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ÖZ 

 

"EKSĠK" FĠLMĠ BAĞLAMINDA, YABANCILAġMA 

OLGUSUNUN, MODERN HAYATA YANSIMALARI 

 

Selen Sarı Pekin 

Yüksek Lisans Tezi 

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı 

Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Prof. Dr. Selahattin Yıldız 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

19. yüzyılda Sanayi Devrimi‟nin etkisiyle şehirlere doğru hızlı bir göç 

gerçekleşmiş ve bunun sonucu olarak doğan kentleşme beraberinde yeni bir yaşam 

biçiminin doğmasına yol açmıştır. Modernleşme olarak adlandırılan bu yeni yaşam 

biçimi, insanın tüketmek için daha fazla üretmesi sonucu doğurmuştur. Hızla değişen 

toplum yapısı ve para merkezli yaşam biçimi insanın önce yaptığı işe, sonra buna paralel 

olarak topluma, çevresine ve kendisine yabancılaşması sonucunu doğurmuştur.   

 

Bu çalışmada yabancılaşma kavramı üzerinden "Eksik" filmi analiz edilmiş olup, 

yabancılaşmanın modern hayata yansımaları tartışılmıştır. Filmde kentsel dönüşüm 

sürecinde, bir semtin ve doğal olarak insanlarının dönüşümünü, insanın yabancılaştıkça 

nasıl doğaya yakınlaştığını izleriz. Yetişkin bir erkeğin şehir hayatı, işsizlik, aile geçmişi, 

doğadan uzaklaşma gibi farklı sebeplerle yabancılaşmasını ve bundan korunmak için 

doğaya sığınışını ele alan film, yabancılaşma kuramları üzerinden analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Eksik; Yabancılaşma; Modern Hayat; Doğa. 
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ABSTRACT 

 

REFLECTIONS OF FOREIGN EXPERIENCE TO MODERN LIFE 

IN THE CONTEXT OF THE "MISSING" MOVIE 

 

Selen Sarı Pekin 

Master Thesis 

Department of Fine Art  

Film Design Programme 

Advisor: Prof. Dr. Selahattin Yıldız 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

In the 19th century, there was a rapid migration towards the cities with the 

influence of the Industrial Revolution, and as a result of this, urbanization led to the 

birth of a new way of life. This new way of life, called modernization, has resulted from 

the fact that man produces more to consume more. Rapidly changing social structure 

and money-centric life style resulted in the alienation of the human to the work he did 

first, and then to the society, his environment and himself. 

 

In this study, the movie "Missing" was analyzed through the concept of 

alienation and the reflections of alienation on modern life were discussed. In the process 

of urban transformation in the film, we watch the transformation of a neighborhood and 

its people, and how people get closer to nature as they become alienated. The film, 

which deals with the alienation of an adult man for different reasons such as urban life, 

unemployment, family history, and departure from nature, and his refuge in nature to be 

protected from this, was analyzed through alienation theories. 

 

Keywords: Missing; Alienation; Modern Life; Nature. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

 

 İnsanlık tarihi boyunca üzerinde farklı bağlamlarda tartışılmış bir kavram olan 

yabancılaşma, 19. yüzyılda gerçekleşen Sanayi Devrimi‟nin etkisiyle literatüre 

girmiştir. Önce sanayileşme ve kentleşmenin sonucu olarak sosyolojik açıdan ele alınan 

kavram, ilerleyen zamanlarda ekonomik, psikolojik, felsefi ve iletişimsel yönleriyle de 

tartışılmış, edebiyattan sinemaya farklı sanat dallarında hakkında eserler verilmiştir.  

 

 Bu çalışmada yabancılaşmanın önce kuramsal altyapısı ele alınacak olup daha 

sonra bitirme projesi kapsamında üretilen "Eksik" filmi üzerinden yabancılaşma 

olgusunun modern hayat ve birey üzerindeki yansımaları analiz edilecektir. Bugüne 

kadar yabancılaşma üzerinden birçok sinema eseri üretilmiş olsa da, konuyu hem 

kuramsal altyapısıyla inceleyen hem de kavramı bağımsız bir kısa film üzerinden analiz 

eden sınırlı sayıda kaynağın bulunduğu aşikardır. Bu sebeple çalışmada hem kuramsal 

hem de popüler kaynaklar taranmış olup, yabancılaşma ve sinema ilişkisine farklı 

açılardan bakılmaya çalışılmıştır.  

 

 Yüksek lisans bitirme tezi olarak sunulan bu çalışmayla eş zamanlı olarak 

üretilen "Eksik" filmi, modern insanın yabancılaşma öyküsünü özgün bir fikir üzerinden 

ele almayı amaçlamaktadır. Yabancılaşan insanın bundan kaçınmak için doğaya 

sarılışını anlatan film, dünyanın 2020 yılında geldiği nokta düşünüldüğünde evrensel bir 

soruna el atmaktadır. Teknoloji ve bilgi kaynaklarının artmasıyla herkesin her şeye 

kolayca erişebildiği günümüzde, insanlar kendilerini eksiklikleriyle değil de artılarıyla 

tanımlamaktadır. Oysa temel bir insanlık problemi olarak mutsuzluğun arka planında 

insanın eksiklikleri bulunmaktadır. Film bu perspektiften bakıldığında günümüz 

insanının yabancılaşmasının altındaki en temel motivasyonlardan birini, 

“mükemmeliyet” kavramını farklı bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır.  
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1.1 Konu 
 

 Psikoloji, sosyoloji, felsefe ve iletişim gibi farklı disiplinlerin içinde 

değerlendirilebilecek bir kavram olan yabancılaşma, geçmişten günümüze birçok insan 

tarafından hem bireysel hem toplumsal yönleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. 19. 

yüzyılda Batı Avrupa‟da başlayan Sanayi Devrimi sonrası şehirleşme ve 

modernleşmenin getirdiği bir kavram olarak düşünülse de, insanlık tarihi boyunca 

birçok felsefi ve dini metinde ismi yabancılaşma olarak geçmese de, üzerinde tartışılmış 

ve fikir üretilmiştir. Günümüzün bu moda kavramı birçok sanat eserinde modern insana 

ait bir sendrom olarak yer alır. Oysa kavramı ilk kez dile getirenlerden Hegel 

yabancılaşmayı insanın fiziksel ve ruhsal varlığı arasındaki mesafenin genişlemesi 

olarak özetler (Güğerçin, U. ve Aksay, B., 2017, s: 137-154).
 
 

 

 Genel geçer bir tanımlama yapmanın zor olduğu yabancılaşma, bireyin ait 

olduğu topluma yabancılaşması olarak ele alınacağı gibi, bireyin kendisine 

yabancılaşması olarak da açıklanabilir. 

 

 19. yüzyılla beraber modern hayatın içinde daha fazla kendine yer bulan 

yabancılaşma kavramı resimden heykele, edebiyattan sinemaya farklı birçok sanat 

dalında ifade edilmeye çalışılmıştır. 1895‟te Lumiere kardeşlerle beraber hayatımıza 

giren sinema da yabancılaşmanın sıklıkla tema olarak yer aldığı sanat dallarından biri 

olmuştur. Özellikle yabancılaşma adına 1917 sonrası Bolşevik Devrimi sonrası 

canlanan Sovyet sinemasıyla başlayan bu süreç Charlie Chaplin‟in 1936‟daki Modern 

Zamanlar filmiyle devam etmiş, Chaplin bu filmde Marx‟ın yabancılaşma tanımlaması 

üzerinden, kavramın sosyal gerçekçilik bağlamıyla sinemaya aktarılmasına yardımcı 

olmuştur. Kavramın sinema bağlamı dışında esas gelişimi ise 20 ile 30‟lu yıllar arasında 

Bertolt Brecht‟in tiyatro bağlamında yaptığı kişisel çalışmalarıdır. Brecht bu dönemde 

estetik özneyi farklı stratejilerle yabancılaştırmaya çabalamıştır. Bu tür bir eleştirel 

tutum geliştirerek bir değişim tasarlamayı düşünmüştür (Hayward, S., 2012, s: 643). 

 

 En büyük örneğini 1927‟de Fritz Lang yönetmenliğinde Metropolis filmiyle 

veren Alman dışavurumcu sineması, iki dünya savaşı arasında etkili olarak 

yabancılaşmanın sinemada tema olarak yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Hemen 
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ardından 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa‟yı etkisi altına alan İtalyan Yeni Gerçekçilik 

akımı da yabancılaşmanın sınıfsal, ekonomik ve toplumsal-gerçekçi açılardan sinemada 

konu edilmesine imkân tanımış, kavramın modern düşünür ve eleştirmenler tarafından 

da tartışılmasına yol açmıştır. 

 

 Yabancılaşma kavramının İtalyan Yeni Gerçekçilik eserlerinden bir sonraki 

durağı Brechtyen estetiği merkezine alan Fransız Yeni Dalga sineması olmuştur. 

 

 Marksist kuramdan aldığı yabancılaşma kavramını sanatla bir araya getirirken 

“Epik Tiyatro” kavramını ortaya atan Brecht, gerçeği yansıtmak için eleştirel ve 

diyalektik bir estetik ortaya koymuştur (Parkan, M., 1983). 

 

 Brecht‟in sinema sanatındaki yansımaları ilk olarak Fransız Yeni Dalga 

akımında ortaya çıkar. François Truffaut, Alain Resnais ve Jean Luc Godard başta 

olmak üzere Yeni Dalga yönetmenleri epik tiyatro yöntemlerine başvurarak seyirciye 

sundukları eserin yaşamın kendisi değil, bir sanat eseri olduğunu geçirmeye 

çalışmışlardır. Bu İtalyanların Yeni Gerçekçilik akımının tersine “yabancılaşma 

üzerine” estetik merkezli yeni bir gerçekçilik inşa etmek olarak kabul edilebilir. 

 

 Akımın en radikal ve uzun soluklu ismi Godard sonrası, farklı isimler Brecht‟in 

epik tiyatro anlayışını sürdürmeye çalışmışlardır. Rus sinemacı Tarkovski, İtalyan 

yönetmen Antonioni ve Yunan Angelopoulos‟un minimal sinema anlayışlarıyla 

yabancılaşmanın günümüze kadar sinemanın başat temalarından biri olmasında rol 

oynamışlardır. 

 

 70‟li yıllar sonrası hızla sanayileşen ve büyüyen metropoller, televizyon ve 

basın başta olmak üzere kitle iletişim araçlarını kullanarak tüketim kültürünün hızla 

değişmesine yol açmıştır. Jean Baudrillard‟ın dile getirdiği simülasyon kuramı 

yabancılaşma kavramını tüketim ekseninde ele almaktadır. 90‟lı yıllarla birlikte Michael 

Haneke'nin (Ölümcül Oyunlar, Piyano Öğretmeni), Darren Aronofsky (Pi, Bir Rüya 

İçin Ağıt), Dan Gilroy (Gece Vurgunu) ve Peter Weir (Truman Show) gibi isimler 

yabancılaşmayı Baudrillard‟ın tüketim toplumu eleştirisi üzerinden ele almışlar, 
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tükettikçe mutlu olmayan, tersine filmlerinde topluma ve kendisine yabancılaşan 

karakterlerin hikayelerini anlatmışlardır. 

 

 Modernleşmeyle beraber neoliberalizmin ve şehirleşmenin yükselişi, 

yabancılaşma kavramının günümüzde tüm sanat dallarında çok daha fazla ele 

alınmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan yabancılaşma 

kavramı, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı, Film Tasarımı Programı, 

Yüksek Lisans Tezi olarak tasarlanan “Eksik” filmi üzerinden incelenecektir. Yüksek 

Lisans programı dahilinde 2019 yılında yazılan "Eksik" filminde, İstanbul 

metropolünde annesiyle beraber yaşayan Sinan karakterinin yabancılaşmanın etkisiyle 

kendine kurduğu küçük dünyası ve bununla başa çıkma biçimi anlatılmıştır. Gerçek bir 

karakterden esinlenilerek oluşturulmuş bu kısa film, yabancılaşma kuramları üzerinden 

değerlendirilerek şehir yaşamının yabancılaşmaya olan etkileri irdelenecektir.   

 

 Çalışmada “Eksik” filminin yabancılaşma bağlamında değerlendirilmesinden 

önce Türk ve dünya sinema tarihinden benzer temaları taşıyan iki örnek seçilmiş ve bu 

iki film yabancılaşma kuramları üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu analizi 

yaparken niteliksel bir araştırma yöntemi olan görsel analiz ve içerik analizi metotları 

tercih edilmiştir. Bu değerlendirme yöntemi Eksik filminin analizi için bir ön hazırlık 

niteliğindedir. 

 

 Benzer temalardan yola çıkılarak oluşturulmuş bu iki eser; Türk sinemasından, 

yönetmenliğini Zeki Demirkubuz‟un yaptığı 2012 yapımı Yeraltı ile, dünya 

sinemasından, yönetmenliğini Sean Penn‟in yaptığı 2007 yapımı Özgürlük Yolu‟dur. 

Dostoyevski‟nin Yeraltından Notlar (1864) isimli eserinden esinlenilerek Zeki 

Demirkubuz tarafından senaryolaştırılmış Yeraltı filmi, Muharrem karakteri üzerinden 

kentli yabancılaşmasının gelebileceği boyutları göstermektedir. Bir edebiyat uyarlaması 

olarak şehir (Ankara), karakter (Muharrem) ve yabancılaşma üçgeninde yaşananları 

perdeye yansıtan film, benzer bir üçgene sahip olan (İstanbul-Sinan-izolasyon) "Eksik" 

filmiyle benzerlikler taşımaktadır. 
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 Christopher McCandless‟ın gerçek hayat hikayesinden esinlenerek Jon Krakauer 

tarafından 1996 yılında kaleme alınan Yabana Doğru (Into The Wild) kitabı, seçilen 

ikinci filmin ana izleğini oluşturmaktadır. Sean Penn‟in bu kitap ve McCandless‟ın 

günlükleri üzerinden oluşturduğu Özgürlük Yolu filmi, başarılı bir Amerikalı öğrencinin 

dışarıdan gayet mutlu görünen hayatını ve sevdiklerini tamamen geride bırakarak 

kendini yolculuğa ve doğaya vermesini anlatmaktadır. Bu filmin "Eksik" projesiyle 

kesişim noktası da doğadır. Katı disipline sahip bir ailede yetişen Christopher‟ın doğada 

kendini bulma arayışı, "Eksik" filmindeki Sinan‟ın doğaya kaçışıyla paralellikler 

taşımaktadır. Sonuç olarak seçilen iki film de, kuramsal analiz bölümünde ismi geçen 

ünlü düşünürlerin yabancılaşma kuramları çerçevesinde Eksik filmine bir hazırlık 

niteliğinde görsel ve içeriksel olarak analiz edilmiş, kentli yabancılaşmasının nedenleri 

irdelenmiştir. 

 

 Yabancılaşmayla ilgili bir literatür araştırması yapıldığında konuyla ilgili 

ekonomi ve psikoloji merkezli çok sayıda çalışmaya ulaşılabiliyorken, konunun 

sosyolojik ve iletişimsel ekseni üzerinde derinlikli bir çalışma yapılmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Yabancılaşma kavramı üzerinden bir sinema eserini analiz ederken konuyu 

ekonomik ve psikolojik boyutlarının dışında, iletişim ve toplumsal boyutlarıyla da ele 

bu bağlamda son derece faydalı olacaktır. 

 

 Bu çalışma bir film üzerinden yabancılaşma kavramını inceleme fırsatı 

sunduğundan, konunun kuramsal altyapısı dışında, filmin sahneleri üzerinden görsel 

analiz yöntemiyle farklı bir bakış açısı sunma amacı taşımaktadır. Çalışmanın kuramsal 

çerçevesinde Hegel, Marx, Feuerbach, Simmel gibi isimlerin yabancılaşma 

çalışmalarına değinildikten sonra, Eksik filminin temasına yakınlığı sebebiyle seçilen 

  

 Yeraltı ve Özgürlük Yolu filmleri üzerinden de bir tür görsel/dilsel yani 

iletişimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. 

 

1.2 Sorunsal 
 

 Bu çalışmada Hegel, Marx ve Georg Simmel‟in yabancılaşmayla ilgili kuramları 

ve görüşleri üzerinden, bitirme projesi kapsamında çekilen "Eksik" isimli kısa film 
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analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu şekilde şehirdeki yabancılaşmanın sinemadaki 

tezahürleri konusu ele alınarak, kahramanın yabancılaşmasındaki sebepler ve bundan 

kurtulma biçimi incelenecektir. Yabancılaşma kavramıyla ilgili üretilen kuramların 

ışığında kahramanımızın karakter özellikleri, hayatla ve yakın çevresiyle kurduğu ilişki 

incelenirken, kahramanımızın yabancılaşmasının sinematografik yansımaları görsel ve 

dilsel analiz yöntemiyle incelenecektir. 

 

 21. yüzyılın yirmi yılını geride bıraktığımız günümüzde İstanbul, İzmir, Ankara 

gibi mega kentlerin en büyük sorunları, artan göçle beraber yükselen nüfus, trafik, 

çevredir. Özellikle 80‟li yıllardan itibaren giderek artan göçün etkisiyle İstanbul‟un 

nüfusu 5 milyonlardan günümüzde resmi rakamlarla 16 milyon
1
, tahmini rakamlarla 20 

milyona kadar yükselmiştir. 

 

 Artan nüfus beraberinde çarpık yapılaşma, trafik, göç edenlerin şehre uyumu ve 

doğal hayatın tahribatı gibi sorunları getirmiştir. 2000‟li yılların sonlarına doğru hayata 

geçirilen kentsel dönüşüm projeleri, şehrin çarpık yapılaşma probleminin önüne geçme 

iddiasını taşısa da tersine bir yapılaşmasyı beraberinde getirmiştir. İstanbul‟un birçok 

ilçesi bugün yenilenen apartmanlarla 40-50 sene önce dönemin koşullarına göre inşa 

edilen binaların mozaiğine şahit olmaktadır. 

 

 Filmimizin kahramanı Sinan da kentsel dönüşümün dönüştürdüğü semtlerden 

birinde Bostancı‟da yaşamaktadır. Farklı gelir gruplarının, apartman tiplerinin ve yaşam 

tarzlarının kesişim kümesinde yer alan bu semt, Sinan karakteri dışında çalışan-işsiz, 

zengin-fakir, beyaz Türk-sonradan İstanbullu, emekçi-rantçı, kiracı-ev sahibi gibi farklı 

karşıt grupların birlikte yaşadığı bir yere dönüşmüştür. Çalışmanın kuramsal altyapısını 

oluşturan isimlerden Georg Simmel‟e göre para ve para ekonomisi, kent hayatındaki 

gündelik ilişkilerin ve karşılıklı etkileşimin belirleyicilerinden biridir. Bireysel 

arasındaki ilişkileri belirleyen para ekonomisi, manevi ilişkileri salt rasyonel ve 

pragmatist değerlere indirgediği için kent hayatında başta yabancılaşma gibi birçok 

sorun ortaya çıkmaktadır (Simmel, G., 2014, s:13). 

 

                                                        
1 http://www.istanbul.gov.tr/nufus-bakimindan-turkiyenin-en-buyuk-kenti-istanbul 
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 Filmimizde yabancılaşma konusu ele alınırken para ekonomisinin dışında öne 

çıkan bir diğer tema da kent hayatının bir zorunluluğu olarak doğadan uzaklaşmadır. 

Çalışmada "Eksik" filminin analizi üzerinden “doğa, yabancılaşmanın bir sebebi midir, 

yoksa sonucu mudur?” sorusuna cevap aranmaya çalışılacaktır.  

 

 “Bireyin toplumsal, kültürel ve doğal çevresine uyumunun azalması, çevresi 

üzerinde denetimini kaybetmesi ve giderek çaresiz kalarak yalnızlaşması” (Ofluoğlu, G. 

ve Büyükyılmaz, O., 2008) şeklinde tanımlanabilecek yabancılaşma, "Eksik" filminde 

Sinan karakterini yaşadığı yabancılaşma üzerinden farklı okumalara açıktır. Farklı 

sebeplerle doğayla ilişkisini giderek kaybeden insan bunun kaçınılmaz sonucu olarak 

doğaya ve kendisine yabancılaşacağı gibi, bu yabancılaşmanın kaçınılmaz sonucu 

olarak insanlar ve çevresinden giderek uzaklaşarak doğaya yaklaşma isteği ve ihtiyacı 

da duyabilmektedir. "Eksik" filmi bu anlamda doğayla kaçış ile doğaya dönüş arasında 

ince bir çizgide yer almaktadır. 

 

 Bu çalışmada "Eksik" filmi üzerinden yabancılaşma konusu ele alınırken, 2020 

yılı İstanbul‟unun toplumsal ilişkiler perspektifi ve yaşam biçimleri tabii ki kapsam 

dışında tutulamaz. Toplumsal gerçekçi bir anlayışla ele alınan film, Bostancı semtini 

merkeze alarak modernleşen toplumun geleneksel iletişim kurma biçimlerine göz 

atmaktadır. Yabancılaşan bir birey olan Sinan karakterinin yakın çevresi ve toplumla 

olan iletişimine göz atan filmde, bu iletişimsizliğin nedenleri de sorgulanacaktır. Kent 

hayatından sıradan bir karakteri sıradan ilişki ağıyla inceleyen "Eksik" filminde, 

Simmel‟in kent yaşamına özgü nitelediği yabancılaşma kavramının emarelerinin varlığı 

ve bunların hangi görsel ve dilsel kodlarla verildiği sorgulanacaktır. 

 

 Son olarak Sinan karakterinin yabancılaşmasının nedenleri sorgulanırken bunda 

karakterin geçmişinin de payı olabileceği unutulmamalıdır. Tıpkı örnek olarak seçilen 

Yeraltı ve Özgürlük Yolu filmlerinin kahramanları Muharrem ve Christopher gibi 

Sinan‟ın da geçmişinde onu izolasyona iten bazı gerçekler bulunabileceği irdelenecek 

olup bu durum, insanı aile içinde yaşantılarının bir ürünü olarak değerlendiren Freud‟un 

bakış açısından analiz edilecektir (Fromm, E., 1973). 
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1.3 Amaç 
 

 Bu çalışmada insanı insan yapan en temel değerlerden birisi olan iletişim ile 

yabancılaşma arasındaki ilişki "Eksik" filmi üzerinden incelenmeye ve anlaşılmaya 

çalışılacaktır. Araştırmanın temel amacı günümüz İstanbul‟undaki metropol hayatının 

ve gündelik yaşam kültürünün "Eksik" filminin baş karakteri Sinan‟ın yabancılaşması 

üzerindeki etkilerini incelemektir. Kent kültürünün yabancılaşmaya etkisini en çok dile 

getiren isimlerden Georg Simmel‟in düşündüğü gibi bir yabancılaşma olgusunun 

"Eksik" filmi üzerinden incelenmesi araştırmanın bir diğer amacıdır. 

 

 Bu amaca ulaşmak için önce Hegel, Marx, Feuerbach, Simmel gibi düşünürlerin 

yabancılaşma kuramları incelenecek, daha sonra konusu itibariyle "Eksik" filmine yakın 

duran iki örnek film üzerinden bu kuramlarla görsel ve dilsel bir analiz yapılmaya 

çalışılacaktır. Son olarak "Eksik" filminde Sinan karakterinin yabancılaşmasının 

nedenlerini analiz etmek için filmden bazı karelere, sözel ve işitsel diğer öğelere 

başvurulacaktır. Yabancılaşma konusunu somutlayan bu sahnelerde karakterin 

hareketleri, davranışları, kamera açıları, ses ve diğer öğeler yabancılaşma kuramı 

çerçevesinde analiz edilecektir. 

 

 Sinan karakteri üzerinden böyle bir analize girişmenin arka planında çok daha 

büyük bir amaç yatmaktadır. 2019‟da yapılan bir araştırmaya göre Türkiye‟de 

antidepresan kullanımı 55 milyon kutuya kadar çıkmıştır. Kişi başına bir kutuya 

yaklaşan bu rakam her geçen yıl artmaktadır. Konuyla ilgili olarak İstanbul Aydın 

Üniversitesi (İAÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Engin Eker “modern 

üretim sistemlerinin birer tüketim otomatına döndürdüğü insanoğlunun son büyük 

direniĢi olabilir depresyon” diyerek mutsuzlukla tüketim kültürü arasındaki ilişkiye 

göndermede bulunmuştur (Dr. Eker, E., 2019). 

 

 İnsanların krediler, kredi kartları gibi araçlarla diledikleri her şeye sahip olma 

koşullarının arttığı günümüzde başta metropoller olmak üzere mutsuzluğun bu kadar 

yaygın hale gelmesi elbette bu çalışmanın konusu olmak için oldukça geniş ve 

kapsamlıdır. Ancak tüketim alışkanlıklarının, iletişim kültürünün ve ekonomik 
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koşulların değişimi Sinan karakteri üzerinden bu tür bir analizin yapılmasına imkan 

vermektedir. Kişisel ya da toplumsal sebeplerle yabancılaşan, kabuğuna çekilen bir 

birey üzerinden bir mutsuzluk tarifi yaparken bunun bir toplumun genel mutsuzluğuna 

göndermeler yapmaması kaçınılmazdır. 

 

1.4 Önem 

 

 Bu çalışmanın, içeriği ve literatüre katkısı açısından birçok açıdan önemi 

bulunmaktadır. Yabancılaşma sorunsalını, özellikle de kent yaşamındaki yabancılaşma 

sorunsalını sinema ve bir film üzerinden inceleyen sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Var 

olan çalışmaların önemli bir kısmı da sinema tarihinde yer etmiş filmler üzerinden bu 

analizi gerçekleştirmektedir. Senaryo çalışması bir seneden uzun süren "Eksik" filmi 

üzerinden bir yabancılaşma analizi yapmak, sinema ve sosyoloji literatürüne katkı 

sağlayacaktır. Yabancılaşma olgusunu bağımsız bir kısa film üzerinden incelemek, 

özgünlük açısından da önemlidir. 

 

 Öte yandan konunun başlıca yabancılaşma kuramları üzerinden 

değerlendirilmesi, bir karakter üzerinden çok boyutlu bir inceleme yapmamıza ve 

konunun ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve felsefi boyutlarının da değerlendirilmesine 

imkân sunmaktadır. 

 

 Yabancılaşma günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Teknolojinin ve 

bilimin ilerlemesiyle bireyin her türlü bilgiye erişimi kolaylaşırken, bunun tersine bir 

şekilde bireyin yakın çevresi, toplum ve kendisinden giderek uzaklaşması günümüzün 

en güncel tartışmalarından birini doğurmuştur. Etrafımızdaki tüm kitle iletişim araçları 

ve bilim insanları tarafından insanın bu izolasyonuna sebep olan nedenler ve alternatif 

çareler tartışılırken, bu güncel sorunu bir bitirme projesi ekseninde ele almak farklı bir 

bakış açısı sunma anlamında oldukça yenilikçi bir deneme kabul edilebilir. 

 

 Kalabalık şehir, iş hayatı, trafik, kitle iletişim araçları ve yoğun tüketim 

kültürünün arasında sıkışıp kalan insanoğlunun, yabancılaşma serüveni şüphesiz yeni 

başlamamıştır. Sinema ve dizi sektöründe de giderek bu konuda daha fazla eserin 
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üretildiği dikkat çekmektedir. Günümüzün güncel sorunlarından birini, yabancılaşmayı 

merkezine alan bu çalışmada, bitirme projesi olarak tasarlanan kısa film üzerinden bu 

soruna özgün ve bağımsız bir bakış açısı sunulmaya çalışılacaktır. 

 

1.5 Yöntem 

 

 Bu çalışmada kalitatif bir araştırma yöntemi olarak görsel ve içerik analizi 

metodu kullanılacaktır. Çalışmanın bundan sonraki kısmında önce önemli yabancılaşma 

kuramlarına değinilecek olup, analizi yapılacak olan "Eksik" filmi üzerinden Marx ve 

Simmel‟in yabancılaşmaya bakışları üzerinde durulacaktır. Daha sonra konusu, 

kahramanları ve yabancılaşmaya bakış açıları benzerlik gösteren Yeraltı ve Özgürlük 

Yolu filmlerinin görsel analizi yapılacaktır. Bu analizde hem filmlerden sahneler 

kullanılacak hem de hikayelerin akışı ve diyaloglar üzerinden bir içerik analizi 

yapılmaya çalışılacaktır. 

 

 Bu proje kapsamında yabancılaşmayı ve sinemayı konu edinen bir literatür 

araştırması da yapılmıştır. Araştırma sonucunda yabancılaşma ve sinema ilişkisini 

merkeze alan yüksek lisans ve doktora tezleri ve bilimsel dergilerde yayınlanan birçok 

makaleden faydalanılmıştır. Yabancılaşmayı konu edinen birçok araştırma olmasına 

karşın yabancılaşma kavramıyla sinema ilişkisini konu edinen çok az sayıda çalışma 

olduğu belirlenmiştir. Özel olarak bir bitirme projesi olarak üretilen kısa film üzerinden 

yabancılaşma analizi yapan herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu anlamda 

çalışma yabancılaşmayla ilgili sorulara kendi yöntemleriyle cevap bulma amacını 

taşımaktadır. Bu konuda okuması yapılan ve faydalanılan tez ve makalelere kaynakça 

kısmında yer verilecektir. 

 

 Bu çalışma; Giriş, Kuramsal Analiz, Eser Metni ve Sonuç ana başlıkları altında 

toplam dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın girişinde araştırmayla ilgili genel 

bilgiler verilmiştir. Beş alt başlıktan oluşan bu bölümde araştırmanın konusu, sorunsalı, 

amacı, önemi ve yöntemi anlatılmaktadır. Hemen devamında gelen ikinci bölüm ise 

araştırmanın kuramsal analiz kısmını oluşturmaktadır. Araştırmanın kuramsal 

altyapısını oluşturan bu bölümde önce yabancılaşma kavramının tanımı, tarihsel 
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süreçteki yeri, üzerinde çalışmış filozof, sosyolog ve düşünürlerin fikirleri ve önemli 

kuramları tartışılmıştır. Hegel, Feuerbach, Marx ve Georg Simmel‟in yabancılaşma 

kuramlarının ele alındığı bu bölümde düşünürlerin kavrama bakış açıları, farklılıkları 

ele alınmış; ekonomi, diyalektik, özne ve kentleşme kavramları ve olguları üzerinden 

ayrı yönleri öne çıkarılmıştır. Kuramsal analiz bölümünün ikinci kısmında benzer 

temalardan yola çıkarak oluşturulmuş iki eser ele alınmış ve analiz edilmiştir. 

Yabancılaşma konusunu ele alan Yeraltı ve Özgürlük Yolu filmleri, "Eksik" filmi için de 

kullanacağımız görsel ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, literatürde bu iki filmle 

ilgili kaynaklardan elde edilen bilgiler derlenerek "Eksik" filminin analizine ön hazırlık 

yapılmıştır. Bu bölümün son alt başlığında ise tez kapsamında üretilen "Eksik" filmi, 

kuramsal çerçevenin ışığında görsel ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiş olup, 

yabancılaşma kavramının üretilen eserde ne şekilde ele alındığı tartışılmıştır. 

 

 Araştırmanın üçüncü bölümünde eser metniyle ilgili bilgiler, dokümanlar ve 

analizler yer almaktadır. Tasarım metni isimli ilk kısımda tez kapsamında üretilen 

eserin sinopsisi, tretmanı, senaryosu, çekim senaryosu, bütçesi, gösterim stratejisi ve 

telifler yer almıştır. İkinci kısımda ise üretilen eserin sinematografik analizi kapsamında 

görüntü, kurgu, müzik ve efektleri incelenmiştir. Son kısımda ise dramaturjik analiz 

başlığıyla reji ve yönetmenin görüşleriyle, oyuncu yönetimi konusundaki görüşlere yer 

verilmiştir. 

 

 Araştırma, dördüncü yani sonuç bölümündeki özet, yorumlar ve yargı kısmıyla 

sonlandırılmıştır. 
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BÖLÜM 2. KURAMSAL ANALĠZ 

 

 Çalışmanın bu bölümünde kuramsal çerçeveyi oluşturan yabancılaşma kavramı 

tüm boyutlarıyla analiz edilecektir. Bunu yaparken yabancılaşma, tarihi ve sosyolojik 

boyutlarıyla incelenirken modernizm sürecinde geçirdiği değişimin net ortaya 

konabilmesi için kavram geçmişten bugüne yapılan tanımlamalar eşliğinde sunulacaktır. 

Yabancılaşmayı analiz etmeden önce onu bir kavram olarak incelemek, literatürdeki 

tanımlamalarını tartışmak, böylece kökenlerinde yatan gizli anlamları keşfetmek 

çalışmanın derinliği açısından faydalı olacaktır. Bu tanımlamaları yaparken 

yabancılaşma kavramını felsefi olarak ortaya koyan Marx, Hegel ve Feuerbach gibi 

isimlerin kuramlarına değinilecektir. 

 

 Bu üç ismin yabancılaşma kuramları arasında benzerlikler olduğu kadar 

farklılıklar da söz konusudur. Öncelikle terim olarak yabancılaşmayı ilk kez kullanan 

Hegel ve onun obje-süje ilişkisi sorgulanacaktır. Daha sonra yabancılaşmayı 

yapıtlarında sıklıkla dile getiren ve onu sosyolojik boyutlarıyla inceleyen Karl Marx‟ın 

kuramı ayrıntılı olarak analiz edilecektir. Son olarak Feuerbach ve Simmel gibi 

isimlerin yabancılaşmaya bakış açıları ve getirdikleri farklı yaklaşımlar incelenecektir. 

 

 Modernizmle birlikte yabancılaşmanın modern insan için çıkarımları ve modern 

toplumdaki yabancılaşmış insan kavramı sorgulanacaktır. Şehir yaşamının insan 

üzerindeki etkisi ve filmimizdeki yansımaları açısından yabancılaşma kavramını tüm 

boyutlarıyla sorgulamak, filmin analiz kısmında bizi rahatlatacak, modern konutlara 

hapsedilen yabancılaşmış insanın davranış kalıplarını ve izolasyonunu daha rahat 

anlamamıza yardımcı olacaktır. 

 

2.1 "Eksik" Filminin Üzerinde ġekillendiği YabancılaĢma Kavramı 

 

 Yabancılaşma tanım itibariyle felsefi, sosyolojik ve psikolojik boyutları olan, 

çok katmanlı bir kavramdır. Dolayısıyla yabancılaşma kavramını tanımlarken bu çok 

katmanlılıktan uzak, tek ve tam bir tanım yapmak zorlayıcı bir çaba olacaktır. Bugüne 

kadar yapılan tüm tanımlamaların farklılığında bu çok boyutluluğun etkileri mevcuttur. 

Sonuç olarak bu üç boyuta değinmeden yapılacak bir tanımlamanın eksik kalacağı ya da 
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tarihsel süreçte kavramın analizini eksik bırakacağı ortadadır. Bu yüzden hem tarihsel 

süreçte hem günümüzdeki modern yaklaşımlarla kavram derinlemesine irdelenecektir. 

 

 Tarihsel açıdan incelendiğinde yabancılaşma kavramının kökenlerine Roma 

hukukunda rastlanılmaktadır. Latince‟de 'alienatio' kelimesi hukuki açıdan servetin 

aktarılmasına anlamına gelir. Augustinus da yabancılaşmadan bahsetmiş, delilik hali 

için 'abalienation mentis' açıklaması yapmıştır. Aydınlanma Çağı‟nda Rousseau 

tarafından da kullanılan terim, felsefi ve sosyolojik açıdan ise ilk kez Alman filozof 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel tarafından kullanılmıştır (Öner, B., 2015). 

 

 İngilizce ve Fransızca dillerinde 'Alienation' şeklinde kullanılan terimin kökeni 

Antik Yunan dilinde 'alloioiosis'ten türemiş Latince 'alienation'dur. Eski Ahit ve 

Homeros destanlarında yabancılaşma kavramıyla ilgili tanım ve açıklamalar yer 

almaktadır. Birbirinden farklılık göstermeyen bu açıklamalarda putperestlik ve 

yaşamsal yetenekler üzerinde durulur. Erich Fromm bu durumu 

 

 “Yabancılaşma fikri ilk kez Eski Ahit‟te sözü edilen putperestlik anlayışına 

dayanmaktadır. İnsan kendi gücü ve sanatıyla, yani kendi insani gayretiyle 

ürettiği şeylere tapmaktadır. Bu durumda insan yaşamsal yeteneklerini puta 

aktararak o nesneye isim vermiştir. O şey artık kendi emeğinin ürünü değildir, 

hatta insandan ayrı ve ondan güçlüdür” (Fromm, E., 2003, s: 54,55, Akt. Uzun, 

S., 2018, s: 15). 

 

 Homeros ise yabancılaşmayı insanın kutsal bir varlığa tüm benliğiyle tapması ve 

bireyselliğinden ödün vermesi olarak tanımlar. Burada Eski Ahit‟teki yabancılaşma 

kavramından teorik olarak ayrılmaktadır. Çünkü Eski Ahit‟te insanın kendi yaptığı bir 

nesneye tapınması, onu bir canlı ya da özne olarak görmesi yabancılaşmaya sebep 

olmaktadır inancı hakimdir. 

 

 Yabancılaşma kavramını kullanan bir diğer isimse Jean Jacques Rousseau 

olmuştur. Rousseau‟ya göre insanlar toplu yaşam öncesi kendilerine itaat etmekteydi, 

toplumsal yaşam ve toplumsallaşmayla beraber toplumsal kurallarla çevrelenerek 

yabancılaşmaya başladılar. Kısaca Rousseau‟ya göre yabancılaşmanın altyapısında 

toplumsal yaşam vardır (Çiçek, N., 2012). 
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 Tüm bu bilgilerin ışığında Rousseau‟nın öncüllerinden yabancılaşmanın 

kaynağına bakışında farklılık gördüğü söylenebilir. Eski Ahit ve Homeros destanlarında 

yabancılaşma temel olarak tapınma ihtiyacına bağlanırken, Rousseau insanın 

yabancılaşmasının kaynağında toplumsal yaşamı öngörmüştür. Bu da tanım itibariyle 

günümüz yabancılaşma anlayışına daha yakın bir konumda durmaktadır. 

 

 19. yüzyıla gelindiğinde yabancılaşma kavramının önem kazandığı ortaya 

çıkmaktadır. Şüphesiz Sanayi Devrimi‟yle birlikte değişen sosyo-ekonomik koşulların 

insan yaşamına etkileri öne çıkmaktadır. Karl Marx ve Freud yabancılaşma kavramını 

kapsamlı bir şekilde ele alarak bu kavramı geçmişteki tanımlamalardan farklı bir 

noktaya taşımışlardır. 

 

 Karl Marx yabancılaşma kuramını oluştururken ve sosyolojik bir olgu olarak 

yabancılaşmayı analiz ederken iki önemli isimden etkilenmiştir. Bunlar kavramı felsefi 

boyutuyla ilk kez ele alan ve sistematik olarak açıklayan Hegel ve Feuerbach‟tır. 

 

 Tarihsel sürecin dışına çıkıldığında da yabancılaşma kavramına farklı bakış 

açıları söz konusudur. Örneğin kavramı “Bireyin toplumsal, kültürel ve doğal çevresine 

uyumunun azalması, çevresi üzerinde denetimini kaybetmesi ve giderek çaresiz kalarak 

yalnızlaĢması” şeklinde tanımlayanlar olduğu gibi “kiĢinin kendini bir topluma veya bir 

gruba ait hissedememesi ” olarak tanımlayanlar da vardır (Ofluoğlu, G. ve 

Büyükyılmaz, O., 2008, s: 114). 

 

 Felsefe Sözlüğü isimli eserinde Ahmet Cevizci yabancılaşma kavramını farklı 

boyutlarıyla şöyle ele alır: 

 

“Özgün anlamı içinde, bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya da kimseden 

uzaklaştıran, başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale getiren eylem ya da 

gelişme 

 

Psikiyatride, normalden sapma durumu 

 

Çağdaş psikoloji ya da sosyolojide, kişinin kendisine, içinde yaşadığı topluma, 

doğaya ve başka insanlara karşı duyduğu yabancılık hissi 
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Felsefede, şeylerin, nesnelerin bilinç için yabancı, uzak ve ilgisiz görünmesi, 

daha önceden ilgi duyulan şeylere, dostluk ilişkisi içinde bulunulan insanlara 

karşı kayıtsız kalma, ilgi duymama, hatta bıkkınlık ya da tiksinti hissetme 

 

Benin kendi özünden uzaklaşmasıyla, kendisine ve eylemlerine nesnel bir 

biçimde, sanki bir ustanın elinden çıkmış bir nesneye bakarcasına yaklaşımıyla 

belirlenen bilinç hali. Kişinin kendi benliğiyle ya da zihin halleriyle, kendisi 

arasına duygusal bakımdan mesafe bırakması durumu, kişinin gerçek beniyle 

olan içsel temasını yitirdiğini anlamasının sonucu olan kendisinden kopması 

hali…” (Cevizci, A., 2000). 

 

 Tarihsel ve güncel açıdan yabancılaşma kavramını tanımladıktan sonra tarihsel 

gelişim sürecinde kavramı var eden ve onu büyüten isimlerle beraber bir analiz 

yapılacaktır. 

 

2.1.1 YabancılaĢma ve Hegel 

 

 Felsefi açıdan yabancılaşmayı yorumlayan ve onu felsefenin temel 

sorunlarından biri haline getiren Hegel‟dir (1770-1831). Ona göre yabancılaşmanın 

tarihi soyut, mutlak, kurgusal ve mantıksal düşüncenin üretim tarihinden başka bir şey 

değildir (Marx, K., 1976). 

 

 Yabancılaşma kavramını ilk kez kullanan Hegel özne-nesne ilişkisini 

sorgulamış, bir idealist olarak, özneden bağımsız bir şey olamayacağını ve gerçeğin 

insana bağlı olduğunu düşünmüştür. Hegel felsefesinin temel amacı, insanın doğal 

dünyadaki varlığını açıklamaktır. Hyppolite ise onun felsefesini, bir doğa felsefesi 

olarak değil, insan yaşamının, bilincin yaşamının bir felsefesi olarak yorumlar. 

 

 Hegel‟e göre yabancılaşma bir süreç olup insanın özüne dönmesiyle sonuçlanır, 

dolayısıyla bilinç boyutunda açıklanır. 

 

 “Öznenin potansiyel gücünü muhafaza etmesiyle ya da öznenin gücünü doğaya 

aktarması ve böylece kendisinden uzaklaşmasıyla doğar. Ancak özne kendini 

bildiği ve tanıdığı müddetçe bu yabancılaşmadan kurtulabilir. O halde kişinin 

özünü bulması için önce yabancılaşması ve bu yabancılaşmayı yaşadıktan sonra 

da kendine dönmesi gerekir” (İlhan, N., 2012).  
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 Hegel‟in yabancılaşmaya bakışı diyalektik üzerindendir. O bu süreci tez, antitez 

ve sentez olarak özetler. İnsan bu süreçte önce topluma uyum sağlar, sonra doğayı 

kendine göre değiştirmeye çalışır ve bunun için objeler üretir ve bu objelerle var olmaya 

çalışır. Sonuç olarak insan bu ürettiği objeye karşı olumsuz duygular hissetmeye başlar. 

 

 “Yabancılaşmanın sebebi, insanın ürettiği mallara karşı bilinçsiz yaklaşımıdır, 

öyle ki insan ürettiği mal ve eşyalarla kendisini kanıtlamaya başlamıştır”
 
(Öner, 

B., 2015).
 
 

 

 İnsan ürettiği objeye ve ürüne yabancılaşması sonucu kendisine yabancılaşır. Bu 

süreçten kurtularak gerçek bilgiye ulaşması için her şeyin özünün Tanrı olduğunun 

bilincine varması gerekir. Yabancılaşma kuramını inşa ederken Marx işte Hegel‟in bu 

diyalektiğinden ilham almıştır. 

 

 Hegel felsefesinde insanın özgürleşmesindeki yol yabancılaşmadan geçmektedir 

ve bunun için insanın yabancılaşmayı aşması ve onu geri bırakması gerekmektedir. 

Hegel diyalektiğinin işleme süreci olumlu bir şekilde gerçekleşmektedir. 

 

 Hegel‟e göre yabancılaşma, diyalektik süreçteki insanın özgürlük arayışında 

ortaya çıkan bir olgudur. İnsan yabancılaşmayı yaşamadan ve onu aşamadan özgür 

olamaz, gerçek olmaz ve bir özne haline gelemez. 

 

2.1.2 YabancılaĢma ve Feuerbach 

 

 Hegel‟in yabancılaşma anlayışının tersine Feuerbach daha insan merkezli bir 

yabancılaşma kuramına sahiptir. Ona göre Tanrı insanı değil, insan Tanrı ve dini 

yaratmıştır. 

  “Tanrı‟nın zenginleşmesi için insanın yoksullaşması gerekir, yani Tanrı 

her şey, insan ise bir hiç olmalıdır” (Feuerbach, 2004, s: 51). 

  
 İnsanın bu tür bir yabancılaşmadan kurtulması için önce Tanrı fikrinden 

kurtulması ve Tanrıya atfettiği özellikleri ve anlamları unutması gerekmektedir. Bu 

fikrin özünde Feuerbach yabancılaşmanın sebebini insan benliğine dayandırır. İnsan 

kendi benliğini oluşturan özelliklerini kendi dışında, yabancı bir varlığa bağlarsa ya da 

dayandırırsa, ona kayıtsız şartsız bağlanacağından özünden giderek uzaklaşacaktır. 
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  “Yabancılaşma, insanın kendi doğasındaki olumlu özellikleri 

kendisinden dışsallaştırarak, imgesel bir varlık olan Tanrı‟ya aktarmasıyla ortaya 

çıkmaktadır; çünkü böyle yaparak insan, kendisini hor görmekte ve bu imgesel 

varlığın egemenliğini kabul etmektedir” (Ertaylan, A., 2007, s: 25). 

 

 Göründüğü gibi Hegel‟in yabancılaşma kuramı soyut bir düzlemde yer alırken, 

Feuerbach kuramını daha somut ve materyalist bir eksene oturtmuştur. Hegel 

yabancılaşmadan kurtulmanın ancak Tanrı sevgisiyle olasılık dahilinde olabileceğini 

düşünürken, Feuerbach yabancılaşmadan kurtulmayı ateist bir bakış açısıyla insanın 

kendisine bağlar. 

 

2.1.3 YabancılaĢma ve Marx 

 

 Yabancılaşma kavramı her ne kadar Marx öncesinde Jean-Jacques Rousseau, F. 

Wilhelm Hegel ve Ludwig Andreas Feuerbach gibi filozoflar tarafından dile getirilse 

de, ona kuramsal bir çerçeveden bakan filozofun Marx olmasından dolayı, kavram 

zihinlerde Marx ile eşleştirilmektedir. Yabancılaşma, Marx felsefesinin, sosyolojisinin 

ve ekonomi-politiğinin ana kavramlarından birisidir. Karl Marx‟a göre  

 

 “

Yabancılaşma, insanı, kendi etkinliğinin ürünlerinde, üretken etkinliğinin 

kendisine, içinde yaşadığı doğaya, kendine, kendi özsel doğasına, insanlığına, 

öteki insanlara yabancılaştıran eylemdir” (Marx, K., 2007, s: 12). 

 

 Kavram, Marx felsefesi ve sosyolojisinde iki şekilde ortaya çıkar. İlk durumda, 

insan kendisine doğa dışında başka bir doğa tahayyül ederek doğaya yabancılaşır. 

Dolayısıyla doğadan kopuş ilk uzaklaşmadır ve süreç yabancılaşmayla sonuçlanır. Bu 

çok olumsuz olarak algılanan bir yabancılaşma değildir ve doğal bir sürecin sonucu 

olarak görülebilir. Olumsuz bilinen ikinci tür yabancılaşma ise insanın kendisine, 

varlığına, emeğine ve pek tabii kendi doğasına yabancılaşmasıdır. Bu çalışmada ele 

alınan filmin analizinde bu iki tür yabancılaşmanın da etkileri görülecektir. Marx 1844 

El Yazmaları eserinde konuyu şöyle derinleştirir: 

 

“Yabancılaşma, benim geçim araçlarımın bir başkasına ait olmasında, benim 

isteğim olan şeyin bir başkasının erişilmez mülkiyetinde olmasında olduğu 
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kadar, her şeyin kendi kendinden başka olmasında, etkinliğimin başka şey 

olmasında, son olarak -ve bu kapitalizm için de doğrudur- egemenlik sürenin 

eninde sonunda insanlık dışı erklik olmasında da görünür” (Marx, K., 1976). 

 

 19. yüzyılda Sanayi Devrimi‟nin etkileriyle birlikte sanayileşmenin başlaması, 

toplumsal yapının değişmesine yol açmış, böylece yabancılaşma farklı bir sosyolojik 

olgu olarak açıklanmaya başlanmıştır. Marx, onu sosyo-ekonomik açıdan ele alan ve ilk 

kez açıklayan sosyologlardan en önemlisidir. Marx yabancılaşmayı sadece içsel 

sebepler göstererek açıklamayı reddeder, dışsal sebeplerin yabancılaşma sürecindeki 

önemini ileri sürer ve bunu sistematikleştiren bir yabancılaşma kuramı ortaya koyar. 

Elbette Marx tarafından ortaya konan yabancılaşma anlayışının da eksik tarafları 

mevcuttur. Ona göre yabancılaşma kapitalist sistemin bir ürünüdür ve işçi ile 

işverenlerde görülür; bu şekilde Marx yabancılaşmanın sınırlarını daraltmıştır. 

 

 Kapitalist sistemin değişmesi durumunda yabancılaşmanın etkilerinin 

azalacağını, sistemin yıkılması durumunda yabancılaşmadan tamamen kurtulanacağını 

savunan Marx, burada işçilere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Yabancılaşmadan en 

çok etkilenen toplumsal unsur olarak işçiler bunu tersine çevirebilir. Onların 

öncülüğünde gerçekleşebilecek bir devrim ile yabancılaşmadan kurtulunabilir. 

 

 Marx‟ın yabancılaşma anlayışında beşeri ürünlerin insanı ele geçirerek 

köleleştirmesi söz konusudur. Bu şekilde bir karşı güç haline gelen beşeri faktörler 

insanın insan olmayana dönüşmesine yol açmıştır. İnsan bu şekilde kişisel çevresinden, 

sosyal ilişkilerinden, işinden, geleneklerinden ve sonuç olarak benliğinden uzaklaşır. 

Görüldüğü gibi Marx, Hegel‟in aksine yabancılaşmayı bireysel bir düzlemden çıkarmış 

ve çevresel/beşeri unsurları birer etken olarak öne sürmüştür. 

 

  “Hegel yabancılaşmayı bilinç olguları düzeyinde ele alırken Feuerbach 

işi daha materyalist bir boyuta çeker. Ancak Marx için bu yeterli değildir; çünkü 

dinsel yabancılaşmayı ele alırken insanın tek bir boyutuna vurgu yapar ve onun 

toplumdaki konumunu göz ardı eder. Oysa Marx yabancılaşmayı toplumsal ve 

iktisadi bir bağlamda ele alarak bu eksikliği gidermeye çalışır” (Aydoğan, E., 

2015, s: 280). 

  
  Marx kuramında yabancılaşmayı doğa ve ekonomi temelinde, iki farklı 

bakış açısıyla açıklamıştır. Ona göre işçi ürettiği oranda doğaya yabancılaşır: 
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“Ne kadar çok üretilirse o kadar çok hammaddeye ihtiyaç vardır ve doğadan ne 

kadar çok hammadde ihtiyacı karşılanırsa doğa o kadar işçinin yaşayamayacağı 

alan haline gelmektedir” (Güven, Ç., 2018, s: 35). 

 

 Yabancılaşmayı esas olarak ekonomi temelinde ele alan Marx‟a göre çalışmak, 

insanın dünyada var olabilmesi için temel uğraşısıdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran 

temel fark çalışmasıdır, bu insanın kendini gerçekleştirmesinin birincil yoludur. Ancak 

bu özellik kapitalist ekonomide yol edilmiştir, yabancılaşmanın çıkış yeri burasıdır. Bu 

yüzden Marx‟a göre yabancılaşma önce toplum merkezlidir, kapitalizmin doğasında 

yabancılaşma vardır. 

 

2.1.4 YabancılaĢmaya Kentsel ve Modern Bir BakıĢ: Georg Simmel 

 

 Sanayi Devrimi sonrası işgücünün şehir merkezlerinde toplanması ve kitle 

iletişim araçlarının gelişimiyle modernleşmenin paralel olarak ortaya çıkması kentlerde 

yeni yaşam formlarının doğmasına yol açmıştır. Modernleşmeyle toplumsal değerler 

hızla dönüşürken bu yaşamın bireysel hayata pozitif ve negatif yansımaları olmuştur. 

Kent hayatının getirdiği bu yenilikler toplumsal ve bireysel yabancılaşmanın da önünü 

açmıştır. 

 

 “Kentlerin 

hızla büyümesinin, Sanayi Devrimi ve onunla birlikte gelen teknolojik 

değişikliklerle nüfusun kentlileşmesinin, kentlerin uzamsal ve özdeksel 

yapılarında derin etkileri olmuştur” (Paul, K. H.,  2002, s:33). 

  

 Almanya‟nın Berlin şehrinde doğup büyüyen Georg Simmel‟in yabancılaşma 

kuramını inşa ederken doğup büyüdüğü şehrin büyük etkisi olmuştur. 

 

 “

Binaların üstündeki abartılı ışıklı reklamlar, kirli bir dünyada, büyük kentin 

avizeleri olarak parıldıyorlardı. Ve Tanrıya şükranı belirten latif seslerin yerine, 

gece gündüz durmaksızın büyüyen bir insan kitlesinin çılgın velvelesi 

işitiliyordu. Kaldırım mühendisleri, koketler, sosyete fahişeleri, Avrupa‟nın tüm 

ayak takımı ve pisliği, dur durak bilmez bir humma içinde, tam da bu evin 

çevresinde ırmak gibi akıp geçiyorlardı” (Jung, W., 1995, s: 8,12). 
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 Simmel, modern toplumun bir ürünü olan kent hayatıyla özel olarak ilgilenmiş 

ve yabancılaşmanın odak noktasına bu kent hayatını almıştır. Ona göre kent yaşamının 

doğasında belli başlı özellikler öne çıkmaktadır. Bunlar için en başat olanı, hayatın da 

merkezinde yer alan “para” ve para ekonomisi”dir. Paranın hegemonyasında bir kent 

yaşamı, toplumsal yaşayışın, ilişkilerin ve kültürün dönüşmesine, bambaşka bir düzenin 

yerleşmesine yol açmıştır. Bunun doğal sonucu da yabancılaşma ve izolasyondur. 

 

 “

Simmel‟e göre kent, modern insanın yaşamında merkezi bir yere sahiptir. 

Modern hayatın en temel sorunu, devasa toplumsal güçler, tarihsel miras, dış 

kültür ve teknik karşısında, kişilerin kendi özerklik ve bireyselliklerini koruma 

çabasından kaynaklanır” (Özyurt, C., 2007, s: 114). 

 

 Simmel kent hayatında ortaya çıkan yabancılaşmanın gerisinde paranın 

yadsınamaz bir gerçek olduğunu savunmuştur. Çünkü para tüm toplumsal değerlerin 

eşitleyici hatta belirleyici konumuna erişmiştir. Para aracılığıyla oluşan bu çok katmanlı 

yapı, insanın sinirsel olarak tahammülsüz bir karaktere dönüşmesine ve bu uyaranlara 

karşı yeni defans mekanizmaları geliştirmesine yol açmıştır. Bunlardan en önemlisi 

çevresi ve toplumla arasına mesafe koymasıdır. Bu, insanın daha bireyci, pragmatist ve 

bezgin bir ruh haline dönüşmesine yol açmıştır. Artık tüm kararlarını kalp yerine 

aklıyla, kendi çıkarlarına göre veren insan giderek nesnel bir kültürün parçası olmaya 

başlar. Bu sarmaldan çıkabilmesi insanın ruhunu ve aklını çok uyaranlı kent yaşamına 

uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. 

 

  “Simmel, birçok uyaranla karşılaşmanın duyarsızlaşmayı, her şeyi 

parayla elde edebileceğine dair inancın ise bıkkınlık, kayıtsızlık, değersizlik 

hissini beraberinde getirdiğini savunur. Bireyler kent yaşamında diğerlerine karşı 

kayıtsızlık içindedir ve belli bir mesafe ile yaklaşırlar. İlişkiler genel olarak, 

derin duygusal bağlarla değil, yapay, yüzeysel ve daha çok maddi temelde 

kurulur.” (Fırıncıoğulları, G., 2015, s: 61). 

 

 Tüm bu kuramsal çözümlemeler yabancılaşmanın iki temel unsur üzerine inşa 

edilebileceğini göstermektedir. İlkine göre kent yaşamı insana farklı toplumsal imkanlar 

sunsa da bireysellik artmış; bu bireysellik kişiyi geliştiren değil tersine yakın 

çevresinden kopuk, izole bir insana dönüşmesine; bu şekilde yalnızlık ve yabancılaşma 

ikilemine girmesine yol açmıştır. 



21 
 

 

 İkincisinde ise bu sefer artan kitleselleşmedir. Ancak kitleselleşme, insanın 

toplumla arasında güçlü bağlar kurması ya da toplumsal kültürle kendi değerleri ve 

yetkinlikleri arasında üretken bir işbirliği sağlamasını değil, insanın karakterine özgü 

özelliklerin kitlesel değerlerin altında ezilmesini ve baskı altında yok olmasının önünü 

açmıştır (Türker, A., 1983, s: 184-187). 

 

2.2 "Eksik" Filminin Teması Olan YabancılaĢmayı Ele AlmıĢ Eserler 
 

 Çalışmanın bu bölümünde “Eksik” filminin yabancılaşma bağlamında 

derinlemesine analizine geçmeden önce benzer temalara sahip yerli ve yabancı bazı 

sinema eserleri incelenecek, konuyla ilgili analiz ve eleştirilere yer verilecektir. Burada 

amaç "Eksik" filminin de ana ekseninde yer alan kentli yabancılaşması olgusunu 

merkezine alan diğer filmlerle bir karşılaştırma yapma ihtiyacıdır. Bu karşılaştırmayı 

yaparken yöntem olarak niteliksel araştırma yöntemleri olan görsel analiz metodu ile 

içerik analizi kullanılacaktır. 

 

 Görsel sosyoloji olarak da tanımlanan görsel analiz yöntemi, toplumsal hayatı 

analiz etmek için fotoğraf, film ve videodan yararlanır. 1960‟larda kullanılmaya 

başlanan bu yöntem sayesinde filmlerde ana karakterlerin yabancılaşmasına referans 

olabilecek görseller, sözel ifadelerle birlikte incelenecektir. 

 

 Bu aşamada kentli yabancılaşması olgusunu işleme tarzları bakımından iki 

örnek film seçilmiştir. Bunlar Türk sinemasından Zeki Demirkubuz‟un Yeraltı ve dünya 

sinemasından Sean Penn‟in Into The Wild (Özgürlük Yolu) filmleridir. 

 

2.2.1 Yeraltı Filmi Hakkında Genel Bilgiler 

 

Filmin Orijinal Adı : Yeraltı 

Filmin Yönetmeni : Zeki Demirkubuz 

Filmin Senaristi : Zeki Demirkubuz 

Filmin Yapım Yılı : 2012 

Filmin Süresi ve Türü : 107”, Dram 
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 Senaryosu Zeki Demirkubuz tarafından Dostoyevski‟nin ünlü eseri Yeraltından 

Notlar‟dan esinlenilerek yazılan Yeraltı filmi 2012 yılında gösterime girmiş, senaryosu 

ve oyunculuklarıyla oldukça tartışma konusu olmuştur. Başrollerinde Engin Günaydın, 

Nergis Öztürk, Serhat Tutumluer, Nihal Yalçın, Murat Cemcir gibi isimlerin yer aldığı 

film özellikle yönetmenin, Türk sinemasının bir başka başarılı yönetmeni Nuri Bilge 

Ceylan ile arasındaki kişisel sürtüşmelerin yansımaları açısından da tartışma yaratmıştır. 

 

2.2.2 Yeraltı Filminin YabancılaĢma Bağlamında Değerlendirilmesi 

 

 Afişinde “Akıllı bir adam kendine karşı acımasız değilse gururlu da olamaz” 

yazan filmde bir yeraltı adamı Muharrem‟in hikayesi anlatılır. Muharrem ismi 

Arapça‟da yasaklanmış ve haram kılınmış anlamına gelir. Ana karakterin isminden 

başlayarak Muharrem‟in toplumdan soyutlanmış, yalnız bir adam olduğunu anlarız. 

 

 Film Muharrem‟in sokaklarda tek başına dolaştığı planlarla başlar. Tek başına 

yaşayan, tek başına yemek yiyen Muharrem zorunlu olmadıkça insanlarla iletişim 

kurmamaya çalışır. Bir metropoldeki insan selinin ortasında kronik yalnızlık çeken 

Muharrem bunu gidermek için kalabalığa karışmaya çabalar. Atari oyunlarının 

oynandığı bir kafeye gider, oyun üzerinden insanlarla iletişim kurmaya çabalar. 
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ġekil 1.  Yeraltı filminden bir sahne.  Muharrem tek baĢına sokaklarda. 

 

 Hayatın dışına itilmiş, tipik bir Dostoyevski karakteri olarak Muharrem, 

çevresini izler, insanları dinler ama pek fazla diyalog kurmaz. Film boyunca 

Muharrem‟in monoloğunu dinleriz. Gündelik hayattan sıkılmış, yaptığı hiçbir işten 

keyif alamaz hale gelen Muharrem, aslında hem yakın çevresinin hem de toplum 

genelindeki ikiyüzlü, güce tapan, samimiyetsiz duruşundan bunalmıştır. Dolayısıyla 

kent hayatında var olmaya çabalayan insanların pragmatist çabaları arasında değerlerin 

kaybolduğunu hisseden, bu sebeple kendini topluma, çevresine ve kendisine 

yabancılaşmış hisseden bir kahramanla karşı karşıyayız. Bunun tipik örneklerinden 

birinde Muharrem‟i karşı komşusunun gürültüsüne karşı gösterdiği ufak çaplı cinneti 

yaşarken gözlemleriz. “Saygısızlar! Kesin lan şu gürültüyü, milleti rahatsız etmeye 

utanmıyor musunuz?” diyerek gürültü yapanların camına önce yumurta, başaramayınca 

patates fırlatır. Böylece içine düştüğü izolasyonun ve yabancılaştığı çevresine karşı ilk 

ateşi yakmıştır. 

 

 
ġekil 2. Yeraltı filminden bir sahne. Muharrem gürültü yapan komĢularını 

cezalandırırken. 

  

 Muharrem‟in arkadaşlarıyla karşı karşıya geldiği yemek sahnesi onu izole eden 

yakın çevresine karşı verdiği bir sınava dönüşmüştür. Muharrem‟in herkesten önce 

buluşmaya gelmesi, iç sesinin sürekli onu intikam için yönlendirmesi, masadaki sohbet 

boyunca kendisine yönelen bakışlar ve Cevat‟ın sürekli „biz‟ diyerek diğer 
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arkadaşlarıyla Muharrem‟e karşı bir cephe oluşturması, Muharrem‟in yakın çevresine 

ve dönüşen toplumsal değerlere karşı yabancılaşmasının güzel örnekleridir. 

 

 
ġekil 3.  Yeraltı filminden bir sahne.  Muharrem kafasında sorularla arkadaĢlarını 

beklerken. 

  

 Arkadaşlarını tek başına barda beklerken Muharrem‟in zihninden şu kelimeler 

geçer: “Hiçbirini adam yerine koymadığımı göstermekte kararlıydım.” 

 

ġekil 4. Yeraltı filminden bir sahne.  Yemek sırasında Muharrem‟e yönelen yabancı 

bakıĢlar. 
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Yeraltı filminde, Dostoyevski‟nin Yeraltından Notlar‟ından farklı olarak 

toplumsal ve siyasal bağlam geri planda kalırken, bireysel ve varoluşsal izler ön plana 

çıkmakta, Muharrem‟in itirafları üzerinden yabancılaşması, yakın çevresinden 

izolasyonu ve mazoşizmi üzerinde durulmuştur. Öte yandan Muharrem‟in 

arkadaşlarının başarı, güç, para ve üne tapınan karakterler olması bize Simmel‟in 

yabancılaşma kuramındaki „para ekonomisini‟ hatırlatmaktadır. Bu güç ve para 

ilişkisinde güçlünün ve iktidarın yanında yer almayan tek kişi Muharrem‟dir; 

yabancılaşmasının başat sebeplerinden biri de budur. Bu haliyle Muharrem 

Nietzsche‟nin özgür insan profilini temsil etmektedir. Sürüye dahil olmaz ya da kendini 

sürüden sıyırabilmek için direnir, bir özgür insan olarak var olmak için başkalarına 

ihtiyaç duymaz (Nietzsche, 1977, s: 32). 

 

 
ġekil 5.  Yeraltı filminden bir sahne. BoĢlukların ortasında Muharrem tek baĢına. 

 

Sonuç olarak Yeraltı filmi, bir Dostoyevski uyarlaması olarak ilk sahnesinden 

son karesine kadar kentli bir bireyin hayata, çevresine ve kendisine yabancılaşmasından 

kesitler sunmaktadır. Muharrem‟in komşuları, hayat kadınları, gündelikçisi, iş ve yakın 

arkadaşlarıyla kurduğu iletişim/iletişimsizlik bu yabancılaşmanın derin izlerini taşır. 

Bazen kalabalık sokaklarda, bazen bir oyun salonunda, bazen arkadaşlarıyla bir masada, 

bazen de bir yatakta, yanında kalabalıklar, insanlar ya da tanıdıkları olsa da bir 

yabancıdır o. Karşısındakilere her zaman kuşku ve güvensizlikle bakar, her cümlesinde 
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topluma, insanlara ve hayata karşı geliştirdiği nefret ve meydan okuma vardır. 

İnsanların değişen değer yargıları, pragmatizmi midesini bulandırdıkça onlardan daha 

da uzaklaşır ve kendini dipsiz bir sona doğru sürüklemekten çekinmez. 
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2.2.3 Özgürlük Yolu Filmi Hakkında Genel Bilgiler 

 

Filmin Orijinal Adı : Into The Wild 

Filmin Yönetmeni : Sean Penn 

Filmin Senaristi : Sean Penn 

Filmin Yapım Yılı : 2007 

Filmin Süresi ve Türü : 148”, Dram/Macera 

 

 2007 yapımı Özgürlük Yolu filminin senaryosu, 1996 yılında John Krakauer‟in 

yazmış olduğu Into The Wild (Yabana Doğru) isimli kitaptan esinlenerek Sean Pean 

tarafından yazılmıştır. Christopher McCandless isimli gerçek hayat hikayesini anlatan 

filmde başroldeki Chris‟i Emile Hirsch canlandırmıştır. Müzikleri Pearl Jam grubunun 

solisti Eddie Vedder tarafından yapılan filmin yan rollerinde William Hurt, Marcia Gay 

Harden ve Vince Vaughn gibi isimler yer almıştır. 2 dalda Oscar adaylığı da bulunan 

film, müzik, senaryo ve en iyi film dallarında başta Altın Küre olmak üzere birçok 

prestijli ödül kazanmıştır.
2
 

 

 Film, Christopher McCandless isimli karakterin 1990 yılında okuduğu koleji 

başarıyla bitirdikten sonra, bankadaki tüm parasını bir hayır kurumuna bağışlayıp, tüm 

kimliklerini yakarak çıktığı yolculuğu anlatmaktadır. Kahraman bu yolculuğa ailesine 

ve arkadaşlarına haber vermeden çıkar, önce otostopla tüm Amerika kıtasını dolaşır. 

Daha sonra kano kullanarak Meksika'ya geçer ve yıllardır gitmek istediği Alaska'ya 

doğru yola çıkar. 

 

 Filme konu olan hikayenin filme dönüştürülmesiyle ilgili senaryo sürecinin 

başında Christopher McCandless‟ın ailesinin isteksizliğiyle karşılaşan yönetmen Sean 

Penn, bu süreci şöyle atlattığını belirtmiştir: 

 

 “Hakkında yazdığım insanları tanıyorum ve onları seviyorum. Haklarında 

yazdığım her Ģey doğru. Tanımak ve sevmek, burada ele alınan karaktere saygı 

                                                        
2 https://www.imdb.com/title/tt0758758/awards?ref_=tt_awd 
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duyabilmek adına onların insani duygularını hissetmeye istekli olmaktır. Ki burada 

sözünü ettiğimiz kiĢi, tanıĢmıĢ olmayı dilediğim gerçek biri.”
3
 

 

2.2.4 Özgürlük Yolu Filminin Konusu 

 

 Özgürlük Yolu, kolejden yeni mezun Christopher McCandless‟ın şehir 

hayatından, materyalist dünyanın değerlerinden, eğitim sonrası toplum tarafından 

kendisine dayatılan yaşamı reddederek doğaya doğru uzun bir yolculuğa çıkma 

hikayesidir. Aynı zamanda bir başarılı bir atlet olan Christopher, önemli bir kolejden 

dereceyle mezun olur. Mezuniyet sonrası ailesiyle birlikte katıldığı kutlama yemeğinde 

ailesi ondan gelecek planları hakkında bilgi almak ister. Ondan eğitimine devam 

etmesini ve iyi bir kariyer yapmasını bekleyen ailesini hayal kırıklığına uğratan 

Christopher, istediği hayatın bu olmadığını söyler. 

 

 Christopher bu konuşmadan sonra, önce üniversite bursu olarak biriken 24 bin 

doları bir hayır kurumuna bağışlar, daha sonra sahip olduğu her şeyi, ailesini, sevgilisini 

ve arkadaşlarını geride bırakarak sonu belirsiz bir yolculuğa çıkar. Metropol hayatının 

hızından, beklentilerinden, kültüründen ve teknolojisinden uzak bu yolculuk, 

Christopher‟ın yabancılaştığı bu kültürden iyice soyutlanarak doğada kendini bulmaya 

yönelen bir deneyime dönüşür. 

 

 Christopher önce otostop çekerek Amerika kıtasını dolaşmaya başlar. Bu şekilde 

kamyonlarda, barlarda, sokaklarda yeni insanlarla tanışan Christopher, doğada kendiyle 

baş başa kaldığı zamanları Tolstoy ve Jack London romanları okuyarak geçirir. Daha 

sonra Meksika sınırına gelen Christopher bir kanoyla sınırı geçerek bu egzotik ülkeyi 

keşfetmeye başlar. Ancak onun uzun zamandır kurduğu hayali Alaska‟ya ulaşmak ve 

orayı keşfetmektir. Yeni insanlar, eyaletler tanımasına sebep olan bu uzun yolculuğun 

sonunda kendini Alaska‟nın vahşi doğasında bulur. 

 

 Doğayla baş başa kalmak, para yerine doğanın nimetleriyle yaşamını 

sürdürmeye çalışmak ilk zamanlarda Christopher‟a çok iyi gelir. Doğayla bütünleştiği 

                                                        
3
 
https://gazetekarinca.com/2019/06/materyal-dunyaya-sirt-donus-sean-penn-ile-into-the-wild-uzerine/
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bu süreçte geçmişini, hayatını, varoluşunun gizemini sorgulayan Christopher‟ı daha 

sonra Alaska‟nın zorlu kış koşulları ve vahşi doğası beklemektedir. 

 

 Sert kışla birlikte artık etrafta avlayabileceği bir canlı da bulamamaya başlayan 

Christopher, göllerin buz tutması ve ana yolların kar altında kalmasıyla eve dönüş 

şansını da kaybeder. 142 numaralı terk edilmiş bir otobüs dışında sığınabileceği güvenli 

bir yer kalmayan Christopher, doğanın acımasız koşullarıyla yüzleşmeye başlar. 

Çevresindeki bitkileri toplayarak açlığını gidermeye çalışır ancak yediği zehirli bir 

meyvenin etkisiyle bilincini kaybetmeye başlar. Hikayenin gerçek kahramanı gibi 

Christopher‟ı da 142 numaralı otobüste tutkuyla başlayan ve erken biten acı bir son 

bekler. 

 

2.2.5 Özgürlük Yolu Filminin YabancılaĢma Bağlamında Değerlendirilmesi 

 

 Özgürlük Yolu filmi, hem Jon Krakauer‟in Christopher McCandless‟ın gerçek 

hayat hikayesinin izini sürerek yazdığı kitaptan hem de Sean Penn‟in McCandless‟ın 

yazdığı günlükler üzerinden bir araya gelen bir senaryodan ortaya çıkmıştır. Christopher 

disiplinli bir ailede yetişmiş ve kolejden başarıyla mezun olmuş bir öğrencidir. Ancak 

ailesi, yaşadığı hayat ve başarılarıyla arasına koyduğu mesafe kendine verdiği isimden 

kolayca anlaşılmaktadır. Ailesinin koyduğu Christopher McCandless ismi dışında 

kendine Alexander Supertramp ismini koyan kahramanımız aslında bununla yeni bir 

hayat, kimlik arayışını dile getirir. Kolej mezuniyetine kadar geçirdiği, dışarıdan mutlu 

ve başarılı görünen hayata ne kadar yabancılaştığını, bir anlamda onun alter-egosunu 

simgeleyen Supertramp isminden kolayca anlayabiliriz. Öte yandan “tramp” sözcüğü 

İngilizcede serseri, avare, berduş gibi anlamlara gelmektedir. Bu da Harward 

Üniversitesi‟nde hukuk okuyabilecek Chris‟in, herkesin onun için tasarladığı hayata ne 

kadar uzak ve yabancı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

 

 Film, Chris‟in kolej mezuniyeti ve Alaska‟ya varışı arasında çapraz 

kurgulanarak başlar. İki mutluluğun arasında kolajlanan bu giriş, şüphesiz izleyicide 

Chris‟in görünüşte her şeyin yolunda gittiği hayatı için kısa bir başlangıç niteliğindedir. 
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 Kolejdeki mezuniyetten sonra gidilen kutlama yemeği Chris‟in ya da diğer bir 

deyişle Alexander Supertramp‟in karakteri ve içine düştüğü durumu anlamak açısından 

oldukça belirleyicidir. Kız kardeşinin stajyer ehliyet belgesiyle araba kullanmasına ve 

Chris‟in sahneye koşarak gelmesini sorun edinen aile katı disiplinle çocuklarını 

yetiştirmiş bir aile portresi çizer. Ailesiyle Chris arasındaki ilk ayrılık hediye otomobil 

konusunda ortaya çıkar. Eski arabasını değiştirerek çocuklarına yeni bir Cadillac marka 

otomobil hediye etmek isteyen aileye Chris‟in tepkisi sert olur: 

 

 “Yeni bir araba Ġstemiyorum, yeni bir arabaya da ihtiyacım yok. Ġstemiyorum… 

Ġstemiyorum… Ġstemiyorum…” 

 

 
ġekil 6. Özgürlük Yolu filminden bir sahne. Ailesinin yeni bir otomobil ısrarı üzerine 

bunalan Christopher‟ın tepkisi. 

 

 Anne ve babasının ısrarları sonucu Chris‟in ağzından sinirle çıkan bu sözler, 

aslında Hegel ve Simmel‟de karşımıza çıkan kapitalist ekonomilerdeki mülkiyet 

kavramıyla ilişkilendirilen yabancılaşma kuramını çağrıştırmaktadır. Chris ihtiyacı 

olmayan yeni bir otomobili kendi gözünde normalleştirmeye ve ihtiyaç gibi göstermeye 

çalışan ailesine ve bu neoliberalist sisteme karşı nasıl yabancılaştığını daha filmin 20. 

dakikasında “istemiyorum” tekrarlarıyla haykırır (Aydoğan, E., 2015, s: 273-282).
 

 

 Bu sahnenin hemen devamında Chris‟i evde tek başına bu büyük yolculuğa 

hazırlık yaparken görürüz. Önce üniversite bursu olarak biriken 24 bin doları OXFAM 

isimli açlıkla mücadele eden bir sivil toplum örgütüne bağışladığını gösteren bir mektup 
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kaleme alır. Daha sonra cüzdanından çıkardığı aile fotoğrafını çöpe atar. Son olarak 

kimlik kartı, öğrenci kartı, banka kartı gibi belgelerini makasla keserek geçersiz hale 

getirir. 

 

ġekil 7. Özgürlük Yolu filminden bir sahne. Christopher, büyük yolculuğa çıkmadan 

önce onu Christopher yapan her Ģeyi yok ederken. 

 

 Kimlik ve anlam arayışında bir kahramanın bunu dışavurduğu sahne bize 

Horney‟in yabancılaşmayla ilgili görüşlerini hatırlatmaktadır: 

 

 “Kendine yabancılaĢan insan her Ģeyden çok, ona bir sığınak, bir kimlik, anlam 

ve güçlülük duygusu verecek bir Ģeye ihtiyaç duyar” (Horney, K., 1999). 

 

 Chris başarılı bir mezuniyet sonrası herkes kendisinden yeni bir atılım beklerken 

aslında bir çeşit kimlik ve anlam arayışına düşmüş, bunu da eski dünyasına ait simgeleri 

(para, kimlik kartları, ev, aile) yok ederek çözmeye çalışmıştır. Onu çağıran doğa 

aslında bir anlamda yaşamaya devam etmek için yeni bir sebep oluşturmaktadır. 

 

 Tüm bu hazırlıklar sonrası yola çıkan Chris, bu yolculuğu ve amacını şu sözlerle 

anlatır: 

 

 ''Ġki yıl boyunca bu topraklarda dolaĢacağım. Telefon yok, havuz yok, 

beslediğim bir hayvan yok, sigara yok. Sonsuz özgürlük... Ben uçlardayım. Evi yollar 

olan estetik düĢkünü bir gezginim. ġimdi boĢa geçen 2 yıldan sonra nihai ve en büyük 
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macera baĢlıyor. Ġçimdeki günahkâr tarafı öldürüp ruhani değiĢim yolculuğunu zafer 

içinde tamamlama arasındaki savaĢ. Artık kaçtığı medeniyet tarafından 

zehirlenmeyecek ve doğada kaybolmak için bu topraklarda yürüyecek.” 

 

 İçinde yaşadığı kültürün teknoloji (telefon), konfor (ev, havuz) gibi egemen 

öğelerinden uzaklaşmak isteyen Chris, Horney‟e göre hayatına yeni bir anlam katmak 

için bu yolculuğa çıkmaktadır ve doğa onun bu arzusunun nesnesine dönüşmüştür. 

 

 “Kendi Doğumum” olarak gösterilen filmin bu başlangıç kısmında Chris 

kendine Alexander Supertramp ismini vererek yeni bir kimlik arayışına girmiş, 

biyolojik ailesiyle bağlarını koparmıştır. Bu kopuş, filmin ilk kısmında Chris‟in içinde 

yaşamak zorunda olduğu otoriter yapıya karşı bir davranış olarak algılanabilir, ancak 

filmin ilerleyen kısımlarında hayat Chris‟in karşısına bu ailesizliğe çözüm olabilecek 

fırsatlar çıkarır. 

 

ġekil 8.  Özgürlük Yolu filminden bir sahne, Christopher. Yolda karĢısına çıkan yalnız 

adam Bay Franz ile sohbet ederken 
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Nitekim Christopher‟ın çok geçmeden karşısına çıkan yaşlı ve yalnız Ron Franz 

ile kariyer ve aile üzerine kurduğu diyaloglar, kahramanımızın ailesiz, yabancılaşmış, 

izolasyona doğru sürüklenen yeni hayatının gerekçeleri hakkında ipuçları vermektedir. 

Ailesiz Christopher‟ın karşısına önce karavanlarıyla sürekli hareket halindeki hippi çifti, 

sonrasında da kendisini evlat edinmek isteyecek olan Bay Franz‟ı çıkaracaktır. “Bilgelik 

Çağı” bölümünde geçen bu sohbette kendisinin durumuna üzüldüğünü fark ettiği Bay 

Franz‟ın sorularına Christopher‟ın cevapları kariyer üzerinden bir neoliberalizm 

eleştirisine dönüşmüştür.
 

 

Bay Franz : Peki kaç yaĢındasın? 

Christopher : 23. 

Bay Franz : 23? Bu yaĢtasın. Peki hiç aklına okumak gelmedi mi? ĠĢe girmeyi, 

hayatta bir Ģeylere sahip olmayı düĢünmedin mi? 

Christopher : Bakın Bay Franz. Bence kariyer bir 20. yüzyıl icadı. Ben öyle bir 

Ģey istemiyorum. Benim için endiĢelenmeyin. Ben üniversite eğitimimi aldım. 

Açlıktan da nefesim kokmuyor. Ve burada kendi isteğimle yaĢıyorum. 

 

 Christopher kariyerin bir 20. yüzyıl icadı olduğunu düşünürken şüphesiz bunun 

Sanayi Devrimi sonrası hızla kapitalist sisteme evrilen dünyanın ürettiği, 20. yüzyıldaki 

kent modernleşmesiyle birlikte yükselen değer olarak gençlere sunulan bir yaşam biçimi 

olduğuna gönderme yapmaktadır. Christopher bir Harward Üniversitesi öğrencisi adayı 

olarak ne kadar iyi bir eğitim alırsa alsın, modern dünyanın nimetlerinden faydalanmak 

uğruna sınırsız rekabet, insanı kendi doğasından yabancılaştıracak bir üretim ilişkisi 

ağına gireceğinin farkındadır (Swain, D., 2013., s: 53). 

 

 Bu yüzden kariyer, işe girmek, bir şeylere sahip olmayı tümüyle reddederken 

çözüm olarak doğanın ona sunacağı nimetlerle kendi kendine yetebileceğini 

savunmaktadır (Serdaroğlu, F., 2008, s: 39). 
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ġekil 9. Özgürlük Yolu filminden bir sahne. Christopher, en mutlu olduğu anlardan 

birinde, atlarla…
  

 

Christopher önce arabasıyla sonra otostopla devam ettiği kıta yolculuğu boyunca 

farklı insanlarla karşılaşır, kendi geçmiş hayatı ekseninde doğayı ve varoluşunu 

sorgulamayı sürdürür. Alaska‟ya gitmek için paraya ihtiyaç duyduğunda bir çiftlikte 

çalışmaya başlar. Bu çiftlikte atlarla baş başa yaşadığı koşma planı filmin bütünüyle 

beraber değerlendirildiğinde farklı bir noktada durmaktadır. Geçmiş hayatına ve o 

hayatın değerlerine yabancılaşan Christopher, Alaska‟ya gelene kadar yolda karşısına 

çıkan insanlara karşı soğuk durmaz, hatta onlarla sohbet etmekten keyif alır gibi 

görünmektedir. Ancak bu planların hiçbirinde atlarla koştuğu bu plandaki kadar mutlu 

değildir. Konuşmalarında geçirdiği “Ġnsanı daha az seviyorum diyemem, ama doğayı 

daha fazla…” cümlesi bu mutluluğun gerçekliği konusunda bize fikir verebilir. 

Metropol yaşamı insanı duyarsızlaştırarak doğasına aykırı bir duruma sokar. İnsan 

dışındaki diğer canlılardan uzak yaşayan insan zamanla kendi doğasından ve kendi 

üretiminden de uzaklaşmaya başlar. Yabancılaşarak kent hayatından kendini 

uzaklaştıran insan figürünün doğayla kaynaşması, bu anlamda bize Christopher‟ın 

yaşadığına benzer mutluluk anları göstermektedir (Fırıncıoğulları, G., 2015, s:36).
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 Marx bu anlamda insan yabancılaşmasının sebeplerini sadece içsel nedenlere 

bağlanmasını eleştirerek bu tür dış faktörlerin de belirleyici olduğunu kuramında 

belirtmiştir.  

  “Yabancılaşma, insanı, kendi etkinliğinin ürünlerine, üretken etkinliğinin 

kendisine, içinde yaşadığı doğaya, kendine, kendi özsel doğasına, insanlığına, 

öteki insanlara yabancılaştıran eylemdir” (Marx, K., 2007, s: 12). 

 

 
ġekil 10. Özgürlük Yolu filminden bir sahne, Christopher, Alaska yolunda “çarmıha 

gerilmiĢ Ġsa” pozuyla doğayla bütünleĢirken 

 

 Film boyunca sorunlu aile geçmişini, doğadan uzak para ve başarı odaklı yaşam 

kültürünü sorgulayan Christopher‟a bu yolculukta Jack London‟ın Vahşetin Çağrısı, 

Thoreau‟nun Doğal Yaşam ve Başkaldırı ve Lev Tolstoy‟un Aile Mutluluğu gibi 

kitapları eşlik eder. Film içinde London‟ın Vahşetin Çağrısı‟nı okurken aynı anda anne 

babasının kavga ettiği ve babasının annesine şiddet uygulayarak Noel kutlamasını iptal 

ettiği anları hatırlaması kitabın konusuyla paralel olması açısından ilginçtir. Vahşetin 

Çağrısı, London‟ın kendi hayatından enstantaneler ve kesitler taşır. Gençken altın 

aramak için Alaska‟ya giden London, hiç altın çıkaramamasına karşın doğa ve insan 

üzerine yaptığı derin gözlemleriyle döndükten kısa bir süre içerisinde bu kitabı 

yazmıştır. Bir köpeğin gözünden, çocuklar için yazılmış gibi duran kitap, aslında 

içerdiği şiddet sahneleri ve karanlık anlatımıyla “doğa mı, medeniyet mi?” sorusuna 

cevap aramaktadır (London, J., 2007). 

 

 Tıpkı London gibi Christopher da Alaska yolunda, kendi geçmişinin karanlık 

dehlizlerini aydınlatmaya çalışırken, babasının sözel ve fiziksel şiddet sahnelerini 
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anımsar. İşte tam bu sahneden hemen sonra gelen dağa tırmanma sahnesi bu anlamda 

Christopher‟ın tıpkı London gibi medeniyete karşı tüm vahşiliğine rağmen doğayı 

savunduğunu ve sevdiğini gösterir. Dağın zirvesine çıktığında Christopher tüm geçmiş 

yüklerinden arınmak istercesine gözlerini kapar ve kendini doğaya bırakır. Tıpkı İsa 

gibi çektiği çilelerden kurtulduğu bir tür ayine benzetilebilecek bu sahne medeniyetin 

çarmıha gerdiği genç bir bedenin doğadaki kurtuluşunu müjdelemektedir (İlic, E., 2019, 

s: 13-15). 

 

ġekil 11. Özgürlük Yolu filminden bir sahne, “Mutluluk sadece paylaĢıldığında 

gerçektir” diyen Christopher 142 numaralı otobüste  tek baĢına 

 Christopher‟ın Alaska‟ya uzanan yolculuğu yaklaşık 20 ay sürer. Bu yolculuk 

boyunca yeni insanlarla tanışan, yeni eyaletler keşfeden kahramanımız böylece 

kendisine, yakın çevresine ve doğaya bambaşka bir yerden bakmaya ve onları anlamaya 

başlar. Mutsuz ama başarılarla geçen çocukluğun yabancılaştırdığı genç, doğayla, yeni 

insanlarla ve kitaplarla baş başa geçirdiği bu kişisel yolculukta bir bakıma kendini 

yeniden tanımaya ve keşfetmeye çalışır. 

 

 Christopher‟ın Tolstoy‟un Aile Mutluluğu isimli eserini okurken karşılaştığı 

satırlar onun bu yolculuktaki kırılma noktasını göstermesi bakımından anlamlıdır: 

 

  “Çok şey yaşadım ve sanırım mutluluk için gerekli olan şeyi buldum. 

Kendilerine kolaylıkla iyilik yapılabilen ve buna alışkın olmayan insanlara 
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faydalı olabileceğim bir yerde sakin ve münzevi bir hayat. Ve insanın faydalı 

olduğunu umabileceği bir iş” (Tolstoy, L., 2018). 

 

 Filmin son kısmına gelen bu bölüm kahramanımızın aydınlanma anıdır. 

Özellikle “insanlar” sözcüğünün vurgulandığı bu kısmın devamında Tolstoy sözlerine 

“… ve sonra, tüm bunların üstünde, bir eş olarak sen ve belki de çocuklar. Bir erkeğin 

kalbi başka ne arzulayabilir ki” diye devam eder. Filme ilham veren gerçek Christopher 

McCandless‟ın Alaska‟da çekilmiş fotoğrafının eşlik ettiği bu sahne, bu yolculuğun 

sonunda hedefine ulaşan, yalnız geçirdiği zamanların keyfini çıkaran Christopher‟ın 

aydınlanarak çatışmalarıyla yüzleştiği andır. Aristoteles‟in “baht dönüşü”
4

 diye 

özetlediği bu an kahramanımızın aynı zamanda Supertramp kimliğini geride bırakarak, 

terk ettiği hayatına, insanlara faydalı olmak adına geri dönmeye karar verdiği andır (İlic, 

E., 2017). 

  

 Geri dönmeye karar veren Christopher, kış şartlarından dolayı nehrin taşması 

sonucu 142 numaralı otobüste kalmaya mecbur kalır. 6 numaralı fotoğraftaki, filmin 

afişinde de yer alan Christopher‟ın bu pozu işte bu sürecin bir özetidir. Tüm bu 

çıkarsamaları “Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçektir” sözleriyle içselleştiren 

Christopher, Alexander Supertramp ismini kullanmayı bırakarak yeni bir hayat kurmak 

için şehre dönecektir. Metropol yabancılaşmasının onu sürüklediği doğayla iç içe bu 

arınma süreci, onun neoliberal sistemin kurallarıyla bir anlamda “koşullu barış” 

imzalayarak sonlanmasına yol açacaktır. Ancak avlayacak hayvan bulamadığı için 

yediği zehirli bir meyve, “Sihirli Otobüs” olarak bilinen 142 numaralı otobüsün onun 

son durağı olmasına yol açacaktır. 

 

2.3 YabancılaĢma Kavramının "Eksik" Filmi Üzerinden Ele Alınması 
 

 Bu bölümde tez çalışması kapsamında üretilen "Eksik" filmi, araştırmanın bu 

kısmına kadar özetlenen kuramsal çerçeve ışığında, görsel ve içerik analizi yöntemiyle 

incelenecektir. Bunu yaparken kuramsal çerçeve bölümünde görüşlerine yer verilen 

Marx, Hegel, Simmel gibi isimlerin yabancılaşma kuramları hatırlanarak, filmin görsel 

ve içerik kısmında kahramanın yabancılaşmasının nedenleri araştırılacaktır. 
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 "Eksik" filmi, 30‟lu yaşlarında bir kahramanın hikayesini anlatmaktadır. 

Bostancı‟da kentsel dönüşümün yoğun etkilediği mahallelerden birinde annesiyle 

birlikte yaşayan Sinan, işsiz olduğu için günlerini genellikle evde geçirmektedir. Filmde 

dışarı genellikle evin ihtiyaçlarını karşılamak için çıkan Sinan‟ın topluma 

yabancılaşmasının kendisi üzerindeki etkilerini hafifletmek için bulduğu çözüm yolu 

anlatılmaktadır. 

 

 Filmin kahramanının yaşadığı Bostancı hem sahile hem de E5 karayoluna 

yakınlığı sebebiyle İstanbul‟un kozmopolit semtlerinden biridir. Önceden sayfiye yeri 

olarak bilinen semtin sahile yakın kısmında 3-4 katlı yazlık evlerin yerini kentsel 

dönüşümün etkisiyle yeni yapılmış 10-12 katlı rezidanslar almış, bu değişimle beraber 

emekli, İstanbullu, okur yazar kesimin yerini beyaz yakalı, çalışan, okur yazar kesimle 

birlikte göçle İstanbul‟a gelip farklı yollardan zenginleşen ayrı bir kesim almıştır. Semt 

bugün rezidanslarla kentsel dönüşümü bekleyen eski apartmanların, emeklilerle beyaz 

yakalı çalışan genç kesimin, geçmişle bugünün değerleri arasında bir köprü konumuna 

erişmiştir. Sinan da tam bu değerlerin ortasında annesiyle beraber yaşayan 30‟lu 

yaşların ortalarında, işsiz bir erkektir. İşi olmadığı için annesi dışında iletişim 

kurabileceği tek kanal ev alışverişi için gitmek durumunda kaldığı semt esnafıdır. 

 

 Filmin girişinde Sinan‟ın yaşadığı Bostancı semtinden kareler yer almaktadır. 

İlk kare Sinan‟ın yaşadığı yabancılaşmayı doğru tanımlamak için bir kılavuz 

niteliğindedir. Sahnenin neredeyse dörtte üçünü eski ve yeni apartmanlar, otomobiller 

ve asfalt zemin oluşturmaktadır. Geriye kalan kısımda dar bir gökyüzü ve birkaç ağaç 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
4 Aristoteles, (2017). Poetika, Nazile Kalaycı (çev.), Ankara: Pharmakon. 
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ġekil 12. Eksik filminden bir sahne. Filmin açılıĢında Sinan kendi kurduğu dünyadan 

dıĢ dünyaya bakmaktadır. 

 Filmin açılışı için seçilen bu karenin Sinan karakterinin seçtiği ya da maruz 

kaldığı yaşam tarzıyla yakın ilişkisi bulunmaktadır. Doğayla tek bağlantısı çevredeki 

birkaç ağaçtan ibaret olan insanoğlunun metropol hayatına uyumlu yaşaması zordur. 

Film daha ilk karesiyle, izleyiciye binaların arasında sıkışıp kalmış bir karakteri 

hazırlamaktadır.  

 

ġekil 13. Eksik filminden bir sahne. Sinan en yakın arkadaĢı alıĢveriĢ çantasıyla 

evinden çıkarken. 
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 Filmin giriş kısmında Sinan‟ı ilk kez, oturduğu apartmandan alışveriş çantasıyla 

çıkarken görürüz. Merdiven seviyesinde bir kamera açısıyla Sinan basamaklardan teker 

teker iner. Burada dikkat çekici olan Sinan‟ın alışveriş çantasını tutma biçimidir. Sinan 

çantayı sanki bir çocuk ya da elinden tuttuğu, gözünden sakındığı birisiymiş gibi 

itinayla merdivenlerden tek tek indirir. Sinan‟ı ilk gördüğümüz planda Sinan‟dan çok 

alışveriş çantasını görmemiz, Sinan‟ın yaşadığı yabancılaşmanın ekonomik boyutuyla 

ilgilidir. Marx‟a göre insanı diğer canlılardan ayıran temel farklardan biri çalışmasıdır, 

insan çalışarak kendini gerçekleştiren bir canlıdır (Marx. K., 2014). 40‟lı yaşların 

ortasında, en verimli çağında çalışamayan bir erkek olarak Sinan, başkalarına bağımlı 

hayatıyla yabancılaşmıştır. Georg Simmel‟e göre para ve para ekonomisi, kent 

hayatındaki gündelik ilişkilerin ve karşılıklı etkileşimin belirleyicilerinden biridir 

(Simmel. G., 2014). Bu yüzden Sinan‟ın yer aldığı ilk planı alışveriş çantasının domine 

etmesi kapitalist sistemin yabancılaşma üzerindeki etkisini vurgulamaktadır.
 

 

 Hemen ardından gelen ve Sinan‟ın yüzünü ilk kez gördüğümüz planda ise 

Sinan‟ın kıyafeti ve evini görerek kendisi hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Gömleği ve 

pantolonuyla Sinan‟ın dış görünümü yaşını değil, 60‟lı yaşlarında bir emeklinin giyim 

tarzını yansıtmaktadır. Çıktığı evin girişinden ve giriş katındaki pencereden buranın 

eski tip bir Bostancı evi olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

ġekil 14. Eksik filminden bir sahne. Sinan otobüs durağında oturmaktadır. 
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 Sinan kuş sesleri eşliğinde alışveriş çantasıyla yaşadığı sokaktan çıktıktan sonra 

onu bir otobüs durağında görürüz. Şehrin gürültülü, kalabalık halinden kendini ayırmak 

için tek başına, en sıkışmış köşeye geçer. Otobüs beklerken çevresine bakışlar atması 

onun tedirgin ruh halini özetlemektedir. İşsizliği sebebiyle para onun öncelikli 

konusudur. Simmel yabancılaşmada paranın etkisine dayanan kuramını açıklarken onun 

simgesel değerini şöyle açıklar: 

 

 “Para, hem nesnel olarak hem de simgesel olarak ilişkiyi tensel tatmin ötesinde 

herhangi bir biçimde sürdürmeyi reddeden satın alınabilir hazza hizmet eder: 

Kişiden bütünüyle ayrıdır ve işleri fazla dallandırıp budaklandırmadan daha en 

başta kesip atar. Parayı ödediğinizde hesabı tamamen kapatmış olursunuz” 

(Simmel, G., 2009, s: 129). 

 

 Burada ilgi çekici olan Sinan‟ın merkezi bir yerde olmasına rağmen duymaya 

devam ettiğimiz kuş sesleridir. Kuş sesleri dışında trafik, insan sesi gibi başka sesler 

duymayız. 

 

 

ġekil 15. Eksik filminden bir sahne. Sinan yanından geçen kadına karĢı tepkilidir. 

 

 Sinan kuş sesleri eşliğinde yoluna devam ederken geçen görüntüler, yaşadığı 

semt hakkında daha fazla bilgi vermektedir. Kuş sesleriyle sebebiyle motor, korna, 

insan, iş makinesi gibi sesler duymadığımız bu karelerde Sinan alışveriş çantasıyla ağır 
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ağır ilerler ve çevresiyle pek etkileşim kurmaz. Onun çevresindekilere tepki verdiği 

ender karelerden birinde yanında geçen kadının üstüne doğru yürümesine tanık olur. 

Sinan burada yanından geçip giden kadına doğru kafasını çevirir, bunu onaylamadığını 

gösterir bir şekilde ters ters bakar. Bu an aslında kent hayatındaki ahlaksızların 

bilincinde olan Sinan‟ın genelleyici bakış açısıyla aldığı tavrı göstermektedir. Farklı 

şekillerde tezahür eden ahlaksızlıklara karşı kendince bir savunma mekanizması 

geliştiren Sinan, burada sebepsiz gülmeyi kendince ahlak dışı olarak tanımlamış ve elini 

sallayarak buna olan tepkisini nevrotik bir ruh haliyle dile getirmiştir. Erich Fromm 

yabancılaşmış kişiyi nevrotik olarak tanımlar. Ona göre nevrotik insan kendisine ve 

diğer insanlara yabancılaşmıştır (Fromm, E., 1999). Engin Geçtan‟ın nevrotik birey 

tanımı ise Sinan‟ın bu sahnedeki davranışını anlamlandırmak için daha belirleyicidir: 

 

 “Nevrotik kişi; mutsuz, kaygılı, çevresiyle olan ilişkilerinde etkisiz ve suçluluk 

duyguları içinde yaşayan biridir” (Geçtan, E., 1999) ve sürekli olarak kendi iç dünyası 

üzerine yoğunlaşarak yabancılaşma süreci içine girmektedir” (Serdaroğlu, F., 2008, s: 

59,60). 

 

 

ġekil 16. Eksik filminden bir sahne. Sinan‟ın çiçekçiye gider. 

 

 Filmin devamında Sinan işlerini hallettikten sonra kuş sesleri eşliğinde bir 

çiçekçiye gelir. Sinan uzun uzun çiçekleri inceler, ancak sipariş vermek için herhangi 
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bir girişimde bulunmaz. Daha sonra Sinan‟ın gözü önünde bulunan bir çiçeğe takılır. 

Onunla göz göze gelmesi bir tür yüzleşmeyi çağrıştırır. Film boyunca insanlarla hiçbir 

etkileşime girmeyen Sinan, bu planda ısrarla bir iletişimden uzak durmakta, başka bir 

boyutta bir çiçeği derinlemesine incelemektedir. J. J. Rousseau‟ya göre 

yabancılaşmanın sebebi toplumsal yaşamdır (Fischer, E., 1990, s:72). Birlikte yaşamaya 

başlamadan önce birbirlerine itaat eden insanlar, toplumsal yaşama geçtikten sonra 

toplumsal kurallara uyma zorunluluğuyla yabancılaşmışlardır (Çiçek, N., 2012, s:13). 

 

 Sinan da toplumsal yaşamın gerekliliklerinden biri olan iletişimden elinden 

geldiğince kaçarak yabancılaştığını göstermektedir. Onun yerine bir çiçeği dikkatle 

incelemekte ve tek başına ayrı bir yerde duran çiçekle kendisi arasındaki benzerlikleri 

düşünmektedir. Doğanın döngüsüne işaret eden bu plan, yabancılaşma karşısında 

çözüm arayan Sinan‟ın doğaya tutunma çabasını ve bunun karşısında yaşadığı hayal 

kırıklığını anlatmaktadır. 

 

 

ġekil 17. Eksik filminden bir sahne. Sinan bir bankta tek baĢına soluklanırken. 

 

 Sinan‟ın çiçekçiden sonraki durağı bir banktır. Kuş sesleri eşliğinde önce yere 

atılan yemleri yiyen güvercinleri görürüz, daha sonra Sinan‟ın bakış açısından kuşları 

görmeye devam ederiz. Kamera etrafı taradıktan sonra bankta tek başına oturan Sinan‟ı 

gösterir. Alışveriş çantasını hemen ayağının dibine koymuş Sinan derin bir şekilde 
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kuşları incelemektedir. Kıyafeti, alışveriş çantası, mutlu gençlere olan tahammülsüzlüğü 

ve gündelik rutini sebebiyle bir yaşlıyı andıran Sinan, alışverişini tamamladıktan sonra 

yine yaşının çok üstünde bir alışkanlıkla soluklanmak için bankta mola vermiştir. Bu 

sırada atılan yemleri yemeye çalışan güvercinleri izleyen Sinan, başka bir canlı 

üzerinden doğayı anlamaya çalışmaktadır. Tıpkı insanlar gibi güvercinler de yemek 

telaşındadır. Kendisi yaşında binlerce insan o saatlerde işte para kazanmaya çalışırken, 

o dışarıda tıpkı insanlar gibi yaşam savaşı veren aç güvercinleri izlemektedir. 

 

 Açlığını gidermek için çalışmak zorunda olan güvercinleri izleyen Sinan‟ın bu 

durumu bize Marx‟ın doğaya yabancılaşma görüşünü hatırlatmaktadır. Çalışmayı 

insanın kendini gerçekleştirmesinin birincil koşulu olarak gören Marx, doğaya 

yabancılaşmayı şöyle açıklamaktadır: 

 

 “

Ne kadar çok ürün üretilirse o kadar çok hammaddeye ihtiyaç vardır ve doğadan 

ne kadar çok hammadde ihtiyacı karşılanırsa doğa o kadar işçinin 

yaşayamayacağı alan haline gelmektedir” (Güven, Ç., 2018, s:35). 

  

 Marx burada çalışanın çalıştıkça doğal olarak doğaya yabancılaşacağını 

öngörmektedir. Sinan güvercinlere bakarak çalışma hayatının zorluklarını, kent 

yaşamının acımasız yanlarını düşünmekte, böylece hem toplumsal yaşamdan hem de 

kendi doğasına karşı yabancılaşmaktadır. 

 

 

ġekil 18. Eksik filminden bir sahne. Sinan kurumuĢ ağaca bakar. 
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 Kamera yüzünü gökyüzüne çevirmiş ve uzun uzun gökyüzüne uzanan kurumuş 

ağaçları incelemektedir. Bank planında aç güvercinleri derinlemesine inceleyen Sinan 

gökyüzüne bakarak yabancılaştığı şehirden, apartmanlardan, insanlardan ve tüm iletişim 

biçimlerinden uzaklaşmaya çalışmaktadır. Kuş seslerinin devam ettiği bu sahnelerde 

Sinan ancak doğada bulabileceği bir dinginlik, sadelik ve yalıtılmışlık duygusunu 

aramaktadır. 

 

 Marx‟a göre insan kendisine doğa dışında başka, yeni bir doğa kurarak doğaya 

yabancılaşır (Marx, K., 1844). Dolayısıyla doğadan kopuş ilk uzaklaşmadır ve süreç 

yabancılaşmayla sonuçlanır. Sinan karakteri de kendi içsel dünyasında yeni bir doğa 

tahayyül ederek aslında doğadan uzaklaşmakta, kendi doğasını yaratmaktadır. Onun bu 

kurmaca doğasında kuş sesleri, insanlardan arınmış gökyüzüne doğru uzanan ağaçlar, 

güvercinler yer almaktadır. Film boyunca arada karşımıza çıkan gökyüzü planları 

Sinan‟ın toplumsal yaşamdan uzaklaşmak için yüzünü gökyüzüne çevirdiği planlardır. 

 

 

ġekil 19. Eksik filminden bir sahne. Sinan eve döndüğünde film boyunca taktığı 

kulaklıklarını çıkarırken. 

 

 Sinan dışarıdaki işlerini bitirip eve döndüğünde, film boyunca sürekli devam 

eden ve kaynağını merak ettiğimiz kuş sesleri sorusu da cevabını bulur. Sinan kapıyı 

açıp içeri girdikten sonra önce alışveriş çantasını kenara bırakır sonra kapıyı kapatarak 
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özenle çiçekçiden aldığı çiçeği çantadan çıkarır. Sonra derin bir nefes alarak film 

boyunca kulaklarında yer alan ve kuş seslerinin de kaynağı olan kulaklıklarını çıkarır. 

Bu aynı zamanda kuş seslerinin bitmesi anlamına gelmektedir. Kulaklıklarını 

çıkardığında Sinan‟ın yüzünde derin bir rahatlama ve huzur ifadesi görülmektedir. Ev 

onun için yabancılaştığı şehir hayatından ve toplumsal ilişkilerden kendini 

soyutlayabildiği bir kapan anlamına gelmektedir. Eve geldiği anda iletişim kurma, 

tahammül edemediği toplumsal ilişkilere maruz kalma gibi baskıları üzerinden 

atmaktadır; asgari sorumluluklarını yerine getirmenin rahatlığıyla derin bir oh çekerek 

içeri girmektedir.  

 

 Georg Simmel yabancılaşma kuramında kavramı anlatmak için bıkkınlık, 

bezginlik, duyarsızlaşma, kayıtsızlık ve yalnızlık gibi kavramlara yer vermiştir 

(Fırıncıoğulları, G., 2015, s:61). Film boyunca insanlara, durumlara ve olaylara 

tepkilerinde Sinan‟ın bu ruh hallerinde olduğu rahatça görülmektedir. Sinan, 

kulaklıklarını çıkararak derin bir oh çektiğinde aslında para merkezli toplumsal 

yaşamdan uzaklaşmanın verdiği rahatlığı yaşamaktadır (Fırıncıoğulları, G., 2015). 

 

 Simmel paranın şehirde yaşayan insanlarının yabancılaşma sürecini başlatan 

başat unsur olduğunu düşünüyordu. Para kent yaşamında önemli bir değer haline 

geldikçe, şehirde yaşayan insanlar için yabancılaşma kaçınılmaz bir son haline gelmiştir 

(Simmel, G., 1990, s: 179). İşsiz Sinan annesiyle beraber yaşasa da üzerinde bu 

toplumsal baskıyı hissetmektedir. Taktığı kulaklık aslında dışarıdan gelen seslere karşı 

aldığı bir önlem gibi görülmektedir. Sinan toplumsal etkileşimin önünü kulaklık takarak 

giderirken bir yandan da doğa sesleriyle kendini şehrin dışına atma isteği göstermekte, 

kendi içinde yeni bir doğa kurmaya çalışmaktadır. 

 Hegel yabancılaşma konusunda “kişinin özünü bulması için önce 

yabancılaşması ve bu yabancılaşmayı yaşadıktan sonra da kendine dönmesi gerekir” 

demiştir (İlhan, N., 2012, s: 42). Sinan‟ın bu kısa filmdeki alışveriş yolculuğu sanki 

bunun özeti gibidir. Sinan yabancılaştığı şehir ve insanlarla alışveriş sebebiyle yeniden 

yüzleşmek zorunda kalmış, kuş sesleri dinleyerek bunu engellemeye çalışmıştır. Eve 

döndüğünde ise sanki bu yabancılaşmayı tamamen yenip kendine dönmüş gibi 

rahatlayarak içeri girmiştir.  
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  Odadan içeri girildiğinde artık kamera Sinan‟ın gözüymüş gibi hareket etmeye 

başlar ve önce kütüphanedeki fotoğraflara gözü takılır. Burada yan yana duran 

fotoğraflar Sinan‟ın çocukluk anıları ve bugüne etkileri açısından karakteri anlamamıza 

yardımcı olmaktadır.  

 

 

ġekil 20. Eksik filminden bir sahne. Sinan‟ın mutlu çocukluk anılarından bir kare. 

 

 Kafese doğru iyice yaklaşan kamera bir süre sadece kuşa odaklanır. Sinan‟ın 

gözü olarak konumlandırılan kamera kuşu izlerken karanlık melodisiyle müzik akmaya 

devam etmektedir. Filmin başından itibaren Sinan‟ı kuş sesleri eşliğinde sokakta, 

markette, balıkçıda, parkta, ATM sırasında görürüz. Eve geldiğinde Sinan kulaklıklarını 

çıkarır ve kuş sesleri kesilir. Burada kuş seslerinin Sinan‟ın toplum ve sosyal ilişkilerle 

arasına koyduğu bir duvar olduğu anlaşılmaktadır. Annesini gördükten sonra hemen 

odasına geçen Sinan fotoğraflarına kısa bir bakış attıktan sonra bu kuş kafesine 

odaklanır. Kuş ve kafes metaforları Sinan‟ın topluma ve hayata yabancılaşmasıyla ilgili 

özellikle seçilmiştir.  
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ġekil 21. Eksik filminden bir sahne. Sinan odasındaki kuĢ kafesine bakar. 

 Film boyunca doğa, Sinan‟ın nefes alması için kullanılmıştır. Kuş seslerini 

duyarak sakinleşmesi için kulaklık takması ve hiç çıkarmaması, arada kafasını 

kaldırarak gökyüzüne ve ağaçlara bakması, parkta uzun uzun kuşları seyretmesi doğanın 

onun için bir kaçış yolu olduğunu göstermektedir. Odasına geldiğinde Sinan‟ın bir kuş 

beslediğini anlarız. Ancak bu bir kafese tutsak edilmiş bir muhabbet kuşudur. Film 

boyunca kendine doğada anlam arayan, toplumsal etkileşimden doğa aracılığıyla uzak 

duran Sinan, kapalı bir kafeste beslediği muhabbet kuşunu da kendi yazgısına mahkûm 

etmiştir. Film boyunca hiç konuşmayan Sinan‟ın beslemek için bir “muhabbet” kuşunu 

tercih etmesi de filmin ana teması üzerinde izleyiciyi düşündürmek için özellikle tercih 

edilmiştir. Sinan yabancılaştığı hayat karşısında kendi eksiklikleri üzerinden bir dünya 

kurmuştur. İnsanlardan ve sosyal ilişkilerden kaçınmak için doğaya sığınırken şehirdeki 

doğa eksikliği vurgulanmıştır. Babası olmadığı için annesiyle birlikte yaşarken onunla 

da sağlıklı bir iletişim olmadığı görülmektedir. Film boyunca ve muhtemelen hayatının 

genelinde pek iletişim kurmayan bir karakter olarak bir muhabbet kuşu besleyerek 

sosyalleşme eksikliğini bir canlı üzerinden gidermeye çalışmaktadır.  
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BÖLÜM 3. "EKSĠK" Filmi 
 

 Bostancı'da eski sayfiye evlerinin sayılarının hızla azaldığı mahallelerden 

birindeyiz. Burası İstanbul‟un varlığını, huzurunu, dinginliğini ve kültürünü hızla 

kentsel dönüşüme teslim eden muhitlerinden sadece biri. Üç dört katlı yazlık evlerin 

sayıları hızla azalmış. Hemen karşılarında sahiplerinin yeni yeni taşındığı minimum 9-

10 katlı, Fransız balkonlu, otoparklı, ankastre mutfaklı rezidanslar var. Bir an önce 

kentsel dönüşüme gitmesi için pazarlıkları hala devam eden bu minimum 40 yıllık 

Bostancı apartmanlarının ise gençliği bu sokaklarda geçmiş sakinleri var. Tıpkı Sinan 

gibi. 

 

3.1 "Eksik" Filminin Tasarım Metni 

 

 Sinan 40-45‟li yaşlarında, hala annesiyle beraber yaşayan bir adamdır. Bir işi ya 

da meşgalesi olmadığı için günleri Suadiye-Bostancı arasında yaptığı yürüyüşlerle 

geçer. Her gün aynı sokakları ve parkları dolaşır. Bu sırada kendisine kulağından hiç 

çıkarmadığı kulaklıkları eşlik eder. Bu kulaklıklarla hayatın soğuk ve gerçek yüzünden 

uzak kalabilmek için sürekli kuş sesleri dinler. Bu onu dış dünyanın kirli insanlarından, 

duygularından ve gürültüsünden uzak tutar. Annesiyle geçen uzun yılları onun farklı 

insanlarla, kadınlarla iletişim kurmasına engel olmuş, sonuçta bu yaşına kadar genç 

yaşta ölen babasından dolayı dul kalan annesiyle beraber yaşamak zorunda kalmıştır. 

Annesi için o hala minik Sinan‟dır. Kaderin ya da kendi seçimlerinin sonucu olarak bu 

durumda olmak dışardan bakıldığında Sinan için önemsiz gibidir. Ancak eksikliğini 

hissettiği her şeye ne kadar muhtaç olduğunu ve özlem duyduğunu, onun günlük hal ve 

hareketlerinden net bir şekilde gözlemleriz. 

 

3.1.1 "Eksik" Filminin Sinopsisi 
 

 Sinan kentsel dönüşümün her gün acımasızca yok ettiği Bostancı‟nın eski yazlık 

apartmanlarından birinde yaşayan 40‟lı yaşlarında bir adamdır. Hayatının bu 

mevsiminde günlük hayatı her gün aynı şekilde tezahür eder. Kahvaltısını yapıp 

kahvesini içtikten sonra dışarı çıkar, her gün sanki bir değişiklik varmış gibi aynı 

sokakları ve parkları dolaşır. Evin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra odasına geri döner. 
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 O gün Sinan aynı kayıtsızlıkla evden çıkar. Kuş sesleri eşliğinde sokakları geçer. 

Otobüs bekler. Bu sırada çevresindeki insanları inceler. Hergün gittiği çiçekçiden çiçek 

alır. Yine hergün gittiği parka gidip kuşları izler. Evine dönerken genç bir kadının 

üstüne doğru yürümesine kızıp kendi kendine söylenir. Eve döndüğünde kulaklığını 

çıkarır, tüm gün ona eşlik eden kuş sesleri kaybolur. Yaşlı annesi odasından odasından 

oğluna seslenir. Daha sonra odasına kapanan Sinan‟ın odasını inceleriz. 

 

 Büyük bir kısmı annesiyle beraber geçen hayatından kesitleri, fotoğrafları ve bir 

kafesin içinde beslediği kuşunu görürüz. 

 

3.1.2 "Eksik" Filminin Tretmanı 
 

 Bostancı‟nın kentsel dönüşüme teslim olmuş mahallelerinden birindeyiz. 

Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen 3-4 katlı yazlık ev, etraftaki minimum 10 katlı 

lüks rezidanslara, iş araçlarına ve inşaat tozlarına teslim olmuş. Buna rağmen etrafa 

huzur veren kuş sesleri duyuyoruz. Eski apartmanlardan birinin kapısından Sinan Bey 

çıkıyor. Yüzünde kayıtsız bir ifadeyle her günkü gibi aynı saatlerde Bostancı merkeze 

doğru yürümeye başlıyor. 

 

 Sinan'ı elinde pazar arabasıyla otobüs durağında görüyoruz. Gelen geçeni izler 

fakat tedirgin ruh haliyle oturmaya devam eder. Yalnız oturuken yanına gelen birinden 

rahatsız olur ve kendini durağın köşesine sıkıştırır. 

 

 Sinan elinde alışveriş çantasıyla otobüsle gittiği parka doğru yürür. Orada huzur 

bulur çünkü şehrin kalabalık yoğun halinden bir nebze de olsa nefes alır. Uzun uzun 

kuşları, gökyüzünü ve çarpık kentsel dönüşüme bakar. 

 

 Sinan daha sonra hergün gittiği çiçekçiye uğrayarak bahçeden bir çiçek seçer. 

Çiçeği eline alır almaz bir gülümseme belirir yüzünde. Çiçek elinde etrafına bakar ve 

yine o tedirgin ruh haline bürünür. 
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 Sinan yaşadığı bu rutinin sonuna gelir. Sinan'ı anahtarla dairesinin kapısını 

açarken görüyoruz. Elindeki pazar arabasını bir köşeye bırakıyor. Kulağındaki 

kulaklıkları çıkarıyor, o anda filmin başından beri duyduğumuz kuş sesleri kayboluyor. 

Yaşlı annesi oğluna sesleniyor. 

 

 Biz bu arada Sinan'ın odasını incelemeye başlıyoruz. Kamera duvarları taramaya 

başlıyor. Duvarda Sinan‟ın geçmişine dair birçok fotoğraf görüyoruz.  Fotoğrafların 

hepsinde sadece annesi ve kendisi yer alıyor. Kamera orada biraz kaldıktan sonra 

odanın görmediğimiz son köşesine hareket ediyor. Orada bir kafes görüyoruz. İçinde bir 

muhabbet kuşu var, bize bakıyor. 

 

3.1.3 "Eksik" Filminin Senaryosu 

 

EV (Ġç/DıĢ – Öğlen) 

Kamera sokaktaki yüksek ağaçları yavaş bir pan hareketiyle taramaya başlar. Kamera 

gökyüzünü taradıktan sonra üç katlı köhne bir apartmanın dairesinde Sinan'ı görürüz. 

Üzerinde, üzeri eski bir gömlek vardır. Kuş sesleri arasında Sinan apartmandan çıkar ve 

Bostancı merkezine doğru yürümeye başlar. Arkasından izleriz. 

 

OTOBÜS DURAĞI (DıĢ – Öğlen) 

Sinan'ı bir otobüs durağında görürüz. Kuş sesleri devam etmektedir. Sıkıntılı bir şekilde 

durakta oturur. Yanına daha sonra başka bir yolcu oturur. Ondan rahatsız olur ve 

durakta kendini kenara sıkıştırır. 

 

DĠĞER OTOBÜS DURAĞI (DıĢ – Öğlen) 

Sinan'ı elinde pazar arabasıyla başka bir otobüs durağında görürüz. Kuş sesleri devam 

etmektedir. Yine tedirgin ruh haliyle otobüsten binip yürümeye devam eder. 

 

PARK (DıĢ – Öğlen) 

Sinan'ı bir bankta otururken görürüz. Kuş sesleri devam ederken arkadan onu kuşlara 

bakarken izleriz. Kamera arkadan kafasına doğru yaklaşır. 
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TEKRAR (DıĢ – Öğlen) 

Sinan'ı zaman farklılığı yaratmak için evden çıkma planları girer. Karşıdan görürüz 

apartmandan çıkar ve bu sefer başka yöne doğru yürür. 

 

ÇĠÇEKÇĠ (DıĢ – Öğlen) 

Sinan, kuş sesleri eşliğinde elinde pazar arabası her gün gittiği çiçekçiye gider. Orada 

kendini çok rahat ve huzurlu hissetiği için yüzünde bir gülümseme olur. Gözüyle seçtiği 

bir çiçeği alıp çiçekçiden çıkar. 

 

EV (Ġç – Öğleden sonra) 

Sinan'ın yaşadığı dairedeyiz. Birden anahtarla kapı açılır. İçeri Sinan girer ve film 

boyunca fark etmediğimiz kulaklıklarını çıkarır. Filmin başından beri duyduğumuz kuş 

sesleri birden kesilir. Pazar arabasını kapının girişine bırakan Sinan odasına doğru 

yürür. O sırada kamera Sinan'ın odasında gezinmeye başlar. Raftaki çerçevelerin içinde 

Sinan'ın annesiyle olan fotoğrafları görürüz. Kamera fotoğrafta kaldıktan sonra odanın 

köşesine yönelir. Sehpanın üzerinde bir kafes ve içindeki muhabbet kuşunu görürüz. 

Kafes içinden bize bakar, kuş sesleri tekrar başlar. 

 

3.1.4 "Eksik" Filminin Çekim Planları 

 

(1) Sinan evde camdan dışarı bakıyordur. Arka plan görürüz. (Ortam sesi, tv sesi 

arkadan) (2) Oturduğu yerden kalkar bize doğru dönüp kameradan çıkar. (Odasından 

çıkar) (3) Merdivenlerden pazar arabasıyla iner, sadece pazar arabasının tekerleklerini 

görünürüz. Tekerlek sesi gelir sadece. (4) Apartman kapısından çıkar. Omuzlar düşük, 

enerjisiz. Sokakta yürümeye başlar. (KuĢ sesi baĢlar) (5) Üst açıdan, (kendi evinin 

penceresinden) arkasından giderken görürüz. Binaların arasından insanların arasından 

geçerek yavaş yavaş arabasıyla yürür. (6) Bir arabanın yanından geçerken kaldırımda 

arabanın camından kendine bakar. Baktığı yüz kendisinin bakımlı iyi göründüğü halidir. 

Sonra yürümeye devam eder yine aynı mutsuz, omuzlar düşük. (7) Otobüs durağında 

otururken görürüz. Herkesten uzak kendini izole eder gibi. Beklerken herkese dik dik 

bakar, başka birine gülümseyerek. Dalgalı ruh halini anlarız. (8) Başka bir durağı 

görürüz. Otobüsten indiğini görmeyiz ama otobüs geçer inmiş olan Sinan'ı görürüz. 

Elinde pazar arabası etrafına bakar. Ve yürümeye devam eder. (9) Her zaman gittiği, 
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kuşları izlediği parka gider. Her zamanki yerine oturur ve kuşları izler. (10) Zaman 

farklılığı için evden çıkma sahnesi girer. Karşıdan görürüz apartmandan çıkar ve bu 

sefer başka yöne doğru yürür. (Sinan'ın rutini bu hissi için) (11) Yolda kaldırımda 

yürürken yanından 2 genç kadın geçer ve onlardan kaçarcasına bir hareket yapar. 

Kaldırımda durur onların geçmesini bekler. (12) Eve dönüşünü görürüz. Gün bitmiştir 

ve apartmandan içeri girer. (13) Evin kapısını anahtarla açar. İçeri girer ve elindeki 

arabayı bıraktıktan sonra kulaklığını çıkarır ve o anda kuĢ sesleri biter. (14) Kapıda 

üstünü çıkarırken, annesi içerden seslenir (anneyi görmüyoruz sadece dış ses) 

 A- Sinannn geldin mi? 

 S- Evett 

 A- Karnın aç mı yemek sıcak? 

 S- Hayırr 

(15) Odasına doğru yürür, içeri girer. Filmin başında oturduğu yere geçer, soluklanır ve 

odasındaki bir köşeye doğru bakar. (16) Odasındaki o köşeye bakarız. Bir sürü 

fotoğrafların olduğu, çocukluğundan gençliğinden kalma 2-3 eşyanın olduğu yerde 

kamera gezinir. (Bu köşede Sinan'ın hayatını çözmüş oluruz) (17) Kamera o köşeyi 

taradıktan sonra, diğer köşedeki kuş kafesine döner ve kafesin içindeki kuşu izler ve 

film biter. 

 

3.1.5 "Eksik" Filminin Çekim Senaryosu 

S/K 

NO 

ÇEKİM 

mekanI 

 

KADRIN    İÇERİĞİ    VE    DİYALOGLAR 

SES VE MÜZİK 

 

S.1 

1 

 

 

Ev 

iç,dış/gün 

 

Kamera sokaktaki yüksek ağaçları yavaş bir pan hareketiyle taramaya 

başlar. Kamera gökyüzünü taradıktan sonra üç katlı köhne bir apartmanın 

dairesinde Sinan'ı görürüz. Üzerinde, üzeri eski bir gömlek vardır. Kuş 

sesleri arasında Sinan apartmandan çıkar ve Bostancı merkezine doğru 

yürümeye başlar. Arkasından izleriz. 

 

 

İnşaat kamyonlarının 

bir artan bir azalan 

gürültüsüne eşlik eden 

kuş sesleri 

 

 

S.1 

2 

 

 

Otobüs 

durağı 

dış/gün 

 

Sinan'ı bir otobüs durağında görürüz. Kuş sesleri devam etmektedir. 

Sıkıntılı bir şekilde durakta oturur. Yanına daha sonra başka bir yolcu 

oturur. Ondan rahatsız olur ve durakta kendini kenara sıkıştırır. 

 

 

Kuş sesleri devam 

ediyor. 

 

S.1 

3 

 

Otobüs 

durağı2 

dış/gün 

 

Sinan'ı elinde pazar arabasıyla başka bir otobüs durağında görürüz. Kuş 

sesleri devam etmektedir. Yine tedirgin ruh haliyle otobüsten binip 

yürümeye devam eder. 

 

 

Kuş sesleri devam 

ediyor. 
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3.1.6 "Eksik" Filminin Bütçesi 

 
   FĠLM BÜTÇESĠ ÖZETĠ  01.07.2020 

Filmin 

adı 

  "EKSĠK"   

Yapımcı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ   

Yönetmen SELEN SARI PEKİN   

çekim süre 1 gün  Süre  (min.): 

08:23' 

post süre 4 gün   

      

NO.  AÇIKLAMA   TOPLAM 

1  SENARYO  - 

2  HAZIRLIK AŞAMASI EKİP ÖDEME  - 

3  HAZIRLIK AŞAMASI HARCAMALARI  - 

4  ÇEKİM AŞAMASI EKİP ÖDEME  2.500 TL 

5  ÇEKİM AŞAMASI HARCAMALARI  800 TL 

6  EKİPMAN ÖDEMELERİ  1.750 TL 

7  OYUNCU ÖDEMELERİ  1.500 TL 

8  DEKOR KOSTÜM VE AKSESUAR  2.000 TL 

9  MONTAJ  1.500 TL 

10  STÜDYO VE SES DİZAYN  500 TL 

   TOPLAM  10.550 TL 

 

3.2 "Eksik" Filminin Sinematografik Analizi  

 

 Yüksek lisans tezi kapsamında tasarlanan "Eksik" filminin sinematografisinde 

de yabancılaşmanın etkisini artırmak amaçlanmıştır. Filmin görüntü, kurgu ve müziği 

 

S.1 

4 

 

Park 

dış/gün 

 

Sinan'ı bir bankta otururken görürüz. Kuş sesleri devam ederken arkadan 

onu kuşlara bakarken izleriz. Kamera arkadan kafasına doğru yaklaşır. 

 

 

Kuş sesleri devam 

ediyor. 

 

S.1 

5 

 

 

Çiçekçi 

dış/gün 

 

Sinan, kuş sesleri eşliğinde elinde pazar arabası her gün gittiği çiçekçiye 

gider. Orada kendini çok rahat ve huzurlu hissetiği için yüzünde bir 

gülümseme olur. Gözüyle seçtiği bir çiçeği alıp çiçekçiden çıkar. 

 

 

Kuş sesleri devam 

ediyor. 

 

S.1 

6 

 

 

Apartman 

dairesi 

iç/gün 

 

Sinan'ın yaşadığı dairedeyiz. Birden anahtarla kapı açılır. İçeri Sinan girer 

ve film boyunca fark etmediğimiz kulaklıklarını çıkarır. Filmin başından 

beri duyduğumuz kuş sesleri birden kesilir. Pazar arabasını kapının girişine 

bırakan Sinan odasına doğru yürür. O sırada kamera Sinan'ın odasında 

gezinmeye başlar. Raftaki çerçevelerin içinde Sinan'ın annesiyle olan 

fotoğrafları görürüz. Kamera fotoğrafta kaldıktan sonra odanın köşesine 

yönelir. Sehpanın üzerinde bir kafes ve içindeki muhabbet kuşunu görürüz. 

Kafes içinden bize bakar, kuş sesleri tekrar başlar. 

 

 

Kuş sesleri kulakları 

çıkarınca kesiliyor. 

Gıcırdayan kapının 

sesi... 
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Sinan karakterinin kasvetli iç dünyasını ve yabancılaşmış hayatını gözler önüne serecek 

şekilde tasarlanmıştır.  

 

3.2.1 "Eksik" Filminin Görüntüsü 

 

 Filmin hikayesi İstanbul‟da kentsel dönüşümün yoğun olarak yaşandığı Anadolu 

yakasının Bostancı semtinde geçmektedir. Kentsel dönüşüme girmemiş eski sayfiye 

evleriyle dönüşüm sonrası inşa edilen 10-12 katlı rezidansların aynı havayı soluduğu 

semt, nüfus ve ekonomik yapısıyla kozmopolit bir yapıya sahiptir. Binaların, araçların 

ve asfalt zeminin ağırlığı kapladığı görüntüde gökyüzü ve tek tük ağaçlar kontrast 

olarak kullanılmıştır. Filmde kentin bu beton dokusunun etkisini artırmak ve Sinan 

karakterinin ruh dünyasını daha belirgin bir şekilde açığa çıkarmak için daha soğuk 

renkler tercih edilmiştir.  

 

 Sinan karakterinin daha iyi anlaşılmasına destek olmak için filmde hareketli 

kamera kullanımı dikkat çekmektedir. Filmin sonuna kadar kulaklıklarını çıkarmayan 

ve kuş sesleri dinleyerek şehrin insanlarına ve tüm etkilerine kendini kapatan Sinan, 

arada nefes almak istediğinde başını kaldırarak gökyüzüne ve ağaçlara bakar. Kamera 

da bunu göstermek istercesine bazı ara planlarda gökyüzü ve ağaçları tarayarak 

serbestçe dolaşmaktadır.   

 

 Film boyunca kamera çoğunlukla izleyici ve gözleyici bir anlatımla şehri ve 

karakteri incelemekte; zaman zaman belgesel çeker bir üslupla Sinan‟ı ve çevresiyle 

etkileşimini izlemektedir. Filmin düğüm noktası olarak kabul edilebilecek eve giriş, 

anneyle olan diyaloğu ve odada Sinan‟ın küçük dünyasını izlediğimiz planlarda ise 

kamera karaktere ve onun dünyasına oldukça yakın ve samimi bir üsluba dönmüştür.  

 

3.2.2 "Eksik" Filminin Kurgusu 

 

 Film Sinan karakterinin ev alışverişi için dışarı çıkmasıyla başlamakta, eve 

dönüp odasına geçmesiyle son bulmaktadır. Bu evden eve geçen kısa yolculuk boyunca 

Sinan‟ın yabancılaşmış ruh halinin devinimlerine paralel olarak değişken bir kurgu dili 

tutturulmuştur.  
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 Girişteki sokak ve gökyüzü planlarından sonra filmi tanıtan kısa bir geçişle 

beraber film başlamaktadır. Birbiri ardına eklemlenen planlar Sinan‟ın alışveriş işini bir 

an önce bitirme isteğini vurgulamaktadır. Buradaki amaç Sinan‟ın değişen ruh halini 

tasvir etmektir. Buradan sonra Sinan otobüs durağı, park ve gökyüzü sahnelerine 

nispeten ağaçların ve kuşların etkisiyle biraz rahatlamıştır. Sonra sanki aynı yolu izler 

gibi Sinan‟ı evine dönerken izleriz. Devamlılığı sağlamak için art arda gelen planlar 

apartman girişinde son bulur. Ardından yine bir ara siyah plan geçişiyle Sinan‟ı daire 

kapısından içeri girerken görürüz. Bu kurguyla hızlandırılmış yol hikayesi Sinan‟ın 

şehir, insanlar, para, alışveriş gibi kavramlara bakışını göstermekte; aralarda özellikle 

seçilen gökyüzü, ağaç, kuş planlarıyla karakterin yabancılaşması, doğaya dönme isteği 

vurgulanmıştır.  

 

 Film kuş planıyla son bulurken kurgudaki bu değişken yapı jenerikte de 

korunmuş, kuş jeneriğe ve müziğe eşlik ederek, Sinan‟ın yabancılaşmasının özü 

kafesteki kuş figürüyle özdeşleştirilmiştir. 

 

3.3 "Eksik" Filminin Dramaturjik Analizi 

 

 Şehirde yabancılaşmanın mikro örneklerinden biri olan Sinan‟ın hikayesine 

odaklanan Eksik filmi, kendini kuş sesleriyle hayatın tüm dış etkilerinden kendini 

soyutlayan karakteri resmetmektedir. Oyuncu seçiminden oyun planlamasına kadar 

hikâyenin her aşamasında, yabancılaşmanın bu karakter üzerindeki izlerini en iyi 

şekilde yansıtmak hedeflenmiştir. Daha senaryo aşamasında planlanan oyun ve oyuncu 

yönetimi, film çekimi sırasında yeniden kurgulanarak en doğal oyun hedefine doğru 

yaklaştırılmıştır.  

 

3.3.1 "Eksik" Filminin Reji ve Yönetmen GörüĢü 

 

 Eksik filmi hayatında eksik kalan taraflar yüzünden yabancılaşan bir kentli 

erkeğin hikayesini anlatmaktadır. Film bu eksikliği birebir göstermek yerine izleyicinin 

düşünme ve fikir yürütme sürecine bırakma eğilimi taşımaktadır. Sinan karakterinin bu 

eksikliğinin altında olabilecek her türlü neden filmde gizli bir şekilde işlenmeye 

çalışılmıştır. O yüzden film, filmde gösterilenlerle gösterilmeyenlerin birleşiminden 
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oluşmaktadır. Film boyunca devam eden kuş sesleri, gökyüzü, ağaç, kuş ve balık 

planları Sinan‟ın doğayı bir kaçış aracı olarak kullanmasını anlatırken, sonda ortaya 

çıkan anne figürü, hiç yer almayan baba figürü ve çocukluk fotoğraflarıyla Sinan‟ın 

geçmişine ve bağımlı kişilik yapısına göndermeler yapılmıştır.  

 

 Kamera filmin genelinde gözlemci bir konumda yer alırken bazı planlarda 

Sinan‟ın yerine geçip onun gözünden gökyüzüne, göğe doğru uzanan ağaçlara bakma 

görevini üstlenmiştir. Bu çok geçişli yapı kuş seslerinin devamlılığını kırmak için 

özellikle tercih edilmiştir. Filmin ana karakteri kadar şehir dokusu da ön planda yer 

almaktadır. Rezidanslarıyla, 40-50 senelik sayfiye apartmanlarıyla, asfaltların üzerinde 

tek tük beliren ağaçları ve kaldırım kenarlarını işgal eden araçlarıyla Bostancı semti 

filmin başat karakterlerinden biri haline gelmiştir.  

 

 Yabancılaşma üzerine yazılmış bu filmi çekerken planlardan geçişlere, kamera 

hareketlerinden müziğe her detay bu kavram etrafında planlanmış olup, karakterin ruh 

halini en iyi yansıtacak şekilde sonuç elde edilmeye çalışılmıştır. Sinan‟ın odasına 

(kafesine) girmemizle birlikte filmin ruhuna uygun bir müzik başlamaktadır. Sinan‟ın 

karanlık yüzünü deşifre eden bu müzikle birlikte film bir kuş kafesinde son 

bulmaktadır. Kulaklık, kafes, alışveriş sepeti, fotoğraf gibi nesnelere, kuş, ağaç gibi 

canlılara verilen sembolik anlamlarla Sinan‟ın yabancılaşmasının nedenleri daha net bir 

şekilde resmedilmeye çalışılmıştır. 

 

3.3.2 "Eksik" Filminin Oyuncu Yönetimi 

 

 Yabancılaşmayı merkezine alan bir filmde oyun ve oyuncu yönetiminin önemi 

tartışılmaz bir gerçektir. 40‟lı yaşlarının ortasında annesiyle beraber yaşayan bir kentli 

erkeği canlandırmak için farklı kast alternatifleri oluşturulmuştur. Karakterin 

izolasyonunu, hayattan vazgeçmişliğini, iletişime kapalı yapısını en iyi şekilde 

resmedebilmek için Sinan karakterini Çetin Demir canlandırmıştır. Buradaki temel 

amaç oyuncudan en doğal oyunları alabilmektedir. Oyuncu yönetiminde karaktere yer 

yer doğaçlama imkanları tanınmış, karakterin o sahnedeki haletiruhiyesini tanımlayarak 

oyuncudan doğal tepkiler alınmaya çalışılmıştır. İletişime kapalılık, anneyle beraber 

yaşama, sürekli kendi iç dünyasında olma gibi sebeplerle karakterin hiçbir diyaloğu yer 
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almazken, üstüne doğru yürüyen kadına kızma, eve döndüğünde mutlu olma gibi 

planlarda karakterin daha feminen bir oyun sergilemesine dikkat edilmiştir. Karakterin 

bazı sahnelerde verdiği amatör bakış ve tepkiler, toplumsal gerçekçi bir sinema dilinin 

tutturulması açısından doğallık adına bilinçli olarak tercih edilmiştir.  
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

 

 Yabancılaşma her ne kadar 19. yüzyılda gerçekleşen Sanayi Devrimi ile birlikte 

anılmaya başlayan bir kavram olsa da, kökenleri çok daha eskiye dayanan bir insan 

problemidir. İlk zamanlarda bilinç odaklı tanımlanan kavram modernleşme ve 

kentleşmenin ilerlemesiyle birlikte sosyolojinin de konularından biri haline gelmiş, 

ekonomik boyutuyla da ilgili kuramlar geliştirilmeye başlanmıştır. Böylece 

yabancılaşmanın sadece bireysel ve bilinçle alakalı bir problem olmadığı, toplumsal 

etkilerinin araştırılmadan konuyla ilgili sağlıklı bir çözüm bulunamayacağı 

anlaşılmıştır. Bu yaklaşımın ortaya çıkmasında en büyük pay şüphesiz Karl Marx‟a 

aittir.  

 

 Marx sayesinde yabancılaşma kavramı sosyolojinin ilgi alanı haline gelmiştir. 

Bu ilgi kavramın 20. yüzyılda toplumsal nedenleri dışında psikolojik, ekonomik ve 

felsefi boyutlarının da araştırılmasını sağlamıştır. Bir 20. yüzyıl sanatı olan sinemada 

yabancılaşma kavramı farklı dönemlerde farklı isimler tarafından ele alınmıştır. Bu 

konuda Charlie Chaplin‟in 1936 yapımı Modern Zamanlar filmi, kavramın toplumsal 

gerçekçi bakış açısıyla incelenmesi bakımından bir ilk sayılabilir. 1950 ve 1960‟lı 

yıllarda özellikle İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve Fransız Yeni Dalga hareketinde yer alan 

birçok filmde, yabancılaşmanın izlerini ve kavramın sosyal gerçekçi bakış açısıyla 

anlatımını görebiliriz. New York, Paris, Londra gibi metropollerin büyümesine paralel 

olarak 70‟li ve 80‟li yıllarda Martin Scorsese, Krzysztof Kieslowski, Stanley Kubrick, 

Milos Forman ve Roman Polanski sinemalarında yabancılaşan bireylerin hikayelerini 

anlatan filmler yapılmıştır.  

 

 Yabancılaşmayı ve onun Eksik filmi bağlamında modern insan üzerindeki 

tezahürlerini konu alan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın konusu, sorunsalı, 

amacı, önemi ve analizde kullanılan yöntemler anlatılmıştır. Çalışmanın “kuramsal 

analiz” başlıklı ikinci bölümünde ise yabancılaşma kavramının farklı boyutlarıyla 

tanımı yapılmış olup, kavramın tarihçesi, kökenleri ve bugüne kadar geçirdiği evrimler 

bütünsel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Bu bağlamda önce Hegel, Feuerbach ve Marx 

gibi isimlerin yabancılaşma teorileri üzerinde durulmuş, kavrama bakış açıları 
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sosyolojik, ekonomik ve felsefi açıdan incelenmiş ve bu üçlünün bakış açılarındaki 

farklılıklar tartışılmıştır.  

 

 Bu çalışmanın başlığı yabancılaşma olgusunun modern hayata yansımaları 

olduğundan konuyla ilgili olarak Alman sosyolog ve felsefeci Georg Simmel‟in 

eserlerine de başvurulmuş, Simmel‟in metropolde yabancılaşma kuramı üzerinde 

incelemeler yapılmıştır. Proje kapsamında bitirme projesi olarak üretilen Eksik filminin 

kahramanı Sinan‟ı daha iyi anlamak için Erich Fromm ve Sigmund Freud başta olmak 

üzere birçok düşünürün yabancılaşmaya bakış açıları değerlendirilmiş olup, daha güncel 

örnekler için yüksek lisans bitirme tezleri, bilimsel makaleler ve dergiler taranmıştır.  

 

 İkinci bölümün devamında önce yabancılaşma temasından yola çıkılarak 

oluşturulmuş iki eserin incelemesi yapılmıştır. Bunun için Eksik filmindeki Sinan 

karakterine farklı iki açıdan benzeyen ana karakterleriyle Zeki Demirkubuz‟un Yeraltı, 

Sean Penn‟in Özgürlük Yolu filmleri tercih edilmiştir. Dostoyevski‟nin Yeraltından 

Notlar eserinin modern bir uyarlaması olan Yeraltı filminde Muharrem karakteri 

üzerinden şehirdeki yabancılaşmanın nedenleri çalışmanın kuramsal altyapısı üzerinden 

değerlendirilmiş, bunun için yöntem olarak görsel ve içerik analiz metodu 

kullanılmıştır. Daha sonra Christopher McCandless‟ın gerçek hayat hikayesinden 

uyarlanan ve başarılı bir gencin topluma ve sisteme tamamen yabancılaşarak kendini 

doğada arayışını anlatan Özgürlük Yolu filmi, yine aynı metotla incelenerek 

kahramanın yabancılaşmasının ardındaki nedenler tartışılmıştır.   

 

 Ön hazırlık niteliğindeki bu iki filmin analizinden hemen sonra bitirme projesi 

kapsamında çekilen Eksik filmi, yabancılaşma kuramları bağlamında görsel ve içerik 

analizi metoduyla incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken Marx, Simmel, Freud, Fromm, 

Hegel gibi isimlerin yabancılaşma kuramları ve konuyla ilgili düşüncelerine 

başvurulmuş, Sinan karakterinin yabancılaşmasının nedenlerine dair etkenler 

değerlendirilmiştir. Tüm bu analiz ve değerlendirilmeler ışığında aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır.  
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 Yabancılaşma kuramları arasında en çok Georg Simmel‟in kentleşme ve para 

ekonomisini merkeze alan kuramı, Eksik filminin temasıyla örtüşmektedir. 

Yabancılaşmanın şehir hayatında ortaya çıktığını ve arka planında para olduğunu 

düşünen Simmel, bir meta olarak paranın sosyal değerlerin belirleyicisi olduğunu 

düşünmektedir. Simmel‟in yabancılaşma kuramında yer alan şehir hayatı ve paranın 

toplumsal ilişkileri niteliksel değil niceliksel özelliklerine göre dönüştürmesi, Eksik 

filminin kahramanı Sinan‟ın değerlendirilmesi için baz alınmıştır.  

 

 Sinan karakteri tıpkı Simmel‟in bahsettiği gibi paranın en önemli değer haline 

geldiği 2020 İstanbul‟unda işsiz olduğu için toplumdan yalıtılmış, izole bir hayat 

sürmektedir. Alışveriş sepetini tıpkı küçük bir çocuğu elinden tutar gibi tutması, otobüs 

durağında tedirgin bir ruh haliyle sürekli etrafını kollaması, 40‟lı yaşlarda bir ergin 

değil de 70 yaşlarında emekli maaşıyla geçinen bir yaşlı olduğu izlenimini 

uyandırmaktadır. Giyim ve yürüme tarzıyla yaşlı bir adamı çağrıştıran Sinan, para 

merkezli, yüzeysel toplumsal iletişimden uzak durmak için kulaklıklarını takarak kuş 

sesleri dinlemekte, bu şekilde evinden uzak olduğu anlarda sakin kalmaya 

çalışmaktadır. Kulaklık burada kahramanın toplumla arasına koyduğu bir duvar olarak 

resmedilmektedir.  

 Feuerbach‟a göre insanın yabancılaşmadan kurtulması için kendi dışındaki 

nesneleri yok etmesi gerekmektedir. Örneğin insan Tanrı kavramını yenerse kendine 

dönerek yabancılaşmayla savaşabilir. Eksik filminde bu fikrin karşılığı doğadır. Sinan 

toplumsal ilişkilerden kendini soyutlamak için doğayı araç olarak kullanmakta, sürekli 

aldığı çiçekler ve kuş sesleriyle kendine yeni bir doğa inşa etmektedir. Sinan‟ın 

kullanabileceği böyle bir kalkan olmasa yabancılaşmasıyla daha rahat yüzleşebilecek, 

belki de onunla savaşmak için kendini daha güçlü hissedecektir.  

 

  Ölüm ya da boşanma gibi sebebini bilmediğimiz bir şekilde annesiyle baş başa 

kalan ve beraber yaşamak zorunda kalan Sinan‟ın annesiyle kurduğu ilişkiyi filmin son 

kısmında sadece kısa diyaloglarından anlarız. Eve dönen Sinan‟ı annesi sadece sesiyle  

karşılar ve yemek hazırladığını söyler. Bu evhamlı ruh hali Sinan‟ın annesiyle kurduğu 

bağımlılık ilişkisinin bir sonucudur. İzolasyonu ve işsizliği sebebiyle annesiyle yaşayan 

Sinan buna karşın annesine karşı başta tepkisizdir, ancak “üstünü değiştir de sofrayı 
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hazırlıyorum” ısrarı sonucu ona “tamam annecim” diyerek merhametli bir karşılık verir. 

Bu diyaloğun fonda kaldığı sahnede Sinan‟ın annesiyle beraber çekilmiş çocukluk ve 

ergenlik fotoğraflarını izleriz. Freudyen bir bakış açısıyla Sinan‟ın sorunlu geçtiğini 

tahmin ettiğimiz çocukluğu sebebiyle anne-oğul arasında karşılıklı bir bağımlılık 

ilişkisinin kurulduğunu görmek güç değildir. Sinan‟ın yabancılaşması ve topluma 

entegre olamamasında bu ilişkinin etkisi büyüktür.  

 

 Annesiyle beraber yaşamaya mahkûm kalan Sinan‟ın bu durumu, filmin 

sonunda odasında gördüğümüz kafesteki kuşa benzemektedir. Sinan da tıpkı muhabbet 

kuşu gibi evine tıkılarak bağımlı bir hayat sürdürmekte, alışveriş gibi zorunlu ihtiyaçlar 

için çıkmak zorunda kaldığında da kafesini ve çiçeklerini dışarı taşımak için 

kulaklıklarını takarak kuş seslerini dinlemekte, bu şekilde toplumsal iletişimden uzak 

durmaktadır. Film boyunca hiç konuşmayan, otobüs durağında, bankta, çiçekçide, 

yolda, parkta herhangi bir iletişimine rastlamadığımız Sinan‟ın annesine başta cevap 

vermemesi, doğruca odasına, çiçekleri ve muhabbet kuşuyla kurduğu kendi doğal 

dünyasına gitmesi tesadüf değildir. İletişim kurmayan Sinan‟ın muhabbet kuşu 

beslemesi de kendi yazgısının ona hazırladığı bir ironi gibi görünmektedir.  

 

 Tıpkı bu ironi gibi Simmel de yabancılaşmayı bir kısır döngü olarak görmüş ve 

ondan kurtulmanın mümkün olmadığını savunmuştur. Nitekim kendini kuş sesleriyle 

yalıtan Sinan‟ın dönüp dolaşıp eve geri dönmesi ve direkt çiçeklerine ve kafesteki 

kuşuna odaklanması aslında başladığı yere dönme olarak özetlenebilir. Sinan da 

muhabbet kuşu gibi kendi kafesinden arada çıksa da sonra tekrar o kafese dönmek ve 

asla uçamadan orada yaşamaya mecbur kalmaktadır.  

 

 Sonuç olarak bu çalışmada Marx, Hegel, Feuerbach gibi düşünürlerin 

yabancılaşmaya farklı bakan kuramları, Simmel‟in yabancılaşmayı kentleşme ve para 

ekonomisi üzerinden ele alan kuramıyla birleştirilmiş, kent yabancılaşması Eksik 

filminin kahramanı Sinan üzerinden detaylı olarak analiz edilmiştir. 2020 İstanbul‟unda 

geçen film aslında sadece Sinan‟ın değil, apartmanlara, rezidanslara, toplu konutlara 

hapsolan milyonlarca insanın ortak hikayesidir. Eksik filmi de bu evrensel soruna sosyal 

gerçekçi bir sinema anlayışıyla bakmaya ve modernleşen bireyin izolasyonunu ve 
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yabancılaşmasını anlatmaya çalışmıştır. Sinan gibi milyonlarca insanın 

yabancılaşmasında para merkezli toplumsal sistem olduğu kadar, çocukluk deneyimleri, 

çarpık kentleşme, doğadan uzaklaşma da rol oynamaktadır. Dolayısıyla Marx, Simmel, 

Freud, Fromm gibi düşünürlerin yabancılaşma hakkındaki fikirleriyle, Eksik filmindeki 

ana karakterin yaşamı arasındaki paralellikler, araştırmanın hedefine ulaştığını 

göstermektedir.  
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