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 Ġnsanoğlu varlığından itibaren, göç etmiĢtir. Göç etmesine sebep olan iklim 

Ģartları, savaĢ gibi etkenlerle birlikte, bir milletin diğer bir millete baskı yoluyla da göç 

etmesine sebep olmuĢtur. Anadolu toprakları binlerce yıl içerisinde birbirinden farklı 

medeniyetleri barındırmıĢ, güçlü olan medeniyetler zayıf olan medeniyetleri 

hegemonyasına almıĢ ve sonrasında yok olmuĢlardır. Çok tanrılı dinlerin var olduğu bu 

zaman diliminde birbirinden farklı inanç, dil ve kültüre ait bu medeniyetlerin davranıĢ 

biçimleri, tek tanrılı dinlerin var olduğu andan itibaren de, bir değiĢiklik göstermemiĢtir. 

Temelinde insan ve insanın var olma davranıĢı maalesef barıĢçıl olmaktan ziyade 

korunma, çoğalma, neslini devam ettirme dürtüsüyle agresif bir tutum sergilemekten 

yanadır. Süregelen bir döngüyle, kimi zaman azınlık olanlar çoğunluk, kimi zamanda 

çoğunluk olanlar ise azınlık olmuĢtur. Osmanlı devletinin son dönemleri savaĢlarla 

geçmiĢtir. Özellikle 93 harbi sırasında Osmanlı toprakları olan Romanya, 

Bulgaristan‟da yaĢayan Rumlar Yunanistan‟a, Türkler ise Anadolu topraklarına 

sürülmüĢlerdir. Ardından gelen Balkan savaĢları sırasında Batı Trakya‟da bulunan 

Türklerin Anadolu topraklarına, Rumların ise Yunanistan‟a göçleri devam etmiĢ ve 

sonrasında Lozan BarıĢ AnlaĢması sırasında ilk kez mübadele sözleĢmesi her iki ülke 

tarafından imzalanarak devam eden göç, resmiyet kazanmıĢtır. Ata topraklarında 

yaĢayan binlerce insan, her iki devletin gözetiminde ve gösterdikleri mekânlarda 

hayatlarını sürdürmek zorunda kalmıĢlardır. Hiç Rumca bilmeyen Rumlar 

Yunanistan‟da, Türkiye‟de bulunan Türkçe bilmeyen Türkler de kendilerini kabul 

ettirmek için uğraĢırken, yeni bir dil öğrenme zorluğu, iklim değiĢikliği, kültürel 
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farklılık ve ekonomik açıdan oldukça zorlanmıĢlar, her iki yakada yaĢanan acılar ortak 

olmuĢtur. Bu tez kapsamında, DüĢ Yolculuğu bağlamında, göç olgusu ve bir alt baĢlığı 

olan mübadele incelenecek, 2000 sonrası Yunan ve Türk yönetmenlerce çevrilmiĢ 

mübadele filmlerinin hikayeleri karĢılaĢtırılacak sonuç olarak sinemada protez bellek 

oluĢumu açıklanacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Protez bellek, Post Bellek, Göç, Mübadele, Mübadele filmleri. 
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Human beings have migrated since their existence. Along with factors such as war, 

climate conditions that cause migration, one nation also migrated to another nation 

through pressure. Anatolian lands hosted different civilizations in thousands of years, 

powerful civilizations included the weak civilizations in their hegemony and then 

disappeared. In this time period where polytheistic religions existed, the behaviors of 

these civilizations belonging to different beliefs, languages and cultures have not 

changed since the existence of monotheistic religions. Unfortunately, human beings 'and 

human beings' behavior is unfortunately rather than being peaceful, rather than taking 

an aggressive attitude with the urge to be protected, multiply, and continue the 

generation. With an ongoing cycle, sometimes minorities became the majority, and 

sometimes the majority became minorities. The last periods of the Ottoman state passed 

with wars. During these wars, other states came to their lands for various reasons and 

put pressure on foreign nations for a long time to migrate. Especially Romania, which 

was the Ottoman lands during the 93 war, the Greeks living in Bulgaria were deported 

to Greece and the Turks to the Anatolian lands. During the subsequent Balkan wars, the 

Turks in Western Thrace continued to migrate to Anatolian lands and the Greeks to 

Greece, and then the migration, which was continued by signing the exchange 

agreement for the first time during the Lausanne Peace Agreement, became official. 

Thousands of people living in ancestral lands had to survive under the supervision of 

both states and in the venues they showed. No Greek Cypriots in Greece do not speak, 

do not speak Turkish in Turkey for the Turks are also dealing impose themselves, the 

difficulty of learning a new language and attracted a lot of poverty, the pains have 
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become common. In the context of the Dream Journey, this thesis will examine the 

phenomenon of immigration and a subtitle exchange, and the stories of exchange films 

translated by Greek and Turkish directors after 2000 will be compared, and as a result, 

the formation of prosthetic memory in the cinema will be explained. 

Keywords: Prosthesis Memory, Post Memory, Migrate, Population Exchange, 

Population Exchange Films. 
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BÖLÜM 1.GĠRĠġ 

Toplumsal bellek oluĢumda geçmiĢi hatırlatıcı müzeler ve içerisindeki eserler, 

kitaplar ve filmler o zaman içerisinde yaĢamamıĢ sonraki nesillerle birlikte yabancılara 

da taĢınır. Ulus devletlerinin veya bireylerin sinema, müzeler gibi araçların vasıtasıyla, 

üretilen eserlerle ilgili izleyicide oluĢturduğu bellekler kendi belleği değil protez 

bellektir. Bir Tutam Baharat, Dedemin Ġnsanları, Rembetika gibi mübadele filmleri, 

yaĢanan olayların toplumsal boyutunda izleyici üzerinde en hızlı görsel, iĢitsel ve 

günümüzde duyusal etkisi olan sinema, mübadele filmleriyle sanat olmanın yanı sıra 

protez bellek olarak iĢlevselliğini göstermektedir. GeçmiĢte yaĢanan olaylar yalnızca 

birinci kuĢak mübadilleri etkilememiĢ, nesilden nesile nesneler vasıtasıyla aktarılan 

anılar, üçüncü ve dördüncü kuĢak mübadillere de yansımıĢtır. Toplumu oluĢturan bu 

ailelerin yaĢadıkları ortak olduğu için birbirlerine daha fazla kenetlenmiĢtir. Bu 

birliktelik devamında protez bellek oluĢumu için arĢivciliği getirmiĢ ve kurulan 

araĢtırma merkezi, derneklerin kurulmasıyla vatan hasreti çeken birinci, ikinci ve 

üçüncü kuĢak mübadillerle sözlü tarih çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar sonrasında 

sinemaya aktarılmıĢtır. DüĢ yolculuğu temelde üç katmanı olan bir kısa filmdir. Birinci 

katmanda, dördüncü kuĢak bir mübadilin kendisini etkileyen baĢka dinamiklerin 

etkisiyle düĢ‟ün peĢinde harekete geçme eylemini anlatmakta. Bu eylem esnasında ikici 

katman olarak alegoriler vasıtasıyla geçmiĢ ve gelecek arasında yolculuk yapmaya 

devam eden kahramanın düĢü, yaratılan protez belleğin kendi düĢ eylemine dönüĢümü. 

Üçüncü katman düĢ olan sinemanın kendisi ve aynı zamanda yönetmenin kendi düĢ 

yolculuğuna çıkıĢıdır. Yönetmenin çok kültürlü milletin bir parçası olarak etnik 

kimliğinin etkisi, Romanya doğumlu olan büyük dedesinin hikâyesinin ikinci ve üçüncü 

kuĢak mülteciler vasıtasıyla dördüncü kuĢak olarak kendisine aktarılması, okuduğu 

kitapların ve karĢılaĢtığı mülteci, mübadil torunlarının hikâyeleri, gezip gördüğü 

mübadil köyleri gibi yıllar içerisinde belleğinde biriktirdiği görsel ve sözel anılar, 

hikâyenin oluĢumunu sağlamıĢtır. Kuramsal olarak DüĢ yolculuğu, günümüzde 

mübadele ile ilgili verileri baĢka kaynaklardan alımlayan bireylerin karĢılaĢmasını 

içerdiği ve aktardığı için araç olarak Sinema‟nın kullanılması bağlamında „DüĢ 

Yolculuğu‟ filmi izleyicilerde bir protez bellek iĢlevi gördüğü varsayılmaktadır. 
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1.1. Kuramsal Çerçeve 

Milletler kendi tarihleri ile var olur, büyür ve olgunlaĢırlar. GeçmiĢini bilen 

milletler geleceğe ve birbirine daha sıkı bağlanır. Toplumsal belleklerin oluĢumunda da 

yaĢadıkları olaylar ve bunların arĢivinden geçer. Anı depoları kiĢilerin yaĢadığı olaylar 

ya da sonrasında toplumlara iletimi, araçlar vasıtasıyla oluĢur. Travmatik olayı yaĢayan 

toplumlar travmatik belleğe sahip olurken, olayı yaĢamayanlar, araçlar vasıtasıyla 

öğrenen birey ve toplumlarda ise; Protez Belleğe sahip olur. Protez bellek bir kavram 

olarak ilk kez Alison Lansberg tarafından isimlendirilmiĢtir. (Çoban, 2018) Ġsminden de 

anlaĢılacağı gibi doğal olmayan nesnel bir isme sahip olan protezin gerçekte uygulanma 

alanı tıptır.  Sosyolojik açıdan bu terimin kullanılmasını Landsberg Ģöyle açıklar: Doğal 

olmayan yalnızca bireye veya aileye ya da herhangi bir millete ait olmadan bunların 

dıĢına çıkarak, tüm toplumlar arası kültürel çeĢitlilik özelliğine sahip olan bellektir. 

(Lansberg, 2003) Yapay oluĢumun sebebi, yaĢanmıĢlıkların dıĢında sonradan vasıtalar 

aracılığıyla oluĢmasından kaynaklanmaktadır. Sinema, toplumlarda protez bellek görevi 

görmekte midir? Birbirinden farklı milletlerin yaĢadığı ortak olayların görsel kültürün 

bir parçası olan sinemada anlatımında aynı etkiyi yaratıyor mu? Protez Belleğe sahip bir 

mübadil torununun hikayesi sinema aracılığı ile anlatımı bir protez bellek oluĢturuyor 

mu? 

 „DüĢ Yolcuğu‟ filmi, diğer mübadele filmlerinden farklı olarak hikâyede adı 

geçen kahramanın hem büyükannesi vasıtasıyla post belleğe sahip dördüncü kuĢak 

mübadil oluĢudur. Kendi kültürlerine bağlı olarak yetiĢtirilen torun, atalarının yaĢadığı 

travmatik olayların etkisini yaĢamıĢtır. Bugün hala dünya‟nın birçok yerinde savaĢlar 

yaĢanmakta, toplumlar yaĢadıkları topraklardan kitleler halinde göçe zorlanmaktadır. 

Anadolu toprakları yüzyıllardır Asya, Avrupa ve Ortadoğu arasında bir köprü 

oluĢtururken, Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizine kıyıları olması sebebiyle hem göç 

güzergâhı olmuĢ hem de yaĢadığı savaĢlar sebebiyle göç akınları yaĢanmıĢtır. Sürekli 

yaĢanan bu sirkülasyon beraberinde kültürel çeĢitliliği getirmiĢtir. Bir arada iç içe 

komĢu olarak yaĢayan farklı etnik kimlikler zaman içerisinde ortak hikâyelere, ortak 

belleklere dolayısıyla ortak bir kültüre sahip olurlar.  
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Kuramsal Çerçeve Protez Bellek olarak belirlenirken, hikâyenin akıĢı sırasında 

yönetmen, izleyicinin psikanalitik yaklaĢımla yolculuk boyunca karĢılaĢılan durumları 

keĢfederek kendi bellek yolcuklarına çıkmalarını hedeflemiĢtir.     

1.2. Göç Olgusu 

Göç bir olgu olarak birbirinden çeĢitli tanımlamalara sahip olsa bile temelde 

birey, grup ya da kitlelerin belli bir coğrafyadan baĢka bir coğrafyaya çeĢitli etkenlerden 

dolayı yer değiĢtirmesi olarak bilinir. Yalnızca harekete dayalı olan bir süreç olmamakla 

birlikte aslında, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla da dikkate değerdir. Kısaca farklı 

etno- kültürel ve etno-dinsel kimliğe sahip toplumların bir araya gelme durumunda 

yapısal olarak nüfus hareketlerinde de değiĢime sebep olabilmektedir.  

(Adıgüzel.Y.2018)  

Göç sosyolojisi üzerine yapılan çalıĢmalarda göç olgusunun, birbirinden farklı 

bilim dallarının da ortak çalıĢma alanı olmuĢtur. Adıgüzel (2018), göç sosyolojisi 

kitabında göç kuramları ile ilgili bölümde Petersen‟in göç tipleri dört grupta incelenir.  

1. Ġlkel Göç, 

2. Zoraki Göç, 

3. Serbest Göç, 

4. Kitlesel Göç, 

Ġlkel göç, Petersen‟a göre ilkel kelimesinden yola çıkılarak bir değerlendirme 

yapılmasına karĢı çıkmaktadır. Burada doğa Ģartlarından bahseder ve fiziki kaynakların 

itme gücünden kaynaklanan göçler olduğunu söyler. 

Serbest göç, Bireyin kendi inisiyatifinde gerçekleĢen göç tipidir. ÇalıĢmak, para 

kazanarak geçimini idame etmek için yurtiçi veya yurt dıĢına gerçekleĢtirilen göç 

tipidir. 
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Kitlesel göç, bir önceki göç sisteminin (serbest göç) etkisiyle kitle hareketinin 

gerçekleĢmesini sağlayan göç tipidir. Göç eden bireylerin gittikleri yerdeki olumlu 

durumlarını aile, tanıdık ve arkadaĢ vasıtasıyla geniĢ kitlelere ulaĢtırarak dolaylı yoldan 

meydana getirdikleri sistemdir. 

 Zorlama ile yapılan göçler; Bu bölüm iki kısımda yer alır. Ġlk kısım doğa‟nın 

zorlayıcı etkisi altında gerçekleĢen göçtür. Bu göç ilkel toplumların yaĢam Ģartlarının 

zorlaĢması neticesinde gerçekleĢir. Diğeri ise, bir toplumun kendi rızası olmadan 

gerçekleĢen göçtür. Buradaki zorlayıcı etken insan faktörüdür. (Adıgüzel.Y.2018: 

syf:27) Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun son yıllarında balkan ülkelerinin imparatorluğa 

karĢı ayaklanması ile balkan ülkelerinde yaĢayan Müslüman nüfus zoraki göçe tabii 

tutulmuĢtur. Bu yoğun göç hareketiyle baĢlayan süreç, savaĢı da beraberinde getirmiĢtir. 

SavaĢ sırasında ve sonrasında yaĢanan acı olayların artması ile birlikte mübadele 

kaçınılmaz olmuĢ dolayısıyla zoraki göç hareketi resmileĢmiĢtir.  

1.3. Zorunlu Göç ve Mübadele 

Osmanlı devletinin yaĢamıĢ olduğu savaĢlar sırasında sahip olduğu Müslüman nüfus 

yaĢadığı topraklardan birçok defa göç etmek zorunda kalmıĢtır. Bu savaĢlardan biri de 

Viyana kuĢatmasıdır. BaĢarısızlıkla sonuçlanan kuĢatma sonrasında devam eden 

Osmanlı-Avusturya savaĢları balkanlarda bulunan Ģehirlerin ciddi zarar görmesine 

sebep olmuĢ, Üsküp‟te yaĢayan nüfus Ġstanbul Unkapanı‟na göç etmiĢ ve burada Üsküp 

mahallesini kurmuĢlardır. (Ağanoğlu H.Yıldırım:2017) 1877-78 yıllarında 93 harbi 

olarak bilinen Osmanlı-Rus savaĢı sırasında Rusların benimsedikleri Panslavizm 

politikası ile Balkanlarda yayılma politikası, Bulgaristan ve Romanya‟nın Osmanlı 

Devletine karĢı bağımsız olma arzusu Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu hazırlıksız olduğu bir 

savaĢa doğru sürüklemiĢtir. (“93 Harbi”,2020) 1912 Balkan SavaĢına kadar Romanya 

ve Bulgaristan‟dan sürülen halkın bir kısmı Bulgaristan sınırı, Kosova, Selanik, 

Manastır gibi bölgelere yerleĢmek zorunda kalırken, Yunanistan‟da artıĢ gösteren 

Müslüman nüfusu ülke genelinde ve özellikle de politikasında rahatsızlık yaratmıĢtır. 

Yunanistan, Avrupa ülkeleri ile arasında gerçekleĢtirdiği görüĢmeler neticesinde 

milliyetçilik anlayıĢı içerisinde bir tutum sergileme çabası içerisine girmiĢtir. Özellikle 
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zorunlu göç‟e tabii tutulan milletler, kendi milliyet ve dininden olamayan milletler 

tarafından baskı ve Ģiddet görmüĢtür. Bu milliyetçi yaklaĢım Kutbay‟a göre (Kutbay, D. 

2016), Thomas Hylland Eriksen tarafından antropolojide, kültürel ve siyasi 

yaklaĢımların birbirleriyle örtüĢmesinin gerekliliğini savunur. Milletler, kendi 

devletlerinin sınırları içerisinde baĢka kültürel varlıkların varlığından rahatsızlık 

duyarlar çünkü karĢıt bir kültürel varlık onların milli beraberliğini ve ideolojik 

yaklaĢımlarını tehdit etmektedir. Dolayısıyla, devletin ideolojik, milli ve kültürel 

beraberliğinin ömrünün uzun olması için kendinden olmayan azınlıkları ötekileĢtirerek 

ya asimilasyon politikasını benimsemiĢ ya da kendi milli beraberliğini koruma adı 

altında belirlediği kanunlarla, „öteki‟ne yapmıĢ olduğu Ģiddeti meĢru hale getirmiĢtir. 

(Kutbay, D. 2016) Yunanistan‟a giden Müslüman nüfus ikinci bir göç dalgası ile 

Anadolu topraklarına doğru yol almıĢtır. Rumeli‟den gerçekleĢen göçlerle Anadolu‟daki 

Müslüman nüfusu bu yerleĢimlerle artıĢ göstermiĢtir. Bugün Anadolu‟daki birçok köy 

ve mahalle isimleri muhacirlerin geldikleri Ģehirlerin isimleri ile günümüze kadar 

ulaĢmıĢtır. (Ağanoğlu H.Yıldırım:2017) 

Göç, beraberinde geçmiĢi, anıları getirir ve insanlarda yoğun bir hasret 

barındırır. Özellikle yakın zaman içerisinde bu duygu yoğunluğu yaĢanırken zaman 

geçtikçe hasret katlanarak, hatta yerleĢik hayata geçilmiĢ belirli bir düzen oturtulmuĢ 

bile olsa devam eder. (aktaran: Yalçın.M.G:2017)  

1.4. Bellek Kavramı 

 

Bellek, beyni olan tüm canlılarda var olurken, iĢlevsel olarak birbirinden 

farklılık gösterir. Hayvan davranıĢlarında bellek, iç güdüsel olarak doğada neslini 

devam ettirmek için kendini savunma, beslenme, korunma, mekanizması olarak çalıĢır. 

Ġnsan, diğer tüm canlılardan farklı olarak, geçmiĢte yaĢamıĢ olduğu ve duyularına 

temasta bulunan anılarını depolar. KarĢısına çağrıĢım yapabilecek benzer bir durum, 

kelime, nesne veya mekânla karĢılaĢtığı zaman hafıza deposundan bu anılar tekrar 

ortaya çıkar ve bireyi duygusal olarak etkiler. Burada bireyin bellek özelliği diğer tüm 

canlılardan ayrıĢır. GeçmiĢi bilmesi, hatırlaması, dil aracılığıyla aktarması, yazması, 

çağrıĢımlarla iliĢkilendirmesidir. (Ulusal & Doğan, 2018)  
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GeçmiĢi hatırlama iliĢkisi bireyin yaĢam süresi içerisinde günlük 

gereksinimlerinde doğar, çeĢitli teknolojik ve kültürel vasıtasıyla yaĢar ve sonraki 

nesillere aktarılır. Günümüzü Ģekillendirir, kimlik inĢasına destek olur. Duygularla 

ortaya çıkan bellek inĢasında anılar yeniden yaratılır ve iĢlevsel hale getirilir. 

Birbirinden dağınık, parça parça olan görüntüler diğer görüntülerle iliĢkilendirilerek 

bütünleĢir, kiĢisel anlamlı hikâyeler oluĢturulur. Zaman ve mekân içerisinde bireyler 

değiĢir. Bu değiĢimle birlikte canlı bir varlık gibi kendini geliĢtirir.  Toplumsal tarihin 

oluĢumu da Ģimdiki zamanda belleklerin yardımıyla oluĢturulur. Zamanın 

gereksinimlerine göre Ģekillendirilir. (Susam, 2015) 

 

Psikologlar diğer canlılara nazaran insan belleğinin iĢleyiĢi üzerine Anlam 

belleğinden bahsederler. Anlam belleği kiĢinin geçmiĢte yaĢadığı olaylardan ders 

çıkarma yetisi olarak açıklanır. (Boyer, 2015) Boyer, Anısal belleğin hatırlama 

eylemine dayalı olan belleğin, Anlamsal belleğe oranla iĢlevsel olmadığından bahseder. 

Anılar hatırlama eylemiyle gerçekleĢir fakat Anlam belleği ile Ģekillenirler. Hafızasını 

kaybetmiĢ insanlar ve çocuklar geçmiĢi hatırlamazlar. Anılar oluĢtukça veya 

hatırlandıkça, kiĢi geçmiĢiyle bağ oluĢturur. Toplumun içerisinde farklılaĢarak öznel bir 

kimlik oluĢturur. Hatırlama deneyimi, bireysel yapılandırıcı eylem olarak ele alınsa bile 

aslında kiĢinin yalnızca otobiyografik belleğinin dıĢında karmaĢık bir bellek ağına 

sahiptir. Kolektif ve Kültürel Bellek çalıĢmalarında, bilim adamları alanlarına göre, 

psikologların ve sosyologların isimlendirdikleri çeĢitli bellek türleri vardır. Bireyler 

arası iletiĢim vasıtasıyla aktarılan anılar iletiĢim belleğini oluĢtururken, travmatik 

belleğe sahip bir kiĢinin anlatıları, aktardığı nesilde post-bellek oluĢturmaktadır. 

 

1.4.1. ĠletiĢimsel Bellek 

Jan Assmann (2015) Kültürel Bellek isimli kitabında, ĠletiĢimsel belleğin yakın 

geçmiĢle iliĢkisi olduğundan bahseder. Bu bellek türü travmatik belleğe sahip bireyler 

tarafından dil aracılığıyla ikinci, üçüncü kuĢaklara aktarılır. YaklaĢık ömrü seksen yıl 

kadardır.  Bireyler hayatlarını kaybettiği zaman kendiliğinden yok olur. Kültürel 

bellekten farklı olarak yazısal değildir. Kuralları yoktur. Kendiliğinden oluĢur. 



22 

 

Ritüellere sahiptir. Kanonla yaĢar. Özellikle sözlü tarih çalıĢmalarında bu bellek 

türünün varlığından bahseder. Travmatik belleğe sahip toplumlarda, Yahudi katliamını 

yaĢamıĢ nesiller, zaman içerisinde yaĢadıkları olayları sonraki nesillere iletiĢimsel 

bellek vasıtasıyla aktarmıĢlardır. ĠletiĢimsel bellek yok olmak üzere olduğu için 

teknolojik aygıtlar aracılığıyla bu anılar kayıt altına alınmaktadır. Dolayısıyla iletiĢimsel 

bellek yerini baĢka bir belleğe devretmiĢ olacaktır. (Assmann, 2015) 

Assmann (2015), toplumsal bellek çalıĢmalarının iki bellek ile oluĢtuğundan 

bahseder. Biyografik ve Köksel hatırlama belleği. Köksel hatırlama belleğinin en 

önemli özelliği, hatırlama deneyimini kimliğini destekleyecek her türlü semboller 

aracılığıyla sağlamasıdır. Bu semboller, danslar, resimler, mekânlar, dövmeler, anlatılar 

gibi öğelerdir. Her bir sembolik öğe iletiĢimsel belleğin ritüelleri arasındadır ve 

iletiĢimsel belleği biçimselleĢtirerek canlı tutar. Bireyler anımsadıklarını 

anlamlandırırlar. Anlamlandırdıkları, kendilerine ait olan bu hatıraları baĢkalarına 

iletiĢimsel bellek aracılığıyla aktarırlar. (Assmann, 2015) Bellek aktarımı olan yeni 

bireylerin hatırladıkları, aslında kendilerine ait olmadığı, kendi yaĢamadığı ve kendi 

anlamlandırmadığı için zaman içerisinde üçüncü ve dördüncü bireylere aktarılırken 

önem ve vurgulanan noktalar deformasyona uğrayarak yok olurlar.     

1.4.2. Post Bellek 

            Post-bellek kavramını Marianne Hirsch (2008) Ģöyle açıklar: Kısaca, aile içinde 

travmatik belleğe sahip olan nesillerin kendinden sonra gelen nesillere travmalarını 

aktarılmasıdır. Özellikle II. Dünya SavaĢı‟nın ardından Yahudi soykırımı yaĢamıĢ olan 

ailelerde travmatik belleğe sahip olan aile büyüklerinin ikinci nesillerin Dünya‟ya 

gelmeden önce yaĢadıkları travmatik deneyimlerin sonrasında ikinci nesillere, tıpkı bir 

menteĢenin bağlandığı gibi güçlü bir Ģekilde birbirleriyle bağlanarak tüm duygusal 

deneyimlerle ve birinci araç olarak fotoğrafla birlikte alımlanması durumu. (Hirsch, 

2008) Post-Belleğe sahip ikinci kuĢak nesillerin aile geçmiĢlerine bağlı kalırlar ve 

yaĢanılan travmatik olayları kendileri yaĢamıĢçasına kendilerinden sonraki nesillere de 

aktarmaktadırlar. Kimlik oluĢumunda önemli bir yeri olan post-belleğe sahip nesiller, 

kolektif belleğin de birer parçasıdırlar. Kollektif belleğin birer parçası olan bu bireylerin 
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hatırlama figürleri zaman ve mekân bağlamında gerçekleĢirken, ait oldukları gruplara 

olan bağlılıklarıyla birlikte somut kimlik oluĢumları da gerçekleĢir. (Assmann, 2015) 

  Balkan savaĢları öncesinde ve sonrasında yaĢanan milletler arası göç 

sirkülasyonu sonucunda hem Anadolu topraklarına yerleĢen hem de Yunanistan 

topraklarına yerleĢen dini farklı fakat ortak kültüre sahip iki milletin vatandaĢları ve 

onların torunları bulunmaktadır. Ege‟nin her iki yakasında post-belleğe sahip olan bu 

nesiller bugün, ataların vatan hasretleri ile yanıp tutuĢmaktadırlar. Her yıl, post belleğe 

sahip olan mübadil torunları, hatırlama figürleri vasıtasıyla, Yunanistan‟dan Türkiye‟ye, 

Türkiye‟den Yunanistan‟a köylerini ziyaret etmektedirler. Bu bireyler, travmatik 

belleğin etkisiyle, hiç görmedikleri mekânları, hiç yaĢamadıkları olayları kendileri 

yaĢamıĢçasına anlatırlar. Assmann (2015), Kültürel Bellek isimli kitabında sosyal 

belleğin yok olduğu andan itibaren tarih‟in yazıldığından bahseder. Duyguların ve 

belleklerin yani geçmiĢin yaĢanmadığı bir an tarih baĢlar.  

1.4.3. Protez Bellek 

                Bergson‟a göre, protez bellek, insanların söylediği gibi baĢkalarının 

duygularının kavranabilirliliğinden ziyade bellek teknolojilerinin katlanarak artmasıyla, 

empatik anlayıĢ için fırsat oluĢturmuĢtur. (Lansberg, 2003) Kracauer‟in film kuramları 

üzerinden verdiği örneklemlerden bir de  sinema deneyimi üzerinedir. Sinematik 

deneyim bireysel olsa bile kitle kültürünün bir parçasıdır ve alımlama Ģekli kolektiftir. 

Bedensel bir bileĢeni vardır.  (Lansberg, 2003) Bu bileĢen, insanın fizyolojik maddesini 

(saçı, cildi, sinirleri, duyuları gibi) uyarır ve izleyiciye temasta bulunur. (Özarslan, 

2015). Sinema izleyiciye fizyolojik katmanlarına temasta bulunurken, teknolojik 

araçların yapay oluĢu nedeniyle alımlamada bulunan bireyin, bellek katmanlarınlarında 

iĢlevsel olarak yapay bir etki yaratır. Bu yapaylık proteze benzer. OluĢum süreci doğal 

değidir. Fakat Bellek üzerindeki etkisi bireğin duygularına yöneliktir ve iĢlevseldir. 

Landsberg, Protez Belleğin Kültürel bellek oluĢumundan ayrıĢımını dört nedenle 

açıklar. Ġlk neden, teknolojik vasıtalarla film izleme (televizyon, sinema salonu ya da cd 

kullanarak) bireyin duygularına ilk teması gerçekleĢtiren doğal olamayan bir 

niĢanlanma. Ġkinci neden, Anılar insan bedenine nakledilen yapay bir uzuv gibidir. 

Aslında vücuda giyilir. Kitle deneyiminin duyumsal anılarına aracılık eder ve travmayı 
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iĢaret eder. Üçüncü neden, tıpkı bir protez gibi değiĢebilir ve değiĢtirilebilir olmaları. 

Dördüncü ve son neden, kitle kültürünün tahakküm ve aldatma alanı. (Lansberg, 2003) 

Bu alanın, Lansberg‟e göre  kitlesel bellek oluĢumunda etkisi ve yönlendirmesi Ģöyledir. 

Bireysel bellek oluĢumu öznel olduğu için duygusaldır. Doloayısıyla tarih yazımlarında 

dönemin ideolojik yaklaĢımlarının etkilerinin olması, alan araĢtırmalarında da gönüllü 

katılımcıların anılarına dair yapılan çalıĢmalarda kiĢiye, duygusal travmalarına, 

kültürüne ve algısına göre değiĢiklik gösterebilmektedir. (Ulusal & Doğan, 2018) 

Belleğin zaman içerisinde de değiĢiklik göstermesi muhtemeldir. Beyin travmatik 

olayları anımsamak istemez. Zaman içerisinde belleğindeki anılar parçalanır, detaylar 

kaybolur. Ġnsanlar, geçmiĢe dönüp hatırlamak istediği anıları, olayları yeniden 

anımsayabilirler fakat zamanın etkisiyle olayları ilk yaĢadıkları gibi hatırlayamadıkları 

için bu anılar yanıltıcı olabilmektedir.  (Ulusal & Doğan, 2018) 

1.4.3.1. Protez Bellek Olarak Sinema 

           Sinema, teknolojik aygıtların vasıtasıyla, görsel ve duyusal olanı, hikayeler 

aracılığıyla  insanların duyum organlarını kullanarak algılanan ve alımlanan fizyolojik 

bir deneyimdir. Görsel kültürün ve kitle kültürünün bir parçası iken bireylerde görsel, 

duygusal belleğe etki ederken kitlelerde, kollektif belleğe, kültürel belleğe  ve protez 

bellek oluĢumuna etki eder. Özellikle protez bellek oluĢumunun sağlanabilmesi için 

teknolojik aygıtların aktarımları gereklidir.Lansberg, bu anıların bellek oluĢumunda ne 

kiĢisel ne de kollektif deneyimlerden oluĢmadığını savunur. Protez belleği yaratan 

çağımızda bulunan teknolojik araçlardır. En önemlisi de protez belleğin metalaĢmıĢ 

olmasıdır. Bu da Protez belleğin ticari tarafıdır. Müzelere gidersiniz giriĢte para 

ödersiniz. Ġnternet aracılığıyla film izler, tarihsel araĢtırma yaparsınız, para ödersiniz. 

Sinemaya gidersiniz, para ödersiniz. Televizyon izlersiniz, para ödersiniz. Kısaca 

baĢkalarına ait bellekleri  maddiyat olamadan satın alamazsınız.  (Lansberg, 2004 

Aktaran: Ulusal,D, Doğan, M.Can).  
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1.5. 2000 yılı öncesi Mübadele Filmleri 

1923 Lozan BarıĢ AnlaĢmasına ek olarak yapılan 40. maddesi, Azınlıklarla ilgili 

olarak sözleĢmede, Türkiye ve Yunanistan Krallığınca kendi ülkelerinde bulunan 

vatandaĢların dinleri gözetilerek karĢılıklı zoraki göçe tabi tutulmasına Mübadele 

denilmiĢ, zoraki göç ile vatan değiĢtiren vatandaĢların her birine de Mübadil ismi 

verilmiĢtir. Mübadele ile ilgili bilinen çok fazla film olmamakla birlikte, bilinen isim 

yapmıĢ filmler, kolektif belleklerde protez bellek olarak iĢlev görmektedir. 2000 yılı 

öncesi yapımlar arasında bu tez kapsamında Türk yapımı, Yunan yapımı uzun metraj 

filmlerden, Costas Ferris‟in, yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Sotira Leonardou 

ile birlikte yazdığı Rembetiko filmidir. 

2000 yılı öncesi Yunanistan yapımı olan filmde konu olarak temasını acı ve hüzünden 

alan Rembetiko müziği, Yunanistan‟ın soul müziği olarak da tanımlanmaktadır. 

Mübadele ile giden Ġzmirli Rumlara ait olan bu müzik türü, Yunanistan halkı tarafından 

yıllarca benimsenememiĢ hatta mübadiller de yerli halk tarafından dıĢlanmıĢtır. Filmde 

adı geçen Marika isimli Ģarkıcının hayatı konu alınarak yazılmıĢ olan senaryoda, 

gerçekte o yıllarda ailesi ile birlikte göç etmiĢ ve Yunanistan‟da yaĢamıĢ olan Marika 

Ninao isimli Rembetiko müziği temsilcisi olan Ģarkıcının hayatından esinlenilmiĢtir.  

Marika Ninou, 1922 yılında Kilikya Sis‟ten (Kozan) hareket eden bir mülteci gemisinde 

gözlerini açarak baĢlamıĢtır. Gerçek adı Evangelia Atamyandır. Çocukluk yıllarını 

Ermeni göçmenlerinin bulunduğu Pire‟de geçirmiĢtir. YaĢadıkları Pirede meyhanelerde 

Rembetiko müziği popüler olmaya baĢlamıĢtır. Evangelia bu müzikten fazlasıyla 

etkilenmektedir. Ailesi bu durumu fark eder ve on yedi yaĢına geldiği zaman hemen 

evlendirilir. Bir yıl sonra oğlu olur fakat Evangelia‟nın evliliği çok uzun sürmez beĢinci 

yılında eĢinden ayrılır.  1944 yılında Nikos‟la tanıĢıp onunla çalıĢmaya baĢlamasıyla 

hayatı değiĢir. Artık Ģarkıcı olarak kariyer edinmiĢtir. Yunanlı aktör ve Ģarkıcı Petros 

Kiriakos, Evangelia‟yı yapımcı keĢfeder ve onu yapımcı Manolis Hiotisle tanıĢtırır. 

1957 yılında kanser teĢhisi konulana kadar Rembetiko müziğinin önemli bir temsilcisi 

olmuĢ, Amerika‟ya turneye gitmiĢ, sekiz yıllık müzik kariyerine büyük bir baĢarı 

kazandırmıĢtır. Fakat ġubat 1957 yılında hastalığı sebebiyle vefat eder. Costas Ferris ve 

filmde Marika rolünü oynayan Sotiria Leonardou‟nun senaryosunu yazdığı Rembetiko 

filminde Marika Ninou‟nun, hayatında bazı yerlerinde benzerlik gösterdiği fakat 
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tamamen aynı Ģekilde kaleme alınmadığı bilinmektedir. Filmde Rembetiko müziği aĢk, 

hasret hüzün ve Marika‟nın vücut almıĢ Ģeklidir. Yönetmen ve senarist Rembetiko 

müziğini, gerçekte hayatta yaĢamıĢ bir müzisyen üzerinden Yunanistan‟ın yakın tarihi 

ile birlikte vermiĢtir. Filmin içerisinde zaman kavramı siyah-beyaz çekilmiĢ gerçek 

görüntülerle sağlanmıĢtır.  

SavaĢ, mübadele, kıtlık, salgın hastalıklar toplumsal travmalara sebep olmaktadır. 

Dünya üzerinde bu tip olayların yaĢandığı toplumlar zamanla içerisinde hikâyelerini 

sonraki nesillere farklı araçlar vasıtasıyla aktarmak isterler. Sanatın birçok dalı bu 

vasıtalar arasındadır. Resim, heykel, müzik, opera, dans, fotoğraf ve sinema,  bu 

vasıtalardan biri olan sinema en güçlü olanıdır. Rembetiko filminde ara ara verilen 

fotoğraf ve belgesel sinema görselleri, Yunanistan‟ın yakın tarihi ile ilgili verileri 

izleyiciye vermektedir. Marika‟nın dramatik hikayesi ile birlikte verilen bu görseller, 

izleyicide Yunanistan‟ın kiĢiselleĢtirilmesini ve Marika üzerinden paralel olarak 

verilerek, seyirci üzerinde protez bellek iĢlevi görmesi sağlanmaktadır.  

1.5.1. Rembetiko Filmine BakıĢ 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                          ġekil 1. Rembetiko Filminin AfiĢi 
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Filmin Künyesi 

Filmin Ġsmi : Rembetiko 

Süre : 110 dk. 

Tür : Müzikal Drama 

Yönetmen : Costas Ferris 

Senarist : Costas Ferris, Sotiria Leonardou 

Yapım : 1983-Yunanistan 

Oyuncular: Sotiria Leonardou,                             

Nikos Dimitratos  

Nikos Kalogeropoulos   

 

      Filmin Konusu 

Mübadele öncesi gerçekleĢen göçlerle birlikte Ġzmir‟den bir gemiyle Yunanistan‟a 

giden müzisyen ailenin kızları olan Marika‟nın Rembetiko müziğiyle birlikte bütünleĢen 

hayat hikâyesi.  

Filmin Özeti 

1917 yılında doğumla baĢlayan hikâye, bebek ile birlikte ailenin, Yunanistan‟a 

sürümesiyle devam ediyor.  
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                             ġekil 2. Rembetiko Filminden bir sahne, Ġzmir‟in YanıĢı 

Marika Yunanistan‟da yedi yaĢındayken ailesiyle birlikte barda dans ederek 

çalıĢmaya baĢlıyor.  Babasının annesini bir kaza sonucu öldürmesinden yıllar sonra 

Marika on altı yaĢındayken bir sirk ekibiyle birlikte turneye çıkıyor ve Yunanistan‟ı 

baĢtan sona geziyorlar. Yorgo ile yaĢadığı aĢk sonucu bir bebeği oluyor. Bebekle 

birlikte turneye devam edemeyecek olan Marika evine geri dönmek zorunda kalıyor ve 

iki arkadaĢıyla birlikte gece kulübünde Ģarkıcı olarak kariyerine devam ediyor.  

      ġekil 3. Marika‟nın ilk kez Ģarkı söylemesi 
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                                ġekil 4. Marika‟nın grupla birlikte Ģarkı söylemesi 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                           

 

         ġekil 5. II. Dünya savaĢı ile ilgili görseller 

 

 

   

    ġekil 6. II. Dünya savaĢı ile ilgili görseller 

 

II. Dünya savaĢının patlak vermesi, Atina‟nın iĢgali, Müzisyen arkadaĢının siyasi 

nedenlerle sürgün edilmesi, çalıĢtığı gruptaki baĢka bir kadın ile çekiĢmesi ve Ģarkıcının 

intiharı gibi birçok etken Marika‟nın hayatını etkiliyor. 
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         ġekil 7. Marika‟nın yeni grupla birlikte çalıĢması 

 

 

 

                    

 

 

 

 

                                     ġekil 8. Bombardımana karĢı camların karartılması 

 

            

 ġekil 9. Alman askerlerinin Yunanistan‟ı iĢgali 
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                                          ġekil 10. Atina‟nın kurtuluĢu ile ilgili görsel                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ġekil 11. YaĢanan Ġç SavaĢ ile ilgili görsel 

 

Gittikçe zorlaĢan hayat Ģartları yüzünden II. Dünya savaĢı sonrasında kızını 

manastıra gönderiyor ve sonrasında Amerika‟ya tura çıkıyor. Fakat kabarede yerini 

genç bir kıza kaptırıyor. Yunanistan‟a geri dönme kararı alıyor. Yunanistan‟da bir gece 

eğlenen bir grubun içerisinden bir adamın bıçak darbesiyle yaralanıyor ve sabah kan 

kaybından hayatını kaybediyor. Marika, müzisyen arkadaĢları tarafından defnediliyor. 

 

             

                                                 ġekil 12. Marika‟nın yaralanıĢı 
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ġekil 13. Marika‟nın ölümü 

 

 

                                 

ġekil 14. Marika‟nın cenazesi 

1.6. 2000 yılı Sonrası Mübadele Filmleri 

         2000 yılı sonrasında çekilen Yunanistan, Türkiye, Fransa ortak yapımı Bir Tutam 

Baharat filmi ve Türkiye yapımı Dedemin Ġnsanları filmi dönem filmi olarak çekilmiĢ, 

uzun metrajlı filmlerdir. Mübadele ile birlikte ailelerin vatan hasretleri ve yaĢadıkları 

anlatılmak istenmiĢtir. Çağan Irmak‟ın yazıp yönettiği „Dedemin Ġnsanları‟ filmi 

incelenecek, ardından mübadele öyküsünü ele alan Nurdan Tümbek Tekeoğlu‟nun „Ġki 

Yaka Yarım AĢk‟ isimli kısa filmi ele alınacaktır.  
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ġekil 15. Dedemin Ġnsanları Film AfiĢi 

1.6.1  Dedemin Ġnsanları 
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Filmin Künyesi 

Filmin Ġsmi        Dedemin Ġnsanları 

Yönetmen        Çağan Irmak 

Yapımcı        Most Production 

                                    Ay Yapım 

Senarist         Çağan Irmak 

Oyuncular                  Çetin Tekindor 

                                     Hümeyra 

                                     Zafer Algöz 

                                     Yiğit ÖzĢener 

                                     Gökçe Bahadır 

Müzik:                        Aria 

                                     Cenk Erdoğan 

                                     Cengiz Onural 

                                     Bora Ebeoğlu 

Görüntü yönetmeni:  Gökhan Tiryaki 

Türü:          Dram, romantik 

Yapım yılı:                  2011, Türkiye 

Süre:         118 dakika 

Ülke:         Türkiye 

 

 

Filmin Konusu 

Çağan Irmak‟ın Mübadil olan dedesinin hikâyesini konu alır. Dedesi Girit‟ten 

Ġzmir‟e göç etmiĢtir ve en büyük hayali Girit‟teki evlerini görmektir. 1980 ihtilalinden 

sonra depresyona girer ve hayatına son verme kararı alır. (Wikipedia Özgür 

Ansiklopedi, 2020) 

Filmin Özeti 

Yedi yaĢında ailesi ile birlikte Girit‟ten göç eden Mehmet Bey, kızı, torunları, 

damadı ve eĢi ile birlikte yaĢamaktadır. Mübadele sonrası yirmi beĢ yaĢına kadar 

Ġzmir‟de büyüyen Mehmet Bey, tüm ailesinin ölümünden sonra göç etmiĢ, iĢini ve 

ailesini yaĢadıkları yerde kurmuĢtur. Girit‟te yaĢadıkları yıllar boyunca biriktirdiği 
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güzel anılarını sık sık yâd etmekte ve en büyük dileği ise çocukluğunun geçtiği evlerini 

görmektir. Mübadele sonrası Girit‟teki evlerini hiç görememiĢ olan Mehmet Bey, sık 

sık yazdığı mektupları boĢ ĢiĢelerin içerisine koyup Ege denizine atmaktadır. Torunu 

Ozan, bu durumdan rahatsızlık duymaktadır. Bir gün dedesinin arkasından ĢiĢeyi sudan 

çıkarıp kırar ve mektubu yırtar. Ozan‟ın yaptığı bu agresif tutumdan rahatsız olan Ercan 

neler olduğunu anlamaya çalıĢır. Ozanla konuĢtuğu zaman aslında arkadaĢları 

tarafından mübadil oldukları için dıĢlandığını öğrenir. Bu durumu dedesiyle konuĢur. 

Dedesi, genel olarak göçmenlere yapılan bu yaklaĢımdan rahatsızdır. Bir yandan da 

Girit‟teki evlerine gün geçtikçe hasreti ve merakı daha da artmaktadır. Torununun 

ayrımcı yaklaĢımı ve hırçın davranıĢları da onu üzmektedir. Mehmet Bey, Ġyi kalpli ve 

yardımsever bir insan oluĢundan dolayı çevresi tarafından çok sevilen ve sayılan bir 

insandır. Genel olarak mutlu aile ortamı olan, komĢuları tarafından sevgiyle karĢılanan 

bu saygıdeğer insan, ihtilalle birlikte hüzne gömülür. Damadının iĢ yerinden istifa 

etmek zorunda kalması onu oldukça üzmüĢtür. Girit‟e gidememenin acısı, ülke 

genelinde yaĢananlar, tanıdığı insanların kendisine karĢı olan tavırlarının yükünü daha 

fazla kaldıramaz ve rahatsızlanır. Hastaneye kaldırılan Mehmet Bey, torununun 

kendisini o halde görmesini istemez. Mehmet iyi kalpli bir insan olarak bir gün hayatına 

son verme kararı alır. Ailesine bir mektup bırakarak intihar eder. Mehmet Bey‟in 

beklenmedik ölümü herkesi çok üzer. Büyük bir cenaze töreni ile defnedilir. Mehmet 

Bey‟in ölümü ardından eve gelen bir mektup ĢaĢkınlık yaratır. Girit‟ten gelen bu 

mektup, Mehmet Bey‟in o zamana kadar yazdığı mektuplardan birine gelen cevap ve 

davettir. Fakat aileden hiç kimse Girit‟e gitmek istemez. Ta ki Ozan büyüyene kadar. 

Dedesinin Ozanla Girit‟e gitme hayalini gerçekleĢtirmek ister ve yola çıkar. Evi ve 

dedesinin fotoğraflarını bulur… 
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1.6.2.Ġki Yaka Yarım AĢk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmin Künyesi 

Filmin Ġsmi:             Ġki Yaka Yarım AĢk 

Süre:                         29 dk. 

Tür:                          Drama 

Yönetmen:               Nurdan Tümbek Tekeoğlu 

Senarist:                  Nurdan Tümbek Tekeoğlu 

Yapım:                     2017-Türkiye 

Oyuncular:              Selda Alkor 

                                  Sezai Aydın 

   ġekil 16. Ġki Yaka Yarım AĢk Film AfiĢi 
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                                  Zafer Kayaokay                                           

                                                                                                                                                                                                 

Filmin Konusu 

1923 Lozan anlaĢmasından sonra 1924 yılında Selanik‟ten Ġzmir Karaburun‟a oradan da 

Ġstanbul‟a göç eden mübadil Ali‟nin yarım kalan hüzünlü aĢk hikâyesi. 

Filmin Özeti 

Selanik‟ten 1924 yılında büyükannesi ve teyzesi ile birlikte mübadele ile gelen hem 

öksüz hem de yetim olan Ali, Ġzmir‟in Karaburun ilçesine gelmiĢ devlet tarafından 

orada bir Rum evine yerleĢtirilmiĢtir. Tüm mallarını ve mülklerini Selanik‟te bırakıp 

gelmek zorunda olan aile geçim derdine düĢmüĢlerdir. Köy halkı tarafından dıĢlanan 

aile, Rum dölü olarak nitelendirilmiĢtir. Milliyetlerinin Türk olduğunu savunan aile 

mübadele ile giden Rum komĢularına üzülen köy halkına aynı durumda olduklarını 

üstelik kendilerinin yabancı olmadığını aynı milliyetten olduklarını anlatmaya 

çalıĢmıĢlardır. Genç bir delikanlı olan Ali köyde yaĢayan Nergis‟e âĢık olmuĢ fakat 

köydeki ağanın oğlu bu durumu kabullenememiĢ ve Aliyi darp etmiĢtir. Her ne kadar 

Nergis ve Ali birbirlerini çok sevseler de Ali‟nin büyükannesi köyde yaĢanılan olayları 

ve geçim sıkıntısının üstesinden gelememiĢ, Ġstanbul‟da yaĢayan akrabalarının daveti 

üzerine BüyükĢehir‟e göç kararı almıĢtır. Ali aĢkını bırakıp gitmek istememiĢtir fakat 

büyükannesinin kararına da karĢı çıkmamıĢtır. Bir gün eĢyalarını toplayıp Ġstanbul‟a 

doğru yol almıĢlardır. Evlerinden ayrıldıkları günde, Nergis onların evlerine gitmiĢ, 

evde olmadıklarını çoktan köyü terk ettiklerinin anlamıĢ, içini hüzün kaplamıĢtır. 

Zaman içerisinde Nergis istemediği bir evliliğe zorlanmıĢ, çocukları olmuĢ ve Ġstanbul‟a 

yerleĢmiĢtir. Aynı Ģekilde Ali‟nin de Ġstanbul‟da akrabalarının komĢusu olan bir Rum 

ailenin yanında kuyumcuda çalıĢmaya baĢlamıĢ olduğunu, zaman içerisinde ustasının 

kızı ile evlenip iĢin baĢına geçmiĢ olduğunu öğreniyoruz. Her iki aĢığı kader yıllar sonra 

kuyumcuda karĢılaĢtırıyor ve bir araya gelip eski günleri yâd ediyorlar. Fakat bir gün ne 

yazık ki Ali geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor.  AĢkları bitmeden 

yarım kalıyor. 
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1.6.3. KarĢılaĢtırma 

Filmin senaryosu yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu tarafından kaleme 

alınmıĢtır. Kendisi ile yapılan röportajlarda hikâyenin kahramanlarından birinin dedesi 

olduğunu anlatır. Üçüncü kuĢak mübadil torunu olan Nurdan Tümbek Tekeoğlu, 

iletiĢimsel bellek vasıtasıyla, dedesinin ve dedesinin yakınlarının baĢından geçen 

anlatıların, kendisini çok etkilediğini söylemektedir. Anneannesinin vefatı sonrası 

yönetmen annesi ile birlikte Lozan Mübadilleri derneğinin her yıl düzenlediği geziye 

katılma kararı alır.  Gezinin amacı mübadilleri ve mübadil torunlarını geldikleri 

topraklara geri götürüp anılarını yâd etmelerini sağlamak, meraklarını gidermek, 

mübadiller olarak bellekleri taze tutup gelecek nesillere aktarmaktır. Travmatik belleğe 

sahip olan birinci kuĢak mübadillerle, onların anlatılarıyla yola çıkan ikinci, üçüncü ve 

hatta dördüncü kuĢak post belleğe sahip olan mübadil çocukları ve torunlarının, 

atalarının anılarına zaman yolculuğu yapma arzusu, anlatıların belleklerindeki hayali 

mekânlarla karĢılaĢtırma isteği, aidetlik duygusu, atalarıyla olan duygusal bağlarından 

da kaynaklanmaktadır. Ellerinde 1924 mübadele kâğıtlarıyla yola çıkan mübadillerin ve 

akrabalarının verdikleri tepkilerin kendisini çok etkilediğinden bahseden Tekeoğlu, 

Gülcemal gemisinin afiĢini gördüğü gün bir mübadil torunu olarak bu filmi çekmeye 

karar verdiğini kendisiyle yapılan röportajında anlatır. (“Ġki Yaka Yarım AĢk”,2020) 

Çağan Irmak‟ın „Dedemin Ġnsanları‟ filmi de aynı Ģekilde torunun yaĢadığı olaylar 

üzerinden anlatılmak istenmiĢtir. Mübadeleyi yaĢamamıĢ dördüncü kuĢak torunun 

mübadeleye ve mübadil insanlara bakıĢı, yaĢanılan dramatik olayların içerisinde 

hissettiği duygular tüm samimiyetiyle anlatılmak istenmiĢtir. Farklı coğrafyalardan 

gelen ve giden bu insanların yaĢadıkları ortak „acı‟ ve „hasret‟ milliyet ve din farkı 

gözetmemekte, sonraki mübadil kuĢaklara da ilk yaĢandığı gün gibi aktarılmaktadır.  
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BÖLÜM 2. DÜġ YOLCULUĞU FĠLMĠNĠN OLUġUM SÜRECĠ 

Anadolu toprakları birbirinden farklı kültürlerin bir arada yaĢadığı zengin 

topraklardır. Bu kültürün de bir parçası olarak aile köklerinin geçmiĢi ve yaĢantısının 

merakı ile bu süreç baĢlamıĢtır.  2018 yılından itibaren e-devlet üzerinden baĢlayan alt 

üst soy sorgulama sistemiyle tüm ülke genelinde atalarını öğrenme furyası baĢlamıĢtır. 

Bu furyanın içerisinde elde edilen veriler doğrultusunda Balkan savaĢları ve onun 

getirdikleri aile dramlarından birine sahip olunduğu keĢfedilmiĢ fakat detayları ile ilgili 

kesin bilgiler edinilememiĢtir.  Osmanlı Devleti‟nin 93 Harbi öncesinde baĢlayan aile 

hikâyesi, bu sürecin devamında Romanya topraklarına uzandığının fakat Romanya‟da 

neler yaĢandığının ve Anadolu topraklarına göç hikâyesi gizemini korumaya devam 

etmiĢtir. Bu araĢtırma süreci yıllar içerisinde ara ara devam ederken tatil yöresinin çok 

yakınında olan Kayaköy‟ün etkileyici atmosferi beraberinde mübadele hikâyelerinin de 

merakını getirmiĢ oldu. Ġki yıl gibi bir süreç içerisinde okunan kitapların, izlenen 

mübadele filmlerinin ve belgesellerle birlikte karakterler oluĢmaya baĢladı. Hikâyenin 

yurtdıĢında gerçekleĢen bir festival alanında baĢlamasına karar verildi. Yunanistan‟da 

Ġskeçe festivali düĢünülürken,    Bulgaristan‟da gerçekleĢen Surva festivalinin kökeni 

araĢtırıldığında, birçok kültüre ait olan Congolos, Karakoncolos, (ġiĢmanoğlu ġimĢek, 

KıĢ 2018) Kalikancaros,  Karikancolos,  Bocuk, Germakoçi, Oçokoçi, Çziputina, 

(Turan, 2020) Zemheri Cini, Congolos, Karakondjul, Koncolos, Momoyer, Kurent, 

Yaban Adamı (Öztürk, 2018) gibi olduğu öğrenildi. Mitolojik yaratığın aslında Anadolu 

kökenli olduğu keĢfedilmesiyle, Congolos karakteri olarak hikâye içerisine dâhil oldu.  

Mübadil olan Ġlias Venesiz‟in „Eolya Toprağı‟ isimli eserinde, Ayvalıkta geçen 

çocukluk anılarından bahseder. Büyükannesinin anlattığı masalları unutmayan Ġlias 

Venezis, büyük ejder isimli efsanevi yaratığın, kötü bir karakter iken büyükannesinin 

anlatımlarında iyiliksever bir Tanrı‟ya dönüĢür. Yönetmenin Karadeniz asıllı 

anneannesinin anlattığı masal kahramanı Çsiputina da büyük ejder gibi kötü bir 

karakterken, anneannenin anlatımlarında sevimli ve yaramaz bir karaktere dönüĢmüĢtür. 

Diğer tüm karakterlerle ortak özellikleri olan Çsiputina‟nın aslında Congolosla aynı 

karakter olduğu yalnızca isminin değiĢtiğinin anlaĢılmasıyla Congolos‟un hikâye 

içerisindeki karakteristik yapısı da meydana gelmiĢ oldu. Mübadele, tek Tanrılı dinlere 

mensup insanların birbirlerinden ayrıĢımına sebep olurken, geçmiĢten gelen ortak 
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efsanevi karakter insanların birleĢimlerine vesile olacak ve birbirleriyle bu karakter 

vasıtasıyla daha kolay iletiĢim kuracaklardır. Yaya‟nın iletiĢimsel bellek aracılığıyla 

aktarılan anı deposu zaman içerisinde Nico‟nun travması olacaktır.  

BaĢlangıçta planlanan ve senaryolaĢtırılan hikâyenin çekimlerine baĢlanacağı zaman 

Bulgaristan‟da festivalin iptal edilmesiyle sekteye uğradı. Bir ay sonra baĢka bir 

mekânda gerçekleĢecek olan eĢ festivalin çekimlerine karar verildi fakat yönetmenin 

hastalığa yakalanmasıyla çekimler ikinci kez iptal oldu. Yeni bir planlama içerisine 

girilirken dünya ve ülke genelinde gerçekleĢen Covid 19 Pandemi süreciyle hikâyenin 

akıĢında değiĢiklik yapılarak senaryo son halini aldı ve Temmuz 2020‟de altı gün süren 

çekimleri yapıldı. 

 

 

 

ġekil 17. Nico maskesiyle hayal kurarken              



41 

 

                                       

 

ġekil 18. Nico maskesiyle gün batımını izlerken 

 

 
 

 

ġekil 19. Nico‟nun Arzuyla karĢılaĢması 
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“DÜġ YOLCULUĞU” 

2.1. Sinopsis 

 Büyükannesinin hikâyeleriyle büyüyen Nico, daha önce katıldığı festivallerin 

hayali ile büyükannesinin geçmiĢine yolculuk kararı alıyor. Yanına aldığı maskesi, 

kıyafeti ve zilleriyle birlikte çıktığı yolda birbirinden farklı insanlarla karĢılaĢıyor. 

BaĢına gelen kötü olay karĢısında maskesini takıyor ve gördüğü mekâna karĢı Ģamanik 

ritüelini yapıyor ve kötülükleri bertaraf etmeye çalıĢıyor. Bu dans sırasında kendisi gibi 

otostopla yola çıkmıĢ olan Arzu ile tanıĢıyor. Arzu‟nun büyükannesine benzerliği onu 

çok ĢaĢırtıyor. Birlikte otostop yapıyorlar ve zaman içerisinde Nico âĢık oluyor. 

Nico‟nun hikâyesinden etkilenen Arzu, Nico‟nun büyükannesinin köyünü merak ediyor 

ve onunla birlikte bu yolculuğu tamamlama kararı alıyor. Yolculuğun sonunda 

karĢılaĢtığı mekân karĢısında hüzünlenen Nico maskesini tekrar yüzüne takıyor. 

2.2. Treatman 

 

Büyükannesinin anlattığı mitolojik karakter olan Congolos maskesini yüzüne 

takan Nico, daha önce katılmıĢ olduğu festivallerin hayalini kuruyor. Maskesini ve 

kostümünü yüzden çıkarıyor ve büyük bir kararlılıkla yola çıkıyor. 

Yolculuk sırasında ilk karĢılaĢtığı Sabri sayesinde Edirne‟ye doğru yol alıyor. 

Karamanlı olduğunu öğrenen Sabri çok ĢaĢırıyor. Müzik eĢliğinde yolculuğu devam 

ediyor. Yolculuk tamamlandığında Nico, vedalaĢıp araçtan iniyor. 

Ġkinci araç olarak Ege‟nin arabası duruyor. Nico, Ege‟nin de bir mübadil torunu 

olduğunu öğreniyor. Onun da büyükannesinin anadilinin Rumca olduğunu fakat 

Türkçeyi Türkiye‟ye geldikten sonra öğrendiğini ve onların da kendileri gibi zorluk 

çektiklerini öğreniyor. Yolculukları bir yol ayrımında sonlanıyor ve Nico yoluna kısmen 

yürüyerek kısmen baĢka araçların vasıtasıyla devam ediyor. Uzun süren yolculuk 

sırasında maskesini yüzüne takıyor ve Ģamanik dansını yapmaya baĢlıyor. Bu dans 

sırasında mübadilleri ve yaptıkları yolculuğu kendi fantastik dünyasında yaĢıyor.   
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Tam dansını yaparken kendisine seslenen Cevdet‟in sesiyle maskesini çıkarıyor. 

Yüzünde farklı bir maskeyle dans eden Nico‟yu fazlasıyla merak eden Cevdet onu 

arabasına alıyor ve yolculukları baĢlıyor. Kendisiyle ve maskesiyle alay eden 

Cevdet‟ten rahatsızlık duyuyor. Aracın bir anda bozulması yüzünden durmak zorunda 

kalıyorlar. Cevdet Nico‟dan arabasını itmesi için yardım istiyor. Maskesini de yanına 

alan Nico, arabayı iterken Cevdet arabayı çalıĢtırıyor ve hızla oradan uzaklaĢıyor. 

Nico‟nun çantasını çalan Cevdet bir süre ilerledikten sonra yolun kenarına duruyor ve 

çantayı karıĢtırmaya baĢlıyor. Çantanın içerisinde değerli bir Ģey bulamayan Nico, 

çantayı yolun kenarına atıp oradan uzaklaĢıyor. Bir süre yürüdükten sonra dinlenmek 

için yolun kenarına uzanan Nico maskesini yüzüne takıyor. 

Hayal dünyasında mübadilleri gören Nico‟nun yanında bir kadın beliriyor. 

Nico‟nun iyi olduğunu anlayan Arzu yoluna devam ederken Nico‟nun, kendisini takip 

etmesinden rahatsızlık duyuyor. Çantasının çalıĢmasına inanan Arzu, Nico‟ya yardım 

etmeye ikna oluyor ve birlikte yürümeye baĢlıyorlar. Kısa süre sonra Nico çantasını 

görüyor ve koĢarak çantasının yanına gidiyor. Çantasında hiçbir eksiğin olmadığını fark 

eden Nico, Arzu‟ya büyükannesinin fotoğrafını uzatıyor. Arzu Nico‟nun büyükannesine 

benzerliğine çok ĢaĢırıyor. Uğuru Congolos sayesinde çantasının bulunduğuna inanan 

Nico, büyükannesinin köyünü bulmak için Arzu ile birlikte yola devam ediyor.   

KarĢılarına çıkan ilk arabaya binen Arzu ve Nico, yolculuklarına devam ediyor. 

Artık Arzu‟nun yardım etmesine gerek kalmamıĢtır ve yolculuğuna tek baĢına devam 

etmek için yolda arabadan iniyor. Arkasından Arzu‟nun da arabadan inip ona eĢlik 

etmesine çok seviniyor. Birlikte köyü bulmak için yolculuklarına devam ediyorlar.  

Yürürlerken uzakta bir köy beliriyor ve Nico koĢmaya baĢlıyor. Arkasından ona 

yetiĢmeye çalıĢan Arzu, köyün tamamen yıkılmıĢ olduğunu görünce hüzünleniyor ve 

Nico‟nun elinden tutuyor. Köyün yıkılmıĢ olduğunu gören Nico Congolos‟u tekrar 

yardım etmesi için maskesini yüzüne takıyor. 

2.3. DüĢ Yolculuğu Filminin Dramaturji Analizi 

  

2.3.1. Filmin Sanatsal DüĢüncesi 

Mübadil torunu olan Nico büyükannesinin anlattığı masallar ve mübadele 

hikâyeleri ile büyümüĢ, atalarına ve kültürüne bağımlı olarak yetiĢmiĢ, saf bir karakteri 
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olan, hayal dünyasında yaĢayan gençtir. Kendisine anlatılan söylencelerin etkisiyle, 

büyükannesini hayalini gerçekleĢtirmek için yola çıkan Nico, yolculuk boyunca 

karĢılaĢtığı olay ve kiĢilerin etkisiyle mübadillerin yaĢadıklarının hayalini yaĢıyor. 

Köylerine ulaĢtığında ise, beklenmedik bir manzarayla karĢılaĢarak büyük bir hayal 

kırıklığı yaĢıyor. Bu yaklaĢımla büyükannesinin yaĢadıklarının „acısı yüreğine iĢlemesi‟ 

sanatsal düĢüncesiyle ifade edilebilir. 

2.3.2. Filmin Konusu 

Çocukluğunu Yaya‟nın (büyükanne) hikâyeleri ile büyüyen Nico, bir gün 

Yaya‟nın köyüne gitmeye karar verir. Hem de yanına Yaya‟nın anlattığı mitolojik bir 

kahramanı da alarak.  

2.3.3. Filmin Yapısı 

DüĢ Yolculuğu filmi, dramatik yapı özelliklerine sahip bir filmdir. Dramatik, 

çünkü olayların tamamı gerçek bir hikâyeden uyarlanmıĢtır. Ayrıca, dramatik yapıt 

kahramanlarının hareket tarzları veya davranıĢlarının kendiliğinden geliĢmesi üzerine 

kurulur. 

2.3.3.1. Konflikt  (Temel AnlaĢmazlık) Durumu 

Filmin kahramanı yol boyunca mübadele ve Yaya‟nın hikâyelerinden bahseder. 

Yaya‟nın yaĢadığı travma Nico‟nun üzerinde de etkili olmuĢtur. Zaman zaman 

Congolos maskesini taktığı zaman mübadillerin yaĢadıklarını kendi dünyasında hayal 

eder. Konflikt durumu kendi hayal dünyasında gördüğü geçmiĢe yönelik olan 

yaĢananları değiĢtirmek istemesinden kaynaklanmaktadır. KarĢısına çıkan diğer 

karakterlerle Cevdet dıĢında anlaĢmazlık durumu olmaz.  Cevdet‟in alaycı yaklaĢımı 

karĢısında rahatsız olur. Cevdet‟in gerçek niyeti ortaya çıktığı zaman bile sakinliğini 

koruya Nico, Congolos‟un ona yardıma geleceğinden son derece emindir. Temel 
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çeliĢkiyi oluĢturan Nico‟nun geçmiĢte yaĢananlara yönelik yaklaĢımı Arzu‟nun yanına 

gelmesi ve beraberinde çantasını bulmasıyla çözümlenmektedir. 

2.3.3.2.Karakterler 

 

1. Nico: Filmin kahramanıdır. Hayalperest ve saf bir karakteri olan Nico‟nun en büyük 

hayali Yaya‟nın anlatıları doğrultusunda köylerini bulmaktır.  

2. Ege: Film kahramanının yolda karĢılaĢtığı göçmen torunudur. Kendisinden yaĢça büyük 

olan Ege‟nin ismi Nico için oldukça ilginçtir. Onun da büyükannesinin Girit‟ten 

geldiğini ve Türkçeyi bilmediğini öğrenir. YaĢadıklarının çok benzer oluĢu ortak bir 

tarihin sonucudur.  

3. Cevdet: Film kahramanının yolda karĢılaĢtığı karakterlerden biridir. Son derece alaycı, 

üç kağıtçı biridir. Nico, Yaya‟nın kendisine yardım etmesi için Congolos‟un birilerini 

göndereceğini düĢünmektedir. Cevdet‟in alaycı yaklaĢımı Nico‟yu rahatsız eder ve bu 

sefer Yaya yanıldı galiba diye düĢünür.  Nico‟nun saf bir karakteri olduğunu keĢfeden 

Cevdet ise, onu dolandırmanın yolunu aramakta ve sonunda da bunu baĢardığını 

düĢünmektedir. 

4. Arzu: Film kahramanının hoĢlandığı kadındır. Arzu‟yu gördüğü ilk anda düĢ gördüğünü 

zanneder ve tam olarak kim olduğunu algılayamaz çünkü Arzu, Yaya‟nın gençliğine 

çok benzemektedir. Bu benzerlik de Nico‟yu ona çekmiĢtir. Congolos‟un Arzu‟yu 

kendisine gönderdiğini düĢünmektedir. 

2.3.3.3.Mücadele Durumu 

Metaforik kurguyla zaman geçiĢleri olan filmde Nico‟nun post bellek vasıtasıyla 

hayalindeki travmatik görüntüyü yaĢarız.  Bu da filmin olaylarının Nico‟nun iç 

dünyasından kaynaklanmaktadır. Yaya‟nın hayalini gerçekleĢtirmek istemesi de 

Nico‟nun en büyük hayalidir. Hayalindeki Yaya‟nın anlatıları daha farklı olan Nico, hiç 
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beklemediği bir anda beklemediği bir mekânla karĢılaĢır. Fakat son bir umudu yine 

Congolos‟tur.  

2.3.3.4.Filmsel Olgu ve Olaylar 

Filmde Yaya‟nın mübadele sırasında ve sonrasında karĢılaĢtığı zorlukların 

iletiĢimsel bellek aracılığıyla aktarılması ve bu anıların Nico da post bellek iĢlevi 

görmesi bir olgudur ve filmin temel çeliĢkilerinden biridir. Mücadele edememenin en 

büyük sebebi travmanın aktarılmıĢ olmasıdır. Kendi yaĢamadığı bir travma ile mücadele 

etmenin yolunu, hayali bir karakterle birlikte yolculuk etmekte bulurken karĢısına çıkan 

Cevdet karakteriyle de ayrıca çatıĢma durumundadır. Yaya‟nın bu sefer yanıldığını 

düĢünür. 

2.3.3.5.Durum 

KiĢisel Travmatik Durum; Büyükannesinin anlattığı mübadelede yaĢananlarla 

birlikte, mitolojik hikâyeleri de dinleyerek büyüyen Nico‟nun büyükannesine olan bağı 

ve sevgisi hayatının büyük bir kısmını etkilemiĢtir. Anlatılan travmatik olaylar Nicoda 

derin izler bırakmıĢ ve post belleğe sahip olmuĢtur. YaĢadığı ikinci travmatik durum ise; 

Büyükannesinin hayatını kaybetmesi onu derinden etkilemiĢtir. Yol boyunca Yaya‟nın 

anlatılarından bahseden Nico, karĢısında büyükannesine benzerliği ile duran Arzu‟ya 

sempati duyar ve büyükannesinin ölümünü kabullenemediğini bize yansıtır. 
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ġekil 20. DüĢ Yolculuğu Filminin AfiĢi 
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BÖLÜM 3. „DÜġ YOLCULUĞU‟ 

3.1. Senaryo 

 

1. FESTĠVAL SOKAĞI------------------------------------- (DIġ/SABAH) 

Congolos kıyafetleri içerisinde olan gruplar yöresel müzik eĢliğinde 

dans ediyor. (video kolaj) 

 

2.DIġ MEKAN-------------------------------------------------(DIġ-SABAH) 

Üzerinde Congolos kıyafetleri ve yüzünde maskesi olan Nico, 

yüzünden maskesini çıkarıyor, ufka doğru bakıyor ve yürümeye 

baĢlıyor. Maske baĢının arka tarafına gelecek Ģekilde yollarda yürüyerek 

bir yandan otostop çekiyor. 

 

3.YOL KENARI--------------------------------------------------(DIġ-ÖĞLE) 

Yol Kenarına oturan Nico, çantasının içerisinden yiyecek bir Ģeyler 

çıkarıyor. Bir yandan kumanyasını yedikten sonra çantasından 

büyükannesinin kutusunu çıkarıyor. Cüzdanı açar ve büyükannesinin 

fotoğrafına bakıyor. Maskesini yüzüne takar ve müzik eĢliğinde 

mübadillerin fotografik görüntülerini mekanda görüyor. 

Maskesini çıkarıyor ve tekrar yola doğru yürüyor. 

 

4.CADDE-----------------------------------------------------------------(DIġ-ÖĞLE) 

Nico, Cadde üzeri geri yürürken sağ kolunu yola kadar uzatıp araçlara 

otostop  çekiyor. Siyah renkli bir araç biraz ilerde duruyor, Nico aracın 

arkasından koĢup araca biniyor. 

 

5.ARABA----------------------------------------------------------------(ĠÇ-ÖĞLE) 

Arabanın içerisine bakan Nico Ģöförleye konuĢmaya baĢlıyor. 

 

NICO 

Thank you. 
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SABRĠ 

Come, come? 

NICO 

Turkey? 

SABRĠ 

Okey okey. Edirne? 

Araba yola çıkıyor ve Sabri ile Nico arasında sohbet baĢlıyor. 

SABRĠ 

Nerelisin? Where? Where? 

NICO 

Karamanlı. Tebessüm ediyor. 

SABRĠ 

Aaaaa. Türkçe biliyorsun. Türk müsün? Aaa toprağım. Karaman 

dedin di mi? 

NICO 

Karamanlı. Evet.  Mübadeleyle gitmiĢiz. 

SABRĠ 

Kim gitmiĢ? Anne, baba… 

NICO 

Annenin annesi  annesi 

SABRĠ 

Hadi yaa. 

Ben pek bilmiyorum mübadeleyi ama duyduk büyüklerden bir Ģeyler. 

Karamanlılar Türk diye biliyordum adı üstünde iĢte… 

NICO 

Ben de bilmiyorum. Yunanistan‟da Rum, Türkiye‟de Türküz. 

SABRĠ 

O Nasıl oluyor öyle. 

NICO 

Mübadelede Yunanistan‟a gitmiĢiz. Orda da Türk dölü demiĢler. 

ĠstememiĢler bizi. 

SABRĠ 

Anlatırlardı savaĢ zamanı çok zorluk yaĢanmıĢ. Heyy gidi günler heyy. 

SavaĢ kadar kötü bir Ģey var mı? Benim dedem de Çanakkale de Ģehit 
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düĢmüĢ. Kiminle konuĢsan ailesinde mutlaka ya Ģehit ya gazi vardır. Bu 

ülkede yaĢayanlar çok savaĢ gördü geçirdi. 

 

Sabri konuĢurken arabanın camından dıĢarıya doğru bakıyor, müzik 

eĢliğinde yol görüntüsü devam ediyor. 

 

6.CADDE----------------------------------------------(DIġ-ÖĞLEDEN SONRA) 

Nico, araçtan aĢağıya iniyor ve Sabri ile tokalaĢıp vedalaĢıyor. 

 

                                                    SABRĠ 

Yolu açık olsun, toprağım. Dilerim büyükannenin vasiyetini en kısa zamanda 

yerine getirirsin. 

                                                     NICO 

                                          TeĢekkür ederim. 

Nico yolda yürümeye devam ediyor ve bir yandan otostop çekmeye devam 

ediyor. Bir süre sonra bir araç Nico‟nun yanında duruyor. Nico bir Ģeyler konuĢtuktan 

sonra araca biniyor. 

 

7.ARAÇ---------------------------------------------------  (ĠÇ-ÖĞLEDEN SONRA) 

EGE 

Yolculuk nereye? Delikanlı 

NICO 

Köyüme, Yolum biraz uzun. 

EGE 

Hadi gel bakalım delikanlı. Ben de seni yolda bırakıcam zaten. En yakın yerden devam 

edersin. 

ġu köyün neresi yolda anlatırsın bana. 

NICO 

TeĢekkürler. 

EGE 

HoĢgeldin. 

NICO 

Merhaba, ben Nico. 

EGE 

Benim adım da Ege. 
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NICO 

Ege? 

EGE 

Ne o ĢaĢırdın mı? Gülerek 

NICO 

Yo yok. 

EGE 

Ben Ege denizinde Ege gemisinde doğmuĢum adımı da kaptan koymuĢ, Nico. 

NICO 

Güzel. Benim adımı da Yaya vermiĢ. Aziz Nicholas tan geliyor. Mucize yaratan aziz. 

EGE 

Senin ismin de güzelmiĢ Nico. Sana uğur getirmiĢtir. 

NICO 

Benim uğurum Yaya idi. Bir de bu. 

Elindeki maskeyi gösterir. 

EGE 

O çok çirkin bir Ģey. Sen Yaya kim onu anlat. 

NICO 

Yaya, Nene. Benim Nenem 

EGE 

Çok seviyorsun herhalde. Neneni. 

NICO 

Hem de çok severdim. O da bizi çok severdi. 

Nenem köyünü görmeği istedi ölene kadar. Orayı anlattı bize. 

Meyve ağaçlarını, Ģarkı söyleyen kuĢları, rüzgarını anlattı hep. Çocukluğunu, 

komĢularını bir de aĢkını. 

Hasret çekti.  ġimdi ben gidicem onun yerine, köyüne. Bizim köyümüze. 

EGE 

Nico Benim büyük annem de Giritliydi. Ey gidi günler. 

Dedem ilk görüĢte sevmiĢ, evlenmiĢler ve buraya gelmiĢler. Rahmetli evde gizli bir Ģey 

konuĢacağı zaman rumca konuĢur, rumca kavga ederdi. Annem vefat ettikten sonra o 

büyüttü beni. 

Çok emeği vardır üzerimde rahmetlinin çook. 

NICO 

Sen de çok seviyorsun Neneni. 
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EGE 

Sevilmezmi Nico. 

NICO 

Yaya anlatırdı. Mübadelede çok zorluk çekmiĢler. Yolda çok tanıdıkları hastalanmıĢ, 

ölmüĢler. Geldiklerinde de çok fakirlik çekmiĢler. 

Hayatı boyunca bunları anlattı. 

EGE 

Türkçeyi nerden öğrendin peki. 

NICO 

Yaya ile büyüdüm. Türkçe konuĢurduk evde. O rumca bilmezdi. 

  EGE 

      Nasıl yani? 

     NICO 

                       Karamanlı derler bize. Eskiler Rumca bilmez. Hepsi Türkçe bilir. 

    EGE 

                AAA Hiç bilmiyordum. Aslında tıpkı benim Nenem gibi. O da burada 

öğrenmiĢ Türkçeyi. Giritte Türkçe bilmezmiĢ. 

                                                         NICO 

Biz Ortodoks Hristiyan‟ız. Dinimiz farklı ama dilimiz aynı. 

                                                          EGE 

Gülerek. Gözünü sevdiğim Anadolu sen ne zenginsin be… 

Müzik eĢliğinde yola devam ederler ve yol ayrımında araba durur. Ġçinden Nico 

iner. 

Yol kenarında biraz oturur. Gelen giden yoktur. 

Maskesini yüzüne takar ve dans rütüelini yapmaya baĢlar. 

Bir araba duru ve içinden biri çıkar Nico‟ya bakar.Biraz onu seyreder ve  sonra 

seslenir. 

 

8.YOL----------------------------------------------------------  (DIġ-ÖĞLEN) 

 

CEVDET 

Heyy Dans eden maymun. Sana diyorum. 

Dans eden maymun 

NICO 

Sağına soluna bakıyor ve maskesini çıkarıyor. 
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NICO 

Ben mi? 

CEVDET 

Evet sen. BaĢka maymun görüyor musun? 

Nico Ģakın bir Ģekilde donup kalır. 

CEVDET 

Gel hadi. Ne yapıyorsun orda. 

Nico çantasını alır ve arabanın yanına doğru gider. 

NICO 

Merhaba, 

CEVDET 

Merhaba. Ne yapıyordun orda bu kıyafetle 

NICO 

 Congolos, onu çağrıyorum. 

CEVDET 

Hayırdır inĢallah. O ne? 

NICO 

Beni arabana alırsan anlatırım. 

CEVDET 

Gel hadi gel.Gülerek. 

NICO 

TeĢekkürler. 

CEVDET 

Gülerek, sırf merakımdan aldım. Burada böyle kıyafet giyip zil takanlara deli 

derler. Ne yapıyordun orda? 

NICO 

Bana yardım etmesi için Congolos'u çağırıyordum. 

CEVDET 

BaĢında maske ve zillerle mi? Dua et seni ayı sanıp vurmadılar. Kahkaha atıyor. 

NICO 

Bu geleneksel bi kıyafet. Herkes böyle kıyafet yapıp dans eder. Çok eski bir 

gelenek. 

Yaya anlatırdı. Siz niye bilmiyorsunuz? 

CEVDET 
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Nerden bilicem. Bu ucubeyi 

NICO 

o iyi bir yaratık. Yaya derdi hep. Yardım edermiĢ insanlara. 

Büyük ayaklı, tüylü kıĢları ortaya çıkan bir adam. 

CEVDET 

Burada o dediğine Bocuk derler. Kimseye de yardım ettiği görülmemiĢ. 

NICO 

Gocuk 

CEVDET 

Bocuk, bocuk. Bu yörenin eskileri bilir. Ben pek bilmiyorum. 

Eee. yol boyunca böyle zil takıp oynayacan mı? 

NICO 

Hee? Anlamadım. 

CEVDET 

Dans etmeye mi geldin? 

NICO 

Yooo 

CEVDET 

He diyelim geldi karakaçan napıcan onla dans mı etcen yine?  

Kahkaha atar. 

NICO 

Karakaçanı biliyorum. Yaya anlatırdı. O değil. Congolos. Çağırdım sen geldin 

iĢte. Bu sefer yanıldı galiba. 

CEVDET 

Gülerek. Tamam tamam. ġaka yapıyordum. Sen de amma alıngan çıktın. BoĢver 

bunları nerden geliyorsun onu söyle. 

NICO 

Alıngan bir Ģekilde cevap veriyor. 

Selanik. 

CEVDET 

Eee Selanik. Hadi Nico. Amma alındın kardeĢim be. 

Bak ben de merak ediyorum oraları ama gitmek hiç nasip olmadı. Tanıdıklar var. 

Israr ediyorlar. Gel falan ama …Olmadı iĢte… 

Cevap alamayan Cevdet onun güvenini tekrar kazanmak için konuĢmaya 

çalıĢıyor. 
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Yolculuk nasıl gidiyo? 

NICO 

Gayet iyi.  insanlar. Yardımcı oluyorlar. 

CEVDET 

Paran falan var di mi? ġaĢırma öyle, yoksa verelim biraz biĢeyler . yolun uzun 

ihtiyacın olur. 

NICO 

TeĢekkürler. 

CEVDET 

Ġlk kez mi geliyorsun buralara? 

NICO 

Evet 

CEVDET 

Nasıl? 

NICO 

Anlamadım? Nasıl mı geldim? 

CEVDET 

Nasıl? Beğendin mi? 

NICO 

Çok güzel, yaya‟nın dediği gibi. 

CEVDET 

Yaya Kim? Sürekli söyleyip duruyorsun 

NICO 

Nenem. O anlatırdı hep. 

CEVDET 

Ha. Anlattığı gibi demek ki. 

NICO 

Evet. Her yer güzel. Doğa, insanlar ama bazen yollardaki dağlar biraz garip. 

CEVDET 

Ne var? Nasıl garip 

NICO 

Hasta gibi. HastalanmıĢ, tüyleri dökülmüĢ hayvanlar gibi. 

CEVDET 

Gülüyor. 
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TaĢ ocaklarını diyosun. Gülerek devam ediyor. 

Adın neydi senin? 

NICO 

Nico. 

CEVDET 

Ben de Cevdet. 

Nico. Demek ki Rumsun. 

NICO 

Karamanlıyım. 

CEVDET 

Karaman‟ın koyunu, sonra çıkar oyunu. Güler. 

Senin için de hayat kıymetlidir. He? 

Bak Nico kardeĢ, istersen sana Selanik‟teki arkadaĢlarımın telefonunu veririm. 

Belki lazım olur. 

Buraya belki daha sık gelip gidersin, bana uğrarsın? Bi Ģeyler getirirsin.  Ben de 

sana para veririm. Hayat bu çok para lazım. 

NICO 

Anladım. TeĢekkürler. Ne zaman giderim bilmiyorum. 

Araba yavaĢlamaya baĢlıyor. 

Ne oldu neden duruyorsun? 

CEVDET 

Bilmiyorum. Arıza yaptı galiba bir bakıcam. 

Arabayı yolu kenarına doğru çekiyor ve duruyor. 

Arabadan aĢağıya inen Cevdet, Kaportanın kapağını açıyor ve bir Ģeyler yapıyor. 

 

9. CADDE-----------------------------------------------------(DIġ-ÖĞLEN) 

Arabadan inen Nico, Cevdet‟in yanına giderken maskesini de yanına alıyor ve 

baĢına takıyor. 

NICO 

Ne oldu? 

CEVDET 

Bilmiyorum. ÇalıĢtırmaya çalıĢıcam. 

Arabanın maĢına basar gibi yapıyor.  Nico‟ya sesleniyor. 

Nico arabanın arkasından it ben de buradan iteyim. Sonra çalıĢtırmaya 

çalıĢıcağım. Tamam mı? 
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NICO 

Tamam 

Arabanın arkasına doğru giden Nico iki eliyle tampona doğru uzanıyor ve aracı 

itmeye baĢlıyor. Arabayı iterken araba bir anda çalıĢıyor ve gitmeye baĢlıyor. BaĢında 

maskesiyle arabanın arkasından bakan Nico. Cevdet‟in geri dönüp kendisini alacağını 

umut ediyor. Fakat Araba gözden kaybolana kadar gidiyor. 

BaĢında maskesiyle kala kalan Nico, yol kenarında sırt üstü yere uzanıyor ve 

maskesini yüzüne takıyor. 

 

10. VĠDEO KOLAJ………………………………(DIġ-ÖĞLEN) 

 

Gökyüzünde bulutların arasında mübadilleri ve göç sahnelerini, festivalde 

Congolos kıyafetiyle birlikte kendisini, zil sesleri ve festival sesleriyle birlikte 

fotografik olarak görüyor. (video kolaj) 

 

11.YOL KENARI---------------------------------------------  (DIġ-ÖĞLEN) 

Yolun kenarında sırtında çantasıyla yürüyen Selin yol kenarında yerde uzanmıĢ 

yüzünde maskeyle hareketsiz yatan Nico‟yu görüyor. Bir an duraksıyor ve hareket edip 

etmediğine bakıyor. Haeket etmediğini görünce eline bir sopa alıyor ve yanına temkinli 

yaklaĢıyor. Önce maskesinin üzerinden yüzünü görmeye çalıĢıyor sonra elindeki 

sopayla maskesini dürtüklüyor. Sonra sopayı elinden bırakıyor ve yüzüne doğru eğilip 

maskesine birkaç kez vuruyor. 

 

ARZU 

Hey, merhaba. 

Ġyi misin? 

KarĢısında Arzu‟yu gören Nico 

Hemen toparlanıyor ve maskesini çıkarıyor. 

NICO 

Ġyiyim, sağol 

ARZU 

Biraz korktum böyle yüzünde bu ürkütücü maskeyle, hareketsiz yerde yatınca. 

NICO 

Haa evet. 

ARZU 

Sorun yok sanırım. Hadi, o zaman ben gideyim. 

Arzu çantasını sırtına alıyor ve yola doğru yürüyor. 
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Nico, ne yapacağını bilemiyor ve arkasından sesleniyor. 

NICO 

Hey, Adını söylemedin? 

ARZU 

Arkasına dönüp bakıyor ve ARZU 

Nico seslenerek 

NICO 

Ben de Nico. 

Arzu seslenerek 

ARZU 

Merhaba ve Güle güle Nico. 

Arzu‟ya yetiĢmeyen çalıĢan Nico Arzu‟yu takip etmeye baĢlıyor. Yürürken bir 

an arkasına dönüp bakan Arzu tekrar önüne dönüp konuĢuyor. 

ARZU 

Beni mi takip ediyorsun? 

Arzu ile yürüme mesafesini koruyan Nico Arzu‟ya biraz heyecanlı bir Ģekilde 

cevap veriyor. 

NICO 

Yoo, yok. Sanırım yanlıĢ anladın. 

Hızlı bir Ģekilde konuĢmaya baĢlıyor. 

Ben Yaya‟nın evine gidiyordum. Biri çantamı çaldı. Elimde sadece bu maskeden 

baĢka biĢey yok. 

Biraz duraksıyor. 

Durup sesini yükseltiyor. 

Aslında yardımına ihtiyacım var. 

ARZU 

Nico‟nun bu sözünü duyan Arzu duruyor ve arkasına dönüp Nico‟ya bakıyor. 

ġüpheli bir Ģekilde 

Yalan söylemiyorsun değil mi? 

NICO 

Gerçekten öyle. Lütfen 

ARZU 

Ben ne yapabilirim ki. 

NICO 



59 

 

EĢyalarımı bulmam lazım. Pasaportum çantamdaydı. En azından Ģehre kadar 

bana eĢlik et. Oradan ben giderim.  Lütfen. 

Biraz düĢünerek 

ARZU 

Peki. Tamam. Gel hadi. 

Nico ve Arzu yan yana yürümeye baĢlıyor. Yürürlerken Nico biraz uzakta yol 

kenarında kendi çantasına benzer bir Ģey görüyor ve koĢmaya baĢlıyor. 

Kendi çantası olduğunu anlayınca hemen eline alıyor ve  Nico biraz panik biraz 

heyecanlı çantasını karıĢtırıyor. 

NICO 

Pasaport, 

Cüzdan, 

Derin bir oh çeken Nico büyükannesinin fotoğrafını eline alıyor ve 

Çok sevindim Ģimdi. 

TeĢekkür ederim. 

Arkasından koĢup Nico‟nun yanına gelen Arzu. EĢyaları görüyor. 

ARZU 

ġanslı adammıĢsın Nico. 

Büyük annesinin resmi Arzu‟nun ilgisini çekiyor ve fotoğrafa bakakalıyor. 

Aynı bana benziyor. 

NICO 

Evet. Seni ilk gördüğümde çok ĢaĢırdım. 

Bu bir iĢaretti. 

TeĢekkürler Congolos. Biliyordum yardım edeceğini. 

Yaya‟nın dediği gibi. 

ARZU 

Congolos mu? 

NICO 

Evet. 

Maskeyi gösterir. 

Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa mutlaka gelir. 

ARZU 

Hıı. Enteresan. 

O yüzden mi çantan çalındı. 

NICO 
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Çantam çalındı ama sen geldin. Yaya‟ya benziyorsun. Biliyordum iyi biĢey 

olacak ve iĢte. 

Arzu ve Nico‟nun yanlarında bir araba durur ve 

SABRĠ 

Merhaba gençler, yolunuzu mu kaybettiniz? 

Arzu ĢaĢkın bir Ģekilde, Nico‟ya bakarak. 

ARZU 

Aaa. Aslında bu tarafa doğru gidiyorduk. 

Sabri lafını keserek. 

SABRĠ 

Hadi atlayın arabaya gideceğiniz yere kadar bırakayım. 

Nico Arzu‟ya tebessüm ederek. Maskeyi iĢaret ediyor ve arabaya biniyorlar. 

 

12. ARACIN ĠÇĠ---------------------------------(ĠÇ-ÖĞLEDEN SONRA) 

Yol boyunca müzik eĢliğinde konuĢtuklarını görüyoruz. Nico, elinde Yaya‟nın 

fotoğrafını gösteriyor, maskeyi gösteriyor. 

Aracın içerisinden dıĢarıya doğru kamera yönleniyor. 

 

13. YOL----------------------------------------------(DIġ-AKġAM ÜZERĠ) 

Yol kenarında arabadan inen Nico arabanın içindekilerle vedalaĢıyor. 

NICO 

TeĢekkürler. 

Yere bakarak biraz düĢünceli yürümeye devam eden Nico, 

Tam önünde yerde bir çift ayak görüyor ve duruyor. Kafasını kaldırıp baktığında 

karĢısında Arzu‟yu görüyor ve Tebessüm ediyor. 

ARZU 

Yaya‟nın evini çok merak ediyorum, ben de seninle gelmek istiyorum. 

NICO 

Hadi gidelim o zaman. 

BaĢının arkasında maskesi ve yanında Arzuyla birlikte yürüyen Nico, rüzgar 

tribünlerini uzaktan görerek daha sonra yakınına gelerek yoluna devam ediyor. Yolda 

gördüğü köylerde insanlar elleriyle ileriyi iĢaret ediyorlar. En son yokuĢ aĢağıya 

yürümeye devam ediyorlar ve Nico, bir anda duruyor. 

Tekrar yürümeye baĢlıyor ve tekrar duruyor. Sonra koĢmaya baĢlıyor. 

Gördükleri karĢısında çaresiz ve ĢaĢkın olan Nico Yaya‟nın köyünün yıkılmıĢ 

evleri karĢısında bakakalıyor. 
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Yanına koĢarak gelen Arzu onunla birlikte köye doğru bakıyor sonra Nico‟nun 

yanına yaklaĢarak elinden tutuyor. 

Nico baĢının arkasında bulunan maskesini yüzüne takıyor. 

 

S  O  N
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3.2. DüĢ Yolculuğu Filminin Çekim Senaryosu 
 

 

S/K NO 

 

ÇEKĠM 

MEKANI 

 

ÇEKĠM 

ÖLÇEĞĠ 

SN 

 

 

KADRIN ĠÇERĠĞĠ    

VE 

DĠYALOGLAR 

 

 

SES VE 

MÜZĠK 

 

 

TEKNIK 

HUSUSLAR 

S1/1 FESTĠVAL 

ALANI 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 16 sn. Birbirinden farklı 

Kukeri kıyafetleri 

içerisinde olan 

gruplar sırasıyla 

festival alanında 

gösterilerini 

yapıyorlar. 

Ortam Sesi  

F=  18 / 135 mm 

S1/2 KÖY 

DIġ-GÜNDÜZ 

OMUZ 

PLAN 

11 sn. Yüzünde maskesi ile 

Nico görünüyor. 

Maskesini çıkarıyor. 

Ortam Sesi 

 

Sabit Kamera 

F=28 mm 

S1/3 KÖY 

DIġ-GÜNDÜZ 

BEL 

PLAN 

9 sn. Üzerindeki kostümü 

çıkarıyor. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm 

S1/4 KÖY 

DIġ-GÜNDÜZ 

OMUZ 

PLAN 

3 sn. 

 

Kostümü çıkarıyor. 

 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm 

S1/5 KÖY 

DIġ-GÜNDÜZ 

BEL 

PLAN 

8 sn. Kostümü kenara 

bırakıyor. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm 

S1/6 KÖY OMUZ 7 sn. Çantasını sırtına 

alıyor. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm 



63 

 

DIġ-GÜNDÜZ PLAN 

S1/7 KÖY 

DIġ-GÜNDÜZ 

BEL 

PLAN 

22 sn. Yürümeye baĢlıyor, 

sabit kameranın 

çerçevesinden yavaĢ 

yavaĢ çıkıyor ve düĢ 

yolculuğu yazısı 

beliriyor. Çerçeve 

kararıyor. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm 

 

S1/8 KÖY 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL 

PLAN 

16 sn. Yolda yürürken 

durup maskesini 

baĢına takıyor ve 

yürümeye devam 

ediyor. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm 

S1/9 KÖY YOLU 

DIġ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 15 sn. BaĢında maskesiyle 

yürüyor. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S1/10 ÇEġME BAġI 

DIġ-GÜNDÜZ 

BOY PLAN 

PLAN 

22 sn. ÇeĢme baĢında 

duruyor ve 

maskesini asıp elini 

yüzünü yıkıyor. 

Biraz da su içiyor. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S1/11 ÇEġME BAġI 

DIġ-GÜNDÜZ 

BEL PLAN 19 sn. Maskesini alıyor ve 

oturacak bir yer 

buluyor. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S1/12 YOL BEL 12 sn. Çevresine bakarak 

yürümeye devam 

Ortam Sesi Harekete göre 
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DIġ-GÜNDÜZ PLAN ediyor. PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S1/13 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL  PLAN 5 sn. Otostop yaptığı bir 

araba durmuyor. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm. 

S1/14 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

DĠZ 

PLAN 

5 sn. Bir baĢka araba 

yanına yaklaĢıyor. 

SABRĠ 

Come, come 

 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm 

S1/15 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 14 sn. NĠCO 

Edirne? 

SABRĠ 

Ok. Ok. Edirne. 

Nico arabaya 

biniyor. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S1/16 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL 

PLAN 

4 sn. Araba uzaklaĢıyor Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm 

 

1.SAHNE SONU 16 PLAN (3Dk. 08 Sn.) 

 

 

Toplam: 3Dk. 08 Sn. 

SS2/17 

6 

ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 18 sn. SABRĠ 
Nerelisin? Where? 

Where? 

NICO 
Karamanlı. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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Tebessüm ediyor. 

SABRĠ 

Aaaaa. Türkçe 

biliyorsun. Türk 

müsün? Aaa 

toprağım. Karaman 

dedin di mi? 

NICO 
Ben de bilmiyorum. 

Yunanistan‟da Rum, 

Türkiye‟de Türküz. 

SABRĠ 

O Nasıl oluyor öyle. 

SS2/18 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 44 sn. Yol Görüntüleri Müzik 

Klarnet Sesi 

Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

SS2/19 

 

ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 14 sn. Sabri ile vedalaĢan 

Nico araçtan iniyor. 

Klarnet sesi 

yavaĢ yavaĢ 

sonlanıyor. 

Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

SS2/20 YOL KENARI 

DIġ-GÜNDÜZ 

BEL PLAN 15 sn. Yol kenarında oto-

stop çeken Nico‟nun 

yanına bir araba 

yaklaĢıyor. 

EGE 

Yolculuk nereye? 

Delikanlı 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=28 mm 

SS2/21 ARAÇ ĠÇĠ GÖĞÜS PLAN 12 sn. NICO 

Köyüme, Yolum 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 
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ĠÇ-GÜNDÜZ biraz uzun. 

EGE 

Hadi gel bakalım 

delikanlı. Ben de 

seni yolda bırakıcam 

zaten. En yakın 

yerden devam 

edersin. 

ġu köyün neresi 

yolda anlatırsın bana. 

NICO 

TeĢekkürler. 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

SS2/22 YOL KENARI 

DIġ-GÜNDÜZ 

BEL PLAN 8 sn. Araca davet edilen 

Nico, hemen arabaya 

biniyor. 

EGE 

HoĢgeldin. 

NICO 

Merhaba, ben Nico. 

EGE 

Benim adım da Ege. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=35 mm 

SS2/23 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 30 sn. NICO 

Ege? 

EGE 

Ne o ĢaĢırdın mı? 

Gülerek 

NICO 

Yo yok 

EGE 

Ben Ege denizinde 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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Ege gemisinde 

doğmuĢum adımı da  

kaptan koymuĢ, 

Nico. 

NICO 

Güzel. Benim adımı 

da Yaya vermiĢ. 

Aziz Nicholas tan 

geliyor. Mucize 

yaratan aziz. 

EGE 

Senin ismin de 

güzelmiĢ Nico 

S2/24 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 6 sn. Sana uğur 

getirmiĢtir. 

NICO 

Benim uğurum Yaya 

idi. Bir de bu. 

Elindeki maskeyi 

gösterir. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S2/25 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 46 sn. EGE 

O çok çirkin bir Ģey. 

Sen Yaya kim onu 

anlat.. 

NICO 
Yaya, Nene. Benim 

Nenem 

EGE 

Çok seviyorsun 

herhalde. Neneni. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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NICO 

Hem de çok 

severdim. O da bizi 

çok severdi. 

Nenem köyünü 

görmeği istedi ölene 

kadar. Orayı anlattı 

bize. 

Meyve ağaçlarını, 

Ģarkı söyleyen 

kuĢları, rüzgarını 

anlattı hep. 

Çocukluğunu, 

komĢularını bir de 

aĢkını. 

Hasret çekti.  ġimdi 

ben gidicem onun 

yerine, köyüne. 

Bizim köyümüze. 

EGE 

Nico Benim büyük 

annem de Giritliydi. 

Ey gidi günler. 

S2/26 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 4 sn. Dedem ilk görüĢte 

sevmiĢ, evlenmiĢler 

ve buraya gelmiĢler. 

Ortam Sesi Dron çekim 

S2/27 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 1 dk.05 sn. Rahmetli evde gizli 

bir Ģey konuĢacağı 

zaman rumca 

konuĢur, rumca 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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kavga ederdi. Annem 

vefat ettikten sonra o 

büyüttü beni. 

Çok emeği vardır 

üzerimde rahmetlinin 

çook. 

NICO 

Sen de çok 

seviyorsun Neneni. 

EGE 

Sevilmezmi Nico. 

NICO 

Yaya anlatırdı. 

Mübadelede çok 

zorluk çekmiĢler. 

Yolda çok tanıdıkları 

hastalanmıĢ, 

ölmüĢler. 

Geldiklerinde de çok 

fakirlik çekmiĢler. 

Hayatı boyunca 

bunları anlattı. 

EGE 

Türkçeyi nerden 

öğrendin peki. 

NICO 

Yaya ile büyüdüm. 

Türkçe konuĢurduk 

evde. O rumca 

bilmezdi. 
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EGE 

Nasıl yani? 

NICO 

Karamanlı derler 

bize. Eskiler Rumca 

bilmez. Hepsi 

Türkçe bilir. 

EGE 

AAA Hiç 

bilmiyordum.Aslında 

tıpkı benim Nenem 

gibi. 

S2/28 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 8 sn. O da burada 

öğrenmiĢ Türkçeyi. 

Giritte Türkçe 

bilmezmiĢ. 

Klarnet Sesi 

„Ah Bi AtaĢ 

Ver‟ 

Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S2/29 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 1 dk. 55 sn. Müzik eĢliğinde yola 

devam ederler ve yol 

ayrımında araba 

durur. Ġçinden Nico 

iner. 

Yol görüntüleri 

Müzik eĢliğinde 

devam ediyor. 

Klarnet Sesi 

„Ah Bi AtaĢ 

Ver‟ 

Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

 

2.SAHNE SONU 13 PLAN ( 6 Dk. 25 Sn.)  
 

 

Toplam: 9 Dk. 33 Sn. 

SS3/32 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

DETAY 4 sn. Maske kameraya 

doğru yaklaĢıyor. 

Müzik 

YavaĢ yavaĢ 

sonlanıyor. 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens. 
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SS3/31 VĠDEO 

ANĠMASYON 

GENEL PLAN 20 sn. Nico‟nun 

hayalindeki 

mübadele 

görüntüleri. 

Zil sesleri Video 

Animasyon 

SS3/32 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 3 sn. Nico yol kenarında 

yüzünde maskesi ile 

dans ediyor. 

Zil sesleri  

SS3/33 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 14 sn. Cevdet arabasıyla 

birlikte çerçeveye 

sağ taraftan giriĢ 

yapıyor bir süre 

Nico‟yu seyreden 

Cevdet Nico‟ya 

sesleniyor. 

CEVDET 

Lan. Lan Maymun. 

Dans eden maymun 

Zil Sesleri Sabit Kamera 

F=135 mm 

SS3/34 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

AMORS  

GENEL PLAN 

5 sn. NICO 

Ben mi? 

CEVDET 

Evet sen. BaĢka 

maymun görüyor 

musun? 

Nico Ģakın bir 

Ģekilde donup kalır. 

Ortam Sesi Aktüel Kamera 

(Gimble) 

SS3/35 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 12 sn. CEVDET 

Gel hadi. Ne 

yapıyorsun orda. 

Nico çantasını alır ve 

arabanın yanına 

 Sabit Kamera 

F=28 mm 
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doğru gider. 

NICO 

Merhaba, 

CEVDET 

Merhaba. Ne 

yapıyordun orda bu 

kıyafetle 

NICO 

Congolosu, onu 

çağrıyorum. 

SS3/36 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

AMORS 

DĠZ PLAN 

7 sn. CEVDET 

Hayırdır inĢallah. O 

ne? 

NICO 

Beni arabana alırsan 

anlatırım. 

CEVDET 

Gel hadi 

gel.Gülerek. 

Ortam Sesi Aktüel Kamera 

Sabit Lens. 

SS3/37 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 7 sn. Nico koĢarak 

araba‟nın içine 

giriyor. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F=135 mm 

SS3/38 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 13 sn. NĠCO 

TeĢekkürler. 

 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

SS3/39 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 8 sn. CEVDET 

Gülerek, sırf 

merakımdan aldım. 

Burada böyle kıyafet 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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giyip zil takanlara 

deli derler. Ne 

yapıyordun orda? 

SS3/40 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 50 sn. NICO 

Bana yardım etmesi 

için Congolos'u 

çağırıyordum. 

CEVDET 

Congolos? 

NĠCO 

He. Heh 

CEVDET 

Eee? Ne bu 

Congolos? 

NICO 

Congolos bu 

geleneksel. Herkes 

bu kıyafetlerden 

yapıyor. Sonra dans 

ediyor, maskeler 

takıyor. Ee Yyay 

anlatırdı hep. Siz 

niye bilmiyor? 

CEVDET 

Hııh. Nerden bilicem 

ben Congolos‟u 

Allah 

Allah…Congolos. 

Nasıl bir Ģey bu 

Congolos.? 

 Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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NICO 

Congolos böyle iyi 

biĢey. Ġnsanlara 

yardım ediyor. Böyle 

kocaman ayakları 

var. Tüylü. Ama 

yalnızca kıĢları 

ortaya çıkıyor. 

CEVDET 

Bocuk lan bu. 

Bocuk, bocuk. 

NICO 

Gocuk? 

CEVDET 

Bocuk, bocuk. 

Bizim eskiler bilir 

onu.  Ben pek 

bilmem ama. 

Yani onun da 

kimseye bi fayda 

getirdiği 

görülmemiĢ. 

SS3/41 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 12 sn. CEVDET 

Bu koncolos mudur? 

Congolos mudur? 

Geldi. Onu napıcan? 

He karakaçan geldi 

diyelim. Napıcan 

onla dans mı etcen 

yine? Kahkaha atar. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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SS3/42 

 

ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 1 dk.25 sn. NICO 

Karakaçan diil. Ben 

Karakaçanı biliyor. 

Yaya anlatırdı hep. 

Ben Congolos‟u 

çağırıyor. CON-GO-

LOS Hem ben 

Congolos‟u çağırıyor 

ama bu sefer Yaya 

yanildi. Sen geldin. 

CEVDET 

Gülerek. Ulan 

tamam be Ģaka 

yaptık. ġaka Ģaka. 

Eee nasıl gidiyor 

bakiim? 

NICO 

Anlamadim. 

CEVDET 

Nasıl gidiyor 

diyorum. Nasıl? 

Yani.Nerden geldin 

sen. 

NICO 

Ben Selanik. 

CEVDET 

Selanik. Eee? 

Selanik?Etme 

kardeĢim amma 

alıngan çıktın. ġaka 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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yaptık be. Bak ben 

de Selaniği az çok 

bilirim. 

ArkadaĢlarım falan 

var orda. 

Çağırıyorlar 

tanıdıklar gel diye. 

Bi türlü fırsat oldu 

gidemedim. Merak 

ediyorum açıkçası 

biraz anlat da, 

yolumuz…Heh? 

NICO 

Bne Yaya‟nın 

toprakları görmek 

için geldim buralara. 

Böyle tamamen 

Yaya‟nın anlattığı 

gibi. Böyle doğa, 

insanlar çok güzel. 

Ama böyle bazı 

yerler. Tüyü 

dökülmüĢ hayvanlar 

gibi. 

CEVDET 

Ulan. 

Gülerek 

ġeyi diyosun sen 

ya.Maden ocağı. TaĢ 

ocağı orası. 
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NICO 

TaĢ Ocağı? 

CEVDET 

Ama böyle orman 

içinde yemyeĢil 

alanlarımız da var. 

S3/43 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL ÇEKĠM 4 sn. Birazdan yolumuz 

üstünde görürsün. 

NICO 

Senin arkadaĢlar 

Selanikte ne 

yapıyor? 

CEVDET 

Ne bileyim önceden 

gitmiĢler. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/44 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 10 sn. CEVDET 

ĠĢ güç sahibi 

olmuĢlar. Beni de 

çağırdılar. Bir ara 

gelirim dedim ama 

fırsat bulamadım. 

Bana bak. 

CEVDET 

Hani böyle senin… 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/45 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 9 sn. Duraksayarak. 

CEVDET 

Git, gel 

durumlarında bir 

ihtiyacın olursa. 

Onların numarasını 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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vereyim. Onlarla 

irtibata geçersin. 

S3/46 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 31 sn. CEVDET 

Hem bu gidiĢ, 

geliĢlerinde belki bir 

sipariĢim olur. 

Getirirsin. Sen de 

kazanırsın. Üç beĢ 

ben de yolumu 

bulurum heh. Ne 

dersin? 

NICO 

TeĢekkürler ama ben 

ne zaman gider? Ne 

zaman gelir? Hiç 

bilmiyor. 

CEVDET 

Paran var mı bari? 

ġaĢırma be 

oğlum.Hani, yolda 

böyle baĢına bir hal 

gelir.  Bir sıkıntı 

olur.  Ee yoksa paran 

verelim bir Ģeyler. 

NICO 

Yok teĢekkürler. 

Param var. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/47 YOL 

DIġ- GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 6 sn. CEVDET 

Ġyi madem. 

Aracın yol 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 
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görüntüleri. Sabit Lens 

S3/48 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 22 sn. NĠCO 

Ne oldu? 

CEVDET 

Bilmem? 

NICO 

Eee. Durduk… 

CEVDET 

Arabaya bir Ģey oldu 

herhalde. Dur 

bakayım. ġu kaputu 

bir açalım. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/49 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 5 sn Cevdet araçtan 

iniyor araba‟nın 

kaportasına doğru 

yöneliyor. 

Ortam Sesi 

 

Aktüel Kamera 

(Gimble) 

S3/50 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 3 sn Nico, araba‟nın 

içinde bekliyor. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/51 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 5 sn Cevdet, kaportayı 

açıp bakıyor. Tekrar 

kaportayı kapatıyor 

ve aracın içine doğru 

yöneliyor. 

Ortam Sesi Aktüel Kamera 

(Gimble) 

S3/52 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 36 sn. CEVDET 

Adın neydi senin ya? 

NICO 

Nico. 

CEVDET 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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Hee. Rum musun 

sen? 

NICO 

Ee. Yok ben 

Karamanlıyım. 

CEVDET 

Ney? 

NICO 

Karamanlı. 

CEVDET 

Karamanlı. 

Karaman‟nın koyunu 

sonra çıkar oyunu 

derler bizimkiler. 

Nico. Ben de Cevdet 

memnun oldum. 

NICO 

Bne de memnun 

oldum. 

CEVDET 

Nico, kardeĢim. 

ġimdi ben bu arabayı 

boĢa alsam. Sen 

biraz ittirsen. He 

NICO 

Tamam 

CEVDET 

ÇalıĢınca da he. 

Çünkü vurdurmadan 

çalıĢmayacak gibi 
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heh. 

NICO 

Ben arkadan ittiriyor. 

CEVDET 

Tamam. Ben boĢa 

alıyorum. 

S3/53 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 4 sn. Nico, congolos 

maskesini baĢına 

takıyor. 

NICO 

Congolos. Yanıma 

alıyor. 

Ortam Sesi Aktüel Kamera 

(Gimble) 

 

S3/54 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 4 sn. CEVDET 

Hey gidi 

hey.Allahıum. 

Ey hadi tak bakalım. 

 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/55 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 4 sn. Nico araba‟nın 

arkasına doğru 

baĢında maskesiyle 

gidiyor. Arabayı 

itmek için 

hazırlanıyor. 

Ortam Sesi Aktüel Kamera 

(Gimble) 

 

S3/56 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 8 sn. Cevdet arabayı 

çalıĢtırmak için 

hazırlanıyor. 

NICO 

Ben hazır. 

CEVDET 

Hazır mısın? 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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NICO 

Hazirim. 

CEVDET 

Hadi Nico dayan 

bakiim. 

S3/57 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 7 sn. Nico araba‟nın 

arkasında tüm 

gücüyle arabayı 

ittiriyor. 

CEVDET 

Hoppa. 

Arabayla Cevdet 

uzaklaĢıyor. 

Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

 

Aktüel Kamera 

(Gimble) 

 

S3/58 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 10 sn. CEVDET 

Yaya mı? ġimdi 

kaldın mı yaya? 

CongolosmuĢ. 

Allahın Bocuğu… 

Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

 

Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/59 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

DĠZ PLAN 8 sn. Yol üstünde aracın 

arkasından Nico 

baka kalıyor. 

Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

Aktüel Kamera 

(Gimble) 

S3/60 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 6 sn. CEVDET 

Bakalım çantan da 

ne var? 

Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/61 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

BOY PLAN 10 sn. Bir süre daha 

bekleyen Nico. 

Yürümeye baĢlıyor. 

Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

 

Aktüel Kamera 

(Gimble) 

 

S3/62 ARAÇ ĠÇĠ GÖĞÜS PLAN 6sn. Yolu kenarında Müzik Harekete göre 
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ĠÇ-GÜNDÜZ duran Cevdet, 

çantayı kucağına 

alıyor. 

CEVDET 

Gel, bakalım. 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/63 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

PANORAMĠK 

PLAN 

6 sn. Nico yürümeye 

devam ediyor. 

Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

Aktüel Kamera 

(Gimble) 

S3/64 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 9 sn Çantayı karıĢtıran 

Cevdet, buldukları 

karĢısında ĢaĢkına 

dönüyor. 

CEVDET 

Bu ne ya? 

Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

 

Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/65 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 5 sn. Nico yürüyor. Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

Aktüel Kamera 

(Gimble) 

 

S3/66 ARAÇ ĠÇĠ 

ĠÇ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 51 sn. Cevdet, Çantayı hızlı 

bir Ģekilde 

karıĢtırıyor. 

CEVDET 

Iğğ… 

Ana Nerde lan bu 

paralar?... 

Çantada haç bulan 

Cevdet kendi 

kendine söyleniyor. 

HristiyanmıĢ anam 

bu… Aman bana ne? 

Terlik, para mara 

Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

 

Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 
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yok. 

Biraz duraksıyor ve 

düĢünüyor. 

Ulan yavĢak, paraları 

üstüne almıĢ ya la… 

Ġki tane pantolon için 

baĢımızı derde mi 

sokacaz. 

Çantayı hızlı bir 

Ģekilde topluyor. 

Ne yapıcaz? 

Geri mi götüreyim? 

Sana bir Ģaka 

yapayım dedim. 

Öyle mi desem?Cık. 

Yemez. 

Çanta‟nın fermuarını 

kapatıyor ve 

araba‟nın camından 

dıĢarı atıyor. 

S3/67 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

DETAY 4 sn. Maskeyi yüzüne 

doğru takıyor 

Müzik 

„PiriĢtine Oyun 

Havası‟ 

Müzik yavaĢ 

yavaĢ sonlanıyor 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S3/68 VĠDEO 

ANĠMASYON 

GENEL PLAN 15 sn. Mübadele ile ilgili 

hayal görüyor 

Kalp atıĢları 

duyuluyor. 

VĠDEO 

ANĠMASYON 

 

3.SAHNE SONU 39 PLAN ( 8 Dk. 48 Sn.) 

 

Toplam: 18 Dk. 21 Sn 
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SS4/69 

 

YOL KENARI 

DIġ-GÜNDÜZ 

BOY PLAN 

(RAKURSĠ) 

3 sn. Yüzünde maskesiyle 

yatan Nico, hayal 

görüyor. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F:28mm 

 

SS4/70 

 

YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

DETAY 

MASKE 

(RAKURSĠ) 

4 sn. Sahne‟nin devamı 

farklı bir çekim 

açısıyla çekiliyor. 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F:135mm 

SS4/71 

 

YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

YAKIN PLAN 

MASKE 

ĠÇĠNDEN 

ÇEKĠM 

3 sn. Maske‟nin gözünden 

Arzu görünüyor. 

Maskeye vurma 

sesi. 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S4/72 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

OMUZ PLAN 5 sn. ARZU 

Hey 

Nico maskesini 

yüzünden çıkarıyor. 

ARZU 

Ġyi misin? 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F:28mm 

S4/73 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

BAġ PLAN 4 sn. ARZU 

Merhaba 

Ortam Sesi Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S4/74 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

 22 sn. Yüzünde öyle 

korkunç bir 

maskeyle yatınca bir 

Ģey oldu sandım. 

NICO 

Heh. Evet 

ARZU 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F:35mm 
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Sorun yok o zaman, 

gideyim ben. 

Nico yattığı yerden 

hızlıca kalkıyor ve 

Arzu‟ya doğru 

sesleniyor. 

NICO 

HEEY 

S4/75 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

BOY PLAN 11 sn. NICO 

Adını söylemedin. 

Arzu arkasına doğru 

dönüyor ve cevap 

veriyor. 

ARZU 

Arzu 

NICO 

Ben de Nico 

ARZU 

Merhaba ve Güle 

güle Nico 

Ortam Sesi Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

F:28mm 

S4/76 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

DETAY 

DĠZ 

4 sn. Nico yerde duran 

maskesini hızlıca alır 

ve Arzu‟nun 

peĢinden koĢar. 

Ortam Sesi Sabit Lens 

F:35mm 

S4/77 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

BOY PLAN 31 sn. ARZU 

Beni mi takip 

ediyorsun sen? 

NICO 

Yo. YanlıĢ anladın. 

Aslında ben 

Ortam Sesi Sabit Lens 

F:28mm 
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Yaya'nun evine 

gidiyorum. 

Çantamı çaldırdım 

ve yardıma ihtiyacım 

var. 

ARZU 

Yalan söylemiyorsun 

değil mi? 

NICO 

Hayır gerçekten 

yalan söylemiyorum. 

Lütfen… 

ARZU 

Ben ne yapabilirim 

ki? 

NICO 

En azından Ģehre 

kadar beraber 

giderim. Ondan 

sonra ben bakarım 

baĢımın çaresine. 

ARZU 

Ġyi, gel. 

S4/78 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

DETAY 

GÖLGE 

6 sn. Yanyana yürüyorlar 

ve bir süre sonra 

Nico koĢuyor. 

Ortam Sesi Harekete göre 

PNR 

Aktüel Kamera 

Sabit Lens 

S4/79 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 

 

13 sn. ARZU 

ġanslı adamsın Nico. 

Bak, buldun çantanı. 

Ortam Sesi Sabit Lens 

F:28mm 
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S4/80 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

DETAY 

EL 

3 sn. NICO 

Ya buldum. 

ARZU 

Aynı bana benziyor. 

Ortam Sesi  

Sabit Lens 

F:135mm 

S4/81 YOL KENARI 

DIġ GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 25 sn. NICO 

Çok benziyorsun. 

Hepsi Congolos‟un 

sayesinde oldu. 

Hepsi, bunun 

sayesinde oldu. Bana 

uğur getiriyor. 

ARZU 

Hı, hııh. Tabii. 

Ondan çantan 

kayboldu. 

NICO 

Bunun sayesinde 

buldum çantayı. 

Çanta kayboldu, ama 

sen geldin. 

Sen Yaya‟ya çok 

benziyorsun. 

Ortam Sesi  

Sabit Lens 

F:28mm 

S4/82 YOL KENARI 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 1 dk. 58 sn. Nico ve Arzu otostop 

yapıyorlar ve 

yolculukları müzik 

eĢliğinde devam 

ediyor. Araç içi ve 

yol görüntüleri 

„Naif‟ 

Beste 

Erdal Güney 

Aktüel Kamera 

(Gimble) 

 

 

4.SAHNE SONU 14 PLAN (4 dk.12 Sn. ) 

 

Toplam: 22 Dk. 33 Sn. 
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S5/83 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

BEL PLAN 1 dk. 08 sn. ARZU 

Sen Ģimdi nerelisin? 

NICO 

Ben Karamanlıyım. 

ARZU 

Türksün o zaman. 

NICO 

Yani sayılır. 

Bizimkiler o zaman 

mübadeleyle 

gitmiĢler. 

ARZU 

Kimler? 

NICO 

Annemin annesinin 

annesi. Yani büyük 

anne. Zamanında 

Selaniğe gitmiĢler. 

Mübadeleyle 

buradakileri oraya 

yollamıĢlar. Oradaki 

Türkleri de buraya 

yollamıĢlar. Yani 

aslında çok zor 

zamanlar yaĢamıĢlar. 

Bizimkiler Selaniğe 

gittiklerinde hiç 

sevmemiĢler. Çok 

kötü davranmıĢlar 

Ortam Sesi Sabit Kamera 

F:28mm 
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onlara. Türk dölü 

demiĢler. 

ĠstenmemiĢler. Çok 

kötü zamanlar. 

ARZU 

SavaĢ her zamanda 

çok kötü. 

NICO 

Yaya anlatırdı, çok 

zorluklar çekmiĢler. 

Ben de o yüzden 

geldim. Merak 

ediyorum onun 

köylerini. Köy bu 

tarafta kaldı galiba. 

ARZU 

Bulucaz beraber. 

NICO 

Gidelim mi? 

S5/84 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

DETAY 

AYAKLAR 

9 sn. Nico ve Arzu birlikte 

yürüyorlar ve birden 

Nico koĢmaya 

baĢlıyor. 

„Bülbülüm Altın 

Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

Aktüel Kamera 

(Gimble) 

 

S5/86 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

PANORAMĠK 

PLAN 

10 sn. Uzakta Nico‟nun 

köyü beliriyor ve 

Nico önden Arzu 

arkadan hızla 

koĢuyorlar. 

„Bülbülüm Altın 

Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

Aktüel Kamera 

(Gimble) 

 

S5/87 YOL DETAY 4 sn Nico elinde maskeyi „Bülbülüm Altın Sabit Kamera 
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DIġ-GÜNDÜZ MASKE tutuyor. Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

F:135mm 

S5/88 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 5 sn Arzu Nico‟nun 

yanına geliyor. 

„Bülbülüm Altın 

Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

Sabit Kamera 

F:28mm 

S5/89 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

BOY PLAN 3 sn. Arzu Nico‟nun 

elinden tutuyor. 

„Bülbülüm Altın 

Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

Sabit Kamera 

F:50mm 

S5/90 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

BOY PLAN 3 sn. Birlikte köye doğru 

bakıyorlar. 

„Bülbülüm Altın 

Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

Sabit Kamera 

F:28mm 

S5/91 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GÖĞÜS PLAN 3 sn. Birbirlerine 

bakıyorlar. 

„Bülbülüm Altın 

Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

Sabit Kamera 

F:50mm 

S5/92 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

BOY PLAN 2 sn. Tekrar köye doğru 

bakarlarken 

„Bülbülüm Altın 

Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

Sabit Kamera 

F:28mm 

S5/93 YOL DETAY 2 sn. Maskeyi baĢına „Bülbülüm Altın Sabit Kamera 
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DIġ-GÜNDÜZ MASKE doğru götürüyor ve Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

F:135mm 

S5/94 YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

BOY PLAN 7 sn. Nico son kez 

maskesini yüzüne 

takıyor. 

„Bülbülüm Altın 

Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

Sabit Kamera 

F:28mm 

S5/95 

 

YOL 

DIġ-GÜNDÜZ 

GENEL PLAN 

 

6 sn. 

 

 

 

Nico ve Arzu‟nun 

arkasından köye 

doğru ilerliyor. 

 

 

„Bülbülüm Altın 

Kafeste‟ 

Beste: Anonim 

Ġcra: Burak 

Yılmaz 

DRON 

 

5.SAHNE SONU 12 PLAN (2 dk.03 sn )  + 

 

Jen. 52 Sn. 

Toplam: 24 Dk. 35 Sn. 

 

GENEL TOPLAM: 25 Dk. 27 Sn. 
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3.3.  DüĢ Yolculuğu Filminin Bütçesi 
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Filmin Adı: DüĢ Yolculuğu Tarih: Eylül 2020 

Yapımcı: E.Begüm SAVÇIN  

                S.Burak SAVÇIN 

Yönetmen: E.Begüm SAVÇIN 

Çekim Tarihi: 29/06/2020 – 04/07/2020 

Çekim Süresi: 6 gün 

Yapım Öncesi Süresi: 18 Ay 

NO Açıklamalar TUTAR 

1 SENARYO -------------- 

2 HAZIRLIK AġAMASI EKĠPMAN TAMAMLAMA  

7000 TL. 

2500 TL 

80 TL 

800 TL. 

800 TL 

(Masa Üstü Bilgisayar parçaları) 

1 Adet DJI Osmo Kamera 

1 Adet Tripot 

1 Adet Boom Mikrofon 

1 Adet (Boya) Yaka Mikrofonu 

3 HAZIRLIK AġAMASI PASAPORT VE VĠZE ÜCRETĠ 3200 TL. 

4 HAZIRLIK AġAMASI MEKAN ARAġTIRMA 

GĠDERLERĠ 

Bulgaristan Çekimleri (2019 Ocak) 

Ayvalık, Ġzmir (Karaburun,Sazak Köyü), Aydın 

(Güllübahçe, Doğan Bey köyü), Muğla (Strotanikea), 

Fethiye(Kayaköy) (2019 Temmuz-Ağustos) 

 

 

 

2600 TL 

UlaĢım Giderleri  2000 TL 

5 ÇEKĠM AġAMASI HARCAMALARI  

                                           Yemek 3000 TL. 

Otel Konaklama 750 TL 

UlaĢım    2000 TL 

6 KOSTÜM VE AKSESUAR 500 TL 

7 OYUNCU ÖDEMELERĠ ------------- 

8 Klarnet Ġcra 500 TL 

9 KURGU 2000 TL 

    10                                                                                    TOPLAM 27730 TL 



 

BÖLÜM 4. SONUÇ 

 

 
                Lozan anlaĢmasıyla resmileĢen mübadele söylentileri her iki ülke insanlarında 

kaygıyla karĢılandı. Doğum büyüdükleri „Ata‟ topraklarından kopartılan aileler aynı 

zamanda geçmiĢlerinden, komĢularından, çocukluklarından, anıların dan da kopartılmıĢ 

oldular. YerleĢtirildikleri coğrafyalara uyum sorunu yaĢadılar farklı topraklar 

beraberinde farklı yaĢam biçimlerini de getirdi. Ait olamadıkları yerlerde hiçbir zaman 

aidetlik duygusunu yaĢayamadılar ve hep bir gün geri dönme umuduyla hayatlarını 

kaybettiler. YaĢanan anılar iletiĢimsel bellek vasıtasıyla sonraki nesillere aktarılırken, 

travmaları da post bellek aracılıyla aktarıldı. Ġkinci, üçüncü hatta dördüncü kuĢak 

mübadiller bugün, yaĢananları kendileri yaĢamıĢçasına hisseder, hüzünlenirler. 

Mübadele ve mübadillerle ilgili müzeler, kitaplar, belgeseller ve filmler gibi birçok 

veriler teknolojik aygıtlar vasıtasıyla kitlelere aktarılmıĢtır bu aktarım bireyler üzerinde 

yapay bir bellek oluĢumuna sebep olmaktadır. Alison Landsberg bu yapay oluĢumu 

Protez Bellek olarak isimlendirmiĢtir. Mübadele dönemi ve sonrasını el alan çok fazla 

sinema örneği bulunmamaktadır. Bu tez kapsamında ele alınan film örneklerinden ikisi 

sahip mübadil torunlarına aittir. Ġlki 2000 yılı sonrasında, Çağan Irmak‟ın yazıp 

yönettiği „Dedemin Ġnsanları‟ filmi ile Nurdan Tümbek‟in yazıp yönettiği „Ġki yaka 

Yarım AĢk‟ filmidir. Mübadil torunu olan Çağan Irmak, Dedesinin mübadele öncesi ve 

mübadele sırasında yaĢadığı anıları da içeren hikâyede asıl olan mübadele sonrasında 

dedesiyle birlikte yaĢadıklarıdır. Filmde, Ozan karakterine ĠletiĢimsel Bellek aracılıyla 

aktarılan hikâyeler Post Bellek iĢlevi görmektedir. ArkadaĢları tarafından dıĢlanması da 

Ozan karakterinde ayrıca bir travmaya sebep olurken çevresine karĢı gösterdiği agrasif 

tutumun kaynağını oluĢturmaktadır. Nurdan Tümbek Tekeoğlu‟nun Ġki yaka yarım AĢk 

filmi ise mübadele sonrası yaĢanan hüzünlü bir aĢk hikâyesini konu alır. Her iki 

yönetmen de ailelerinin anı aktarımları kendilerinin Post Belleğe sahip olmasını 

sağlamıĢtır. Elektronik aygıtlar vasıtasıyla biriktirdikleri görsel veriler, yönetmenlerin 

anı depolarında Protez Bellek olarak iĢlevi görürken yönetmenlerin eserleri sinema ve 

televizyonda gösterime girmiĢ olması sebebiyle izleyici üzerinde Protez Bellek iĢlevi 

görmüĢtür. Sinema, bu tip tarihsel olayların izleyiciye aktarılmasında etkili bir araç 
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olmuĢtur. Bireylerin duyularına direkt temasıyla ilgili olan bu aktarım, Bergson‟a göre, 

teknolojik belleklerin artıĢı empati anlayıĢa olanak sağlamıĢtır. DüĢ yolculuğu 

yönetmenin sinema düĢüdür aslında. Dördüncü kuĢak mübadil üzerinden anlattığı 

mübadele hikâyesinin yolculuğu, yönetmenin düĢ yolculuğudur. Kahramanı bu düĢ 

yolculuğuna çıkarırken, hikâye içerisinde yer alan video animasyonlarda ki anlatıları, 

anı deposunda saklayan Nico‟nun hayali üzerinden izleyiciye aktarmıĢtır. Yönetmen 

kendi düĢünü Nico üzerinden anlatırken, Nico‟nun hayalleriyle, izleyiciyi bir düĢ 

yolculuğuna çıkarmak istemiĢtir.  Nico‟nun anımsadıkları, gördüğü siyah beyaz 

fotoğraflar, Nico‟nun yaĢamadığı, yalnızca teknolojik aygıtlar vasıtasıyla alımladığı 

görüntülerdir. Bu görsel belleğe ait olan veriler, metaforlarla bir araya gelerek, 

izleyiciye o dönemde yaĢanılan zorluklar da aktarılmak istenmiĢtir. DüĢ yolculuğu filmi 

bağlamında sinemanın kendisi, mübadele hikayeleri ve mübadele filmlerinin protez 

bellek oluĢturması konusu incelenmiĢ olup, bu tez kapsamında ele alınan baĢlıklarla 

açıklanması hedeflenmiĢtir.  
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