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    ÖNSÖZ 

 

 İki yaşımdayken ailem İstanbul’ a ekonomik nedenlerle göç etmek zorunda 

kaldı. Dört, beş yaşına kadar yazın köye gidip geliyordum. Ama ondan sonra, yirmi 

yaşıma kadar köyüme hiç gidemedim. Yıllar sonra tekrar köyüme dönünceye kadar 

İstanbul, benim için hep zorunda olarak bulunduğum ve bir gün geri döneceğim bir 

beton yığını olarak kaldı. Ancak köyüme döndükten, memleketimin güzelliklerini 

gördükten sonra İstanbul’un da güzelliklerini farketmeye başladım. 

 

 Belgesel filmimde farklı ülkelerden, farklı nedenlerle gelen insanların öykülerini 

ve bir tiyatro grubunda buluşmalarını konu aldım. Ben de bu tiyatro grubunun bir 

oyuncusuyum. Ilginç ve güzel olan ele aldığım konunun içinde benim de yer almam. Bu 

çalışma aynı zamanda kendi sürgünlüklerimin izini sürdüğüm bir yolculuk oldu. 

 
 Başta tez danışmanım ve değerli hocam Prof. Dr. Semir Aslanyürek olmak 

üzere, değerli hocam Prof Dr. Selahattin Yıldız, sevgili arkadaşım Delal Aydın,  Haydar 

Darıca, İlker Cörüt, Nurten Demirbaş ve Abdurrahman Çelik’e  yaptıkları değerli 

katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 
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ÖZET 

 

 

 Bu çalışma sürgün duygusunun bir analizini yapmayı hedeflemektedir. Sürgün 

kavramı hem fiziksel hem de metaforik olarak ele alınmıştır. Buna bağlı olarak, sürgün 

duygusu sadece bir grup insanın yaşadığı bir deneyim olarak değil, modern dünyanın 

ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Bunun için çalışmanın ilk bölümünde 

sürgünün aidiyet ve “ev” kavramlarıyla ilişkisi ve yine bunlara bağlı olarak “yabancı” 

ve milliyetçilik kavramları karşısındaki konumu tartışılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

günümüz dünyasındaki büyük ölçekli demografik değişimin sürgün bağlamında ele 

alınmıştır. Kendisi de entelektüel bir faaliyet olan belgesel film çalışmam açısından 

entelektüel ve sürgün ilişkisi tartışması hayati önemdedir. Ayrıca mekân bağlamında 

sürgünün nasıl deneyimlendiği analiz edilen bir diğer konudur. Çalışmanın ikinci 

bölümü sinemada sürgünün nasıl ele alındığına ilişkindir. Gerek filmlerin içerikleri 

gerekse de filmleri yapanların üçüncü dünya kökenli oluşları göz önüne alınarak 

“Bağımsız Ulusaşırı Sinema” örnekleri odaklanılmıştır. “Aksanlı Sinema” da denilen bu 

sinema türü sürgün üzerine bir tartışma için uygun bir zemin sunmaktadır. 
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ABSTRACT 

 

 

 This study aims to analyze the sense of exile. The conception of exile is taken 

with its both physical and metaphorical senses. Related to this, the sense of exile is 

evaluated a part of modern world, but not as an experience limited to only a group of 

people. To do this, at the first part of the study it is tried to discuss the relation between 

exile and the terms of belongness and “home” as well as, in relation to the former, the 

position of exile in front of the term “stranger” and nationalism. Also the large scale 

demographical transition in today’s world is evaluated in the context of exile. For my 

documentary film work, which is also an intellect act, it is crucial to discuss the relation 

between the intellectual and exile. In addition, it is analyzed the experience of exile in 

terms of space. The second part of the study is about how exile is dealt with at cinema. 

Considering both the contents of the films and the filmmaker’s Third World origin, it is 

focused on the samples of “Independent Transnational Film Genre”. This cinema genre 

which is also called as “Accented Cinema” serves a proper base for a discussion on 

exile. 
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GİRİŞ 

 

Sürgün, diyor Edward Said, “bir insan ile doğup büyüdüğü yer arasında, 

benlik ile benliğin gerçek yuvası arasında zorla açılmış olan onulmaz bir gediktir: 

Özündeki kederin üstesinden gelmek mümkün değildir.”1 Bu çalışma bu sürgün 

tanımını kendisine temel olarak almaktadır. Sürgün bir yandan insanın doğup 

büyüdüğü topraklardan, içinde yaşadığı kültürden kopmasıdır. Öte yandan, 

fiziksel bir kopuşa bağlı olarak ya da değil, sürgünlükteki “benlik ile benliğin 

gerçek yuvası” arasındaki ayrılma hali, diğer bir deyişle, sürgün duygusu, bu 

çalışmanın odağında durmaktadır. Bu anlamda sürgüne, sayıları göz ardı 

edilemeyecek kadar çok olsa da, bir grup insanın yaşadığı bir deneyim olarak 

bakmak oldukça kısıtlayıcı bir bakış açısıdır. İleride daha ayrıntılı bir şekilde 

tartışılacağı gibi bu duygu, yani üzerimize yapışmış olan kimsesizlik duygusu, 

modern hayatın ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

 Sürgün, aidiyet kavramı çerçevesinde tanımlanabilecek, bir yerlere ait 

olmak hissiyatından bağımsız düşünülemeyecek bir kavramdır. Boşluğa asılı 

kalmak, hiçbir yere ait olamamak duyguları sürgün duygusunun parçalarıdır. 

Aidiyet, aynı zamanda, insanın mekânı ile kurduğu bir ilişki olarak görülebilir; 

insanın mekânı kendisinin bir parçasıdır. Bir yere ait olmama duygusunu belki de 

en iyi Angelopoulos’un filmlerindeki bitmek bilmez yolculuklar yansıtmaktadır. 

Bu yolculuklar hem bir yerden bir yeredir, hem de duygu olarak tüm filme 

yayılmıştır. “Yolculuk”taki hüzün duygusunu anlamaya çalışmak sürgünü 

kavramsallaştırmak için bir başlangıç olabilir. Gerçekten de hüzün yolculuğun 

kendisine içkin olan bir şey gibidir. Bunun kökeni kişinin mekânla kurduğu 
                                                 
1 Edward Said, Kış Ruhu: Edward W. Said’den Seçme Yazılar, İstanbul, Metis Yay., 2000, 
s.28.  
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ilişkide aranabilir. Yolculuklarda insanın geride bıraktıklarına dair olan hüznü 

aynı zamanda mekâna olan bir vedanın hüznüdür. Edip Cansever’in “İnsan 

yaşadığı yere benzer/ O yerin suyuna, o yerin toprağına  benzer/ Suyunda yüzen 

balığa toprağını iten çiçeğe” dizeleri mekân olgusunun önemini bize oldukça 

çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Bu araştırmanın çıkış noktalarından birini 

“yaşadığı yerden kopmuş insan neye benzer” sorusu oluşturmaktadır.  Yaşadığı 

yerden kopmuş insan kendini tekrar bulmalıdır ancak sürgünü tanımlayan şey o 

içsel yolculukta kendini bulamamaktır. İşte bu yüzden sürgün insanın içine 

işleyen bir gölge ve ömür boyu sürecek sessiz bir çığlık olarak asılı kalır.  

   

 Sürgün sadece mekânsal bir uzaklaştırma değil, aynı zamanda zamansal 

bir kırılma, bugünün geçmiş, geçmişin bir bilinmeze dönüşmesidir. Şimdinin 

kaybolması, yarının bulanıklaşmasıdır. Sürgün tarihin içinde kayboluştur. Walter 

Benjamin “Tarih Kavramı Üzerine Tezler”de tarih meleği olan Angelus Novus 

için, “Bize bir olaylar zinciri olarak görünenleri, o tek bir felaket olarak görür, 

yıkıntıları durmadan üst üste yığıp ayaklarının önüne fırlatan bir felaket”2 diyor. 

Kuşkusuz ki sürgün, bu felaketin önemli bir parçasıdır çünkü insanlar sadece 

yerlerinden yurtlarından sürülmüyorlar; çocukluklarından, düşlerinden, 

umutlarından, özlemlerinden de sürülüyorlar. 

 

 Bu çalışma sürgün kavramının sosyolojik, antropolojik ya da psikolojik 

bir analizini yapmayı hedeflememektedir. Böyle bir analiz yerine kavramın 

kendisine, bu kavramda içkin olan duygu/duygulara, başka bir deyişle sürgün 

duygusu’na sanatın bilgisiyle yaklaşmaya çalışmaktadır. Bu nedenle bu metinde 

ve çalışmanın bir parçası olan belgesel filmde sürgün duygusun yaşamdaki 

hallerine bir nebze ışık tutmayı denedim. Başka bir deyişle, sürgünde olalım 

                                                 
2 Walter Benjamin, Son Bakışta Aşk, İstanbul, Metis Yay. 1993, s.43. 
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olmayalım yaşamımızdaki mültecilikleri açığa çıkarmayı amaçladım. Dolayısıyla 

aidiyet kavramının yanı sıra ve onunla son derece bağlantılı olarak, sürgün “ev” 

ve “kimlik” kavramlarının tartışması bu çalışma açısından hayati önemdedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde sürgün, aidiyet, ev ve kimlik kavramları modernizm 

bağlamında tartışılmaktadır. Yine bu bölüm sürgün kavramına tarih, dil, kültür, 

entelektüel bakış ve mekân açısından odaklanmaktadır. İkinci bölümde sürgün 

üzerine olan bu tartışma bazı sinema filmleri aracılığıyla sürdürülmektedir. Son 

bölüm belgesel filmin bu çalışmadaki önemi üzerinedir. 
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SÜRGÜNÜN SOSYOLOJİK ANALİZİ 

 

 

 1.1-  Modernizm ve Sürgün 

 

 Marshall Berman’a göre modernizm, sürekli değişen bir dünyada 

kendimizi evimizde hissetmek için yapılan bir mücadeledir.3 Modern insanların 

modern dünyada sıkıca tutunabilecekleri bir yer bulmak ve kendilerini bu 

dünyada evde hissetmek çabalarıdır. Diğer bir deyişle insanların modernizmin 

nesneleri oldukları kadar özneleri de olmak uğraşlarıdır. Berman, modern hayatın 

girdabı birçok kaynaktan beslendiğini belirterek modernleşmeyi oluşturan 

süreçleri şöyle sıralamaktadır:  

 

 Fiziksel bilimlerde gerçekleşen, evrene ve onun içindeki 

yerimize dair düşüncelerimizi değiştiren büyük keşifler; bilimsel 

bilgiyi teknolojiye dönüştüren, yeni insan ortamları yaratıp eskilerini 

yok eden, hayatın tüm temposunu hızlandıran, yeni tekelci iktidar ve 

sınıf mücadelesi biçimleri yaratan sanayileşme; milyonlarca insanı 

atalarından kalma doğal çevrelerinden koparıp dünyanın bir başka 

ucuna yeni hayatlara sürükleyen muazzam demografik altüst oluşlar; 

hızlı ve çoğu kez sıkıntılı kentleşme; dinamik bir gelişme içinde 

birbirinden çok farklı insanları ve toplumları birbirlerine bağlayan, 

kapsayan kitle iletişim sistemleri; yapı ve işleyiş açısından bürokratik 

diye tanımlanan, her an güçlerini daha da arttırmak için çabalayan 

ve gitgide güçlenen ulus-devletler; siyasal ve ekonomik alandaki 

egemenlere karşı direnen, kendi hayatları üzerinde biraz olsun 

                                                 
3 Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İstanbul, İletişim Yay, 1994, s.12. 
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denetim sağlayabilmek için didinen insanların kitlesel toplumsal 

hareketleri; son olarak, tüm bu insanları ve kurumları bir araya 

getiren ve yönlendiren, keskin dalgalanmalar içindeki kapitalist 

dünya pazarı.4 

 

 Meltem Ahıska katı olan her şeyin buharlaştığı böyle bir dünyada 

modernist yazarların ve sanatçıların tutunacak bir dal arama çabalarını şöyle 

ifade etmektedir: “kendi varoluşlarının kayganlığının, geçiciliğinin acısını 

çekerken bir yandan tutunacak bir iç gücü, kendilerine özgü bir dönüştürücü 

gücü aramaları bir kendini arama edimi olarak düşünülebilir. Biraz ürkütücü 

biraz da tatlı tatlı sarhoş edici kaybolma halinin içinden başka bir yerin, giderek 

onu arayan özneden uzaklaşsa da bir evin, bir sahiciliğin hayalini kurma…”5 Öte 

yandan “kimlik” kavramını tartıştığı makalesinde Ahıska, bugünün dünyasında 

kimliği bir ev hayali olarak düşünmenin yanıltıcı olacağına işaret etmektedir: 

 

 Kilere tıkılmış bütün hayaletlerin ortaya çıktığı, Batı merkezli 

modernitenin ekseninin önce savaşlarla, kıyımlarla, sonra post-

modernist, sömürgecilik sonrası düşüncelerle sarsıldığı ve 

parçalandığı bugünün dünyasında (ya da dünyalarında), bugünün 

kullanımlarıyla artık "kimlik"i bir ev hayali olarak düşünebilir 

miyiz? Tam tersine, kimliği evden olmasa da, kapatıldığın delikten 

kaçma umudu olarak düşünmek daha açıklayıcı değil mi? Bir tür 

kendinden (kendi olamayışından) kaçış… Zorla, şiddetle, iktisadi 

çıkar yoluyla, arzunun eğitimiyle, bedenin ve tecrübenin inkârıyla, 

yani modernitenin parçalayıcı ve yeniden hizaya sokucu tarihi içinde 

bir hiyerarşiye sıkıştırılmış ve kendi olmaktan çıkarılmış bir 
                                                 
4 A.g.y., s.12 
5 Meltem Ahıska, “’Kimlik' Kavramı Üstüne Fragmanlar”, Defter Dergis, ss. 11-35 
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varoluştan, yine aynı tarih içinde yapılmış bir “kültürel” silahı 

omuzlayıp simgeselliğin merkezi olarak örgütlenmiş alanına, 

dolayımlara doğru kaçma.6 

 

 Ahıska’ya göre kimlik, parçalanmışlığına, susturulmuşluğuna, 

artık kendi olmaktan çıkarılmışlığına temsil yoluyla başka bir varlık 

kazandırmanın ifadesi olarak görülmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 A.g.y., s11-35 
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 1.2- Sürgün, Aidiyet ve “Ev” 

 

 Asuman Suner, “aidiyet”in her şeyden önce “ev”le bağlantılı bir kavram 

olduğunu belirtmektedir: “‘Ev’ mekânsal ve toplumsal olarak kendimizi “ait” 

hissettiğimiz yerdir.” Suner’e göre “ev”i, “dünyaya bakışımızı ve dünyadaki 

konumlanışımızı şekillendiren simgesel bir evren” olarak tanımlayabiliriz. 

Buradan yola çıkarak “yurt”, “memleket”, “ülke” ve “vatan” kavramlarının 

“ev”in bir uzantısı oldukları söylenebilir.7 Suner, aidiyet kavramının zaten her 

zaman bir istikrarsızlık barındırdığını ama günümüzün hızla küreselleşen 

dünyasında bu döneme özgü yeni bir kriz yaşamakta olduğunu belirtmektedir.8 

Hamid Naficy bunu açıkça ifade etmektedir: “ev, yuva ve vatan kavramları, 

görgül ve metaforik anlamda, daha önce hiç olmadığı kadar derin bir kriz içine 

girmiştir.”9 

 

 Suner, aidiyeti, topluluk ve yerle ilişkili olarak kurulan bir “kendini evinde 

hissetme” duygusu10 olarak tanımlamaktadır ancak kendi sürgün durumunu 

sakatlanmış bir yaşam olarak tanımlayan Theodor Adorno “ev" duygusunun artık 

mümkün olmadığını ilan etmektedir: 

 

Ev geçmişte kalmıştır. Çalışma ve toplama kampları kadar, Avrupa 

kentlerinin bombalanması da, teknolojinin içkin gelişmesiyle eve 

çoktan biçilmiş olan hükmüm infaz edilmesidir sadece. Evler eski 

konserve kutuları gibi kullanılıp atılacak şeylerdir artık.11 

                                                 
7 Asuman Suner, Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, İstanbul, Metis Yay. 
2006, s.17. 
8 A.g.y., s.18. 
9 Aktaran a.g.y., s.18. 
10 A.g.y. s. 28 
11 Theodor Adorno, Minima Moralia: Skatlanmış Yaşamdan Yansımalar, Türkçesi: Orhan 
Koçak-Ahmet Doğukan,  İstanbul, Metis Yay. 2007(5.Basım), s.40. 
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 Adorno "kendini evinde hissetme" duygusunun karşısında, bağlanmamış, 

askıda bırakan bir tavrın hala en doğru davranış biçimi olduğunu, dahası bunun 

ahlaki bir sorun olduğunu belirtmektedir:  

 

Toplumsal düzenle kendi ihtiyaçlarımız elverdiği sürece özel 

yaşamımızı sürdürmek, ama onun hala toplumsal bir dayanağı ve 

bireysel bir anlamı olduğu yanılsamasına kapılmamak. [...] Kendi 

evimizi ev olarak görmemek, orada kendimizi “evimizde” 

hissetmemek, ahlakın bir parçasıdır.12  

 

 Öte yandan Adorno bunun nesneler karşısında sonunda insanlara da 

yönelecek bir umursamazlığa neden olacağı konusunda bizi uyarır. Bunu reddetmek de 

sahip oldukları şeylere tutunmak isteyenlerin ideolojisine dönüşmesi durumunu 

yaratacaktır. İşte Adorno modern hayata kökten bir karşı çıkışı betimleyen şu ünlü 

cümlesini sürgün bakış açısının bu bir paradoksu karşısında dile getirmiştir: “Yanlış 

yaşam, doğru yaşanmaz.”13 Edward Said, Adorno’nun bu sözlerin sürgün durumundaki 

çelişkiyi betimlediğini söylemektedir. Şöyle ki; askıda kalmaya çalışan bir sürgün için 

bile kaçış yolu yoktur. Bu arada kalma durumunun kendisi de insanın kolayca 

alışabileceği katı bir ideolojik konum yani bir tür mesken haline gelebilir.  

 

  

 

 

 

 

 
                                                 
12 A.g.y., ss.40-41. 
13 A.g.y., s. 41. 
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 1.3- Bir “Yabancı” Olarak Sürgün 

 

 Bauman’ın “yabancı” kavramı sürgünlüğün başka bir ifadesi gibidir. 

Yabancı, fiziksel ve ruhsal uzaklık arasındaki rezonansı bozar: fiziksel olarak 

yakınken ruhsal olarak uzaktır.14 Öyle ki bu onu “düşman”dan da beter yapar 

çünkü dışarıyı içeriye getirmiştir. Eğer modernizm bitmek bilmeyen bir 

sınıflandırma, Bauman'ın deyimiyle bir “bahçe düzenlemesi” faaliyetiyse, 

yabancı müphemliği, bir türlü kategorize edilemeyeni, hizaya sokulamayanı 

temsil eder. Yabancının varlığı bir şeylerin düzenlenemediğini bizzat kendisinde 

gösterir. Sınıflandırma bir şeyleri içerirken başka şeyleri dışarı atmayı içerir. Her 

türden ad verme işlemi bu ada karşılık verenler ve vermeyenler olarak şeyleri 

ikiye böler. Bu ayrımda “dost” ve “düşman” kavramları uzanır. Dost olan, bizden 

olan güzeldir, iyidir, doğrudur, öte yandan “düşman” olan çirkinliği, kötülüğü, 

yanlışı temsil eder. Bu ikilik sayesinde dünya tanımlanabilir ve dolayısıyla 

güvenilebilir bir yer olabilir. Ancak Bauman’ın da belirttiği gibi bu hiçbir zaman 

sonlanamayacak olan bir çabadır çünkü bu çatışmanın kendisi “yabancı”yı üretir. 

Sürgünler de “dost” ile “düşman” arasındaki çatışmanın artıklarıdırlar.15  

 

 Yabancı kavramına başka bir açıdan yaklaşan Simmel yabancıyı, “bugün 

gelip, yarın kalan kişi” olarak tanımlar. Gürbilek bunu şöyle ifade etmektedir: 

“Turist bugün gelip yarın giden kişiyse eğer, yabancı da bugün gelip yarın 

gidemeyen, geri dönme imkânı olamayan kişidir.”16 Şehirdeki yabancı, şehre 

yabancı olan, mesela şehre gelip köye dönme imkânı olmayan, ne köylü ne 

şehirli olandır. Ya da hapse giren, çıktığında bıraktığı ortama geri dönme imkânı 

olmayan, hem içeride hem dışarıda olan kişidir. 

                                                 
14 Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Oxford: Polity Press, 1991, p.2. 
15 A.g.y., ss. 53-54. 
16 Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin Kültürel İklimi, İstanbul, Metis Yay, s.33 
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 1.4- Sürgün ve Milliyetçilik Diyalektiği 

 

 Edward Said’in sürgünü milliyetçiliklerin dost ve düşman ayrımlarının 

sınırına yerleştirmesi oldukça anlamlıdır. Bu bağlamda sürgün ile Bauman’ın 

yabancı kavramı birbirleriyle örtüşmektedirler: 

 

Milliyetçiliğin millet olarak inşa ettiği şeyin çerçevesinin hemen 

dışında, “biz”i yabancı olandan ayıran sınırda tehlikeli bir alan, 

yani ait olmama alanı yer alır. İlk çağlarda insanların sürgün 

edildiği ve modern çağda da muazzam sayıda insanın mülteci ve 

yerinden edilmiş kişiler olarak dolanıp durduğu yer burasıdır işte.”17 

 

 Said’e göre milliyetçilikle sürgün arasındaki temel bir bağ vardır. Bu bağ 

ya da etkileşim Hegel’in efendi-köle diyalektiğine, yani birbirlerini şekillendiren 

ve kuran zıtlıkların birliğine benzemektedir. Milliyetçilik bir yere, bir halka, bir 

mirasa ait olmanın beyanıdır. Milliyetçilikler ilk aşamalarında kendilerine 

topraktan, köklerden, birlikten, kaderden yabancılaşmayı aşma hedefini koyarlar. 

Bu yolla milliyetçilik sürgünün getirdiği harabiyeti kovar. Ancak zafere ulaşan 

milliyetçilikler zamanla doğruluğu kendi malları kılıp yanlışlık ve aşağılıklığı 

yabancılara atfederler. Milliyetçilik, der Edward Said, gruplara dair bir şeyken, 

“sürgün, doğduğu yerde konumlanmış bir organik grubun yokluğuna dair, grubun 

dışında yaşanan yalnızlığa dair bir şeydir.”18 Öte yandan sürgün, milliyetçiliğin 

tersine, temelde süreksiz bir varlık durumudur çünkü sürgünler köklerden, 

topraklardan, geçmişlerden koparılmışlardır.  

 

                                                 
17 Edward Said, Kış Ruhu, s.32. 
18 A.g.y., s.32.  
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 Milliyetçilik ile sürgün arasındaki birbirini şekillendiren ve kuran ilişkinin 

sürgün tarafının nasıl milliyetçiliği tetiklediğini Said şu sözlerle anlatmaktadır: 

 

[Sürgünlerin] genelde orduları ya da devletleri yoktur, ama 

çoğunluklada bu kurumların peşindedirler. Bu yüzden sürgünler, 

çoğunlukla kendilerini muzaffer bir ideolojinin ya da itibarını 

yeniden kazanmış bir halkın parçası olarak görmeyi tercih ederek, 

parçalanmış hayatlarını anlatı formu içinde yeniden kurmaya yönelik 

acil bir ihtiyaç hissederler. İşin can alıcı noktası, bu muzaffer 

ideolojiden kurtulmuş- ve sürgünün parçalanmış tarihini yeni bir 

bütün içinde yeniden birleştirmek amacıyla tasarlanmıştır-  bir 

sürgünlük durumunun, günümüz dünyasında neredeyse katlanılmaz, 

neredeyse imkânsız oluşudur. Yahudilerin, Filistinlilerin ve 

Ermenilerin yazgısına baksanıza.19                            

 

 Tüm bunların yanı sıra sürgün hali aidiyete (milliyetçi aidiyete) dair de bir 

muhafazakarlık, Said’in deyimiyle “özünde kıskanç bir hal” yaratmaktadır: 

 

 Sahip olduğunuz çok az şey olunca, elinizdekilere saldırgan 

bir korumacılıkla tutunursunuz. Sürgünde elde ettiğiniz tam da 

bölüşmeye niyetiniz olmayan şeydir; sürgün olmanın en nahoş 

yanları kendinizin ve vatandaşlarınızın etrafında sınırlar çizerken 

ortaya çıkar: Abartılı bir grup dayanışması hissinin yanı sıra 

yabancılara, hatta sizinle müşkül durumda olabilecek kişilere bile 

duyulan tutkulu düşmanlık. [...] Filistinliler, sürgünlükleri dillere 

destan olmuş bir halkın, Yahudilerin yüzünden sürgün olduklarını 

                                                 
19 A.g.y., s.33. 
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düşünürler. Ama Filistinliler aynı zamanda kendi milli kimlik 

hislerinin sürgün ortamında beslendiğini de bilirler; bu ortamda kan 

kardeşi olmayan herkes düşmandır, davamıza sempati duyan herkes 

aslında düşman bir gücün ajanıdır ve kabul edilmiş olan çizgiden en 

küçük sapma bile ihanetin daniskasıdır.20  

 

On ikinci yüzyılda Saksonya’da yaşamış keşiş St. Victor’lu Hugo’nun sözleri 

belki de sürgün ve milliyetçilik ilişkisine dair söylenmiş en  güzel sözlerdir: 

 

[T]erbiye görmüş kafa için görünmez ve geçici şeyler hakkında yavaş 

yavaş fikir değiştirmeyi öğrenebilmek, sonradan bunları tamamen 

ardında bırakabilmesini sağladığından büyük bir erdem kaynağıdır. 

Memleketini güzel bulan insan daha yolun başındadır; her yeri kendi 

yurdu gibi gören insan güçlüdür; ama bütün dünyayı yabancı bir 

ülke gibi gören insan mükemmeldir. Yolun başında olan ruh sevgisini 

her yere yaymıştır; mükemmel insan ise sevgisini söndürmüştür.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 A.g.y., s.33. 
21 Aktaran a.g.y., s.41. 
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 1. 5- Tarihsel Olarak Sürgün 

 

 İnsanlık tarihinde sürgün sadece modern çağa özgü bir olay değildir.  

Ekonomik sebeplerle yaşanan göçlerin yanı sıra insanların yerlerinden 

yurtlarından edilmeleri bir ceza uygulaması biçimiydi. Örneğin Avrupa’daki 

suçlular gemilere bindirilerek Amerika’ya sürgün edilmişlerdir. Kökenine 

inersek sürgün olgusunun göçebe toplumda değil, yerleşik toplumda ortaya 

çıktığını anlayabiliriz. Çünkü sürgün kavramı; doğduğun büyüdüğün ait olduğun 

topraklardan kopuşu anlatır. Yani bu kavram için yaşadığın topraklara olan bir 

aidiyetlik gerekir ki, bunun ortaya çıkışı yerleşik toplumsal formasyonda 

mümkündür. 

 

 Said’in de belirttiği gibi sürgün seküler ve tarihsel bir şeydir. İnsanlar 

tarafından başka insanlar için üretilmiştir. Milyonlarca insanı geleneğin, ailenin 

ve coğrafyanın verdiği besinden koparır. Bu anlamda, hapis cezası da bir sürgün 

olarak değerlendirilebilir. Toplumu koruma adına, suçluyu terbiye etmek için kişi 

bulunduğu ortamdan koparılır ve dört duvar arasına kapatılır. Hapishanelerin 

kuruluşundan önce insanlara verilen cezanın sürgün olması bu noktada 

anlamlıdır. Hapishane kurumu toplumu “suçlular”dan arındırmanın, onları kendi 

mekânlarından koparmanın modern biçimidir. Bu işlevleriyle Foucault’un da 

belirttiği gibi toplumsal denetim aracı olarak iş görürler.22 Kişi ile mekan 

arasındaki son derece güçlü olan bağın zedelenmesinin kişide yol açtığı 

tahribatların boyutunu düşünürsek bu denetim aracının gücünü anlayabiliriz. 

 

  

 

                                                 
22 Micheal Foucault, Hapishanelerin Doğuşu, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998. 
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1. 6- Kitlesel Göç Çağında Sürgün, Mültecilik ve Göçmenlik 

 

Edward Said sürgünü çağımıza özgü kitlesel bir ceza olarak 

tanımlamaktadır. İçinde yaşadığımız dönem kitlesel göç çağı, yerinden edilmiş 

kişiler çağı ve mülteciler çağıdır.  Bu anlamda eve dönmesi engellenen herkesin 

sürgün olduğu kabul edilebilir. Yine de, Said’e göre sürgünler, mülteciler, başka 

ülkeye göç yerleşenler ve göçmenler arasında bazı ayrımlar yapılabilinir. Sürgün 

ülke dışına sürme uygulamasından doğmuştur. Sürgün üzerinde yabancı olma 

damgası taşıyan bir hayat yaşar. Oysa mülteciler yirminci yüzyıl devletinin 

yaratımıdır. “Mülteci” sözcüğü acilen uluslar arası yardıma ihtiyaç duyan siyasi 

bir sözcükken “sürgün” sözcüğü, Said’e için bir yalnızlık ve tinsellik çeşnisi 

taşır.23 Başka ülkeye yerleşenler genellikle kişisel ya da toplumsal nedenlerle 

yabancı bir ülkede gönüllü olarak yaşarlar. Bu insanlar da sürgünün yalnızlığını 

ve yabancılık hissini paylaşabilirler,  ancak sürgün durumunun yasaklarına maruz 

kalmazlar. Said göçmenlerinse ikircikli bir statüsü olduğundan söz etmektedir. 

Bir anlamda sürgünlerdir ama öncü ve millet kurucu olmak sıfatlarıyla sürgün 

etiketi üzerlerinden düşmüştür.24 Kanımca metaforik olarak sürgünün 

günümüzdeki karşılığı mülteciliktir. İltica edenler, bulundukları ülkede yaşam 

hakları tehlike oldukları için başka bir ülkeye sığınmıştırlar. Başka bir topluma 

sığınmış birinin hissiyatı sürgün duygusunu oldukça keskin bir şekilde yansıtıyor 

olmalıdır. Bu kişi yeni bir kültür içerisinde kendisini ifade etmek ve tanımlamak 

durumundadır. 

 

 Edward Said’in de belirttiği gibi sürgün modern kültürün güçlü ve 

zenginleştirici bir motifi haline gelmiştir. Modern Batı kültürü büyük ölçüde 

sürgünlerin, göçmenlerin, mültecilerin ürünüdür. Said’e göre bunun temel 
                                                 
23 Edward Said, Kış Ruhu, s.36. 
24 A.g.y., s.36. 
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nedenlerinden biri modern dönemin kendisinin manevi anlamda öksüz ve 

yabancılaşmış bir dönem olması olabilir. Diğer bir deyişle sürgündeki nihai kayıp 

duygusu “endişe ve yalnız kalabalıklar çağında” kendine gerçek bir karşılık 

bulmaktadır. Said sürgünün edebiyatı biçimlendirmesinin, hümanizmi ve 

yaratıcılığı mahmuzlayan bir şey olduğunu ama aynı zamanda onu yaşayanların 

hayatlarına getirdiği kayıplar ve sakatlıkların da göz önüne alınması gerektiğini 

söylemektedir. 
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1.7- Sürgünlük Hali 

 

 Said’e göre, sürgün olmanın bütünüyle kopuk, yalıtılmış, doğduğunuz 

yerden umutsuzca ayrılmış olmak demek olduğu yolunda yaygın varsayım doğru 

değildir: 

 

[S]ürgünlerin çoğu için güçlük sadece yuvada yaşmak zorunda 

bırakılmaktan kaynaklanmaz; daha çok günümüz dünyasında 

sürgünde olduğunuzu, aslında yuvanızın pek de uzakta olmadığını 

hatırlatan birçok şeyle birlikte yaşamaktan, çağdaş günlük hayatın 

normal akışının sizi eski yerinizle sürekli ona ulaşacak gibi 

olduğunuz ama bir türlü ulaşamadığınız bir temas halinde 

tutmasından kaynaklanır.25 

 

 Sürgün bir arada kalma durumudur. Öyle ki sürgün kişi ne yeni ortamıyla 

tamamen birleşebilir ne de eskisinden tamamen kopabilir. Diğer bir deyişle ne 

bağlanmışlıkları tamdır ne de kopmuşlukları. Sürgündeki kişi için bir “eve 

dönüş”ün de artık mümkün olmadığını Murathan Mungan Çador adlı kitabındaki 

mülteci olan Akhbar’ın geri döndüğünde karşılaştıklarını anlattığı aşağıdaki 

pasajda şöyle ifade ediyor: 

 

Yüzüne kapanan kapının önünde şaşkın kalakalmıştı. O 

uzaklardayken sanki hiçbir şey değişmemiş, kendisini orada 

bekliyormuş gibi geliyordu ona. Bırakıp gitmiş herkesi yanıltan bu 

duygu, Akhbar’ı da yanıltmış olmalıydı. Gideni, günün birinde 

döndüren, geri dönmeye ikna eden bu duyguydu zaten; her şeyin 

                                                 
25 Edward Said, Entelektüel, İstanbul, İletişim Yay., 2002. s.54 
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kendisini olduğu gibi beklediğine inandıran bu yanıltıcı duygu, daha 

çaldığı ilk kapının önünde yapayalnız bırakmıştı onu.”26  

 

 Başka bir ülkeye giden kişi deneyimlerinden ve birikiminden yoksun kalır. 

Daha önceki mekânında sahip olduğu, o yerelin bilgisi olan metis artık bir şey 

ifade etmez hale gelir. Sahip olduğu bilgi türlerinin bir karşılığı olmadığı bu yeni 

dünyada kişi bir bebek gibi çaresiz, güçsüz ve muhtaçtır artık. Hayatına kaldığı 

yerden değil, bir kırılma noktasından devam etmek durumundadır. Kuşkusuz 

bunun en derin yaşandığı alan dil alanıdır. Dünyaya geldiğinde ilk duyduğu 

sesler olan anadili artık hükümsüzdür. Bu dil içinde öğrendiği sevgi ve şefkatten 

yoksundur kalır.  Belki de bu yüzden kimsesizlik duygusu sürgündeki insana 

adeta yapışmış gibidir; hüzün hiç eksik olmaz bakışlarında. Said bunu yarım 

kalmışlık duygusunu şöyle ifade etmektedir: “Ne zaman İngilizce bir cümle 

söylesem, içimde onun Arapçası da yankılanır ya da tam tersi olur bunun.”27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 Murathan Mungan, Çador, İstanbul, Metis Yay., 2003, s.19. 
27 Edward Said, Kış Ruhu.,  s.16. 
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 1.8- Entelektüel ve Sürgün 

 

 Said fiili bir durum olan sürgünü metaforik bir durum olarak da 

incelemektedir. Modern zamandaki sürgün göçlerin ve yerinden edilmelerin 

toplumsal ve siyasal tarihinden kaynaklanıyor olsa da bununla sınırlı kalmaz. 

Hayatları boyunca bir toplumun mensubu olmuş entelektüeller bile, bir bakıma, 

içeridekiler ve yabancılar diye ikiye ayrılabilirler. İçerideki entelektüeller 

toplumun mevcut haline tamamen ait olanlar, buna hayır demeyenler ve 

uyumsuzluk duygusu hissetmeyenlerdir. Yabancılar, içinde yaladıkları topluma 

eleştirel yaklaşan ve bu yüzden de ayrıcalık, güç, şan ve şöhret edinemeyen 

entelektüellerdir. Said'in ifadesiyle onların izlediği macerayı anlatan en iyi ifade 

sürgünlüktür: 

 
Yani asla tamamen uyumlu olmama; kendini her zaman, deyim 

yerindeyse, “yerliler”in işgal ettiği aşina muhabbet dünyasının 

dışında hissetme; çoğunlukla intibak etmek ve milli çıkarları 

gözetmek gibi tuzaklarda uzak durma eğiliminde olma, hatta bu tür 

tuzaklardan hiç hazzetmeme durumu. 

….. 

Bir entelektüel gemisi battıktan sonra karada değil karayla birlikte 

yaşamayı öğrenen birine benzer; amacı küçük adasını 

sömürgeleştirmek olan Robinson Crusoe değil, olağanüstü şeyler 

yaşadığı duygusunu hiç kaybetmeyen ve bir bedavacı, fatih ya da 

yağmacı değil de her zaman bir gezgin, geçici bir misafir olan Makro 

Polo’dur.28 

 

                                                 
28 Edward Said, Entelektüel, s.63. 
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 Said’e göre sürgünün bakış açısının entelektüele sağladığı önemli 

avantajlar vardır. Her şeyden önce sürgün çifte bir perspektife sahiptir çünkü 

şeylere hem geride bırakılanın hem de şimdi ve burada olanın açısından baktığı 

için onları hiçbir zaman tecrit edilmiş bir biçimde görmez.29 İkinci olarak, sürgün 

bakış açısı sayesinde şeyleri sadece şu an oldukları gibi değil, nasıl o hale 

geldikleri açısından da görme eğiliminde olursunuz: 

 

Karşınızdaki durumlara kaçınılmaz değil de olumsal; doğal ya da 

tanrı vergisi, bu yüzden de değiştirilemez, geri çevrilemez ve kalıcı 

şeyler olarak değil de insanlar tarafından yapılan bir dizi tarihsel 

seçimin sonuçları olarak, yine insanlar tarafından yaratılan 

toplumsal olgular olarak bakarsınız.30  

 

 Son olarak bir kere yurdunuzdan ayrıldıktan sonra nereye giderseniz gidin 

orada hayata kaldığınız yerden devam edemeyeceğiniz için, her şeye yeniden 

başlayan biri haline gelirsiniz, sıra dışı bir hayatınız olur. Farklı bir ömür sürmüş 

olursunuz. Diğer bir deyişle çizilmiş yollardan gitmeye mahkûm olmamak, bildik 

bir hayat yaşamaktan kurtulmak demektir.31 Said sürgün bakış açısının 

entelektüel duruş açısından önemini şu sözlerle özetlemektedir: 

 

Kişinin gerçek bir göçmen ya da sürgün olmasa bile, öyleymiş gibi 

düşünmesi, her türlü engele rağmen hayal kurup sorgulaması ve 

merkezi otoritelerden uzaklaşıp daima uçlara sürüklenmesi 

mümkündür hala. Bu uçlarda alışılmış ve rahat olanın ötesine hiçbir 

zaman geçmemiş kafaların göremediği şeyler görür insan […] 

                                                 
29 A.g.y., s.63. 
30 A.g.y., s.64. 
31 A.g.y., s.65. 
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Sürgünsoylu entelektüel cüret ve küstahlığa açıktır, alışılmışın 

mantığına değil, değişimi ve hareket halinde olmayı temsil eder, 

olduğu yerde saymayı değil. 32  

 
 Sürgünde olan insanın içinde yer aldığı topluma yabanlaşmış bir bakış 

açısıyla bakması içinde bulunduğu ortamla, geldiği ortamının karşılaştırabilmesi 

sayesinde mümkün olmaktadır. Bu sanattaki seyirciye bir ayna tutularak kendi 

gerçeğini bir yabancı olarak bakmasını sağlama çabasındaki yabancılaşmaya 

benzer. Brecht’te olan sanatın bir ayna işlevi görevi görmesi anlayışı bunu ifade 

eder. Bu sayede kişi içinde bulunduğu topluma, toplum içerisindeki yerine 

dışarıdan bakma şansını yakalayabilmektedir. Yani yabancılaşarak kendi 

gerçeğine dönüp bakabilmektedir.  Yine de sürgün durumunun tüm bu 

avantajlarına rağmen Said’in şu sözleri son derece sahici bir gerçekliği gözler 

önüne sermektedir: “Sürgünde elde edilen kazanımlar sonsuza dek arkada 

bırakılmış bir şeyin kaybedilmesiyle sürekli olarak baltalanır.”33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 A.g.y., s.66. 
33 Edward Said, Kış Ruhu, s.28. 
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1.9- Mekân ve Kişi İlişkisinde Sürgün: 

 

 Mekân ve Kişi ilişkisinde sürgünü anlayabilmek açısından Dersim 

(Tunceli) coğrafyasının aidiyet ve sürgün bağlamında tartışılmasını içeren Leyla 

Neyzi’nin “Gülümser’in Öyküsü” adlı makalesi oldukça açıklayıcıdır. Bu 

makalede Dersim Aleviliğinde dağlar ve su kaynakları gibi mekânların Düzgün 

Baba gibi efsanevi kişiliklerin öyküleriyle özdeşleştirilerek nasıl kutsallaştırıldığı 

ve kişileştirildiği üzerinde durulmaktadır. Neyzi sürgün ve geri dönüşün yarattığı 

tarihsel deneyim nedeniyle Dersim’de coğrafyayla kimlik arasında önemli bir 

bağlantı olduğunu, bunun ruhların göç ettiğine inanan ve su, ateş, dağlar ve ayı 

kişileştiren ve kutsallaştıran Dersim Aleviliğinin senkretik kozmolojisinde 

mekânın sahip olduğu önemle bir kat daha pekiştiğini belirtmektedir.34 

 

Kişi/beden cemaatin bir parçası olarak kendisini koruyan yerlere 

aittir ki, bunlara su kaynakları, dağlar ve ölümden sonra evlerini 

ziyaret etmeyi sürdüren ölülerin ruhları da dâhildir. Bu kozmolojide 

şimdiki hayatla sonraki hayat ya da maddeyle ruh arasında ayrım 

yoktur; coğrafya hepsini içermekte ve temsil etmektedir.35 

 

 Örneğin Neyzi’nin sözlü tarih çalışmasında görüştüğü kişi olan 

Gülümser’in anneannesi yaşayanları koruması için dişi olarak bedenselleştirilen 

aya yada ölmüş akrabalarının ruhlarına başvurmaktadır: 

 

 “Anneannem başka varlıklara inanan bir kadın. Mesela aya 

tapardı. Sabahleyin kalkar, duvarı öper, ‘Ya Ana Fatma’ diye dua 

                                                 
34 Leyla Neyzi, “Ben Kimim: Türkiye’de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, İstanbul, İletişim 
Yay, 2004, s. 161. 
35 A.g.y., s161 
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etmeye başlardı. Ana Fatma  dediği ay. Her Perşembe günü ocağa 

helva atardı. Kaç tane ölmüş tanıdığı varsa,  teker teker onların 

ismini söyleye söyleye ateşe helva atmaya başlardı. Her Perşembe 

bizim evde bir helva kokusu… Onun inancına göre bütün ölmüşleri 

Perşembe günü kendi evlerinin çevresine gelip onun kokusuyla 

anıldıklarını duyarlarmış. Onlar ölüp gitmiş ama ruhları bizim evi 

koruyor, evin görünmeyen koruyucuları onlar”36 

 

 Dersim’de su kaynakları ya da dağlar gibi muhtelif yerler zaman zaman 

ziyaret edilmektedir. Bu hem tanıdık bir yerle hem de orada vücut bulan ruhlarla 

bir araya gelmenin bir biçimidir. Gülümser bunu şöyle anlatıyor: 

 

 “Hangi dağa, yaylaya giderseniz korunduğunu hissediyor 

insanlar. Hepsinin içinde o kutsal yerlere bağlılık var. Kutsal sulara 

jar diyorlar. Abdel Musa denilen çok büyük bir göze var. Belirli 

zamanlarda yayla halkı temiz kıyafetler giyer, ziyarete gider. Bir 

şeyler pişirilir, kurbanlar kesilir. Hepsi o kaynağın olduğu yerde 

toplanır onu anarlar.”37 

 

 Neyzi coğrafyanın Dersim’de kimliğin merkezinde yer aldığını ve 

Dersimlilerin bugün topraklarında yaşayamadıkları ya da orayı ziyaret 

edemedikleri düşünüldüğünde durumun trajikliği ikiye katlandığını 

belirtmektedir. Örneğin Gülümser de kendi bölgesindeki çatışmalar yüzünden on 

yıl boyunca köyünü ziyaret edememiştir. Bu nedenle kendisini sadece bir 

göçmen olarak değil, aynı zamanda bir sürgün olarak da görmektedir. 

                                                 
36 A.g.y., s.184. 
37 A.g.y. 
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Dönebileceği bir köyü olmadığından köydeki çocukluk anıları Gülümser’in kendi 

öznelliğini inşa etmesi için önemli bir refarans noktası olmuştur.38  

 

 Benzer bir şekilde Halbwashs belleğin mekân kavramı çerçevesinde 

toplumsal olarak kurulduğunu ve sadece mekânsal imgelemin bugünde geçmişin 

keşfedilebilmesine olanak sağlayan durağanlığa sahip olduğunu belirtmektedir.39 

Gerçekten de sürgün durumunda mekânların insansızlaştırılması yaşanmaktadır. 

Kutsal ziyaret yerleri, kutsal dağlar ona tapan, ona inanan, ona kurbanlar sunan 

insanlardan uzaklaştırılmaktadır. Bunu başka bir ifadeyle mekânın tinselliğinden 

sürgün edilmesidir ki o kutsal mekânlardan, ziyaretlerden geriye yalnız taş 

yığınları kalır. Sürgün edilen kişi o mekâna geldiğinde yalnızca o kişinin 

hüznünü değil, aynı zamanda o mekânın da hüznünü görürüz. Bu geriye 

dönüşlerde yaşanan şey hüzünlerin paylaşılmasıdır adeta. Hürrem Sönmez’in 

Enis Rıza’nın Ayrılığın Yurdu Hüzün belgeseli için yazdığı yazıdan alınan 

aşağıdaki pasaj bu hüznü anlatmaktadır: 

 

Evler  içlerinde yaşayan insanlarla birlikte soluk alır, yaşar, onların, 
sesleri, gülüşleri duvarlarında yankılanmaz, kapıları çalınmaz olup 
karanlığa gömüldüklerinde yavaş yavaş yok olur kimsesiz kalırlar. 
Kayaköy’ün yamaçta sıralanmış kapısız, penceresiz, yıkık evleri gibi 
; onlar da yorgun ama mağrur, kaderlerine razı olmuşlara mahsus 
sessiz bir tevekkül içinde yok olacakları anı  bekler gibiler. İhtimal ki 
köyün eski  sakinleri yamaca dizili evlerini terk ettiklerinde aslında 
onları da götürdüler içlerinde ve o evlerinin kokusunu, duvarlarını, 
perdelerindeki nakışlarını hiçbir zaman unutmadılar . Bu nedenle o 
evler şimdi  zamanın o terkedildikleri noktasında takılıp kalmış, yıkık 
pencerelerinden boş gözlerle bakıyorlar artık, zaman akmıyor gibi 
Kayaköy’de.  Sanki “ Ne içindeler zamanın ne de büsbütün dışında.40  

                                                 
38 A.g.y., s.178. 
39 Hebbert, Michael. 2005. “The Street as Locus of Collective Memory.” Environment and 
Planning D: Society and Space 23:581-596 
40 Hürrem Sönmez, “Zamanın Durduğu Yer: Karaköy”, 
http://onpunto.com/ShowBlog.aspx?Web=gocebeseyahatname&CId=69985  
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 SİNEMADA SÜRGÜN, SÜRGÜNDE SİNEMA 

 

 Genellikle Batılı metropollerdeki üçüncü dünya kökenli azınlık 

sinemacıların filmleri kültürel, estetik ve politik nitelikleriyle belirli bir ortaklık 

göstermektedirler. Asuman Suner Hamid Naficy’izleyerek bu filmleri “bağımsız 

ulusaşırı sinema” başlığı altında değerlendirmektedir. Naficy’e göre bu sinema 

türü “önceden tanımlanmış coğrafi, ulusal, kültürel, sinemasal, üstsinemasal 

boyutları boylu boyunca kesen” yeni bir türdür.41 Bu filmler yalnızca 

yöneldikleri temalar açısından değil, biçimsel özellikleri, benzer üretim ve 

tüketim koşulları açısından da önemli ortaklıklar göstermektedirler. Her şeyden 

önce bunları yapanlar farklı tarihsel, toplumsal ve siyasal nedenlerle yurtlarından 

ayrılmak durumunda kalmış sinemacılardır. Bu anlamda yönetmenlerin kendileri 

sürgün deneyimini yaşamaktadırlar. Filmlerin üretim koşulları ise oldukça 

zorludur; çoğunlukla dar bütçeli ve küçük yapımlar olmak durumundadırlar. 

Suner bu filmlerin “zanaatkârca” bir üretim tarzına sahip olduklarını 

belirtmektedir çünkü yönetmenler senaryo yazımından filmin yapımcılığına ve 

dağıtımına kadar farklı düzeylerde üretim aşamasına bizzat katılmaktadırlar. 

Böyle bir üretim tarzı, olumsuz yanlarını bir yana koyarsak, yönetmenlerin film 

üzerindeki denetimlerini artırmaktadır.42  

 

 İki ya da daha fazla kültür arasında yaşıyor olma, ya da başka bir ülkede 

azınlık olarak yaşama deneyimi bireysel olabileceği gibi kolektif bir deneyim 

olarak algılanabilir. Sürgün bu deneyimin bireysel olarak yaşanması durumu 

olarak görünebilir. Naficy sürgünü gönüllü ya da zorunlu olarak kişinin 

memleketini terk ederek başka bir yere göç etmesi durumu olarak tanımlıyor.43 

                                                 
41 Asuman Sumer, Hayalet Ev, s.258. 
42 A.g.y., s.259. 
43 A.g.y., s.259. 
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Diaspora ise sürgünden farklı olarak genellikle kolektif yaşanan bir deneyimdir 

ve büyük insan gruplarının tarihsel ya da toplumsal nedenlerle ülkelerinden 

ayrılıp toplu olarak bir yere göç etmesi durumunu ifade etmektedir. İki kültür 

arasında ya da azınlık olarak yaşıyor olma durumunun kolektif olarak 

deneyimlenmesinin diğer bir biçimi Afro-Amerikalılar örneğinde olduğu gibi çift 

kimlikli ya da “tire işaretli” kimliğe sahip olma durumudur. Genellikle eski 

sömürge olan ülkelerden gelenler ya da yaşadıkları ülkelerde geçmişten beri 

etnik azınlık olarak var olan gruplar bu çift kimliklilik algısına sahip 

olmaktadırlar. Bunun diaspora olmaktan farkı geride bırakılan ülkenin değil, 

içinde yaşanılan ülkenin çıkış noktası olarak alınmasıdır. Ancak Naficy’nin de 

belirttiği gibi bu üç kategori de yerinden edilmişlik deneyimini algılama ve 

yaşantılama biçimleridir ve aralarında net bir ayrım yapılamaz.44 Yine de bu 

çalışmanın bir parçası olan belgesel filmde bu yerinden edilmişlik, iki kültür 

arasında kalmışlık ve azınlık olma durumlarının bireysel yaşantılanış/algılanış 

biçimi olan sürgün üzerine odaklanılmaktadır. Bu çalışmanın bir parçası olan 

belgesel film de “göçmen sineması”, “sürgün sineması”, “diasporik sinema”, 

“aksanlı sinema”,” kültürlerarası sinema” olarak da adlandırılan sinema türüne 

dâhil olarak görülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 A.g.y., s.259. 



26 

 2.1- Dünya Sinemasında Sürgün 

 

  2.1.1- Fernando Solanas ve Sur/Güney 

 

 Fernando Solanas sürgünü şöyle tanımlıyor: “Sürgün yokluktur, kayıptır. 

Başka bir gerçekliği, başka bir zamanı, başka bir yaşamı yaşamak 

zorundasınızdır. Orada olmayanları yanınıza çağırarak var olursunuz.” Bu 

çalışmanın incelemesinin odağına koyduğu sürgün duygusunu Solanas’ın 

filmlerinde, özellikle de Sur(Güney) filminde derin bir şekilde görmek 

mümkündür. Solanas, Octavio Getino ile birlikte, 1969 yılında “Üçüncü Bir 

Sinemaya Doğru” başlıklı bir manifesto yazmıştır. Bu manifestoda Birinci 

Sinema’yı Hollywood sineması olarak tanımlar. İzleyiciyi pasif bir ideoloji 

tüketicisi durumuna getiren bir sinemadır bu, standart bir dili vardır ve 

eğlendirmeyi/oyalamayı hedefler. Hepsinden önemlisi kültürel 

sömürgeleştirmenin en önemli araçlarından biridir. İkinci sinema, buna karşı 

ortaya çıkmıştır, “yeni dalga” ya da “yeni sinema” adlarıyla da anılır. Sinemacıya 

kendine özgü bir dil yaratma olanağı sunma iddiasındadır. Solanas ve Getino’ya 

göre, ikinci sinema sisteme karşı çıkma denemesidir ancak sistem tarafından 

absorbe edilmiş ve açabileceği yeni bir kapı kalmamıştır. Solanas ve Getino 

bunun yerine kültürel sömürgeleştirmeyi kırmak için üçüncü sinemayı önerirler. 

Üretim, dağıtım ve gösterim aşamaları ticari sinemadan da, sanat sinemasından 

da farklı olacaktır. Filmlerin gösterimi izleyicilerin özgürce konuşabileceği 

mekânlarda yapılmalı ve ardından izleyiciler arasında bir düşünce alışverişi 

yaratılmasına çalışılmalıdır. Burada film, izleyiciler ile ortak irade yaratmak için 

bir bahanedir. Bunu en iyi sağlayacak filmlerin sistemle doğrudan kavga eden 

filmler, özellikle de belgeseller olduğunu düşünürler. Bu filmler, tarihin bizzat bu 

filmleri izleyen insanlar tarafından inşa edilebileceğini söylemelidir. Solanas 
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güneyin kendine özgü sinemasını, üçüncü sinemayı yaratmaya katkıda 

bulunduğunu, bu sinemanın hem içerik hem de biçim yönünden kuzeyinkinden 

farklı olduğunu ifade etmektedir. Belgesellerinde ve kurmaca çektiği filmlerde 

yepyeni bir sinema dili yarattığı iddia edilebilir. Solanas’ın dili yeni dalga 

sinemasındaki gibi özgündür, aynı zamanda Arjantin’in kültüründen beslenir. 

Öte yandan estetikten de ödün vermez; sanatsaldır. Solanas’ın filmlerini iki 

grupta toplamak mümkündür: 45 

  
“Bellek, halkların direnme ve hayatta kalabilmelerini sağlayan 

birinci silahtır” diyerek, özelde Arjantin, genelde Güney 

Amerika’nın politik ve toplumsal belleğine katkıda bulunan 

belgeselleri ve “Kültür bellektir” diyerek ülkesinin yaşadıklarından 

birebir etkilenen kendisi de dahil, Arjantinliler’in gündelik, duygusal 

ve kültürel belleğinin kaydını tuttuğu kurmaca filmleri.46 

  
Solanas tarihi devlet adamları ve askerlerin yaşadıkları üzerinden aktarmaz. 

Filmlerinde sokaktaki insana neler olduğunu gösterir bize.  Sokaktaki insan 

tarihin yazılmasına hep birlikte katılmaktadır. Filmlerindeki insanlar, düşleyen, 

arzulayan, kendi yaşamlarına sahip çıkmak isteyen insanlardır. Sokaklarda el 

ilanları uçuşur, bir önceki gösteriden kalan demokrasi yazılı bez pankartlar sarkar 

köprülerden. Her an bir mitingin sloganları ya da halkı uyanık tutmak için 

uğraşan bir devrimcinin davulunun sesi duyulabilir. Örneğin Hiç Kimselerin 

Onuru belgeseli için Solanas şöyle diyor:  

 

Bu filmde, hesaba katılmayan  insanların gündelik küçük zaferlerini, 

bu dünyanın nasıl değiştirilebileceğini gösteren dayanışma 
                                                 
45 Bkz. Artun Yeres, “Göstermenin Sorumluluğu”, 
http://www.crepusculum.net/archive/arcitir.htm  
46 A.g.y. 
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eylemlerini ortaya çıkarmak istedim (...) Film, büyük T ile yazılan 

Tarih’in, tanımadığı ve kaydetmediği anonim insanların, isimsiz 

Arjantinliler’in, her gün hayatta kalabilmek için yaptıkları küçük 

kahramanlıkları ile günlük kahramanların üzerine bir büyüteç 

tutuyor.47 

 

 Solanas Sur/Güney filminde cunta döneminde hapse atılan Floreal 

karakteri üzerinden, bütün sürgünden ve hapisten dönenlerin kafasındaki sorulara 

yanıt arar. Filmde Floreal hapisten çıktıktan sonra eve dönüp dönmeme kararını 

vermeye çalışmaktadır. Ölmüş olan bir arkadaşına “Cuntadan sonra hayat var 

mı?” diye sorar. Filmde bu sorunun yanıtı “aşk/tutku/yaşam olduktan sonra, 

neden olmasın?” biçimindedir. Sur sevilen insana, sevilen ülkeye ve yaşama 

dönüşü anlatır, dolayısıyla sürgüne dair umut dolu bir anlatı olma özelliği 

göstermektedir. 

 

 Film boyunca sürgün çeşitli şekillerde tartışılmaktadır. Önce Floreal’in 

ortadan kayboluşunun yarattığı sürgünle karşılaşırız. Darbe sırasında Floreal 

gözaltına alındığında bir süre ona ulaşılamaz, kayıp durumundadır, ona ne 

olduğu belirsizdir. Floreal gözaltına alınarak içinde bulunduğu mekandan, sosyal 

ilişkilerinden koparılmıştır. Ayrıca gözaltına gizli bir şekilde alınması her an 

öldürülebileceği korkusu da bu sürgün durumunu belirginleştiriyor. Bu durum 

Floreal’in yanı sıra yakınları için de bir sürgündür. Aslen Korsika’lı olan 

Floreal’in arkadaşı Roberto darbenin arkadaşlarının hayatı üzerindeki etkisinin 

içeriden bir tanığı haline gelmiştir, onlara yapılanların kendisi üzerindeki etkisini 

şu sözlerle ifade eder: 

 

                                                 
47 A.g.y. 
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“Bir yıllığına gelmiştim, para ve macera aramak için. Dostlar 

buldum ve kaldım. Çok dostum gitti. Ve kendimi yalnız 

hissediyorum. Sürgünde gibi.”  

 

 Görüldüğü gibi Roberto sürgünü birebir mekânsal olarak tasvir etmiyor, 

sürgünü yalnızlık duygusuyla özdeşleştiriyor. Arjantin’de, ülkesinden uzakta 

olmasına rağmen iyi dostlar bulmasıyla kendini evinde hissetmeye başladığını 

anlıyoruz.  Daha sonra gerçek arkadaşlarının ondan koparılmasıyla, yine kendini 

sürgün de olduğu gibi yalnız hissetmeye başlıyor. Burada arkadaşlarının ondan 

koparılması onların öldürülmeleri, cezaevine atılmaları ve kayıp edilmeleriyle 

gerçekleşmiştir. Kayıp durumundaki Floreal’in durumunun belirsizliği, dönüp 

dönmeyeceği, yaşayıp yaşayamadığı sürgün durumunu daha da besleyerek daha 

yoğun bir şekilde o kopuşun travmalarının yaşanmasına neden oluyor.  

 

 Filmde Floreal için geçmiş ve şimdi iç içe girmektedir. Yıllar sonra 

koptuğu mekânlarla karşılaştığı anlarda kendi içerisinde geçmişe gitmekte ve 

geçmişiyle, kendisiyle hesaplaşmaktadır. Geçmişle şimdinin iç içe girmesi 

durumu sahnelerde görsel olarak sislerin yoğun bir şekilde kullanılması yoluyla 

anlatılır. Sislerin bu şekilde kullanımı zaman kırılmalarında ve geçişlerde de 

vardır. Örneğin Floreal evine, karısının yanına gidecekken sislerin arasında 

motosikletli bir adam çıkar ve eve doğru gelir, sonra tekrar sislerin içerisinde 

kaybolur. Motosikletli adamın gelişi karısının ona ihanetini anlatmaktadır. Bu 

görüntü, yani motosikletle sislerin içerisinden gelen adamın görüntüsü, karısının 

ihanetini simgeleyen bir görselliğe dönüşmektedir. Film boyunca Floreal karısını 

ve evini düşündüğü her zaman bu motosikletli adam imgesinin tekrarlandığını 

görürüz. Bu Floreal’in eve gitmesinin engellemekte ve oradan oraya 

savrulmasına neden olmaktadır.  Kanımca bu savrulma aynı zamanda yolculuk 
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duygusunu yansıtmaktadır; kendi içerirsindeki arayışın, kendi içerisindeki 

yolculuğun ifadesidir. Yine de aşk ve umut dolu olan film Sur, Floreal’in karısına 

yani eve dönmesiyle son bulur. Roberto’nun kendisi ve diğer dostlarından 

sürüldüğünü hissetmesi gibi Floreal de ölmüş işçi önderi arkadaşının yokluğunu 

duymaktadır. Öyle ki, içsel diyaloğunu arkadaşı üzerinden sürdürmektedir, 

arkadaşı ona yol gösterir gibidir. Örneğin eve gitmesini o tavsiye eder. 

 

 Görsel olarak bazı sahnelerde“çerçeve içerisinde çerçeve”nin 

kullanılmasının da sürgüne dair bir anlatım yolu olduğunu düşünüyorum. Bu 

sahneler yoluyla geçmişin mekânı ve şimdinin mekânı içi içe girmektedir. 

Floreal’in karısının, Floreal’i düşündüğü sahneler kocasının yokluğu yine 

çerçeve içerisinde çerçeveler kullanılarak verilmiştir. Hep eksik olan kocası onun 

içindeki boşluğu ifade eden karanlıkta ifadelendirilmiştir. 
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  2.1.2- Theo Angelopoulos Sineması: Yolculuk ve Sürgün 

 

“Tanrı’nın ilk yarattığı şey yolculuktu, ardından kuşku geldi 

 ve sonra da nostalji.” (Ulis’in Bakışı,1996, Angelopoulos) 

 

Angelopoulos’un tüm filmlerinde hep bir yolcuğu görürüz. Bu yolculuk hem bir 

yerden bir yere, hem de karakterin kendi içinde yaptığı bir yolculuktur. Bütün filme bu 

yolculuk duygusu sinmiştir. Bunu en açık şekilde Sonsuzluk ve Bir Gün filminde 

görebiliriz. Filmde ünlü bir yazar olan Alexander amansız bir hastalığa yakalanmıştır. 

Karısından, otuz yıl önceki bir yaz gününü anlatan bir mektup alan Alexander bütün 

yaşamını geçirdiği sahil kenarındaki evini terketmeye hazırlanmaktadır. Sonunda 

Alexander geçmişinin ve şimdiki hayatının karışmış olduğu ilginç ve yabancı bir geziye 

çıkar.  

 

Leyleğin Geciken Adımı’nda ise bu yolculuk sınırlar arasındadır. TV muhabiri 

olan Alexandre, kısa bir süre için Yunanistan’ın bir sınır kasabasına gelir. Burası 

Türkiye ve diğer ülkelerden gelen mülteciler için bir geçiş yeri ve zamanın adeta 

durduğu bir noktasıdır dünyanın. İki ülkenin sınırında nöbet bekleyen askerler, dingin 

bir gerilim içinde görevlerini yaparlar. Yunanlı askerlerin leylek adımlarıyla yaptıkları 

törensel nöbet değişimleri bu tuhaf atmosfere katkıda bulunur. Alexandre, sınırdan akın 

eden mülteciler arasında tanıdık bir simaya rastlar. Bu yüzün bir kaç yıl önce esrarengiz 

bir şekilde ortadan kaybolan Yunanlı bir politikacıya ait olduğundan neredeyse emindir. 

Araştırmaya koyulduğunda kolay kolay unutulmayacak bir hikâyenin çizgileri ortaya 

çıkmaya başlar. Pierron Angelopulos filmlerindeki sınır kavramı üzerine şunları 

söylüyor: 

 

Yer değiştirmek, sınırları aşmak anlamına gelmemekte çünkü sınırların 

kendisi yer değiştirmektedir. Eskiden, bir toprağı sınırlandırırlarken ve 

ona bir kimlik atfediyorlarken, bugün içselleşmişlerdir. Artık en uç 
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kenarda değil de ortadadırlar: İnsanla kendisi, insanla dünya, dünya ile 

dünya görüntüleri arasındadırlar.  

… 

Berlin Üzerine Gökyüzü’ nün Berlin’i bir aşamadır ve bu süreç içerisinde 

bakış ve dinleme bu içe girmeyle, Dünyanın Sonuna Kadar Ne Kadar 

Uzak, O Kadar Yakın’ saki alaycı yolculuklara dönmeden, yeniden 

yapılanmaktadır. Bir yandan çocukluğunun mekânlarına geri dönen kişinin 

mesafeli, aynı zamanda da içselleşen mekânların içine giren ve böylece bu 

şehrin ruhunu üstlenen bakışıdır bu. Wenders’in başka bir şehirde 

çekmeyeceği bu film hem duygusal hem de simgesel bir mekân inşa 

etmektedir.48  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Marie-Joséphe Pierron, “Sınır-Kent: Wenders’ten Angelopoulos’a”, Kentte Sinema 
Sinemada Kent,  s.137. 
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  2.1.3- Carla’nın Şarkısı 

 1996 yapımı, yönetmenliğini Ken Loach’ın yaptığı Carla’nın 

Şarkısı’ndaki hikâye aşk üstüne kurulmuştur. İngiltere’de yaşayan sıradan bir 

otobüs şoförü olan George, genç bir kadının otobüse biletsiz binmesine göz 

yumar. Daha sonra George ile Nikaragua göçmeni olan Carla arasında bir ilişki 

başlar. Carla’nın George’a hikâyesini anlatacak kadar güvenmesi oldukça uzun 

bir zaman alacaktır. Carla aslında eski bir sandinist gerillasıdır, Nikaragua’ya 

geri dönmek ve yoldaşı ve sevgilisi olan Antonio’yu bulmak istemektedir. 

George için oldukça zor bir durumdur bu. Aşık olduğu kadının İngiltere’deki 

sürgünlüğünden kurtulup kendi mekanına ve sevgilisine dönmek için George’un 

yardımına ihtiyacı vardır. Bu durum George’u kendisiyle hesaplaşmaya, aşk ve 

sürgün üzerine düşünmeye zorlar. Sonunda Carla’yla birlikte Nikaragua’ya 

gitmeye karar vermesiyle filmin ilk yarısı sonlanmış olur. Nikaragua’dayken 

George İngiltere’de ürkek bir kuş gibi olan Carla’nın ülkesinde nasıl da güçlü bir 

militana dönüştüğünü hayretle gözlemler. Ona olan aşkının biçim değiştirişini 

George’un bakışlarından izleyebiliriz.  Öte yandan Antonio’nun bulunduğu 

gerilla kampına ulaşana kadar Carla’nın kendisiyle olmayı seçeceğine dair olan 

umudunu korur. Antonio’yu bulduklarında onun bir bacağının kopmuş olduğunu 

fark eder, ancak o buna aldırmaz bir mağrurlukla gitar çalıyordur. Carla sessizce 

Antonio’nun yanına gider ve onun şarkısına katılır. George’un korkusu 

gerçekleşmiştir ama belki de hiç olmadığı kadar mutludur o anda. Karşısındaki 

aşk, dostluk ve yoldaşlığın gücü onu da içine almıştır. Carla “ev”ine dönmüştür 

ve o “ev”de George’a da yer vardır. 
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  2.1.4- Zara 

 

Yönetmenliğini Ayten Mutlu’nun yaptığı 2008 yapımı Zara adlı filmde 

yıllarca Avrupa’da sürgün de yaşamış genç bir kadının, yıllar sonra kendi köyüne 

doğru çıktığı yolculuk ele alınır. Bu yolculuk uçsuz bucaksız bir boşlukta başlar 

ve biter; birkaç iç mekân kullanımı dışında film ıssız bir boşlukta geçmektedir. 

Bu uçsuz bucaksızlık, bu ıssızlık, bu boşluk bize bir yere ait olamama ve 

kaybolmuşluğu anlatır. Bu yolculuk aslında kaybedilmiş, yitirilmiş olanın 

arayışıdır.  Bu yolculuk aynı zamanda içsel bir yolculuk, bir hesaplaşmadır. 

Kişinin geçmişiyle, kimliğiyle, geride bıraktığı aşkıyla, tarihiyle ve bağrından 

koptuğu mekânla hesaplaşmasıdır. 

 

Filmde evler, ziyaret yerleri, mezarlar ve hamamlar gibi yerler uçsuz 

bucaksız mekânda kurulmuş sürrealist ortamlardır. Özellikle mezarlar ve ziyaret 

yerleri, temel görsel motifler olarak yer almaktadır. Yine filmde yolculuk anında 

karşılaşılan çocukluk anılarını da görürüz. Çocukluk anılarındaki mekânsal 

betimlemeler gerçekçi olmasına rağmen yolculuk sırasındaki mekânları sürrealist 

bir biçimde görürüz. Bu kaybolmuşluğu ve boşluğu birebir mekânların 

kendisinde görmemiz içindir. Diğer bir deyişle filmde mezarlar toprağın gerçek 

sahipleridir.  
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 2.2- Türkiye Sinemasında Sürgün 

 

  2.2.1- Güneşe Yolculuk 

   

 1999 yapımı Güneşe Yolculuk filmindeki hikâye Mehmet, Berzan ve 

Arzu’nun hayatlarının kesişmesiyle başlar. Mehmet ekonomik sebeplerle 

İzmir’den, Berzan canını kurtarmak için köyünden, Arzu da Almanya’dan gelmiş 

ve İstanbul’da buluşmuşlardır. Uyku tutmayıp sohbet ettikleri bir gece Berzan, 

“Oraları bir görsen Mehmet, o dağları…” diye anlatır özlemle. Sonra, 

“Döneceğim bir gün mutlaka, Şirvan’ı da yanıma alacağım, büyük bir eve 

yapacağım,” diyerek en büyük hayalini dile getirir. Berzan’ın en büyük hayali 

köyüne dönebilmek, geride bıraktığı sevgilisine kavuşmaktır. Şirvan’la 

buluşması aynı zamanda kendi topraklarıyla buluşmasını ve bir ev kurma isteğini 

simgelemektedir. Bir süre sonra Berzan mahkûm yakınlarının protesto eylemi 

sırasında çıkan olaylarda ölür. Bundan sonra Mehmet’in tek amacı Berzan’ın hep 

kurduğu hayali gerçekleştirmek ve arkadaşının cenazesini doğduğu topraklara, 

köyüne geri götürmek olacaktır. 

 

 Asuman Suner’in de belirttiği gibi filmdeki öykünün ana eksenini, 

Mehmet’in, Berzan’ın cenazesini memleketine götürmek için çıktığı yolculuk 

oluşturur ancak öykünün arka planında başka yolculuklar, başka göç hikâyeleri 

de vardır. Filmdeki her üç karakter de farklı göç deneyimlerinden geçmişlerdir. 

Arzu, Almanya’da doğup büyümüştür, Almanya’ya göçmen işçi olarak giden bir 

ailenin kızıdır. Mehmet yoksulluk yüzünden memleketini, ailesini bırakıp 

İstanbul’a çalışmaya gelmiştir ve kendisi gibi göçmen işçi çocuklarıyla birlikte 

eski bir han odasını paylaşır. Berzan’ın yoksul olmasının yanı sıra Kürt’tür ve 

bunun tahribatlarını çeşitli şekillerde yaşamaktadır. Etrafında birçok kişi 
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çatışmalarda ölmüş, kaybolmuş ve hapse girmiştir. Dolayısıyla Berzan, 

İstanbul’a zorunluluktan gelmiştir ve kendini sürgünde hisseder. Arzu, Mehmet 

ve Berzan’ı İstanbul’da bir araya getiren tam da ortak olarak sahip oldukları 

yoksunluk ve farklılıktır. Birbirlerinin halinden anlamaları, birbirlerine sahip 

çıkışları, dayanışmaları bu ortak deneyimin sonucudur. Filmde Mehmet’in 

arkadaşının cenazesini köyüne götürmek için yaşadığı yolculuk aynı zamanda 

içsel bir yolculuk, bir dönüşüm, bir başkalaşım sürecidir: 49 

 

Yolculuğun sonunda Mehmet, kimliğini hem tümüyle kaybeder, hem 

yeni bir benlik kazanır, hem yersiz yurtsuzlaşır, hem aidiyet ilişkisini 

başka türlü düşünmeye başlar. Bu içsel yolculuk, Mehmet’in 

İstanbul’a göçmesiyle başlamıştır ve film boyunca adım adım 

gelişir.50 

 

  Trende aynı kopartmanda seyahat ettiği genç nereye gittiğini sorduğunda, 

“Zorduç” diye cevap verir Mehmet. “Oralı mısın,” der genç adam. Bir an 

sessizce önüne baktıktan sonra, Mehmet. “Oralı mısın,” der genç adam. Bir an 

sessizce önüne baktıktan sonra, Mehmet evet anlamında başını sallar ve “Sen 

nerelisin,” diye sorar. İronik şekilde “Tire” cevabını verir genç adam ve 

Mehmet’in Tire’yi duyup duymadığını sorar. Yüzünde buruk bir gülümseme 

belirir Mehmet’in, “Evet, bir arkadaşım Tireli’ydi, Mehmet Kara,” der. 

 

Kendine dair, hayatına dair, geleceğine dair, kim olduğuna,  

nereye ait olduğuna, nereye gittiğine dair hiçbir kesinlik yoktur. 

Tümüyle yersiz yurtsuzlaşmış, sahip olduğunu sandığı her şeyden 

sıyrılmış, kaybolmuş biridir artık. Ama tuhaf biçimde, bu kayboluş 
                                                 
49 Asuman Suner, Hayalet Ev, s.269. 
50 A.g.y., ss.269-270.  
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ürkütücü olduğu kadar, umut vericidir de. Her şeyin yittiği 

noktada, yeni bir hayat tasavvur etme imkanı vardır çünkü. 51  

 

 Benzer bir şekilde, Kevin Robins ve Asu Aksoy filmin sonunu şöyle 

yorumlamaktadırlar: “güneşe yolculuk” ederken, Mehmet, bir sınırı (simgesel bir 

sınır) geçer ve sınırı geçtiği zaman, eskiden onun için asla mümkün olamayacak 

seçenekleri hayal edebilmenin artık mümkün olamayacak seçenekleri hayal 

edebilmenin artık mümkün olduğunu fark eder.”52 Suner ise yolculuğunun 

sonunda Mehmet’in aştığının, aslında kendi içindeki bir sınır, “kendi kimliğinin, 

kendi hayat tasavvurunun, kendi ufkunun sınırları” olduğunu belirtmektedir.53 

  

 Asuman Suner Güneşe Yolculuk’un Hamid Naficy’nin “aksanlı sinema” 

olarak kavramsallaştırdığı film türüne girdiğini belirtmektedir. Filmin yolculuk 

teması etrafında şekillenmesi aksanlı sinemanın bir özelliğidir. Suner’e göre 

filmdeki yolculuk, Naficy’nin ortaya attığı üç yolculuk türünden en fazla 

ikincisiyle, yitirme, kaybolma, evsizlik motiflerini içeren arayış yolculuklarıyla 

örtüşmektedir. Yine aksanlı sinemada olduğu gibi, filmde yolculuğun temel izlek 

olması, görsel düzlemde, mekânın, coğrafyanın önemli bir anlam oluşturucu 

unsur olarak vurgulanmasını getirir. Filmin, Mehmet’in İstanbul’dan Zorduç’a 

yaptığı yolculuğu tasvir eden son üçte birlik bölümde, “üçüncü-mekân”larla iç 

içe “açık” ve “kapalı” zaman-mekân eklemlenmesi modellerine de rastlarız.54 

Mehmet yolculuğu sırasında bölümde boşaltılmış bir köye rastlar. Arabayı 

durdurup şaşkınlık ve tedirginle bir süre köyün içerisinde dolaşır. Suner’in 

ifadesiyle; 

                                                 
51 A.g.y. ss. 269-270. 
52 Aktaran, a.g.y. 271. 
53 A.g.y., s.271 
54 A.g.y. s. 274. 
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Köy açık olmasına rağmen tuhaf bir durağanlık, hareketsizlik, 

kapalılık duygusu yayar. Sanki gizi içinde hapis kalmış, hikayelerini 

anlatamayan, kendi üstüne kilitlenmiş bir mekan vardır karşımızda. 

Yıkık duvarlar, kör pencereler, ürpertici bir geçmişi anıştırır, ama 

açık etmez.55 

 

 Mehmet evlerin birinin tahta kapısını itip içeri girer, bir iki adım attıktan 

sonra hemen çıkar. Kapının dibinde çömelip kalakalır, yüzü kederle dolar.   

 

Karakter dışarıdayken boş mekanın içinden yapılan bu izleyici 

bakışının karakterinkinden tümüyle soyutlandığı  bu çekimde, 

rahatsızlık verici, ürpertici bir yan vardır. Sanki ev, bizi alıkoyar, 

içine çeker, kuşatır gibidir. Geçmişin yükü, ağırlığı mekanı ele 

geçirmiştir adeta. Zaman durmuştur. İçinden yaşamın çıktığı, ama 

hâlâ bir şekilde yaşayan ev, bir tür hayal mekana dönüşmüştür.56  

 

 Suner, Güneşe Yolculuk’un Naficy’nin “aksanlı sinema” 

kavramsallaştırmasına dahil olduğunu göç ve geriye bırakılan ev 

tasavvurlarından da anlaşıldığını belirtmektedir. Bu çerçevede, geride bırakılan 

yurtla bağlantı kurmaya yarayan iletişim araçları anlatıda önemli bir işlev 

üstlenir. Öykünün başında Berzan’ı sabahın ilk saatlerinde, gün daha henüz 

ağarmaya başlamışken seyyar kaset arabasını Eminönü Meydanı’na doğru 

iterken görürüz. Meydana gelince, ilk iş üzerinde Şirvan yazan bir plakayı ve 

nişanlısının fotoğrafını çıkarıp tezgâhın üzerine asmak olur. Ardından bir kaset 

koyar teybe. Kürtçe şarkının ritmik melodisi bir anda meydanı doldurur. 
                                                 
55 A.g.y., s.275 
56 A.g.y., s. 177. 
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Kürtçe şarkılar, geçmişi şimdiki zamana, ait olunan yeri buraya 

taşımanın bir aracıdır. Karakter, müzik aracılığıyla İstanbul’u 

kendine mal etmeyi, İstanbul’da kendine ait bir dünya kurmayı 

başarır.57  

 

 Hiçbir Yerde, Çamur, Yazı Tura, Bulutları Beklerken gibi filmlerde de 

yolculuk temel bir izlektir. Suner bu filmlerin de Naficy’in “aksanlı sinema” 

kavramsallaştırmasıyla kesiştiğini belirtmektedir.   

 

[Y]olculuk, karakterlerin yaşadığı travmatik bir deneyimin nedeni ya 

da sonucu olarak yaşanır. Hiçbir Yerde’de oğlu kayıp bir kadının 

onu aramak üzere İstanbul’dan Mardin’e yaptığı yolculuğun; 

Çamur’da, Kıbrıs’taki savaş ve adanın Rum ve Türk toplumları 

arasında bölünmesinin yarattığı travmaların izleriyle boğuşan bir 

grup insanın bunu aşmak için adanın iki tarafı arasında yaptıkları 

farazi ve gerçek yolculukların; Yazı Tura’da asker olarak Doğu’ya 

gitmiş ve çatışmalarda sakatlanmış (bedensel bütünlüklerini, 

uzuvlarını, yetilerini kaybetmiş) iki gencin eve dönüş yolculuklarının, 

Bulutları Beklerken’de çocukluğunda ailesiyle birlikte göçe 

zorlanmış, göç yollarında ailesini ve sevdiklerini kaybetmiş, bir Türk 

ailenin yanına sığınarak hayatta kalabilmiş bir Rum kadının yıllar 

sonra ömrü boyunca saklı tuttuğu geçmişe yaptığı yolculuğun 

öyküsünü izleriz. Her filmde, bireysel olarak yaşanan kayıpların, 

travmaların nedeni daima tarihsel / toplumsal olaylardır. Başka bir 

deyişle, her bir film tarihsel / toplumsal travmaların tek tek insanlar 

                                                 
57 A.g.y., s.279. 
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tarafından bireysel düzeyde nasıl yaşandığına, insanların 

hayatlarında bıraktığı izlere odaklanır. Bu anlamda anlatım temel 

olarak ekseninde yalnızca fiziksel olarak yer değiştirmeyi, bir yerden 

bir yere gitmeyi gerektiren dışsal yolculuklar değil, aynı zamanda 

karakterlerin içsel yolculukları, yaşadıkları dönüşüm süreci 

oluşturmaktadır.58  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 A.g.y., s.283. 
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  2.2.2- Nuri Bilge Ceylan Filmleri 

 

 Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerine baktığımız zaman “ev” olgusunun önemli 

bir yer tuttuğunu görürüz. Filmlerinde “ev” bir imge olarak izleyiciyi geçmişe 

götürme işlevi taşırlar.  

   

Ceylan’ın kendi anne babasının oynadığı yaşlı karıkocanın 

divanda yan yana oturup televizyon izleyişleri; babanın üzerindeki 

atlet, altındaki pijama, annenin üzerine bol gelen el örgüsü yeleği; 

evin, gecenin sessizliğinde işitilen ürpertici sesleri, gıcırdayan 

kapı, rüzgarda hafifçe çarpan pencere; divana uzanmış annenin 

ayaklarının yakın plan görüntüsü, yaşlı kadının yıpranmış, 

sertleşmiş ayaklarını birbirine sürterek kaşıması; kornişten çıkıp 

hafifçe sarkmış eski bir perdenin yakın plan görüntüsü; gece 

mutfak masasında tek başına atıştırılan peynir ekmek; annenin 

söylenmeleri, sızlanmaları; her gün yinelenen ayrılıp kavuşmalar, 

her gün çıkılan ve girilen kapılar; dışarının soğuğundan 

gelindiğinde içerinin gevşeten, mutluluk veren sıcağı; ters 

çevrilmiş kaplumbağa; kapana sıkışmış fare… Bu filmlerde “ev”, 

bir yanıyla çakılıp kalmak; kıstırılmışlık; bir yanıylaysa benzersiz 

bir rahatlık, yerini bulmuşluk demek. Bir yanıyla geride bırakmak, 

kaçıp kurtulmak istediğimiz her şey, bir yanıyla daima özlemini 

duyduğumuz, daima geriye dönmek istediğimiz yer.59  

 

 Nurdan Gürbilek’in “ev”, aynı anda uzaklaşmak ve kavuşmak istediğimiz 

“taşramız”: Aşina, bildik, kollayıcı; sıkıntılı, boğucu, hapseden sözleri Nuri Bilge 

                                                 
59 A.g.y., s.174. 
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Ceylan filmleri için oldukça geçerlidir. “Gitmek ya da kalmak,” diyor Nurdan 

Gürbilek, “evin bize dayattığı-yoksa bağışladığı mı demeliydim-bir ikilem bu”60  

Suner’ e göre Ceylan’ın filmleri bu ikilemin içerdiği gerilimi, evin içerdiği 

paradoksu çözmeye asla çalışmamakta, tersine bu gerilimi oyuna 

dönüştürmektedir: 

 

 Nuri Bilge Ceylan sinemasının politik yanı tam da burada denebilir belki, 

bizi paradoksa tahammül etmeye, bizi paradoksa tahammül etmeye, paradoksla 

birlikte yaşamaya, paradoksu kabul etmeye davet etmesinde.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Aktaran, a.g.y., s.165. 
61 A.g.y., s.165. 
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 “GEDİK” (Belgesel Film) DENEYİMİ 
 
 

 
 3.1- Proje Metni 
 

 

 Bu çalışma, ister sürgün de olalım, ister olmayalım, insan yaşamındaki, 

mültecilikleri açığa çıkarmayı hedefler. Görünen bir sürgünün izini sürerek, insan 

yaşamındaki, görünenin ardındaki sürgünlükleri anlamaya çalışır. 

 

 Bu proje, çok farklı ülkelerden, çok farklı nedenlerle İsviçre’ ye gelen 

insanların, yabancıları sanatla topluma entegre edilmesi  konseptiyle kurulmuş 

olan Maxim Tiyatrosunda buluşmaları ekseninde her birinin yaşamış olduğu 

sürgünlükleri ele alır.  
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 3.2-  Sanatsal Düşünce-Amaç 

  

Farklı ülkelerden, farklı milliyetlerden, farklı nedenlerle, farklı sürelerde 

gelen insanların farklı sürgünlüklerinin bir tiyatro çalışmasında, bir tiyatro 

sahnesinde buluşması, belki de yaşanan sürgünlüklerin ortadan kalktığı mekanın 

ve zamanın kırılarak yeni bir boyuta taşıyor. Bu boyutta sürgün’deki kişi belki de 

sürgünlük duygusundan çıkıyor. Bu yüzden filmde de anlatımlar ve tiyatroda ki 

provalar iç içe bir biçimde kullanılmaktadır. Farklı öyküler, farklı birikimler ve 

bunların bir doğaçlama çalışması içerisinde ki buluşması. 

Günlük provaların, en doğal  bir biçimde çekilmesi gerektiği için 

buralarda ışık kullanımı olmadı. Çekimlerin mekanı olarak tiyatronun çalışma 

salonu tercih edilmiştir. Yalnızca bir kişiyle bu tiyatro ortamı  dışında röportaj 

yapmak dururmunda kaldım. Sürgündeki tiyatrocular, sürgünlüklerini yalnızca 

konuşarak değil aynı zamanda yaptıkları doğaçlamalar, tek kişilik 

performanslarıyla da serfiliyorlar. 

 

Çekim yerinin bir tiyatro ortamı olması, bu çalışma için çok önemli bir 

dayanak noktasıdır. Belgeselde görsel olarak dış mekan görüntüleri yer 

almayacak. Sürgün kişisini, zamanın  ve mekanın kırıldığı tiyatro sahnesinde 

oynayarak, içinde bulunmuş olduğu sürgün atmosferinden soyutlanmış olacak. 

Anlatımlarda İsviçre olmasına rağmen, görüntüler o mekanı tanımlamayacak. 

Zaten tiyatro sahnesi de mekansal karakteri nedeniyle, aidiyet duygusu 

taşımamaktadır. Tiyatro mekanın yeni bir boyut kazandığı ve sınırların yıkıldığı 

bir alandır. 

 

 Yine çok farklı kültürlerden bu tiyatroda ki oyuncuların anadili ile röportaj 

yapmak öncelikli tercihimdir. Kendilerini, almanca daha rahat ifade edeceklerini 
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söyleyenlerde Almanca konuştu. Ama o insanlarda  kendi dillerinden şarkılar 

söylediler. Kendi ana dillerinin işitsel olarak filmde yer alması, bir yere aidiyeti 

olmayan tiyatro sahnesinde sürgünün işitsel uzaklıklarnın da algılanması 

sağlayacaktır. 

  

 Yine provalarda ki çekimler en doğal şekliyle yakalanmaya çalışmış, bu 

yüzden ışık kullanımı olmamış, mini dv küçük bir kamera kullanılarak ortam 

kendi doğallığında yakalanmaya çalışmıştır. Işık ve ses düzenlemelerin 

kullanıldığı sahneler Vijayan’ın tek kişilik sessiz performansının çekildiği sahne 

ile röportajların büyük bir bölümü.  
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3.3- Belgesel Fikrinin Oluşumu  

 

 Daha önce bir iki aylığına ziyaret ve tatil amaçlı gittiğim İsviçre ye bu 

sefer, sürgün üzerine yaptığım belgesel çalışması için daha uzun bir süreliğine 

gidecektim. Zaten öncesinde içinde yer aldığım iki çalışmanın da sürgünü konu 

alması tesadüfi değildi. Bunlardan hem oyuncu, hem de casting yönetmenliğini 

yaptığım bir uzun metraj bir film çalışması olan Zara filmi. Diğeri ise kurgusunu 

yaptığım ‘Kendi Oyuncağını Kendin Yap’ belgesel filmiydi. Aslında bu 

çalışmalar içerisinde yer almam beni belgesel çalışmamı bir Avrupa ülkesi olan 

İsviçre de gerçekleştirmeye yönlendirdi. Zara filmi yıllar sonra köyüne doğru 

yolculuk eden genç bir kadının yitirdikleri, özlemini duyduğu şeyleri arayışının, 

bu arayış içerisinde kendisiyle hesaplaşmanın hikayesiydi. Bir diğeri göç eden 

ailelerin çocuklarına yönelik bir projeydi. Proje kapsamında İstanbul’a ve 

Diyarbakır’a göç etmiş, ekonomik zorluklarla boğuşan ailelerin çocuklarına 

yönelik bir oyuncak atölyesi kuruluyor. Çocuklar eğitmen ve sanatçılardan 

oluşan bir ekiple birlikte kendi oyuncaklarını kendileri yapıyorlar. Bu sırada 

proje koordinatörü çocuklarla röportajlar yapıyor. Bu röportajlar üzerinden 

yapılan bir belgesel çalışma. Projelerden biri uzun yıllar sürgünde kalmış 

birisinin yıllar sonra geri dönüşünü, bir diğeri ise metropollere yapılan göçün 

çocuklar üzerinden yarattığı tahribatı anlatıyordu. Bu çalışmalar içerisinde birebir 

yer almam benim çalışmamın da yönünü çiziyordu, Avrupa.  

 

 Öncesinden gitmeye başladığım Maxim tiyatro da, belgeselim için gözlem 

yapma imkanım oldu. Maxim Tiyatrosu, yabancılara entegre olmasına yönelik 

bir konsepti vardı ve bunun tiyatral çalışmalarla gerçekleştirmeye çalışıyordu. 

Dünyanın çeşitli yerlerinden, çeşitli sebeplerle gelen insanlar birlikte tiyatro 
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yapıyorlardı. Tiyatrodaki oyuncularla öncesinde İsviçre ye nasıl neden 

geldiklerine yönelik sohbetlerim oldu. Bu araştırma ve gözlemlerim sonucunda 

belgeselimin çerçevesi de ortaya çıkıyordu. Maxim Tiyatrosunda, tiyatro 

çalışmalarında yani sahnede buluşan sürgünler.  

 

 Ama insanların böyle bir tiyatro atmosferi içerinde günlük yaşamdan çok 

farklı yönleri çıkıyordu. Sanki sahneye çıktıklarında zaman ve mekan kırılıyor. 

Yeni bir durum ortaya çıkıyordu. Bu durum üzerine daha sonra daha ayrıntılı 

değinmeyi düşünüyorum. Ve ben sadece belgesel konumu değil, o konu 

içerisinde kendimi de bulmuştum. Farklı kültürden, farklı topraklarda gelen 

insanlar bir tiyatro topluluğunda buluşuyorlar. Ve aynı dilde iyi 

anlaşamamalarına dair ortak bir şeyler çıkarıyorlar. Ve bu zamanın ve mekânın 

kırılma noktasında sahnede gerçekleşiyor. Sürgün hallerini yaşayan insanlar 

yaşadıklarını ortaklaştırıp, yepyeni şeyler çıkarıyorlar. Bu belgesel çalışması, bu 

tiyatro ve bu tiyatrodaki her insanın ayrı ayrı öyküsü üzerine kuruluyor. Ve bu 

öykülerin buluşması üzerine.  
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 3.4- Belgesel Çekim Süreci ve Prodüksiyon  

 

 Belgeselimi gerçekleştirmek için gittiğim İsviçre’de çekim süreci, öncesi 

ve sonrasında birçok sorunlarla karşılaştım. Bu sorunlardan en başında dil 

problemi vardı. Bir yandan dil öğrenmeye, bir yandan da belgesel projemi hayata 

geçirmeye çalışıyordum. Ama dile yeterince hakim olamamam, beraberinde hem 

filmin bütçesi bulmam, hem çekim ekibimi kurmam, hem de teknik 

malzemelerin kiralanması gibi konularda güçlükler çıkardı. Sonuç itibariyla ben 

de İsviçre’de yabancıydım.  

 

 Bir de çekimler esnasında da film estetiği açısından herkesin kendi 

anadilinde konuşmasını tercih ettim. Bu da beraberinde röportajların yada 

anlatımların bazen iki bazen üç tercümanla çalışmamı getirdi. Yine teknik ekiple 

birebir anlaşamamanın zorlukları oldu. Ayrıca filmin bütçesini kendi 

olanaklarımla karşılamak zorunda kalmam ve İsviçre’de film çekim 

maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle yaşadığım sorunlar oldu. 

 

 Film’de tiyatro provaları mini DV digital kamerayla ışıklandırma 

yapılmadan çekildi. Bunda tiyatro ortamını doğallığında yakalama kaygısı 

egemen oldu. Röportajlar ve Vijayan’ın sessiz oyun çekimlerinde ise HDV 

kamerayla gerçekleştirildi. 
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 3.5- Filmin Akışı  

 

 Film Feyruz’un Şadi adlı şarkısıyla siyah ekran üzerinde başlıyor. Şarkıya 

Lübnanlı Joelle devam ediyor. Şarkı birlikte büyüyen bir birlerini aşık olan iki 

gencin öyküsünü anlatıyor. Savaşın patlamasıyla beraber genç adam gitmek 

zorunda kalıyor ve bu şarkı sevdiği genci hep bekleyen genç kızın ağıdıdır.  

 

 Yerlerde ölü gibi uzanmış insanlar bir ritüeli andıran sesler çıkıyorlar. Ölü 

gibi uzanmış kişiler bir tiyatro çalışmasındadırlar. Ve gruptaki insanların 

sessizlik anlarını görürüz.  

 

 İnsanlar kendilerini kısaca tanıtıyor. İsimlerini, nereden nasıl geldiklerini 

ve ne kadar süre İsviçre’de olduklarından kısaca bahsediyorlar. 

 

 Ülkelerinde yaşanmakta olan yada yaşanmış savaşlardan bahsediyorlar. 

Güney Afrika’dan gelen Elen ülkelerindeki zenci-beyaz çatışmalarının yaşandığı 

dönemlerde, çok yoğun bir şekilde yaşanan sıkıntıları anlatıyor. Ve sonra bu 

sorunların şimdi ne şekillerde ve hangi boyutlarda devam etmekte olduğundan 

bahsediyor. 

 

 Sırbistan’dan gelen Drogana, yakın bir süre önce yaşanan savaşın 

kendisini nasıl etkilediğini anlatıyor. 

 

 Joelle, Lübnan’da savaşı bir çocuk olarak nasıl tanıdığını ve savaşın onun 

için ne anlam ifade ettiğinden bahsediyor. 
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 Ailesi ekonomik nedenlerle Makadonya’dan gelen Venhar, Kosova’dan 

İsviçre’ye gelmek zorunda kalan ve savaşta ailesini kaybetmiş bir gencin 

İsviçre’ye ayak uydurmaya çalışmasını ve bu esnada yaşadığı travmalarını ele 

alan ve çekim sürecinde olan film çalışmasından bahsediyor.  

 

 Sri Lanka’dan gelip İsviçre’ye iltica etmek zorunda kalan Tamilli Vijayan, 

Sri Lanka’da 1983 yılında yaşanan etnik ayaklanma sırasında Sinhala Hükümeti 

tarafından insanların nasıl öldürüldüklerinden ve Sinhala hükümetinin bu 

dönemde hangi yöntemler kullandıklarından bahsediyor.  

 

 Bu konuşmalar arasında tiyatro performanslarından, doğaçlamalardan 

bölümler olacak. Röportajlar, İsviçre’de yaşadıkları sorunlar, ülkelerindeki 

çocukluk anıları ve kendilerini nereye ait hissettikleri, kimlik olarak kendilerini 

nasıl tanımladıklarını üzerinden ilerliyor. 

 

 Sonunda röportaj Tamilli Vijayan’ın, bir soru üzerine verdiği cevapla,’Her 

şey anlatılamaz,’ demesiyle sona eriyor. Ve Vijayan müzik eşliğinde sessiz tek 

kişilik performansından bazı bölümlerle son buluyor. 

 

 

 

 

Not: Bu akış kurgu öncesindeki kaba bir taslaktır. Ses kuşağına ilişkin bilgi yoktur. Bu 

açıdan taslak genel bir içerik olarak algılanmalıdır. 
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  SONUÇ 
 
 
 Bu çalışmada insanın doğup büyüdüğü topraklardan, içinde yaşadığı 

kültürden kopması demek olan sürgün analiz edilmeye çalışıldı. Sürgünün benlik 

ile benliğin gerçek yuvası arasında açılan bir gedik olduğuna dair Edward Said’in 

sözleri bu analizin temelini oluşturmaktadır. Öyle ki bu tezin bir parçası olan 

“Gedik” belgesel filmi ismini bu tanımdan almıştır. Bu gediğin bir yansıması 

olan sürgün duygusu bir grup insanın yaşadığı bir deneyim olarak değil, modern 

hayatın ayrılmaz bir parçası olarak ele alındı.  Bu bağlamda yaşamımızdaki 

mültecilikler açığa çıkarılmaya çalışıldı. 

 

 Çalışmanın kapsamında değerlendirilmeye alınan filmler temelde 

yolculuk, göç ve ev temalarına odaklanan filmlerdir. Aksanlı Sinema örnekleri 

olarak değerlendirilen bu filmler aracılığıyla sürgün duygusunun çeşitli veçheleri 

yansıtılmaya çalışıldı. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



52 

KAYNAKÇA 

 

Türkçe Kaynaklar: 

 

 Kitaplar: 

 

ADORNO Theodor, Minima Moralia: Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar, 

Türkçesi: Orhan Koçak-Ahmet Doğukan, İstanbul, Metis Yayınları, 

2007(5.Basım). 

 

BENJAMİN Walter, Son Bakışta Aşk, Türkçesi: Iskender Savasir, İstanbul, 

Metis Yayınları, 1993. 

 

BERMAN Marshall, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Türkçesi: Ümit Altuğ, 

Bülent Peker, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994 

 

FOUCAULT Micheal, Hapishanelerin Doğuşu, İstanbul, İletişim Yayınları, 

1998. 

 

GÜRBİLEK Nurdan, Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin Kültürel İklimi, İstanbul, 

Metis Yayınları, 1992. 

 

SAİD Edward, Entelektüel, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002.  

 

SAİD Edward, Kış Ruhu: Edward W. Said’den Seçme Yazılar, Türkçesi: 

Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları, 2006(2.basım). 

 



53 

MUNGAN Murathan, Çador, İstanbul, Metis Yayınları, 2003. 

 

NEYZİ Leyla, Ben Kimim: Türkiye’de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, 

İstanbul, İletişim Yay, 2004. 

 

SUNER Asuman, Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve 

Bellek, İstanbul, Metis Yayınları, 2006. 

 

 

  Makaleler: 

  

PİERRON Marie-Joséphe, “Sınır-Kent: Wenders’ten Angelopoulos’a”, Kentte 

Sinema Sinemada Kent, ss: 137-145. 

 

AHISKA Meltam, “’Kimlik' Kavramı Üstüne Fragmanlar”, Defter Dergisi, ss: 

11-35 

 

 

 İnternet Adresleri: 

 

Bkz. Artun Yeres, “Göstermenin Sorumluluğu”,  

http://www.crepusculum.net/archive/arcitir.htm     

 

Hürrem Sönmez, “Zamanın Durduğu Yer: Karaköy”, 

http://onpunto.com/ShowBlog.aspx?Web=gocebeseyahatname&CId=69985 

 

 



54 

 

İngilizce Kaynaklar: 

 

 

BAUMAN Zygmunt, Modernity and Ambivalence, Oxford: Polity Press, 1991. 

 

HEBBERT Michael, 2005. “The Street as Locus of Collective Memory.” 

Environment and Planning D: Society and Space 23: 581-596 

 

 


