komser Şekspir ya da Bay Çetin’in Küfur 

Sineması”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı 9, 
2001.   

 
YAVUZ, Hilmi; “Modernleşme: Parça mı, Bütün mü? Batılılaşma:  

Simge mi, Kavram mı?”  Siyasi Düşünce : 
Modernleşme ve Batılılaşma,Cilt 3, İstanbul,   
 İletişim Yayınları, 2004. 

 
 

CAN, Yücel,    “Yoksulluğun Yeniden Üretildiği Mekanlar 
Olarak Kentler”, Editörler:  Ahmet BİLGİLİ, 
Emre- ATLAN, İbrahim, Yoksulluk  
Sempoyumu, Cilt 2, İstanbul, Deniz   Feneri 
Yayınları, 2004. 

 
 
 
 
 



 309

B.ÇEVİRİ MAKALELER: 
 
 

BORDWELL, David    “Modernizm, Minimalizm ve Sinema” Yeni 
Sinema. Ççeviren: Adnan Ufuk. Sayı: 7.                  
     

SAİD, Edward      “Gelenek”.   Doğu Batı Dergisi.  Çeviren: 
Hüsamettin   Arslan. Sayı: 25 

 
SHILS,Edward,    “Gelenek”, Çeviren: Hüsamettin Arslan, Doğu 

Batı,     Düşünce Dergisi, sayı 25.  
 
                            
 
2. İNGİLİZCE KAYNAKLAR: 
 
BORDWELL, David; “Citizen Cane”,  Movies and Methods, Bill 

Nichols, (Ed.), University of Columbia  Pres, 1976. 
 
BORDWELL, David;           The Way Hollywood Tells It, England :  
  University of    California  Press, 2006. 
 
ILDIRAR, Sermin, “The Freedom of Film Viewer in the Shade of His 

Mental Models”, Bahçeşehir University Freedom 
and Prejudice Conference, İstanbul,   (5 Ekim 
2006). 

 
KALKER, Robert Philip                The Altering Eye Contemporary  International 
                                                      Cinema, New York: Oxford University Pres. 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 310

YAYIMLANMAMIŞ TEZLER 
 
KARATEKİN, Türkşan; Başlangıcından Günümüze Türk Sinemasına 

Genel Bir Bakış,Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü,   Yüksek Lisans Tezi, 1998.  

 
MAKTAV, Hilmi ;  1980 Sonrasında Türkiye’de Yaşanan İdeolojik 

ve Kültürel Dönüşümlerin Türk Sinemasına 
Yansımaları Yansımaları, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema – 
TV Anasanat Dalı, Doktora Tezi, 1998 

 
TUNÇ, Ayça;                        Bağımsız Sinema: Doksanlı Yıllar ve Sonrası 

Türk Sinemasında Alternatif Yönelimler”,   
E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo – Televizyon 
Sinema  
Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, 2005.  

 
 
 
 
3. ELEKTRONİK KAYNAKLAR:  
 
http://www.cinemetrics.lv/ (03.06.2006) 

Clayton Trapp ,”Modern Times”, 

http://claytonandtheresa.users.btopenworld.com/ModernTimes.html, (03.12.2006).  

http://www.davidbordwell.net/ (02.02.2007) 

http:// www.dergi.org/012000/0904.htm. (09.07.2006). 

http://www.karasite.org/research/arabesk/, (05.06.2006). 

www.kısafilm.com (11.12.2006) 

http://www.pranga.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=9,  

(11.12.2006). 

http://www.pranga.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=9, , 

(14.01.2007) 

http://sinemasal.blogcu.com/ (08.11.2006). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman. (12.01.2006) 

 



 311

ÖZGEÇMİŞ 

 

 15 Temmuz 1972 yılında Ankara’da doğdu. İlk , orta ve lise öğrenimini, 

İzmir’de Cemil Midilli İlkokulu ve İnönü Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında Ege 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım ve Reklamcılık Bölümü’nü 

kazandı ve 1992 yılında mezun olarak, lisans eğitimini bitirdi.  

 1993 yılında Yeni Asır Gazetesi’ne bağlı Kanal 1, Yeni Radyo ve Kanal 99 

isimli radyo kanallarında haber editörlüğü yaptı. 

 1994 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Anabilim 

Dalı’nda yüksek lisans programına girmeye hak kazandı. 1998 yılında ‘TRT-1 ve ATV 

Ana Haber Bültenlerindeki Siyasi Haberlerin  Kamuoyu Oluşturmadaki Etkisi’ isimli 

tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

 1995 yılında yerel TV kanalı olan Kanal-1’de reklam metin yazarı ve trafiker 

olarak görev yaptı. 

 2000 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon ve 

Sinema Anabilim Dalı’nda açılan doktora programına girmeye hak kazandı. 

 2002 yılından itibaren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Sinema Televizyon Ana sanat Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

 

AKADAMİK ÇALIŞMALARI  

Bildiri ve Seminerler 

 “Semiological Reading in TV News”, International Symposium, Analytic 

Approaches to Visual Communication, 17-18 April, 2002. 

 “Ticari Sinemaya Karşı Sanatsal  Bir Karşı Duruş: Zeki Demirkubuz 

Sinemasında Minimalizm, İletişimde Yeni  Mekanlar, Mecralar , İmgeler ve Söylemler, 

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi I. Asistanlar Sempozyumu,  26-28 Mart 2003. 

 “Üçüncü Sayfa”, İzmir Sanat , 5 Şubat 2004. 

 “Trainspotting” , İzmir (Türkiye) Beyin Haftası Etkinliği, 17 Mart 2005. 

 

 

 



 312

 

ÖZET                                                                                      Arzu ERTAYLAN  

1990 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA YABANCILAŞMA OLGUSU 

 Toplumsal olgulara karşılık gelen tüm kavramlar gibi, yabancılaşma kavramının 

anlamı da,   toplumsal yaşamda ortaya çıkan siyasi,  ekonomik ve sosyo-kültürel 

dönüşümlerin etkisiyle, değişikliğe uğramaktadır.   Dolayısıyla bu kavrama karşılık 

gelen olgunun toplumsal yaşama yansıması da,    toplumdan topluma değişeceği gibi, 

aynı toplum içerisinde de, zamanla  farklı gelişim çizgileri gösterecektir. Bu nedenle 

doğal olarak, yabancılaşma olgusunun Doğu ve Batı toplumlarında ortaya çıkma ve 

gelişme süreci de birbirinden farklı bir evrim süreci izleyecektir.  

 Batı toplumlarında yabancılaşma olgusu, dinsel bir temele dayanmaktadır. Bu 

nedenle henüz bireyin olmadığı ortaçağ Avrupa’sında kavram,  daha çok idealist bir 

bakış açısı içerisinde açıklanmıştır. Bu süreçte yabancılaşmanın,   somut insanı 

ilgilendiren toplumsal bir olgu olarak değil, daha çok Tanrı ile ilişkili olarak açıklandığı 

dikkati çekmektedir.  Ancak, Aydınlanma Dönemi ile birlikte başlayan  toplumsal-

ekonomik ve siyasal dönüşümler, yabancılaşma kavramına  yönelik açıklamaları da 

etkilemiş ve kavram, bu süreçten itibaren materyalist bir temele oturtularak, toplumsal 

bir olgu olarak değerlendirilmiştir.  Bu bağlamda Batı toplumları için yabancılaşma 

olgusunun toplumsal bir nitelik kazanması,  modernizm sürecinde bireyin ortaya çıkışı 

ile birlikte gerçekleşmiştir.  Dolayısıyla, bu olgu Batı’da, modern  toplumun ekonomik 

temellerini oluşturan kapitalist sistem eleştirisinden , kentleşme sürecine kadar çeşitli 

unsurların ön planda tutulduğu kuramsal açıklamalar çerçevesinde ele alınmıştır.  

 Bir Doğu toplumu olan Türkiye’de ise, yabancılaşma olgusunun dinsel bir temeli 

bulunmamaktadır.  Varlık-görünüş birliğine dayalı  bu toplumsal yapıda, yabancılaşma 

olgusu, siyasal iktidarlar tarafından uygulanan modernleşme/batılılaşma politikalarının,  

toplumsal yaşamda ortaya çıkardığı dönüşümlere bağlı olarak görünürlük 

kazanmaktadır. Bu durumda yabancılaşma olgusunun Türk toplumundaki 

görünümünde, sadece Batılı kuramlara dayanmamın mümkün olmadığı, Türk 

toplumunun özgün tarihsel ve toplumsal koşullarının da göz önünde tutulması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  
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Gerek bir kitle iletişim aracı olarak, gerekse bir sanat dalı olarak toplumsal 

olguların kitlelere aktarılmasında önemli bir yeri olan  sinema, bu anlamda toplumu 

yansıtan bir ayna işlevini üstlenmektedir. Özellikle popüler ve ticari sinema anlayışının 

dışında kalan ve sinemanın sanat olma özelliğini ön planda tutan alternatif sinema 

anlayışı  içerisinde, toplumsal konuların özgün bir dil ile  perdeye yansıtılması, birincil 

bir önem kazanmaktadır. Bu anlamda, temelleri Osmanlı Devleti dönemine kadar 

uzanan yabancılaşma olgusu da, Türk sinemasının kendi gelişim süreci içerisinde,  

özgün sinemasal üsluba sahip olduğu dönemden itibaren, filmlerin içeriğinde farklı 

boyutlarda ve niteliklerde yer edinmeye başlamıştır. Ancak, nasıl ki olgunun toplumsal 

yaşamdaki görünürlüğü, farklı dönemlerde farklı biçimlere bürünüyorsa,  sinemadaki 

yansıması da,   toplumsal yaşamdaki bu farklılıkları yansıtır biçimde, dönüşüme 

uğramaktadır. Bu bağlamda, 1990 sonrası Türk sinemasındaki yabancılaşma olgusunun 

açığa çıkartılması için, olgunun daha önceki dönemlerde sinemada nasıl temsil 

edildiğini açıklamak ve günümüz Türkiye’sinde,  tüketim kültürü ve kentli yeni 

yoksulluk kavramları ile somutlaştığı düşünülen  yabancılaşmanın bu dönüşümünü, 

tarihsel ve toplumsal bir perspektife oturmak gerekmektedir. 
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ABSTRACT:                                                                       Arzu ERTAYLAN  

 

ALIENATION IN POST-1990 TURKISH CINEMA  

Like all concepts corresponding to social conditions, the definition of the 

concept of alienation has undergone a change with the effects of political, economic and 

socio-cultural transformations in social life. Therefore, the reflection of this concept on 

social life both changes from society to society, and displays different paths of 

development in time span within a single society. In this respect, the emergence and 

development of alienation in Eastern and Western societies follow different paths of 

evolution from one another.  

Alienation in Western societies grounds on religious factors. Thus, this concept 

was elucidated through a rather idealist perspective in Medieval Europe which had not 

witnessed the emergence of the individual yet. In that time, alienation was defined in 

relation to God rather than as a social fact concerning the individual. However, social, 

economic and political transformations initiated together with the Enlightenment Period 

influenced the definitions of alienation; and this concept has been put on a materialistic 

base and evaluated as a social phenomenon. Accordingly, the concept of alienation 

acquired a social characteristic in Western societies in the period of modernism together 

with the emergence of the individual. Hence, this social fact has been discussed in the 

West within the frame of theoretical explanations that highlight various factors 

including the criticism of capitalist system shaping the economical foundations of 

modern society, and the urbanization period.  

In Turkey, which is an Eastern society, alienation hasn’t a religious base. In this 

social structure based on the unity of existence-appearance, alienation gains visibility in 

relation to the modernization/westernization policies applied by governments and the 

social transformations triggered by these policies. Therefore, while analyzing the 

appearance of alienation in Turkish society, it is hardly possible to rely only on Western 

theories, and it is essential to take into consideration the authentic historical and social 

conditions of Turkish society.  
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Cinema, both as a mass communication tool and an artistic way of expression, 

plays a significant role in transmitting social facts to masses by undertaking the task of 

holding a mirror that reflects the society itself. Screening social subjects through an 

original cinematic language is attributed foremost significance especially within the 

scope of alternative cinema that excludes itself from popular and commercial cinema, 

and emphasizes the artistic characteristic of cinematic expression. In this sense, the fact 

of alienation, whose origin goes way back to the Ottoman Period, has started to its take 

place in movies in different dimensions and characteristics ever since the Turkish 

cinema gained an original cinematographic style within the period of its development. 

Yet, as the appearance of alienation in social life embodies different shapes in different 

periods, the reflection of this fact in cinema has undergone a change in parallel with the 

transformations in social life. Consequently, in order to explore the concept of 

alienation in post-1990 Turkish cinema, it is necessary to reveal how this fact was 

represented in cinema in earlier periods, and to discuss the transformation of alienation 

in today’s Turkey through a historical and social perspective taking into consideration 

that this social phenomenon has been materialized with the concepts consumption 

culture and the new poverty in cities. 

 

 

 

 
 
 
 
 


