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ÖZ 

“SOKAK”  

FİLMİ BAĞLAMINDA AYRIMCILIĞIN SİNEMADAKİ 

YANSIMALARI 

Filiz Yıldız 

Sanatta Yeterlik Tezi 

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı 

Sinema Sanatta Yeterlik Programı 

Danışman: Prof. Dr. Celal Oktay Yalın 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021 

 

“SOKAK” Filmi Bağlamında Ayrımcılığın Sinemadaki Yansımaları adlı  Sanatta 

Yeterlik tezi olarak yapılan çalışma iki aşamadan oluşmaktadır.  

Birinci bölüm, iki alt bölümden meydana gelmektedir.   

Birinci alt bölümde sosyal kimlik kuramı bağlamında ayrımcılık temasının 

kuramsal çerçevesi işlenmiştir. Bu aşamada sosyal kimlik kuramı kapsamında ayrımcılığı 

belirleyen faktörler olarak; dil, din, ırk ve sınıfsal farklılıklar ayrı başlıklar halinde 

incelenmiştir. Aynı dili konuşmamız, aynı dine, aynı ırka, aynı kültüre ait olmamız bizi 

bir araya getirmekle birlikte bizim dışımızda kalan gruplarla aramıza aşılmaz duvarlar da 

örmektedir.  

Bölüm kapsamında yer alan ikinci alt başlıkta ayrımcılığın Dünya Sineması’ndaki  

yansımaları bağlamında sinema tarihi içerisinde genel bir değerlendirme yapılmış ve  

sosyal kimlik kuramı açısından ayrımcılığı tema olarak merkeze alan Dünya Sineması ve 

Türk Sineması’ndan seçilen ikişer örnek film incelenmiştir. Ayrımcılık ve önyargılar 

toplumların başa çıkması gereken en önemli sorunlar olarak sinemada da karşılık 

bulmakta sinema sanatı ayrımcılık temasını öne çıkaracak hikayelerden oluşan kurguları 

hedeflemektedir. 

İkinci bölüm ise tez olarak çekilen “SOKAK” filminin yapım süreçlerinden 

oluşan senaryo, yapım ve kurgu uygulamalarının değerlendirildiği bölümlerden meydana 

gelmektedir. 
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Sema ve Elena karakteri üzerinden ayrışmaya odaklanan senaryonun yapım 

aşamaları, çekim sırasında uygulanan çalışma yöntemleri ve çekim sonrası 

uygulamalarının anlatıldığı ikinci bölüm sonuç aşamasıyla tamamlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sosyal kimlik, ayrımcılık, kimlik, önyargı, yetkeci kişilik, hoşgörü  
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ABSTRACT 

REFLECTIONS OF DISCRIMINATION IN CINEMA IN THE CONTEXT OF 

THE “STREET” MOVIE 

Filiz Yıldız 

Proficiency In Arts Thesis  

Department of Fine Arts 

Proficiency in Cinema Art Programme 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Celal Oktay Yalın 

Maltepe University Graduate School, 2021 

 

This thesis, titled “Reflections of Discrimination in Cinema in The Context of the 

“Street” Film”, consists of two chapters. 

The first chapter contains two subchapters. 

The first subchapter deals with the theoretical framework of the discrimination 

theme in the context of social identity theory. At this stage, language, religion, race and 

class differences are examined under separate headings as the determining factors of 

discrimination within the scope of social identity theory. While speaking the same 

language, belonging to the same religion, race, and culture bring us together, they also 

build impenetrable walls between us and other groups.  

In the second sub-heading of the first chapter, within the scope of the reflections 

of discrimination in World Cinema, a general evaluation has been made by looking at the 

history of cinema, and the two selected films, which focus on discrimination as a theme 

in the context of social identity theory, from World Cinema and Turkey’s Cinema have 

been examined. Discrimination and prejudices appear in cinema as the most important 

problems that societies have to deal with, and the art of cinema attaches importance to 

fictions consisting of stories that will highlight the discrimination theme. 

The second chapter, on the other hand, consists of sections in which the scenario, 

the production and the editing applications of the movie "SOKAK", shot as part of the 

thesis work, are evaluated. 

The second part of the scenario, which focuses on discrimination over the 

characters, Sema and Elena, ends with the explanation of the working methods applied 

during the shooting and the post-shooting applications. 

Keywords: Social identity, discrimination, identity, prejudice, authoritarian personality, 

tolerance 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ  

İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu günden bu yana vermiş olduğu yaşam 

mücadelesinde evrim süreciyle birlikte toplumsal yaşama adımını atmış ve ilk 

toplumsallaşma unsuru sayılabilecek kabileleri oluşturmuştur. Kabilesiyle birlikte var 

olan insan diğer kabilelere karşı amansız bir mücadeleye girişmiş ve bu mücadele 

sürecinde kendi içerisinde geliştirdiği davranış kalıpları kabile üyesini bir araya getirirken 

aynı zamanda diğer kabilelerden ayıran bir durum da ortaya çıkmıştır. 

Önyargılardan beslenen ayrımcılık bireyin bilinçaltı kodlarını meydana 

getirmektedir. Birey davranışlarına ilişkin herhangi bir sorgulama ya da yüzleşme 

yaşamadığı sürece davranışları hem kendi hem de içinde yaşadığı çevre tarafından doğal 

karşılanmakta, aksi davranışlar bireyin toplum dışına itilmesi ile sonuçlanmaktadır.   

Genel olarak içinde doğduğu toplumun din, inanç, düşünce, gelenek ve 

davranışlarından farklı bir tercihte bulunan bireylerin daha azınlıkta kaldığı bilinen bir 

gerçektir.   

Önyargılar değişmez bir bileşken olarak karşımızda durduğuna göre, yapılması 

gereken yüzleşme, karşılıklı olarak bir araya gelinebilecek ortamlar yaratma ve hepsinin 

üzerinde yer alması gereken eğitim yoluyla toplumsal kaynaşmayı sağlamak olmalıdır.   

Sosyal kimlik kuramı, “yetkeci kişilik” ve  “günah keçisi” olarak ötekiler üzerinde 

biçimlenen ayrımcılık kavramının bireyler üzerindeki etkilerini  merkeze alır. Önyargı ve 

ayrımcılık kuramlarının da temel ilgi alanını oluşturan yetkeci kişilik,  biz ve diğerleri 

ayrımına yaslanarak toplumsal algıyı besler. 

“Girard, toplulukları oluşturan bağlar aşınmaya ve şiddet tehlikesi ortaya çıkmaya 

başladığında, kişilerin başlarına gelenlerden sorumlu tutacakları ve suçlayacakları birine 

gereksinim duymasını kaçınılmaz olarak niteler”( Kabadayı, 2013:153). “Günah keçileri, 

genellikle gerçekten suçlu olmasa bile topluluğa yayılması an meselesi olan suçların 

yüklendiği bireyler olmaktadır. Kurbanların ait olmasının beklendiği bu 
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sınıflandırmalara, etnik ve dinsel azınlıklar, fiziksel engeli bulunanlar ve genel anlamda 

çoğunluğun dışındaki her türlü farklılığı olanlar girmektedir”(Girard, 2005:24).     

Tarihsel süreç içerisinden insanoğlunun vermiş olduğu yaşam mücadelesinde 

karşı karşıya kaldığı zorluklar, içinden geçilen dönemin olumsuzlukları, çevre 

koşullarından kaynaklı sorunlar,  coğrafi farklılıkların yaratmış olduğu sonuçlar, iklim 

farklılıklarının doğurmuş olduğu olumsuzluklar, insanoğlunu bir araya gelmeye ve 

işbirliği yapmaya zorlamıştır.  

İlkel dönem koşulları ile mücadele ederek hayatta kalabilmek için ortak iletişim 

yöntemleri geliştirilmiş ve bu iletişim sayesinde işbirliği kolaylaşarak hayatta kalma şansı 

yükselmiştir. 

 Bu dönemin koşulları insanlık kültürünü şekillendiren parametreler olarak öne 

çıkmaktadır.  İnsanlık tarihinden günümüze tarihsel süreç içerisinde yaşanan kültürel 

gelişmeler farklı toplumsal sistemlerin oluşmasına neden olmuştur. Bereketli hilal olarak 

adlandırılan Mezopotamya benzeri sıcaklığın yaşam için elverişli ve yiyeceğin bol olduğu 

coğrafi bölgelerde kültürel gelişmeler hızlanmış ve toplumsal sistemler bu ortam 

içerisinde şekillenmeye başlamıştır. İlkel toplum, tarım dönemi, köleci toplum,  kapitalist 

sistem ve sosyalist sistem olarak tanımlanabilecek toplumsal  sistemler insanlık tarihinin 

içerisinden geçmekte olduğu dönemlere bağlı olarak ortaya çıkmışlardır.  

Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafi bölgelerde oluşan kültürel farklılıklar 

insanlar arasında farklı davranış kalıplarının oluşmasına neden olmuş ve ortaya çıkan 

birbirinden farklı gerçeklik algıları insanlar arasında ayrımcılığı neden olduğu gibi süreç 

içerisinde farklı toplumsal sistemlerin de oluşmasına önayak olmuştur. 

Ayrımcılığı oluşturan unsurlar olarak insanlar arasındaki kültürel farklılıkların 

temelini oluşturan ırk, dil, din, soy, ulus, sosyal sınıf ve tarihsel farklılıkları saymak 

olasıdır. Ayrımcılık kültürel farklılıklar ve bunun sonucunda oluşan toplumsal sistemlerin 

içiçe geçmiş sistematik devamlılığından beslenmektedir. 

Ayrımcılığı doğuran iklim ve ayrımcılık, yetkeci kişiliğin oluşmasına neden 

olmaktadır. Toplumsal yaşamı belirleyen kurallar silsilesi içinde doğan ve yaşayan birey 
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bu kural ve davranış kalıplarını benimsemekte, bu davranış kalıplarını sorgulamak yerine 

onları benimseyerek amansız savunucusu konumuna savrularak yetkeci kişilik benliğinin 

bir parçası haline gelmektedir. 

“Bir insanın kısıtlanmış hakkı bir başkasının artık hakkını oluşturur, bu da insanlar 

arasındaki insani eşitsizliğin başlıca kaynağını ortaya koyar. İnsanlar arasında doğal bir 

eşitsizlikten söz edebilir miyiz? Olağan  koşullarda söz edemeyiz. Tüm sağlıklı insan 

bireyleri eşit doğal koşullarda vardırlar.  Özel olarak korunması gereken sağlıksız ya da 

eksikli insan bireyleri sağlıklılara göre çok azdır. İnsanı eşitsizliği doğadan ya da aşkın 

bir kaynaktan gelmez, doğrudan doğruya insanın kendisinden gelir(Timuçin, 1998:13).” 

“ Hak da haksızlık da insanın kendisine saygısını belirleyen ya da saygısızlığını 

belirleyen temel kavramlar olmakla tümüyle bilinçten alırlar güçlerini. Bizi yeni çağa 

ulaştıran bilinç eşitlik kavrayışını da birlikte getirdi(Timuçin, 1998:15)”. 

“Yeryüzünün bütün halkları bütün kültürleri ve devletleri aslında insanlığın kaderi 

olan, ortak kaderlerinin yolunda yüzyüze gelirse, o zaman birbirlerini anlayabilecekleri 

bir ortak olana ihtiyaçları vardır. İnsanlığın birliği bugün, gerçeklikten dolayı vazgeçilmiş 

bir ide (Timuçin, 1998:12)”.  
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BÖLÜM 2. AYRIMCILIĞI BELİRLEYEN  UNSURLAR. 

 Ayrımcılığı besleyen başlıca unsurlar olarak; dil, din, ırk ve sınıfsal farklılıklar 

karşımıza çıkmaktadır. Doğayla mücadelede varlığı sürdürmek için bir araç olarak 

geliştirilen dil, zamanla dinin de doğmasına vesile olmuştur. Dil ve din ortaklığı ise bu 

gün de geçerliğini koruyan ırk temelli ulusal devletleri meydana getirmiştir. Sınıfsal 

farklılıklar ise daha çok aynı dil, din ve ırk kapsamında kendini göstermektedir. 

“Irk, soy, ulus, sosyal sınıf, din, dil, tarih kişinin özgür seçmesinin bağlayıcı 

etmenleri olamazlar. Kişilik, bir başka kişi uğruna tüm tarihi feda etmeyi göze 

alabilmektir, değsin değmesin. Kişi özgürlüğünün başka anlamı yoktur” 

(Nutku,1998:22). 

“İnsanın eşitsizliği doğadan ya da aşkın bir kaynaktan gelmez, doğrudan doğruya 

insanın kendisinden gelir. İnsanoğlu baştan beri yaşamını eşitsizlik koşularına göre 

düzenlemiştir.” (Timuçin, 1998:13)  

2.1. Dil Farklılıkları 

Türk Dil Kurumu’na göre dil; insanların düşündüklerini ve duyduklarını 

bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan olarak 

tanımlanmaktadır. Duygu ve düşüncelerin sözcükler aracılığı ile dile getirilmesi 

insanoğlunun ulaştığı en büyük başarılardan biridir. İletişim kurmanın en etkili yolu olan 

dilsel işaretler pek çok fırsatı da beraberinde getirmiştir.  

“Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları 

içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak 

malı olan sosyal bir müessese; bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir sosyal 

kurum; seslerden örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli 

antlaşmalar sistemidir” (Ergin, 2009). 

Dil, insanlık tarihinin gelişmesine paralel olarak bir gelişim çizgisi izlemiştir. 

Mağara döneminde kısa seslenmelerle oluşmaya başlayan dil, kelimeler ve sözcüklerle 

kavramlara yönelmiş, yazının icadı ile toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiştir.     
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“Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı 

düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur. Evde, okulda, 

sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onunla beraber yaşıyoruz. İnsan konuştuğu dili 

doğduğu günden itibaren hazır bulur. Fakat dil doğuştan bilinmez. İlk aylarda ağlamalar, 

taklit, birtakım hareketlerle anlaşma sağlamaya çalışır. Çocuk içinde yaşadığı topluluğun 

dilini, anadilini uzun bir çıraklık devresi süresince öğrenir. Daha sonra kulağına gelen 

seslerin belli kavramlara, hareketlere, varlıklara karşılık olduğunu anlamaya başlar” 

(Ergin, 2009). 

Dil, içinde bulunduğumuz topluma entegre olmamızı sağlayan en önemli araçtır. 

Dil, kimlik olarak varlığımızı belirlediği gibi, aynı zamanda bilincimizi de oluşturur. 

Öncelikle bir birey olarak kişilik gelişmesinde bize tüm verileri sağlayan araçsal 

mekanizma dildir. Dil, bize bir kimlik sağlar. Birey olarak kendi varlığını hisseden kişilik, 

üzerinde hayat bulduğu toplumsal dokuyu belirleyici kaynak olarak kullanır.      

“Konuşmanın, kavramsal iletişimin, insanı ‘dünyaya açık’ kılması, evrim 

sürecinde kazandığı tüm ayırt edici özelliklerin öz anlatımı olurken, toplumsallık, üretim 

gibi özellikler de -öncelikleri varsayılsın veya varsayılmasın- konuşma özelliğiyle 

bütünleşir. Bu örgü, özler örgüsüdür ve bilgisini edinmede bütünlük kategorisi iş 

başındadır. (Nutku,1998:21)”  

“Her insan, kendisini kendi imgesinde yaratır, tanrıya yaptığı gibi. Sonra imgesini 

kutsar. Her kutsama ayrımcılığı sulamaktır”(Nutku,1998:22)”.  

     “İnsan dili, dil öncesi yönelimsellik formlarının bir uzantısıdır. Dolayısıyla 

burada dilin evriminde temel zemin olan yönelimsel durumların bizi ilgilendiren bazı 

yönlerini belirtmek gerekiyor. Dilin, zihin yaşamının dil öncesi formlarından nasıl 

evrimleştiğini bilmiyoruz; fosil kanıtlar olmadığı için de dilin nasıl evrimleştiğini 

detaylarıyla tam olarak asla bilemeyeceğiz. Fakat dilin evriminin detaylarını bilemesek 

bile dil öncesi yönelimsellik ile yönelimselliğin dilsel formları arasında birtakım 

kavramsal ayrımlar yapabiliriz. Bir zamanlar az çok bize benzeyen hayvanlar, yani 

insanın ataları, Dünyamızın Afrika dediğimiz coğrafyasında dolaşmaktaydılar ve bir 

dilleri yoktu. Şimdi bizim var. Peki bizim sahip olup da onların sahip olmadığı şey nedir? 

Daha açık sormak gerekirse: dil öncesi yönelimselliği açıklamak için hangi kavramsal 
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araçları kullanabiliriz ve dile ulaşmak için, dil öncesi yönelimselliği açıklarken 

başvurduğumuz bu kavramsal araçlara başka hangilerini eklememiz 

gerekiyor?”(Searle,2016: 226) 

     “İlk insanlarımız, iletilecek farklı içerikler için farklı uylaşımlar geliştirmiş 

olsa gerektir. Bu iletilerin bizim dilimizdeki “Yiyecek!” “Yangın!” “Tehlike!” gibi tek-

sözcüklü tümcelere karşılık gelmesi muhtemeldir. Anlatılmak istenenleri iletmek için 

standart ya da uylaşımsal yolların ortaya çıkması ileri yönde atılmış muazzam bir adımdır, 

çünkü konuşan kişi ile dinleyen kişide iki makul beklentiye, konuşan kişide kendisinin 

anlatmak istediği şeyin sözcelemi vasıtasıyla saptanabileceği beklentisine, dinleyen 

kişide de söz konusu sözcelemi anlayabileceği beklentisine imkân sağlar. Uylaşım 

konusunda ağır bir metafizik kuram ortaya atmaya çalışmıyorum. Söz konusu insanların, 

kendilerinde birtakım meşru beklentiler yaratan normatif işlemler geliştirmiş olduklarını 

anlatmaya çalışıyorum, o kadar. Konuşan kişinin, şöyle şöyle belli birtakım sesler 

çıkarırsa o seslerin söyle şöyle anlaşılacağı şeklinde bir beklentisi olur. Dinleyen kişinin 

de yönelimsel olarak üretilmiş şöyle şöyle sesler duyduğunda, niyetin o seslerle şöyle 

şöyle özel bir anlam iletilmek olduğunu düşünmekte haklı olacağı şeklinde bir beklentisi 

olur. Bu beklentilere temel oluşturan şey, söz konusu uylaşımların özü itibarıyla normatif 

olmalarıdır. Sözcükleri iki şekilde kullanırız: hatasız ve hatalı. Buraya kadar yalnızca tek-

sözcüklü tümceleri vardı. Bir sonraki adım, bu tek-sözcüklük tümceleri parçalara 

ayırmaktır. İlk insanların çevrelerindeki nesnelerin özellikleri, başka nesnelerle ilişkileri 

gibi konularda bilinçli yaşantıları olduğunu kabul etmiştik. Sonra onların Kant’ın ya da 

Aristoteles’in kastettikleri anlamda kategorilere de sahip olduklarını varsaymıştık. Bu 

kategorilere karşılık gelen kavramlara henüz sahip olmadıklarını ama nesne, özellik, 

bağıntı, fail, neden gibi algı ve istenç kategorilerinin yaşamlarında bir yerinin olduğunu, 

bilinçli yaşantılarının bunun açığa vurumu olduğunu düşünmüştük”(Searle, 2016: 231). 

Toplumsal doku içerisinde dilin didaktik katkılarıyla kimlik kazanan birey, 

ilerleyen tarihsel süreçte yaşanan çağın ihtiyaçlarının da tetiklemesiyle, taklit ve tek 

seslerin üstünde gelişkin, karmaşık ve farklı gereksinimlere karşılık gelecek bir iletişim 

yöntemini geliştirmek durumunda kalmıştır.   
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“Dil yaşayan bir varlık olarak değişmeye muhtaçtır. Kültürel, ekonomik ve 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. Bunların yanında, bir dilde esas 

değişmeye neden dilin iç ve dış dinamikleridir. Bir dili konuşan topluluk gereksinim 

duydukça dilde değişir. Sadece ölü diller değişmez. Teknolojik transfer yaptığınız sürece 

ve transferini yaptığınız ürünleri adlandıramazsanız, ürünün orijinal ismini kullanmak 

zorunda kalırsınız. Dilde değişmeyi engelleyen sistemler, şimdiye kadar bulunamamıştır. 

Dillinizi, diğer dillerden üstün bir konuma getirmek istiyorsanız, teknoloji ve kültürel 

değerler üretmek zorundasınız, ancak bu şekilde diğer dilleri etkileyebilirsiniz. Bir dilde 

değişim sözcük transferi ile başlar, ses yapınızı etkiler ve daha sonra, dilin bütün 

unsurlarını kapsar. Dilsel davranış, bir sosyal davranıştır ve belirli kurallara göre 

düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli olan kuralların yenilenmesinin kabulü, insanların 

kurallara uyma ilgisiyle ilişkilidir. Dilde de bu böyledir. Dilde oluşan yenilikleri kabul 

etmek de dildeki kurallara uyma bilinciyle mümkün olur” ( Akay, 2007:1-6). 

“Dil ve toplum birbirinden bağımsız düşünülemeyen, biri olmadan diğeri 

açıklanamayan iç içe iki kavramdır. “İnsan demek, dil demektir, ama dil demek de birçok 

bakımdan toplum demektir.” (Vardar, 2001:15).  

Dil ve toplum birbirini tamamlayan iki kavramdır. Toplum dili keşfeder, dil de 

toplumu. Varoluş birliktelikten doğar. “Aksan’a göre dil (langue) terimiyle herhangi bir 

toplumun, ulusun bireyleri arasında anlaşma sağlayan yerleşik dizge anlatılır;Tükce, 

Japonca, Bulgarca gibi” (Aksan, 1998: 51). 

“Genel bir ifadeyle konuşma becerisi sayılan dil hakkında modern dilbilimin 

kurucusu Ferdinand de Saussure’ un “ Dil varlığını yalnızca toplum üyeleri arasındaki bir 

tur sözleşmeye borçludur.” görüşü dili convention (insanların oturup kendi aralarında dil 

hakkında anlaşmaları) boyutuyla açıklayıp toplumsal dilbilim (sociolinguistics) 

çalışmalarına temel olmuştur. Bununla birlikte Saussure toplumsal özellikli dili (langue), 

kişisel olan söz’ den (parole) ayırmıştır. Toplumsal dilbilim, dil ve toplum adına ortada 

bulunan her turlu varlığın kesişim kümesini oluşturan elemanlarının sebep-sonuç ilişkine 

dayalı tüm olgularını derinlemesine inceleyen dilbilim dalıdır”( Güven,2012:55-56). 

Yukarıda ünlü düşünürlerden verilen örnekler, dilin birey ve toplumsal yaşam 

üzerindeki etkileri konusunda önemli ipuçları taşımaktadır.  
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Dil ve düşünce insan beyninin gelişmesine paralel bir seyir izler. Dil insan 

algısının ayrılmaz bir parçası olup sosyal ve kültürel bir değer olarak toplumsal yaşamın 

en katıksız gerçeğidir.   

Yeryüzünde yaklaşık olarak 7000 civarında farklı dil konuşulmaktadır. Avrupa’da 

200, Asya’da ise 2000 civarında farklı dil konuşulur. Bugün konuşulmakta olan dillerin 

80 yıl sonra % 90’nın yok olacağı varsayılmaktadır. 

Her dil kendi klanını yaratır ve sınırlarını çizer. O andan itibaren öteki oluşmuştur. 

Bizim dilimizi konuşanlar, bizim dilimizi konuşmayanlar. Bu durum elbette pek çok 

anlaşmazlık konusunu beraberinde getirir. En başta kurulamayan iletişim yabancı 

kavramını geliştirir. Öteki dili konuşan yabancıdır ve onunla kurulacak ilişki zorunlu 

haller dışında neredeyse yok denecek kadar azdır. İlişkisizlik mesafeyi, mesafeler 

düşmanlıkları besler ve sosyal yaşamın her alanında kendini hissettirir.  

Sinema tarihinde dil farklılıkları üzerine yapılmış çok sayıda film bulunmaktadır. 

Bu tema üzerine yapılan filmlere Türk Sineması’ndan; “İki Dil Bir Bavul” , “Hakkari’de 

Bir Mevsim” filmleri örnek olarak verilebilir. Filmler üzerine değerlendirme 2. Bölümde 

ele alınacağından bu bölümde sadece örnek vermekle yetinilmiştir.   

2.2. Din Farklılıkları 

“Durkheim’e göre din. Toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak temel ögelerin 

başında gelir. Dinin, toplumun işleyişini bozacak, varlığını sürdürmesini zorlayacak 

nitelikteki bireysel davranışları bastırmak ve kişiyi topluma uyumlu hale getirmek gibi 

önemli bir işlevi vardır. Marksizm, diğer ideolojileri gibi, dinlerin de sınıf çatışmalarının 

bir ürünü olduğunu savunur. Dini, bir bakıma , kurulu düzenin ve egemen sınıfın 

ideolojisi sayar. Max Weber ise, dinin toplumdan insanın birey olarak bazı ruhsal 

gereksinimlerini karşıladığı inancındadır”(Kışlalı, 2018:58). 

Din her ne kadar belirli bir sosyal yapıda toplumsal uzlaşmanın çekim merkezi 

konumunda olsa da, diğer sosyal yapılar için bir itim merkezi konumuna kolaylıkla 

gelebilmektedir. Bir taraftan birlik yaratırken diğer taraftan ayrılık yaratmanın kültürel 

koşullarını sağlamaktadır. 

“Sosyolojinin kurucu isimlerinden Comte’un “üç hal yasası”ndan Durkheim’in 

“iptidai dinler analizi” ne kadar bütün bu kurucu tasavvurların köklerinde Aydınlanmacı 
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gelenekten süzülen ekstrem bir din algısı yatmaktadır. Darwin’in evrimci nazariyesiyle 

sosyal bilimlere aktarılan ilerlemeci toplum analizleri de sonuçta din gerçeğini bir olgu-

olay ekseni içinde açıklamakla yetinilecek yeni bir yöntem arayışı içinde belirleyici 

olmuştur”.(Talid, 2009:587-598)  

“Din sosyolojisi, bugünkü anlamıyla gerçek sınırlarına Batılı modern tasavvur 

dünyası içinde ulaşmıştır. Bu anlamıyla o, Batı kökenli bir bilim dalı olarak evren ve 

toplum telakkisini farklı bir paradigmadan beslenerek sürdürmektedir. Bu bağlamda 

sosyolojinin de din sosyolojisinin de tarihi, bütünüyle Batı’nın kendi özgül 

muhayyilesinin bir parçasıdır ve Batı dışı toplumlarda genelde yapılan da söz konusu 

disiplinlerin yerel renklerle ilişkilendirilmesinden ibarettir”. ”(Talid, 2009: 587-598)  

Günümüz toplumları büyük oranda tek tanrılı dinler olan, Musevilik, Hristiyanlık 

ve Müslümanlık dinlerine mensuptur. Tek tanrılı dinler dışında kalan Budizm, Hinduizm 

ve yerel inanışlar diğer grupları meydana getirir. Her din ve inanış farklı grupları 

oluşturmakta bu farklı gruplar kendi içerisinde bir araya gelirken, diğer grupların 

karşısında yer almaktadır.        

Din farklılıkları insanlık tarihi boyunca en büyük çatışmaların nedenlerinden biri 

olmuştur. Farklı dinlere mensup toplumlar tarihte uzun süren savaşlarla birbirlerinin 

üzerinde egemenlik kurmaya çalışmışlardır. Bunun en önemli örnekleri Batılı 

Hristiyanların Doğulu Müslümanlar üzerine 200 yıl süresiyle gerçekleştirdiği Haçlı 

Seferleridir. Katolik Papa bütün Hristiyan dünyasını arkasına alarak topladığı büyük 

ordularla kendilerinden farklı dine mensup Müslüman ülkeler üzerine yüzlerce yıl süren 

seferler yapmış kanlı sonuçları olmuştur. Kuşkusuz bu seferleri tek boyutlu nedenlere 

bağlamak doğru olmaz ne var ki seferlerin başlıca bahanelerinden bir din farklılıklarıdır.  

Diğer taraftan bakıldığında da Emevi ve Abbasi dönemlerindeki yayılmacı 

politikaları ile Müslüman Dünyası Arabistan’dan Endülüs’e kadar uzanan bölgede büyük 

savaşların yaşanmasına neden olmuştur.   

Din savaşları sadece farklı dine mensup toplumlar arasında olmakla kalmamış 

aynı dinin içerisinde farklı mezheplere sahip topluluklar arasında da sürekli bir savaş 

ortamı yaşanmıştır. Aynı dine mensup farklı Hristiyan gruplar arasında yüzyıl savaşları 
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yaşanmıştır. Müslüman gruplar arasındaki mezhep savaşları günümüzde hala varlığını 

sürdürmektedir.  

Tarihte din farklılıkları en büyük çatışma unsuru, din birlikleri de en büyük 

kaynaşma unsuru olmuşlardır. Farklı dinlere mensup insanlar sürekli bir çatışma halinde 

olurken aynı dine mensup toplumlar daha barışçıl bir hayat sürmüşlerdir.  

Din farklılıkları, ilk tabulardan tek tanrılı dinlere kadar geçen sürede inançlar 

arasında sürekli bir rekabet hali ve bu da toplumları birbirinden uzaklaştıran bir araç 

olarak kullanılmıştır. 

Toplumlararasında yaşanan din farklılıkları sinema sanatının ele aldığı bir diğer 

ayrışma konusudur. Bu temanın konu edildiği filmlere; “On Emir” , “İsa”, “Çağrı”, “Haçlı 

Seferleri”, “Buda”, “Muhammed” filmleri örnek olarak verilebilir. Filmler üzerine 

değerlendirme 2. Bölümde ele alınacağından bu bölümde sadece örnek vermekle 

yetinilmiştir.   

2.3. Irk Farklılıkları 

“Irk, bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. 

Aynı türün çeşitli üyelerinden birine diğerine nazaran fenotipik bakımdan daha fazla 

benzer olan bireyler topluluğudur”(www.turkcebilgi.com). 

Irk, daha çok aynı dili konuşan, aynı fiziksel özelliklere sahip insan topluluklarına 

atfedilen bir tanımdır. Musevilikte olduğu gibi bazen aynı dine ait insan toplulukları için 

de kullanılmaktadır. Aynı ırk tanımı içerisinde yer alan insan grupları çoğu zaman aynı 

coğrafyayı da paylaşır. Aynı dili konuşan, aynı fiziksel özelliklere sahip ve aynı 

coğrafyada yaşayan topluluklar ortak paydalarından dolayı aynı ırk olarak 

adlandırılmışlardır.  

Her ne kadar bilimsel bulgular ari ırk tanımının olanaksız olduğunu ortaya 

koymuş olsa da 19. yüzyıldan itibren günümüze kadar yükselen ırkçı milliyetçilik 

akımları ırk  kavramına yaslanmaktadır. Bu yaklaşımlar ulus devletlerin ortaya çıkmasına 

vesile olmuştur. Federal devletlerde farklı uluslar bulunmakla birlikte 19. ve 20. Yüzyıl 

boyunca çizilen sınırlar içerisinde oluşan devletler ırk birliği teması üzerinde şekillenen 

ulusal devletler olmuştur.  

https://www.turkcebilgi.com/fenotipik
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Irk temalı ayrımcılık, en çok karşılaşılan ötekileştirme yöntemlerindendir. 2. 

Dünya savaşı bilimsel anlamda bir paylaşım savaşı olmakla birlikte halkların savaşa ikna 

edilmesinde kullanılan söylem ırkçılık temalıdır. Hitlerin dünyayı kana bulayan 2. Dünya 

Savaşı’ndaki söylemi ari ırk efsanesi üstüne kurgulanır. Süregiden bölgesel temalı 

savaşların her birinin söyleminde ırkçı temalı dayanaklar bulmak olasıdır.  

Her ne kadar medeniyet beşiği olarak görülse de Avrupa’da yabancılara karşı 

örülen duvarlar ırk kökenli yaklaşımlara dayanmaktadır. En çok rastlanan ayrımcılık,  

ırkçı ayrımcılık olarak açıklanmaktadır.  

Sinema tarihinde ırk farklılıkları üzerine de çok sayıda film yapılmıştır. Bu tema 

üzerine yapılan filmlere; “Bir Ulus’un Doğuşu” , “Cezayir Savaşı”, “Büyük Diktatör”, 

“İradenin Zaferi”, “Hotel Ruanda”, “Napoleon” filmleri örnek olarak verilebilir. Filmler 

üzerine değerlendirme 2. Bölümde ele alınacağından bu bölümde sadece örnek vermekle 

yetinilmiştir.   

 

2.4. Sınıfsal Farklılıklar. 

Sınıfsız toplum olarak yaşanan avcı toplayıcı dönem, tarım dönemi ile birlikte 

tarih olmuştur. Tarım dönemi sonucu oluşan derebeylikler aristokrasiyi meydana getirmiş 

ve onu tamamlayan asker yöneticiler sınıfı karşısında, emeği ile geçinen köylü, küçük 

esnaf ve zanaatkârlardan oluşan geniş bir emekçi sınıfı yaratmıştır. 

Ticaretin gelişmesi ile birlikte giderek güçlenen tacirler sınıfı, aristokrasinin 

mülki egemenliğine elindeki sermaye ile son vererek yeni bir üretim ilişkisi biçimi olan 

kapitalizmi şekillendirmiştir. 

Burjuvazinin egemenliği karşısında emeğini kiralama yoluna giden büyük bir işçi 

sınıfı kümelenmiş ve bu yeni proletarya sınıfı ilerleyen yıllarda güç birliğine giderek 

Burjuvazinin iktidarına son veren sistemleri meydana getirmişlerdir.        

Sınıfsal farklılıklar din, dil, ırk farklılıkları olmayan, aynı ulusal devlet çatısı 

altında yaşayan insanların karşı karşıya kaldığı ayrımcılık uygulamalarıdır. Siyasal 

sistemlerden kaynaklanan bu farklılıkların temeli sınıfsaldır.  
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“Her uygarlık, belli bir iktisadi yapının biçimlendirdiği bir değerler sistemidir. Bir 

uygarlığa, kendine özgü bir nitelik kazandıran en önemli ögelerden biri, belki de 

birincisidir, iktisadi yapı” ( Tanilli, 1981: 4). 

Kömünal yapıdaki eşdüzey toplumsal konum, mülk edinme ve mülkiyet 

paylaşımıyla birlikte ekonomik farklılıklara neden olur. Daha fazla mülk sahibi, daha 

fazla ekonomik imkanlara sahip olmuş ve bu durum toplumsal sınıfların oluşmasına 

neden olmuştur. Mülkiyet hakkından mahrum kalan kesimler, geçimlerini temin 

edebilmek için emeğini kiralama yoluna giderek ayakta kalmaya çalışır. Büyük 

çoğunlukla alt sınıfı oluşturan emeğiyle yaşayanlar emekçi sınıfı oluşturur. Emekçi 

sınıfın ürettiği artı değere el koyan mülk ve sermaye sınıfları üst sınıf olarak tanımlanan 

burjuva sınıfını meydana getirir. 

Devletin bürokratik yapısı içerisinde görev alanlar ile teknik konularda çalışan 

kesimler, sosyoloji biliminde orta sınıf olarak tanımlanmıştır.   

“Sanayiciler, tacirler, serbest meslekten olanlar, ve rantiyeler burjuvaziyi 

oluştururken, Köyden ve kasabalardan kopup getirilen, büyük çoğunluğu tarım kökenli 

işçiler kentlerin çevresine yerleşirler”( Tanilli, 1981: 97). Her iki sınıf arasındaki sosyal 

eşitsizlikler çatışmaya dönüşen ayrıştırılmış yapıları beslemektedir.  

Tarih sınıf savaşlarıyla yazılmış ve bu amansız mücadele günümüze kadar farklı 

adlar altında süregelmiştir. Aynı dine mensup olsalar da, aynı ırktan gelip, aynı dili 

koşunsalar ve aynı ulus devlet çatısı altında yaşasalar da farklı sınıflar arasındaki 

ayrıştırmadan kaynaklanan çatışmalar belirgin olmuş ve daimi bir çatışma hali 

yaşanmıştır. Toplumlar arasındaki farklılıkları oluşturan en temel unsur, sınıfsal ayrımı 

meydana getiren siyasal sistemler olmuştur.  

Sınıfsal  farklılıklardan kaynaklanan çatışmaları konu edinen  sinema tarihinde 

çok sayıda film yapılmıştır. Bu tema üzerine yapılan filmlere; “Ana” , “Spartakus”, 

“Grev”, “Zapata”, “Rosa Luxemburg”, filmleri örnek olarak verilebilir. Filmler üzerine 

değerlendirme Bu filmlere ve ele aldıkları konulara ilişkin değerlendirmeler 2. Bölümde 

yapılmıştır.   
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2.5. Siyasal Farklılıklar. 

 Siyasal ve ekonomik sistem farklılıklarından kaynaklanan toplumsal yapılar, 

farklı kültürel dokular oluşturmuş ve bu doku içinde doğup yetişen insanlar da o siyasal 

sistemin belirlediği davranış kalıplarını benimseyerek,  sistemin çizdiği sınırlar içerisinde 

hareket edebilmiştir. Sistemin belirlediği davranış kalıpları dışına çıkmak yasalarla suç 

haline getirilmiş ve birey hayatta kalabilmek için sistemin yasa ve normlarına uymak 

zorunda kalmıştır. Az sayıda da olsa sistemin sınırlarını zorlayanlar olmuş, bu durumda 

da yasalar devreye girerek cezalandırma yoluna gidilmiştir. Sistemin baskılarının en üst 

seviyeye ulaştığı durumlarda devrimler gerçekleşmiş toplumlar tarafından yeni bir siyasal 

sistem oluşturulmuştur.  

“Siyasal sistemler, siyasal çatışmanın hem ürünü, hem de çerçevesidir”(Kışlalı, 

2018:261). Klanlar kendi klanlarını önceleyerek bir yaşam biçim oluşturmuş, 

derebeylikle birlikte aynı sınırlar içeresindeki topluluklar kendi toplumsal kurallarını 

belirlemişlerdir. İmparatorluklar dönemi ise  diğer yönetsel yapılara göre çok farklı 

kültürel kimlikteki toplulukları bir araya getirerek yeni bir yönetsek erk oluşturmuştur. 

Kuşkusuz her biri kendi içerisinde ve diğerlerine karşı yaşanan çatışmalar üstüne 

kurulmuşlardır. 

Siyasal ve ekonomik sistem olarak Teokrasi, belli bir dini ideoloji tarafından 

belirlenmiş olan ve kutsiyet atfedilen kurallar manzumesine dayalı olarak oluşturulmuş 

olan yönetim sistemi tarif etmektedir. Böyle bir sistem içerisinde toplumsal yaşamın tüm 

kuralları egemen olan dini ideolojiye uygun olarak uygulanır. Kuşkusuz egemen dini 

ideoloji dışında kalanlar azınlık olarak görülür ve onların toplumsal yaşam içerisinde hak 

ve hukuku kısıtlanacaktır. 

Siyasal ve ekonomik sistem olarak Kapitalizm, üretim araçlarını ellerinde 

bulunduran burjuvazinin belirlediği kurallar çerçevesinde  oluşturulan bir yönetim 

sistemidir. Devletim tüm işleyiş  üretim ilişkileri tarafından belirlenir. Üretim araçları ve 

sermaye küçük bir grubun elinde toplanmıştır. Büyük sermaye grupları toplumsal yaşam 

koşullarını belirleme etkisine sahiptir. Siyasal sistem onların talepleri üstüne şekillenir. 
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Antik dönemden günümüze aynı zamanda demokrasiyi sahiplenip, daha çoğulcu bir 

yönetim sisteminin oluşması konusunda da kapitalizm öncülük etmiştir. Vahşi 

kapitalizmden sosyal demokrasiye dönük olarak yapılan revizyon sistemin asıl sahipleri 

büyük sermaye grupları yanında geniş bir orta sınıfın da oluşmasını sağlamıştır.    

Siyasal ve ekonomik sistem olarak Sosyalizm, emek sermaye çelişkisi üstüne 

şekillenmiştir. Vahşi kapitalizm sonrası yaşanan şiddeti çatışmalar, emekçilerden oluşan 

proletaryanın iktidara el koymasıyla sonuçlanır. Üretim araçları küçük bir azınlığın değil 

tüm toplumun ve emekçilerin olacaktır.  

Siyasal sistem farklılıkları insanlık tarihinde büyük savaşların yaşanmasına neden 

olmuş ve 20. Yüz yıl iki siyasal sistemin bloklara ayrılmasıyla sürekli bir soğuk savaş 

hali yaşanmıştır.  

Toplumsal yapının dışavurumu olan sanat tüm bu gelişmelerden etkilenmiş ve 

temalarını bu farklılıklar üstüne kurgulamıştır. Bir sanat dalı olarak sinema da kendini 

ifade etme biçimi olarak ayrımcılık kaynaklı çatışma öykülerini fazlasıyla kullanmıştır. 
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BÖLÜM 3. SİNEMADA AYRIMCI TEMALAR 

Sinemada ayrımcı temaların kullanımı oldukça yaygındır. Dramatik yapının 

temelini oluşturan çatışma unsurunu, ayrımcı temalar üzerine inşa etmek son derece etkili 

sonuçlar doğurur. Zıtlıklardan beslenen çatışma unsurunda en temel başvuru kaynağı 

toplumsal yapılarda var olan dil, din, ırk sınıfsal ve siyasal farklılıklara dayanan farklı 

kültürel davranış kalıplarından kaynaklanan uyumsuzluklardır. Bu uyumsuzluklar sinema 

için her zaman bir başvuru kaynağı olmuştur. 

Hem Dünya, hem de Türk Sineması’ndan ayrımcı temalara dayalı filmleri 

örneklemek fazlasıyla mümkündür. Ancak tezin odak noktası buradan oluşturulacak 

evren ve bu evren içerisinden belirlenecek örneklem üzerine yapılacak kapsamlı 

analizlere dönük olarak tasarlanmamıştır. Bu sınırlandırma kapsamında içerikle uyuştuğu 

varsayılan filmler, çekilecek filmin konusuyla doğrudan ilintili olması nedeniyle 

incelemek üzere seçilmiştir. 

3.1. Sinemada Ayrımcılık Temasını İşleyen filmler 

Dünya sinemasından ayrımcı temalı filmlere çok sayıda örnek vermek mümkün. 

Edwin S. Porter’ın sinemanın ilk yıllarında, 1905 yılında çektiği,  “The Kleptomaniac” 

filmi zengin ve fakir ayrımı üzerine işlenen bir hırsızlık hikayesidir. Devlet katında 

sınıflararası farklılığın zenginler lehine nasıl iltimas konusu edildiği anlatılmaktadır.  

Ayrımcılık teması üstüne inşa edilen ilk uzun metraj filmlere örnek olarak; sinema 

tarihinin başlangıç dönemlerine denk gelen sessiz sinema döneminde David Wark 

Griffith’in 1915 yılında çektiği “A Birth of a Nation” verilebilir. Amerika’da yaşanan 

Kuzey- Güney Savaşı’nda köleciliği savunan güney yönetimindeki eyaletlerde zencilere 

karşı yapılan saldırıları ırkçı bir bakış açısıyla işlediği gerekçesiyle şiddetli bir şekilde 

eleştirilmiştir. Hamaset barındıran “A Birth of a Nation” Amerikan halkı tarafından çok 

sevilir ve  büyük bir gişe geliri elde eder. Bu eleştiriler karşısında kendini aklama çabasına 

girişen  Griffith, ikinci filmi  “Intolerance” da   tarih boyunca farklı toplumlar ve kültürler 

arasında yaşanan ayrımcılığı ve  hoşgörüsüzlüğü  ele almıştır. “Intolerance”  son derece 

hümanist bir yaklaşım sergilemesine karşın, seyirci ilgisi son derece zayıftır ve beklenen 

gişe gelirini elde edemez. Dönem filmi olarak son derece büyük dekor ve gösterişli 
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köstüm ve çok sayıda figürasyonla büyük paralar harcanarak çekilen filmin gişe 

başarısızlığı Griffith’i iflasa sürükler.   

Ünlü yönetmen Eisenstein’ın 1925 yılında çektiği “Potemkin Zırhlısı”, kurtlanmış 

etleri yemek zorunda bırakılan denizcilerin Çarlık rejimine isyan edişleri anlatır. 

Temelinde sınıf savaşımı vardır. Potemkin’le birlikte Dünya Sinema Tarihi’nde çok 

sayıda filmin senaryosu  sınıflar arası mücadele üzerine inşa edilmiştir.  

Yeni kurulan Sovyetler Birliği sinemacılarının sinemada ilk ele aldığı konular 

emek ve sermaye arasındaki mücadele üstünedir. Pudovkin’in 1926 yılında çektiği 

“Ana”, Çarlık rejimi sırasında haklarını almak üzere greve giden işçilerin ve süreçte 

yaşanan bilinçlenme sonucu Çarlık rejiminin çöküşü anlatılmaktadır. Eisenstein’ın 

çektiği; “Ekim” ve “Grev” emek ve sermaye arasındaki amansız mücadeleyi konu 

almaktadır. 

“Margarethe Von Trotta’nın 1986 yılında çektiği “Rosa Luxemburg”, tarihe 

“Kızıl Rosa” adıyla geçmiş, Alman sosyalist hareketine damgasını vurmuş Rosa 

Luxemburg’un yaşamını anlatır. Aynı zamanda dönemin siyasal yapısını, yaşanan yoğun 

siyasal, etik ve ahlaki olmayan savaşın sürecini ortaya koyar”(Makal, 2014:268).  

Vittorio De Sica’nın 1948 yılında Cesare Zavattini’nin senaryosundan çektiği 

“Bisiklet Hırsızları” filmi 2. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış bir ülkenin harap olmuş 

sokaklarında çalınmış bisikletlerini arayan baba oğulun zorlu yaşamını anlatmaktadır. 

1965 yılında  David Lean’ın çektiği “Dr. Jivago” devrim sonrasında Çarlık Rusyası’nın 

üst sınıfına mensup Dr. Jivago’nun tüm varlığına el konulması farklı yönden 

anlatılmaktadır. Bu bakımdan sınıf savaşımı kapsamında örnek olarak verilebilir.  

Stanley Kubrick’in 1960 yılında çektiği “Spartacus”, ilk çağlarda köleciliğe karşı 

yaşanan büyük isyanı konu edinmektedir. Roma döneminde geçen hikaye kölelerin 

egemen Roma İmparatorluğunun baskılarına karşı Spartacus öncülüğünde kölelerin 

başkaldırışını anlatır.  

“Fred Niblo’nun 1926’da yaptığı “Ben Hur”, Roma tarihinden ilginç, sürükleyici 

bir sayfa açar, oraya esir götürülmüş Judah Ben-Hur, kurtulabilmek için arenada savaşa 
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benzeyen yarışlarda rakipleriyle karşılaşır. Acımasız gladyatörlerle, aslanlarla dövüşür ve 

bu cesur serüveniyle uzun süre belleklerde kalır” (Makal, 2014:176).   

 “1910’ların Meksika halk başkaldırı hareketinin ünlü kahramanı Emiliano 

Zapata’ya ilişkin ilk önemli filmi Elia Kazan John Steinbeck’in katkısıyla gerçekleştirir. 

Bir Kızılderili köylü olan Zapata, Madero’nun başlattığı devrim hareketi sırasında 

Morellos’daki büyük şeker kamışı işletmelerinde çalışan ırgatları toprak vadederek 

ayaklandırır” (Makal, 2014:184).   1952 yılında Elia Kazan tarafından çekilen “Viva 

Zapata” filmi, çitlik sahibi aristokratlarla ırgatların yaşadığı çatışma üzerinden  yerli 

melez halkın özgürlük düşlerini anlatır.  

“1995 yılında Mel Gibson tarafından çekilen “Cesur Yürek”, 13. Yüzyılda kendini 

İskoç halkının özgürlüğüne adamış William Wallace’nin serüvenini, gerçeği anıştıran 

Ortaçağ dönemi savaş mekanları içinde ustalıkla anlatır” (Makal, 2014:178). Film, 

İngiltere Krallığı’na karşı özgürlük mücadelesi veren halk kahramanının yaşamı üzerine 

inşa edilmiştir.  

Türk Sineması’nda da sınıflar arası  çatışmayı tema olarak ele alan filmler 

üretilmiştir. Toplumcu gerçekçiliğin öncülerinden Metin Erksan sineması bu konuda 

üretilen çok sayıda örnek barındırmaktadır. Metin Erksan’ın 1963 yılında Necati 

Cumalı’nın aynı adlı öyküsünden senaryolaştırdığı “Susuz Yaz”, mülkiyet üstünden 

sınıflar arası çıkar çatışmasını işlemektedir. Erksan, 1968 yılında çektiği “Kuyu” filminde 

ise farklı cinsler arasındaki mücadeleyi konu etmiştir. Film, erkeklerin kadınlar üzerinde 

kurduğu hegemonyayı anlatır. 1962 yılında Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından 

uyarlanan “Yılanların Öcü” filmi de mülkiyet üstünden sınıflar arası çıkar çatışmasını 

işlemektedir. Metin Erksan’ın 1962 yılında çektiği “Acı Hayat”, filmi zengin ve fakir 

zıtlığı üzerinden sınıf atlama mücadelesini konu etmektedir. 

Türkiye’de toplumcu gerçekçi sinemanın bir diğer ismi olan Lütfi Akad’ın 1962 

yılında çektiği “Gelin”, feodal ilişkilerden kurtulup özgürlüğe adım atan bir çiftin büyük 

kentin kıyısındaki yaşam mücadelesini  anlatmaktadır.  1973 yılında çektiği “Düğün”, 

köyden kente göç teması üzerinden feodal ilişkilerin insanlar üzerindeki baskısını 

anlatmaktadır. 1968 yılında çekilen “Vesikalı Yarim”, kadın erkek ilişkisi üzerinden 

farklı cinsiyetler arasındaki çatışmayı işlemektedir.  
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Senaryosunu Orhan Kemal ve Halit Refiğ’in birlikte yazdığı ve Halit Refiğ’in 

1964 yılında çektiği “Gurbet Kuşları” filmi,  göç olgusuyla birlikte feodal ilişkilerin 

yarattığı sorunlar üzerinden, kadınların çaresizliği, sınıfsal farklılıklardan kaynaklanan 

çatışmalar ortasında kalan ailenin büyük umutlarla geldiği İstanbul’dan geldikleri 

kasabaya geri dönüşlerini anlatmaktadır.    

Atıf Yılmaz’ın 1967’de çektiği; “Kozanoğlu”, 1968’de çektiği “Köroğlu”, 1970 

yılında çektiği “Zeyno” ve 1979 yılında çektiği, “Adak”, filmleri temelde feodalitenin 

toplum üzerinde  kurduğu hakimiyete ve feodal baskılara direnen bireylerin verdiği 

mücadeleyi konu edinir. 

1979 yılında Yavuz Özkan’ın yazıp yönettiği  “Maden” filmi maden işçilerinin 

işverenle giriştiği mücadeleyi konu eder. Film emek sermaye ilişkisi üzerine inşa 

edilmiştir. 

Türk Sineması’nda toplumcu gerçekçi akımın en güçlü temsilcisi olan ünlü 

yönetmen Yılmaz Güney, temalarını emek sermaye mücadelesi üstüne kurgulamıştır. 

1970 yılında çektiği  “Umut” filmi kentin kenar mahallesinde tutunmaya çalışan arabacı 

Cabbar’ın tek umudu atının otomobil çarpmasıyla ölmesi üzerine ailesini geçindirebilmek 

için verdiği umutsuz çıkış arayışları üstünedir. 1974 yılında çektiği “Endişe”, filmi toprak 

sahipleri tarafından sömürülen pamuk işçilerinin aynı zamanda feodal ilişkilerden 

kaynaklanan  sorunlarını da işlemektedir. Hem sistem, hem töre ve inançlar yoksul işçileri 

adeta kıpırdayamayacak şekilde esir almıştır. 1975 yılında çektiği “Arkadaş”, filmi ise 

sınıf atlama yarışında kimliğini yitiren Cemil’in özüne olan yolculuğu ile sonlanır.  

Kokuşmuş burjuva değerleri Cemil’in kimliğini yok etmiştir. Arınmak gerekir. Güney’in 

1978 yılında çektiği      “Sürü”,  filmi ise  endüstrileşme ile birlikte dönüşen üretim 

ilişkileri karşısında giderek yok olan  göçer aşiret kültürünün son yolculuğu üstünedir. 

1982 yılında çekilen  “Yol”, filmi ise, 80 darbesiyle birlikte oluşturulan siyasal sistemin 

militarist yapısının ülkenin dört bir yanına sirayet etmesi  üstünedir. Yeşilçam 

Sineması’nın önde gelen yönetmenlerinin imzasını taşıyan filmler, bu kapsamda örnek 

olarak verebilir.  

Toplumlararası bir diğer çatışma konusu dini farklılıklardır. Sinema tarihinde 

özellikle Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlığı ele alan çok sayıda film yapılmıştır. 
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“1923 yılında Mille’nin çektiği “On Emir” Musa Peygamber’i anlatır. Film 

söylencelerden, İncil ve Tevrat gibi kutsal kitaplardan yararlanıp ilginç bir dinsel –tarih 

gösterisi sunar” (Makal, 2014:89).  Bunlardan bazıları; Musa; İsa, İsa’nın Çilesi, Çağrı, 

Muhammed, üç tek tanrılı dinin ortaya çıkışı, dini yaymak için verilen mücadele ve 

peygamberlerinin hayatının işlendiği konuları içermektedir. Witley’in çektiği Haçlı 

Seferleri ise Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen Kudüs’ün Müslümanların elinden geri 

alınması adına yapılan savaşları konu edinmektedir. Millle’nin çektiği Selahaddin Eyyubi 

ise Müslümanların Haçlı Ordularına karşı verdiği savaşı konu edinir. Taraflar farklıdır ve 

her taraf için verilen savaş kutsaldır.  

Buda ve Dalay Lama üzerine yapılan filmler için de aynı şeyleri söylemek 

mümkündür. Toplumlararasında dini farklılıklardan kaynaklı olarak yaşanan çatışmalar 

tarih boyunca süregelmektedir.  

Daha çok içten bir bakış ve eleştiri olarak tanımlanabilecek, Jean Jacques 

Annaud’un Umberto Eco’nun aynı adlı eserinden uyarladığı “Gülün Adı”,  filminin 

yapım yılı 1986’dır. Victor Hugo’nun  Notre Dame'ın Kamburu romanından yönetmen 

William Dreterk tarafından, 1939 yılında uyarlanan “Notre Dame'ın Kamburu” filmi de 

konusunu dini temalardan almaktadır.  

Pasaloni’nin; 1964 yılında çektiği “Aziz Matyus’a Göre İncil”, 1969 yılında 

çektiği “Domuz Ahırı”, 1971 yılında çektiği “Dekameron’un Aşk Öyküleri” ve 1975 

yılında çektiği “Salo ya da Sodom’un 120 Günü” filmleri, sert bir eleştiri barındırmakta 

olsalar da  dini temaları nedeniyle aynı kapsamda değerlendirmek mümkündür. 

Türk Sineması’nda da tematik olarak  dini merkezine alan filmler çekilmiştir.  İlk 

dönemlerde Muhsin Ertuğrul tarafından çekilen Nur Baba; din istismarını, tekke ve 

tarikatların olumsuz yönlerini işlemektedir (Makal, 2014;114). Daha sonra Beyaz Sinema 

olarak da tanımlanacak olan ve öncülüğünü Yücel Çakmaklı’nın yaptığı çok sayıda dini 

film çekilmiştir. Çakmaklı’nın; 1970 yılında çektiği “Birleşen Yollar”, 1989 yılında 

çektiği “Minyeli Abdullah”, Mesut Uçakan’ın; 1990 yılında çektiği “Yalnız Değilsiniz”, 

İsmail Güneş’in 2005 yılında çektiği “The İmam” filmini, din temalı filmlere örnek olarak 

verebiliriz. Son  dönemde ise içsel bir bakışla dini ele alan Önder Çakar’ın 2006 yılında 

çektiği “Takva” filmini din temalı filmlere örnek olarak gösterebiliriz.  
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Sinemada çatışma konusu olarak en çok ele alınan temalardan biri de ırksal 

farklılıklar ve buna bağlı olarak yaşanan dil kaynaklı sorunlardır. Tarih toplumlararasında 

yaşanan ırk savaşları üzerine inşa edilmiştir. Bir sanat dalı olarak sinemanın bu zengin 

tarihi konulardan etkilenmesi son derece doğaldır. Tarihi hikayeler sinemadan önce 

edebiyatın konusu olmuş ve sinema hazır hikayeleri edebiyattan uyarlamalar yoluyla 

devşirmiştir.  

Sinema ilk yıllarından itibaren ırk temalı öykülere yaslanan filmleri seyircilerle 

buluşturmuştur.1915 yılında  Griffith’in çektiği “Bir Ulusun Doğuşu” Amerika’nın 

kuruluşunu ele almakta ve ırkçı bir yaklaşım sergilemektedir.  

İmparatorluklar ve devletler arasında ırk temelli olarak yapılan tarihsel savaşları 

konu alan filmler; Pastrone’nin 1910 yılında çektiği “Truva’nın Düşüşü”, İyon ve 

Luviler’in savaşımıdır. Özünde Doğu ve Batı kültürleri arasındaki mücadeleyi konu 

edinmektedir. Pastrone’nin 1913 yılında çektiği “Cabiria” filmi Kartaca ile Roma 

imparatorlukları arasındaki savaşları konu edinir.  Oliver Ston’un 2005 yılında çektiği 

“Büyük İskender” filminde, İskender’in güçlü Makedon tarihi ve kültürü adına dünyayı 

feth edişi anlatılır. 1963 yılında Joseph L. Mankievicz’in çektiği “Cleopatra”,  Antik 

Mısır ve Roma uygarlıkları arasındaki çatışmayı ele almaktadır. Diğer örnekler olarak 

“Qua Vadis” ve “Napoleon” filmleri örnek olarak verilebilir (Makal, 2014). 

Fransız sömürgeleri üstüne yapılmış farklı ırkların çatışmalarını ve özgürlük 

mücadelelerini konu edinen çok sayıda film bulunmaktadır. Yusuf Şahin’in çektiği 

“Cemile”, Cezayir halkının Fransız işgaline karşı direnişini anlatmaktadır.  İtalyan 

yönetmen Gillo Pontecorvo’nun çektiği “Cezayir Savaşı” da Cezayir halkının 

sömürgecilere karşı isyanını anlatır. 1969 yılında Marcel Ophuls tarafından çekilen ve 

Paris’in Naziler tarafından işgalini anlatan “Keder ve Acıma”, ünlü yönetmen Jean Luc 

Godard’ın Cezayir’in kurtuluş savaşını anlattığı “Küçük Asker”,  2009 yılında P. 

Lioret’in çektiği ve göç olgusu üzerine odaklanan ”Welcome”, farklı ırkların çatışmaları 

üstüne çekilmiş filmlere örnek olarak verilebilir (Makal, 2014).   

Irk temalı Nazi faşizmi üstüne yapılmış çok sayıda film bulunmaktadır. En ünlüsü; 

C. Chaplin’in oynadığı “Büyük Diktatör” filmidir. Hitler’in yönetmeni olarak bilinen 

Leni Riefenstahl’in 1934 yılında çektiği “İradenin Zaferi”, Nazilerin ve Hitlerin gücünü 
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dünyaya göstermeyi amaçlayan Alman ırkının üstünlüğünü dünyaya anlatan bir kurguya 

sahiptir.  

Hitler’in Yahudi soykırımını iyice güçlendirdiği yıllarda soykırım üstüne yapılan 

filmlere; Veit Harlan tarafından 1940 yılında  çekilen “Yahudi Süss”, Naziler’in elinden 

çelik fabrikası sahibinin insanüstü çabaları sonucu  kurtarılan Yahudilerin anlatıldığı 

“Shindler List” sayılabilir. 2009 yılında Stephan Daldry tarafından çekilen “Okuyucu” 

filmi de Naziler tarafından yapılan Yahudi soykırımı üstünedir. 

Nazilere ve müttefiklerine  karşı verilen savaşı konu edinen filmlere;  1970 

yılında, yönetmen Franklin J. Scchaffner tarafından çekilen “ General Patton”, 1959 

yılında Sovyet yönetmen Grigoriy Cuhrav tarafından çekilen ve Sovyet ordusunun 

Nazilere karşı olan direnişini anlatan “Askerin Türküsü”, Belarus’ta Naziler tarafından 

yapılan katliamı anlatan 1943 yılında Elem Klimov tarafından çekilen “Gel Gör”, filmleri 

örnek olarak verilebilir (Makal, 2014).  

Stanley Kubrick tarafından 1957 yılında çekilen “Zafer Yolları”, Lewis Milestone 

tarafından 1930 yılında çekilen  “Batı Çephesinde Yeni Bir Şey Yok”, 1. Dünya 

Savaşı’nın kaotik ortamı üzerinedir. Christian Carrion tarafından 2006 yılında çekilen 

“Ateşkes” filmi 1. Dünya Savaşı sırasında farklı cephelerde savaşan askerlerin 

mücadelesini anlatmaktadır.  

İngiliz Sineması’nda da ırk temalı çatışmaları üstüne filmler yapılmıştır. “Ünlü 

yönetmen Ken Loach tarafından  1990 tarihinde çekilen “Gizli Dosya”, İngiliz polisinin 

Kuzey İrlanda’daki acımasız yöntemlerini anlatırMel Gibson tarafından 1995 yılında 

çekilen “Cesur Yürek”, 13. Yüzyılda yaşamış ve kendini İskoç halkının özgürlüğüne 

adamış William Wallace’nin yaşamı üstünedir” (Makal, 2014: 24-178). 1984 yılında 

David Lean tarafından İngiliz sömürgesi Hindistan’a yapılan seyahati anlatan  

“Hindistan’a Bir Geçit” filmi de aynı temadan hareketle gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında Terry George tarafından çekilen “Hotel Ruanda” Ruanda’da yaşanan 

soykırım sırasında katliamdan kurtulmak üzere Hotel Ruanda’ya sığınan bir grup insanı 

kurtarmaya çabalayan Hotel müdürü anlatılmaktadır.  



 

22 

 

“Costa Gavras’ın “Ölümsüz” filmi Yunan solcu milletvekili Lmabrakis’in sağcı 

saldırganlarca öldürülüşünden sonra gerçek suçlunun iktidar, ABD’nin isteklerini yerine 

getiren , yasaklı, apaolitize bir toplum yaratma peşindeki askeri rejim olduğunu vurgular. 

Bir babanın öldürülen oğlunun cesedini ararken oğlu gibi Şili Cumhurbaşkanı Salvador 

Allende’yi de öldüren askeri darbecilerin ardında Amerika’nın olduğu gerçeğini  

keşfetmesini anlatan 1981 yapımı “Kayıp” gibi filmler de Amerika’nın Yunanistan ve 

Latin Amerika üzerinde gerçekleştirdiği faşist darbelerin sonuçları  üstüne yapılmış 

filmlerdir” (Makal, 2014: 27-28). 

Wajda’nın 1957 yılında çektiği “Küller ve Elmas”, Stalin tarafından öldürülen 

20.000 Polonyalı askerin trajedisi anlatılır. David Lean’ın 1965 yılında çektiği “Dr. 

Jivago” ve Nikita Mikhalkov’un 1995 yılında çektiği “Güneş Yanığı”, filmler de Sovyet 

döneminde rejimin etkisi altındaki bölgelerde yaşanan trajik olayları ele almaktadır.  

Türk Sineması‘nın ilk ele aldığı konular, ulusal kurtuluş savaşı mücadelesi 

üstünedir. Ancak henüz cumhuriyetin kurulmadığı yıllarda Sedat Simavi tarafından 

Osmanlı başkenti İstanbul’da bir casusluk olayını anlatan “Casus” filmi 1917 yılında 

çekilmiştir Muhsin Ertuğrul tarafından 1932 yılında çekilen “Bir Millet Uyanıyor”, ise 

Kurtuluş Savaşı üzerine yapılmış ilk film olma özelliğine sahiptir. 1949 yılında Lütfi 

Akad tarafınsdan çekilen “Vurun Kahpeye” filmi yeni kurulan rejimin kurumsallaşma 

çabaları üstünedir. 

İlerleyen yıllarda başta Yılmaz Güney olmak üzere pek çok sinemacı Türk-Kürt 

çatışması ve buradan kaynaklanan sorunlar üzerine filmler yapmışlardır. Yılmaz 

Güney’in 1978 yılında çektiği “Sürü” ve 1981 yılında çektiği “Yol” filmleri etnik 

farklıklardan kaynaklanan sorunları anlatmaktadır. Kazım Öz tarafından 2001 yılında 

çekilen “Fotograf” ve 2007 yılında çekilen “Fırtına” etnik temelde yaşanan çatışmalar 

üzerinedir. Handan İpekçi’ni 2001 yılında çektiği   “Büyük Adam Küçük Aşk” filmi hem 

etnik sorunları hem de dil farklılıklarından kaynaklanan sorunları dile getirmektedir. 

Orhan Eskiköy tarafından 2008 yılında çekilen “İki Dil Bir Bavul”, hem dil hem de ırk 

ayrımını konu edinen bir anlatıma sahiptir. Hüseyin Karabey’in 2014 yılında çektiği “ 

Sesime Gel”, etnik farklılıklardan kaynaklanan sorunlara odaklanmıştır. 2014 yılında 

Erol Mintaş tarafından çekilen “Annemin Şarkısı”, filmi de etnik farklılıklardan 
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kaynaklanan sorunlar ve dil meselesi üzerinedir. Derviş Zaim’in  tarafından 2010 yılında 

çekilen “Gölgeler ve Suretler” filmi de 1963 yılında Türkler ve Rumlar arasında yaşanan 

çatışmaları konu edinir. 

Ayrımcılık sadece ırksal farklılıklara yaslanmayıp, dil, din ve sınıfsal 

ayrıştırmaları da kapsadığından sinemanın ilgi alanında olmuştur. Bunların dışında 

cinsiyetten kaynaklanan ayrımcı yaklaşımlar sinemanın başlıca konusu olduğu gibi 

mezhep farklılıklarından kaynaklanan ayrımcı yaklaşımlar da sinema sanatçıları 

tarafından senaryolaştırılmıştır. 

Kadın sorunlarına değinen filmlere örnek olarak 1996 yılında Alan Parker 

tarafından çekilen “Evita” verilebilir. Parker, kadının erkek dünyasında verdiği politik 

mücadeleyi Evita Peron’un hayatı üzerinden işlemektedir. 2002 yılında Julie Taymor 

tarafından çekilen “Frida” Meksikalı sürrealist ressam Frida Kohlo’nun hayatını, kadının 

cinsel ve politik özgürlüğü temelinde ele almaktadır.  2007 yılında Olivier Dahan 

tarafından çekilen “Kaldırım Serçesi” sanatçı Edith Piaf’ın erkek dünyasında verdiği 

zorlu sanat yaşamı mücadelesini hayatı ekseninde anlatmaktadır.  

Türk Sineması’nda da kadın sorunları üzerine yapılmış çok sayıda örnek film 

bulunmaktadır. 2015 yılında Deniz Gamze Ergüven tarafından çekilen “Mustang” 

Karadeniz yöresinde anne ve babalarını kaybetmiş babaanneleri ve amcalarıyla yaşayan 

beş kızkardeşin cinsel istismarı üzerinedir. Yeşim Ustaoğlu tarafından 2016 yılında 

çekilen “Tereddüt” ise çocuk evliliklerin ve erkek şiddetinin kadınlar üzerinde yarattığı 

travmayı anlatmaktadır. 

Sinemanın başlangıcında ırksal ayrıştırmaya verilen ilk örneklerden, günümüz 

sinemasındaki “Avatar” örneğine kadar pek çok filmde senaryonun temelindeki çatışmayı 

besleyen ayrımcı temaları görmek olasıdır.  

Dünya Sineması tarihinden, tezin konusu olan ayrımcılık temasını ele alan filmler 

konuyla olan yakın ilgileri nedeniyle  seçilerek tez konusu kapsamında 

değerlendirilmiştir. Evren, dünya sinema tarihinde üretilmiş filmlerin kronolojik olarak 

taranması sonucunda tezi en iyi temsil etme potansiyeli taşıdığı varsayılan filmler 

üzerinden oluşturulmuştur.   
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 3.2. Seçilen Filmlerin Ayrımcılık Kavramı Kapsamında 

Çözümlenmesi 

Belirlenen evren üzerinden oluşturulan örneklemde seçilen filmler, ayrımcılık 

teması üzerine senaryolarını oluşturmuş olmaları nedeniyle belirlenmişlerdir.   Bu 

bölümde ele alınan yerli ve yabancı dört film, örnekleme  yöntemlerinden basit tesadüfi 

yöntem kapsamında konu ile ilgili olmaları niteliklerinden dolayı seçilmişlerdir. Seçilen 

filmler, tezin çıkış noktası olan ayrımcılık temasını konunun merkezine almaktadır.  

“Sinema eleştirisi, tamamlanmış yapıttan yola çıkmaktadır ve eleştirinin işlevi, 

yapıtı temel anlamıyla açıklamaktan çok, yapıtın diğer anlamlarının izleyicinin bilinç ve 

zekasında aydınlatılmasını sağlamaktır” (Bazin, 1989:43).   

“Bir metin olarak kabul edilebilecek filmin, filmi yapan kadar izleyicisi tarafından 

da üretildiğini söylemek mümkündür. Ortada, okunan film, çeşitli okuma biçimleri, 

filmin izleyicileri, filmi seyretmemiş olan kitle ve kendi okuduğunu onlarla  paylaşan 

eleştirmen bulunmaktadır. Bu çok katmanlı okumada, bazı değerlendirmeler otomatik 

olarak devre dışı kalır”( Kabadayı, 2013:19).   

Film eleştirisinde farklı yöntemler izlenebilir. Filmin kültürel dokusunu ortaya 

çıkarmak için sosyolojik yaklaşım, yan anlamlarda kodlanmış bakış açısını ortaya 

koymak için ideolojik yaklaşım, tarihi dokuyu ortaya çıkarmak amacıyla tarihsel 

yaklaşım, anlam üretimine odaklanan göstergebilimsel yaklaşım, eylemin gizli 

nedenlerini açıklamak üzere psikanalitik yaklaşım, cinsiyetçi yaklaşımları saptamak için 

Feminist yaklaşım benimsenebilir. 

Tez konusu olan ayrımcılık kuramı açısından, sosyolojik yaklaşım, ideolojik 

yaklaşım ve  tarihsel yaklaşım film çözümlemelerinde birlikte değerlendirilecektir.   

“Sosyolojik yaklaşım; filmin kültürel ve ulusal niteliği nedir? Sorusuna yanıt arar. 

Film, üretildiği ülkenin kültürüne dair ne söylemektedir?  Kültürel kodlar, ülkeden ülkeye 

ve kültürden kültüre farklılık gösterir” (Corrigan, 2007:113).    
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“Çözümleme yaparak hem sosyal yapıyı, hem de filmleri daha iyi anlayabilmek, 

ele alınan filmlerle kültür ve kültürün diğer alanları arasında bağlantı kurmayı gerekli 

kılmaktadır” (Corrigan, 2007:19).   

 “Sosyolojik eleştiri yapabilmek için; gerçek, temsil, inşa etme, alegori, toplum, 

ritüeller, mit, gelenek, kültürel değerler, küreselleşme, kapitalizm, kötülük, şiddet, kitle, 

aile, gündelik hayat, yaşam biçimi, değer kavramı, kimlik, toplumsal roller, kültürlenme, 

cinsiyet, stereotip, önyargı, öteki, ikili zıtlık, sınıf, faşizm, oryantalizm, modernizm, 

postmodernizm, gibi birçok yaklaşıma ihtiyaç duyulacak ve bunlardan yararlanılacaktır. 

Bu kavramların çoğu diğer eleştiri türlerinde de karşımıza çıkar. Vurgulamak gerekirse 

sosyolojik eleştiri, diğer bütün eleştiri türlerinden yararlanır. Bunlar arasında ideolojik ve 

göstergebilimsel eleştiri önem taşır” ( Kabadayı, 2013:57).   

“İdeolojik yaklaşım özellikle sosyolojik eleştiriyle iç içe ilerler. İdeolojik 

yaklaşım yine sosyolojik yaklaşım gibi çok boyutludur ve birçok kavramı içinde 

barındırır” ( Kabadayı, 2013:59).   

“Frankfurt Okulu üyelerine göre “ideoloji, filmlerde ve diğer kitle iletişim 

araçlarıyla taşınan tüm çalışmalarda maskelenmiş ve gizlenmiş olarak bulunur” ( Berger, 

1996:60).      

Althusser ve Gramsci, hegomanya kavramından söz eder. “Hegomanyanın rızaya 

dayanan özelliği, egemen söylemi yenileyen anaakım sinemanın seyirciyle ilişkisinin 

açıklanmasında önemli olmuştur” ( Kabadayı, 2013:59).   

“İdeolojiyi oluşturan iletiler genellikle doğallaştırılır; böylece ideolojinin orada 

olduğu fark edilmez”  (Burton. 1995:219). 

Marx’a göre, bireyler dış etkilerin yönlendirmesiyle mekanik bir şekilde hareket 

eden varlıklar olmasalar da, sosyal yaşam şartları içine gömülü yaşarlar ve dünyayı ancak 

“buğulu gözlükler” ardında görebilirler” ( Akt. Mardin, 2000: 32). 

“İnsan, ideolojinin taşıyıcısı ve yaşayıcısıdır ve tarih boyunca insan zihni aynı 

şeklide işlemiştir.  Öyleyse ideolojinin tarih dışı yani tüm tarihi kapsadığını söylemek 

mümkündür. Bu nedenle, ideolojinin tarihi yoktur” (Althusser, 2000:47). 
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“İdeoloji kültüre etkide bulunur, kültür de özne olarak bireyi yaratır. İdeoloji -

kültür -özne yapılanması içinde  bireyin ideolojiye boyun eğmesi, ideolojik  aygıtlar 

aracılığı ile gerçekleşir” ( Kabadayı, 2013:61).   

“İdeolojik eleştiri; egemen ideoloji, alternatif ideolojiler, doğallaştırma, altyapı-

üstyapı kavramları, yanlış bilinç, adalet, toplum, aile, sınıf, cinsiyet, belirli bir sınıfın 

ahlaki değerleri, yabancılaşma, hegemonya, özne, sanat vb. kavramları kapsar Tarihsel 

eleştirinin büyük bir bölümü, ideolojik çözümlemeden yararlanmak zorundadır” 

(Kabadayı, 2013:63).   

Tarihsel eleştiri, hangi dönemim hangi yönüyle ve hangi bakış açısıyla ne kadar 

ele alınacağını dair sınırların belirgin bir şekilde çizilmesini gerekli kılar.  Tarih ve 

toplum, ideolojik olarak paylaşılan bir temsil mücadelesi  alanı olarak değerlendirilebilir. 

Tarihin yeniden perdeye taşınmasında, farklı ideolojik görüşlerin her biri, geçmişi 

yeniden biçimlendirecek ya da inşa edecektir. Buna göre her ideolojik yaklaşımın, tarihi 

perdeye taşıması  ideolojik içerik içerir. Bu nedenlerle, bir filme dönük eleştiri, o dönemin 

düşünüş ve anlayış yapısına uygun geliştirilmelidir.  Tarihsel yaklaşım içinde filmin 

öyküsüne dönük açıklama, filmin dönemsel olarak ülkede yaşanan savaşlar ya da siyasi 

değişmeler gibi özellikleriyle ilişkilendirilmesini gerektirir. Tarihsel eleştiri, ideolojik ve 

sosyolojik eleştiriyle yakın bağ içindedir” (Kabadayı, 2013:64-65).     

 

 3.3. Dünya Sinemasından Seçilen Filmlerin Çözümlenmesi 

 Örneklem kapsamında dünya sinemasından konu ile olan tematik bağları 

nedeniyle; Yönetmen Peter Farrelly’in 2018 yılında çekiği  “Green Book” filmi ile 

Yönetmen Ken Loach’un  2008 yılında çektiği “It is a Free World” filmi, ayrımcılık 

teması kapsamında incelenmek üzere seçilmiştir. Seçilen filmler tarihsel eleştiri, ideolojik 

eleştiri ve sosyolojik eleştiri bağlamında incelenecektir.  

  

  

https://www.imdb.com/name/nm0268380/?ref_=tt_ov_dr
https://www.imdb.com/name/nm0516360/?ref_=tt_ov_dr
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2.3.1. Green Book  

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Peter Farrelly 

Senaryo: Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie 

Oyuncular: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Nick 

Vallelonga 

Yapım: Amerika 

Yapım Yılı : 2018 

Tür: Komedi-Drama 

Ödüller: En İyi Film Oskar’ı, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oskarı, En İyi 

Özgün Senaryo Oskarı, Altın Küre Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu, Altın 

Küre En İyi Sinema Ödülü, Toronto Film Festivali Halk Jürisi Ödülü. 

 

Resim 1. Green Book Film Afişi 

https://www.imdb.com/name/nm0268380/?ref_=tt_ov_dr
https://www.imdb.com/name/nm0268380/?ref_=tt_ov_dr
https://www.imdb.com/name/nm0885014/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/name/nm0192942/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/name/nm0001557/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm0991810/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm0004802/?ref_=tt_ov_st_sm


 

28 

 

Konusu: 

1960’ların Amerika’sı. Görünüşte vatandaşlar arasında eşitlik sağlanmış olsa da 

gerçek hayatta ırk ayrımcılığı tüm unsurlarıyla varlığını sürdürür. New York’ta CAPA 

gece kulübünde bodyguardlık yapan İtalyan kökenli orta sınıf bir aileye mensup Tony 

Lip, işyerinin kapanması üzerine işsiz kalır. Ailesinin tek geçim kaynağı olan işini 

yitirmiştir. Bu kaygılarla yeni bir iş arama maratonu başlar. Eski işyerinden gelen 

telefonla iş görüşmesine gider. Ancak görüşmede onu bir sürpriz beklemektedir. İş teklif 

eden bir zencidir. Siyahi piyanist Dr. Shirley, ülkenin güneyine yapılacağı turne için  

kendine özel şoför aramaktadır. 

Tony de 1960’lı yılların Amerikalı beyazları kadar ırkçı düşüncelere sahiptir. Özel 

şoförlük yanında, elbiselerin ütülenmesi, ayakkabıların parlatılması gibi  özel uşaklık 

görevinin de beklenmesi nedeniyle Tony, kimseye uşaklık yapmayacağını ve daha yüksek 

bir ücret beklentisini ifade ederek işi reddeder. Oysa ki zor durumdadır ve evinin kirasını 

ödeyebilmek için tefeciden para almak durumunda kalır. Neyse ki taleplerinin kabul 

edildiği ve işin ona verildiği telefonuyla birlikte, ki başka şansı da yoktur, hayatının 

yolculuğu başlayacaktır. 

Dönemin ünlü piyanisti Dr. Shirley ile birlikte Amerika da  ırkçılığın en yoğun 

olduğu güney eyaletlerine sekiz hafta sürecek  bir dizi konser serisi için turne yolculuğu 

başlar. Dr. Shirley’in hem şoförü, hem de koruması olacaktır. Ellerinde güzergah boyunca 

zencilerin gidebilecekleri lokantaları, otelleri tarif eden bir yeşil rehber vardır. 

Sadece beyazların kabul edildiği konser salonları, kulüpler, restoran ve opera 

binalarında beyazlara verilen konserlerden üstün ırk beyazlar(!) çok memnundur. Ancak 

zenci piyanistle işleri konser bitince sona erer ve  onun artık aralarında yeri yoktur. 

Konser sonrası Dr. Shirley’in gitmesi gereken yer zencilerin mekanlarıdır. 

Amerika’nın güney eyaletlerinde yaşanan bir dizi  korkunç ayrımcılığa tanıklık 

eden Tony isyan eder ve yolculuk süresince karşı karşıya kaldıkları ırk ayrımcılıkları iki 

bireyi birbirine yaklaştırır. Yolun sonunda kazanılan sıkı bir dostluktur.   
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Ayrımcılık Kavramı Bağlamında Green Book Filminin Değerlendirilmesi 

2 Temmuz 1964'te dönemin ABD başkanı Lyndon Johnson tarafından 

imzalanarak yürürlüğe giren 1964 Medeni Haklar Yasası ile ABD’de siyah ırka mensup 

kişilere okullarda, kamusal alanlarda ve işe alımda yapılan negatif ayrımcılığa son verilir. 

1964 yılında imzalanan  Medeni Haklar Yasası ile sağlanan anayasal güvenceye rağmen 

ABD’de bu gün bile ırk ayrımcılığından kaynaklanan uygulamaları görmek mümkündür.  

Gereen Book filmi zaman ve atmosfer olarak bu tarihsel gerçeklikten yola çıkarak  

inşa edilmiştir. 

CAPA Gazinosuna sadece beyazlar girebilir. Paranın satın alamayacağı şey yok 

gibidir. Ayrımcılık hemen kendini hissettirir: ”şişko Yahudi pisliğe söyle”. Tony eve 

gelen tamirci zencileri görünce keyfi kaçar. Karısının ikram ettiği limonatayı içen 

tamircilerin bardaklarını çöpe atar. Oysa iş görüşmesi için gittiğinde zenci piyaniste evde 

siyahi ağırladığından söz edecek kadar da kıvraktır.  Piyanist aynı zamanda özel uşak 

istediğini söyleyince Tony işi kabul etmez… Kimsenin uşağı olmam diyecek kadar da bir 

üstün ırk kibirli beyazdır.  

Yolculuk başlangıcında yaşanan veda sahnesi iki çocuklu kutsal beyaz aile imajı 

çizer. Güneye yapılacak yolculukta Tony’nin eline, can güvenlikleri için sadece 

zencilerin kalabilecekleri yerleri gösteren yeşil kitap tutuşturulur. 

Tony, dobran, saygısız, otlakçı, fırsatçı, kibirli aynı zamanda ırkçı eğilimleri de 

olan üstteki beyazdır. “Rusları ve Kübalı alçakları Kennedy keşke bombalasaydı” 

diyecek kadar da ırkçılığı denizaşırıdır. Üstelik “Pittsburgh’taki kadınların 

göğüslerinin New York’takilerden büyük olduğunu” söyleyerek ırkçılığını ülke içinde 

de sürdürür. Üstelik bu tavrıyla cinsiyetçi bir tavır da sergilemektedir. 

Yolculuk başladığı anda beyaz üstünlük kompleksini dışa vurur. Valizleri bagaja 

koymaz, arabada sigara içer, karısının ikisi için verdiği sandviçlerin hepsini yer,  yolda 

durup işer, üstelik cüzdanını da yanına alır, piyaniste güvenmez, beyaz atletle otelin 

balkonuna çıkar, ağzı bozuktur.      

https://tr.wikipedia.org/wiki/Lyndon_Johnson
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afroamerikan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afroamerikan
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Oysa Dr. Shirley, ince, saygılı, entelektüel, sanatçı kimliğiyle, otelin balkonunda 

robdöşambrınla oturacak kadar da görgülü ve zevklidir. Tony cüzdanını arabada 

bırakmazken, Dr. Shirley ona gerektiğinde harcaması için fazladan para verir. İkisi 

arasındaki karakter farklılıkları renkleri kadardır.   

 

Dr. Shirley, elit beyazların gittiği konser salonunda övgülere rağmen tek 

başınadır. Salonun dışındaki pencerede ise Tony ve diğer zenci şoför vardır. Irk 

ayrımcılığı ile birlikte sınıfsal ayrımcılık da belirgindir.  

 

Tony pencereden içeride Dr. Shirley’nin piyano çalışını seyrederken: “siyahi biri 

gibi çalmıyor; sanırım o bir dahi” diyerek hem ruhunun derinliklerindeki ırk 

ayrımcılığını dışa vurmakta hem de Dr. Shirley’i bu ayrımcılıktan muaf tutarak ona sahip 

çıkmakta. Böylece ikisi arasında ön yargılar yavaş yavaş kırılmaya başlar. 

 

Tony’nin lakabı Tony Lip’tir. Palavracı anlamına gelmektedir. Dr. Shirley 

“bununla gurur mu duyuyorsun? Sorusuna karşılık “bu sayede işi aldım” diyecek kadar 

da pişkindir. Tony yerden bulduğu yeşim taşını cebine atar, çöpleri koltuğa atar, içecek 

kutusunu arabanın camından yola fırlatır. Tony’nin kibirli beyaz kompleksli tavırlarını 

Dr. Shirley  düzeltme yoluna gider.  

 

Yolculuk sırasında Tony’nin dinlediği popüler zenci şarkıcıların isimlerini Dr. 

Shirley’nin bilmemesi üzerine, Tony:”Yapma doktor bunlar senin insanların, bunları 

nasıl tanımazsın” ifadesiyle yönetmen hem Tony’nin içselleştirdiği ırk ayrımcılığını 

vurgulamakta hem de aynı ırklar arasındaki sınıfsal ayrımcılığa dikkat çekmektedir. 

 

Güneye doğru süren yolculuk boyunca, bir sonraki durakta verilecek konser 

hazırlıkları sırasında, istenilen marka piyanonun hazır olmaması üzerine sahne sorumlusu 

teknisyenin: “gündüz feneri bunlar önüne ne koysan çalar” ifadesiyle ırk 

ayrımcılığının ülke düzeyinde ne kadar yaygın bir durum arz ettiğini göstermektedir. Bu 

ifade üzerine Tony’nin sahne sorumlusunu dövmesi Dr. Shirley’le olan insani bağlarının 

güçlenmekte olduğunu göstermektedir.  
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Yolculuk boyunca aralarında başlayan yakınlaşmaya rağmen, Tony’nin sürekli 

siyahi kelimesini kullanıyor olması, ırk ayrımcılığının ne kadar derinlerde olduğunu 

göstermektedir. Bunun üzerine Dr. Shirley : ”benim hakkımda çok ön yargılısın Tony” 

Tony: “ben iyiyim” .   

 

Dr. Shirley: “hayır hayır sen iyi değilsin, sen kötüsün”, ifadesiyle yönetmen 

ırkçılığın altını çizmektedir. 

 

Tony araba içinde yediği kızarmış tavuklardan Dr. Shirley’ide eliyle yemesi için 

zorladığı gibi kemiklerini de hep birlikte arabanın camından dışarıya atarlar. Dr. Shirley  

Tony’i dönüştürdüğü gibi, Tony’de Dr. Shirley’i dönüştürmektedir. Bu onları birbirlerine 

biraz daha yaklaşmıştır. 

 

Güneye doğru inildikçe işler daha da zorlaşır. Dr. Shirley sadece zencilerin kaldığı 

otelde  süslü bir uşak olarak görülür. Böylece aynı ırklar arasındaki sınıfsal farklılığın altı 

bir kez daha çizilir. Bu davranışlardan rahatsız olan Dr. Shirley bara gider. Ancak 

zencilerin oraya girmesi imkansızdır; ve beyazlar tarafından dövülerek cezalandırılır. 

 

En çarpıcı bölümlerden biri de arabanın su kaynattığı sahnedir. Son model aracıyla 

beyaz şoförün arabasını kullandığı  zenci Dr. Shirley bir tarafta, tarlada çalışan zeni işçi- 

köleler diğer taraftadır. Zenci zenciye bakmaktadır. Ancak bir tarafta köle zenciler diğer 

tarafta efendi zenci vardır. Böylece sınıfsal farklılıklar bir kez daha vurgulanmaktadır. 

 

Bir sonraki konser salonunda piyano resitaline ara verilmiştir. Dr. Shirley tuvaleti 

kullanmak ister ancak görevli onun içerideki tuvaleti kullanmasına izin vermez, 

dışarıdaki barakaya yönlendirir. Irk ayrımcılığı bir kez daha kendini göstermiştir.  

 

Dr. Shirley, tuvalet için zencilerin kaldığı bir buçuk saatlik mesafede motele itmek 

zorunda kalır. Tony ormana yapabileceğini söyler. Dr. Shirley ise hayvanlar ormana 

yapar diyerek kızar.  Bunun üzerine Tony’nin, “yapma doktor burada kuralları ben 

koymuyorum” çıkışına Dr. Shirley’nin yanıtı anlamlıdır: “peki kim koyuyor”. Burada 
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Tony özelinde beyazlar üzerinden ırk ayrımcılığını  genele, devlete ve devletin resmi 

ideolojisine taşımıştır.  

 

Dr. Shirley ‘in zorlu güney turnesini yapmaktaki asıl amacının; güney 

eyaletlerinde hala etkisini sürdüren ırkçı uygulamalara karşı bir farkındalık yaratma 

düşüncesi olduğu orkestranın beyaz üyeleri tarafından Tony’ye anlatılır. Dr. Shirley, aynı 

turnenin kuzey eyaletlerindeki ederi üç katı olmasına rağmen, ülkede oluşmasını istediği 

ayrımcılığı dışlayacak hümanist yaklaşımın yerleşmesi için böyle bir turneye çıkmıştır. 

 

Konser arasında alış-veriş yapmak için kent merkezine indiklerinde, girdikleri 

konfeksiyon mağazasında, Dr. Shirley’e almak istedikleri takım elbiseyi, tezgahtar zenci 

diye denetmeden peşin para ister. Yönetmen bir kez daha Amerika’da ırkçılığın tüm 

toplum katmanlarında yaygın olduğunu göstermek ister. 

 

Güney eyaletlerine ilerledikçe konser salonunda, kasabada, yolda,  otelde, 

sokakta, yolda karşılaştıkları arabalarda adeta ırkçılığın ayak izlerini sürerler. Dr. Shirley 

hem zenci hem de farklı cinsel eğilimleri olan biridir. Biraz eğlenmek için gittiği saunada 

polisler tarafından basılır. Devletin görünen bu somut ırkçı yüzüyle ilk karşılama şiddet 

doludur.  Tony polislere rüşvet vererek Dr. Shirley’i kurtarır. Dr. Shirley’in kurtulduğuna 

sevinmek yerine “davranışın çok yanlıştı” diyerek ahlaki normların neler olması gerektiği 

yönünde de bir ders verir. Dr. Shirley Leningrad Devlet Konservatuarı’na kabul edilen 

ilk zencidir. İyi bir eğitim almıştır ve sıkı bir entelektüeldir. Tüm bu iyi vasıflarına rağmen 

hem bir aile babası olmaması hem de farklı cinsel eğilimleri ile verilmek istenen pozitif 

mesaj gölgelenmektedir. 

 

Bir başka eyalete giden ve geceye kalan yolculuklarında polisler tarafından 

durdurulurlar. Polis, Dr. Shirley’i kastederek, “o gece dışarıda olamaz, burası günbatımı 

kasabası” ifadesiyle devletin görünen ideolojik ırkçı yüzünü bir kez daha dışavurur. 

Üstelik polis Tony’nin zenci birinin şoförlüğünü neden yaptığını anlayamaz ve kökenini 

öğrenmek ister. Tony İtalyan kökenli olduğunu söyleyince de, demek bu yüzden 

şoförüsün diyerek beyazlar arasındaki ırk ayrımına da dikkat çekilir. Tony arka arkaya 

gelen hakaretlere karşı polisi pataklar ve sonunda kodesi boylarlar. Üstelik yetişmeleri 
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gereken çok önemli bir  konser vardır ve Dr. Shirley başkanı arayarak hapisten 

kurtulabilirler. Dr. Shirley Tony’nin şiddet gösterisi karşısında kızgındır ve Birleşik 

Devletler Adalet Bakanlığı’nı zor durumda bıraktıklarını söyler. Tony’nin kaba kuvvetle 

çözmeye alışkın oldukları sorunları Dr. Shirley  her türlü adaletsiz, ırkçı ve ayrımcı 

uygulamalara karşın yasalar çerçevesinde çözme eğilimindedir. İkisinin arasındaki 

kültürel farklılıkların altı bir kez daha çizilir.   

 

Tony, Dr. Shirley’i elitist olmakla suçlar. Yolculuk sırasında arabada dinledikleri 

siyahi pop şarkıcıların isimlerini bilmediğini söyleyerek, “ben senden daha siyahiyim” 

der. Dr. Shirley bunu üzerine “Küçük Richard’ı tanımak seni benden daha fazla siyahi 

yapıyor öyle mi? sorusunu yöneltir. Tony, “Broklyin’de yaşıyorum. Babam, ailem hep 

aynı sokakta yaşadık. Ben günlük ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. Oysa sen tahtta 

oturuyorsun. Ben senden daha siyahiyim”.  ifadesiyle aralarındaki farklılıkların sadece 

ırk temelli olmadığını daha derinde sınıfsal farklılık olduğunu da hissettirir.  

 

Dr. Shirley sahneden aşağı indiği anda hemen siyahi olduğu hatırlatılır. 

Mücadelesinde tek başınadır. Kendi insanları bile onu kabul etmez. Onların gözünde 

süslü şeydir. Ancak uşak olabilir.  Çünkü sınıfsal farkla birlikte onlara da 

yabancılaşmıştır. 

 

Dr. Shirley, yeterince siyah değilsen, yeterince beyaz değilsen, yeterince erkek 

değilsen o zaman ben neyim Tony diyerek Tony ile dertleşir. Yolculuk sırları ve yol 

boyunca tanıklık ettikleri ayrımcı davranışlar onları bir birlerine yaklaştırır. Dr. Shirley 

için deha yeterli değildir, önemli olan insanların kalbini değiştirecek cesarettir.  

 

Verecekleri son konser de gösterişli bir restorandadır. Tony dahil tüm orkestra 

restoranda yemek yerken, siyahi olması nedeniyle, kurallar gereği Dr. Shirley’nin üstelik 

birazdan sahne alacağı salonda yemek yemesine izin vermezler. Yolculuk boyunca 

yaşadıklarının üstüne bu kadarı fazladır. Tony “şu pisliklerde uzaklaşalım” diyerek Dr. 

Shirley’i mekanı terk etmeye ikna eder. Aynı zamanda özel bir kulüp olan restoranda 

çalmayı reddederek  siyahilerin takıldığı Orenge Bar’a giderler. Dr. Shirley siyahi barda 

müthiş bir konser vererek siyahilerin noellerini kutlar. Beyazalar arasındaki, kibirli, 



 

34 

 

sevgisiz, ayrımcı ortam gitmiş yalnızca insan olmanın mutluluğu gelmiştir. Hep birlikte 

şarkılar söyleyip, dans ederler. Bu buluşma ikisini de mutlu etmiştir. Aralarındaki bağlar 

daha da güçlenir. Ancak Tony noel yemeğine yetişmek üzere ailesine söz vermiştir. 

Hemen yola çıkmaları gerekir. Küzeye döndükçe hava soğumuştur ve yol karla kaplıdır. 

Polisler yine durdurur. Son yolculukta ilk defa devletin şevkatli yüzü hissedilir. Polis 

yolun karlı olduğunu ve dikkatli gitmelerini tembihler. Yolculuk Tony ile Dr. Shirley 

arasındaki duvarları yıktığı gibi kuzeyde devletin de ayrımcılığa yaslanan uygulamalarını 

terk etmeye başladığı mesajı verilir.  

 

Eve doğru yola çıktıklarında Tony’yi  uyku bastırır ve yola devam edemez. Dr. 

Shirley  ne pahasına olursa olsun Tony’yi noel yemeği için ailesine yetiştirmeye 

kararlıdır. Tony arka koltukta uyurken Dr. Shirley  direksiyona geçer. Adeta roller 

değişmiştir.  Dr. Shirley Tony’i tam zamanında ailesine yetiştirir. Şimdi ayrılık 

zamanıdır. Birbirlerine sıkı iki dost olarak sarılırlar.  

 

Tony Noelde ailesine  kavuşmanın mutluluğuyla oldukça neşelidir. Kapı çalar. 

Tony açmak için kapıya gider ve elinde şampanya şişesiyle Noel’e gelen Dr. Shirley’dir. 

Karısı ve Tony çok mutlu olurlar. Sofraya bir tabak daha ilave edilir.  

 

Film boyunca zenci-beyaz, köle-efendi, biz ve öteki kavramları sorgulanır. Dr. 

Shirley’nin siyahi olması yanında farklı cinsel eğilimi olmasıyla Amerikan ideolojisi için 

ayrımcılık daha da belirginleştirilir.   

 

Zenci-beyaz ayrımı üzerine inşa edilmiş olan Amerika’nın ırkçı ideolojik 

yaklaşımı sekiz hafta boyunca güneye yapılan yolculuğun her noktasında vurgulanır. 

Zencilere dönük ırkçılık adeta  toplumun en derin dokularına nüfus etmiştir.  

 

Filmin penceresinden bakıldığında sınıfsal farklılıklar da bir o kadar derindir. 

Üstelik sadece zenciler ve beyazlar arasında da değildir. Sınıfsal ayrımcılıklar beyazlarla 

beyazlar arasında, zencilerle zenciler arasında ve nihayetinde zencilerle beyazlar arasında 

uçurumlar yaratmaktadır. Şoförüyle arka koltukta yolculuk eden Dr. Shirley tarlada adeta 

köle olarak çalışan ırkdaşlarının yanında üst sınıfı temsil eder. Paraların su gibi ortaya 
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saçıldığı ve beyaz zenginlerin gittiği New York’taki barda çalışan Tony ancak 

bodyguardlık yapabilir. Üst sınıf açısından paranın satın alamayacağı bir şey yoktur. 

Zencilerle beyazlar arasındaki fotoğraf ise adeta köle efendi ilişkisini göstermektedir.  

 

Dr. Shirley’in ırkçı güneye yaptığı yolculuktaki asıl amacı da bu ayrımcılığın 

ortadan kalkması için tıpkı “Bir Düşüm Var” manifestosuyla Amerikan halkına seslenen 

Martin Lüther  King gibi bir başlangıç yapmaktır. Çabalar boşuna değildir. Yolun başında 

belirgin bir şekilde ırkçı yaklaşımlara sahip Tony için yolun sonunda Dr. Shirley sıkı bir 

dost olmuştur. Beyazları ırkçı pislikler olarak suçlayacak kadar da ayrımcılık karşısında 

duran bir tavır geliştirebilmiştir. Dr. Shirley en azından yola çıkmaktaki amacına 

ulaşmıştır. Tony her Amerikalı beyaz gibi sahip olduğu ırkçı tavırları terk ederek Dr. 

Shirley ile sıkı bir dostluk geliştirmiştir. Başlangıçta oldukça katı olarak çizilen her iki 

karakter yolculuk boyunca dönüşerek ve birbirlerine daha da yaklaşarak aradaki duvarları 

yıkmışlardır.  

   

 

2.3.2. It is a Free World  

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Ken Loach  

Senaryo: Paul Laverty  

Oyuncular: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek  

Yapım: İngiltere 

Yapım Yılı : 2007 

Tür: Dram 

Ödüller: 2007 Venedik Film Festivali Altın Osella, En İyi Senaryo Ödülü. 

 

https://www.imdb.com/name/nm0516360/?ref_=tt_ov_dr
https://www.imdb.com/name/nm0491956/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/name/nm1663573/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm0254927/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm2022053/?ref_=tt_ov_st_sm
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Resim 2. It’s a Free World Film Afişi 

Konusu 

 

Angie, İngiltere’ye gelen göçmenlere günlük işler bulan bir iş bulma firmasında 

satış sorumlusu olarak çalışmaktadır. Kocasından ayrılmış dul bir kadın olan Angie, 10 

yaşındaki oğlu Jemmy’nin sorumluluğunu üstlenmenin zorluğuyla arkadaşı Rose ile 

birlikte aynı evde yaşamaktadır.   

 

30’lu yaşlarda alımlı bir kadın olan Angie akşam iş yemeğine gittikleri kulüpte 

patronunun tacizine uğrar. Angie tepki gösterip yemeği terk eder. Sonraki günde 

işyerinden çıkışı verilir. Artık işsizdir, bankada birikmiş parası yoktur ve kredi kart 

borçları vardır. Çalışmak ve oğlu Jemmy’nin okul masraflarını karşılamak zorundadır.  

 

Göçmenlere günlük iş bulma işini birlikte yapmak üzere arkadaşı Rose’u ikna 

eder. İzinsiz, ruhsatsız, belgesiz olarak kağıt üstünde kurulu şirket için arkadaşlarının barı 

arkasındaki boş arsayı kullanırlar.  
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Angie cazibesini de kullanarak patronlara göçmen işçi ayarlamaya başlar. İşler 

giderek büyür, sorunlarda. Patronlar işçilere paralarını vermez, Angie’ye göre yapılacak 

bir şey yoktur.  

 

Babası yaptığı işin yanlış olduğunu söylemesine rağmen onun gibi fakir yaşamak 

istemediğini söyleyerek reddeder. Bir taraftan da göçmenlere ev kiralama işine girişirler. 

İşler büyür ancak haftalardır işçilerin parasını ödemeyen firma kapısına kilit vurmuştur. 

Angie elindeki karşılıksız çekleri göstererek, göçmenleri başından savar.  

 

Yeterli para kazanmışlardır ve şık bir ofis tutarak işlerini yasal düzeye taşımayı 

planlarlar. Ancak paralarını ödemedikleri işçiler evini basıp evdeki birikmiş tüm parasını 

alırlar. Hala 30.000 Sterlin alacakları vardır. Oğlunu ve ailesini öldürmekle tehdit ederler. 

Angie parayı kazanmak için yeni kurbanlar bulmak üzere Ukrayna yolunu tutar.        

 

Ayrımcılık Kavramı Bağlamında İşte Özgür Dünya Filminin Değerlendirilmesi 

 

1980’li yılların İngiltere’si. İngiltere başbakanı olan Margaret Thatcher, Amerika 

Başkanı Reagan ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alacak olan Neoliberalizm 

politikalarını uygulamak üzere harekete geçer. Tüm dünyaya serbest pazar ekonomisi 

olarak dayatılan ve çağdaş kapitülasyonlar olarak nitelendirilen, özünde  sermayenin 

serbest dolaşımını hedefleyen ekonomi politikaları sonucu pek çok ulusal işletme 

uluslararası sermaye karşısında kepenk kapatır. Bu ekonomik uygulamalar, Ortadoğu ve 

Afrika’da kıtlık ve savaşlara yol açar. Savaşlar, bölgesel katliamlara dönüşür ve bunun 

sonucu olarak da batı ülkelerine göçmen akını başlar. Uzun yıllar varlığını sürdürecek bu 

politikaların etkileri, ülkelerin sosyoekonomik yapılarında günümüze kadar sürecek olan 

yıkımlara neden olur. 

İşçi sınıfının yönetmeni olarak bilinen Ken Loach’un 2007 yılında çektiği  “İşte 

Özgür Dünya”  filmi, yoğun olarak serbest pazar ekonomisine dayalı ekonomi 

politikalarının yarattığı göçmen sorununa dönük olarak İngiltere’de, Londra’nın arka 

sokaklarında göçmen işçilerin yaşadığı trajediyi konu edinir. İşçi sınıfından gelen 

Angie’nin bakışıyla göçmen işçilerin çaresizliği üzerinden sınıf atlama hikayesi anlatılır. 
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İngiltere demokrasinin beşiği olarak bilinir. Batının en özgür ülkesidir. 

Vatandaşlar yasalar karşısında eşittir ve insan hakları yasaların güvencesi altındadır. 

Filmin ismi “İşte Özgür Dünya” bu algıya ironik bir gönderme yapar. İşte sizin özgür 

dünyanız. Algı öyledir, ancak gerçekler bambaşkadır.  Burası özgür bir dünya, ancak 

sadece zenginlerin her istediğini yapabildiği bir özgürlük. Yoksul ve üstelik de 

göçmensen  bırakın özgürlüğü, insan yerine bile konulmazsın. İmaj özgür dünya, hakikat 

ise efendi köle ilişkisidir. 

 

Film, çalışma yaşamındaki cinsiyet ayrımcılığının vurgusu ile başlar. Angie 

çalışmaktan canı çıkmıştır ancak yine de yeterli kazancı elde edemez. Oturduğu evi 

arkadaşı Rose ile  paylaşır, kredi kartı borçlarına yetişemez. Üstelik tacize uğrar ve tepki 

gösterdiği için de işten kovulur. Kadın emeğinin sömürüsü had safhadadır. Angie, “ 

üniversite mezunusun, adeta paspas muamelesi görüyorsun, ne kazanıyorsun, yıl sonunda 

ikramiyeyi kim alıyor” sözleriyle yaşanan emek sömürüsü ve cinsiyet ayrımına isyan 

eder. Angie, hem devletin resmi ideolojisi olan kapitalist sistemin dayattığı sömürüyle, 

hem de erkek dünyasının değerleriyle mücadele eder.  

 

“Artık emir almak yok emirleri biz vereceğiz” sözüyle Angie, sömürülmektense, 

sömüren olmaya, kurban olmaktan, sömürücü olmaya karar verir.  “Bırakınız yapsınlar, 

bırakınız geçsinler”   sözünde özetlenen sermayenin önündeki tüm engelleri ortadan 

kaldırmaya odaklanan sistemin ideolojisinin bir uzantısı olarak Angie, belgesiz, izinsiz, 

ruhsatsız, boş bir arsada sanal bir firma üzerinden iş çevirmeye başlar. İşe başladığı an 

önceki sınıfsal kimliğini bir kenara koyarak, iş vereceği kişilerden saat başı ücretli, 

yevmiyeci ifadesiyle, makine gibi söz eder. Gelip arsada dikileceklerdir. Ülkelerinde 

açtırlar, Angie onlara bir şans vermektedir. Özgür olduğu söylenen ülkede, göçmenler, 

sigortasız ve güvencesiz olarak adeta köle gibi çalıştırılacaktır. Çaresiz göçmenlerin 

emeği üzerinden servet kazanma hırsındaki işçi kökenli Angie, taraf değiştirerek hırslı bir 

sömürücüye dönüşür. Motosikletiyle özgür kadın imajı çizer. İşini tacizden dolayı 

kaybetmesine rağmen, vücudunu teşhir ederek patronlarla iş bağlantıları yapar. Hatta 

kiralamak üzere göçmen işçi bulabilmek için Polonyalı Koral ile yatağa bile girer. Sistem 

her açıdan sömürü mekanizması üzerine kurulmuştur. Ancak bundan sonrasında Angie, 
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kendi dışındaki dünyanın geri kalanına karşı hiçbir sorumluluk hissetmeden, acımasızca 

kendi çıkarı peşinde koşacaktır. 

 

Angie’nin iş aldığı patron Polonyalı işçilerden şikayet eder; “ellerinde bir kağıt 

parçasıyla beni delirtiyorlar, eskiden önlerine bakarlardı” ifadesiyle göçmen işçiler 

üzerine efendi köle ilişkisi kurmak istemekte hem de milliyetçilik yapmaktadır. Sistemin 

sağladığı garanti ile, hiçbir yasal sorumluluk altına girmeden bir gecede hepsini gönderip 

Angie’den yenilerini ister.  

 

Sabah minübüslerle işçileri fabrikalara gönderen Angie, adeta balık istifi 

doluşturduğu işçileri hepiniz biraz fazla şişmansınız diyerek aşağılar. Başta belgesi 

olmayanlara iş vermeyen Angie daha fazla para kazanmak için kaçak göçmenlere de iş 

vermeye başlar. 

 

Özgür dünyanın, kapitalist üretim ilişkisiyle, üzerine basıp yükseldiği modern 

görünümün perde arkası çaresiz işçilerin emeğinin acımasızca sömürüldüğü 

basamaklardır. Hizbe barakalarda yaşayan işçilerin yasal ücretin çok altında olan paraları 

dahi ödenmez. Londra’nın 3. Dünyası’nda hepsine iş vaad edilmiştir, yalan söylenmiştir, 

ücretleri ödenmeden ortada bırakılmışlardır. Koral, bu ülkede yalanlardan bıktım  diyerek 

acımasız sömürü çarkına karşı isyan eder.  

 

Angie işleri büyütür, işçi kiralama yanında, göçmenlere ev kiralama işine de 

girerler. Kaçak göçmenlere de iş vermeye başlarlar, hatta daha fazla para kazanmak için, 

kaçak göçmenlere sahte pasaport çıkartacak kadar yasadışı zemini zorlar. Para  kazanma 

amacında her yol mubahtır. Koral’a vergi ödediklerini söyler, işçilerden bunun için 

kesinti yapar, “bu ülkede işler bu şekilde yürür” derken emperyal bakışı yansıtır. Oysa ki 

yaptıkları her şey yasadışıdır. Yaptıkları yasadışı da olsa sistem bundan dolayı bir 

cezalandırmaya gitmez. Ülkenin marketlerindeki ucuz ürünler ancak bu şekilde raflardaki 

yerini alır.  

 

Angie işleri büyüttükçe daha da acımasızlaşır. Boş arsada sabahleyin iş almak için 

bekleyen işçilere seslenişi tam bir sömürge bakışıdır. Öğrenci olduğunu söyleyen birini  
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yalancı olmakla suçlar, diğerlerine sen bir işe yaramazsın, sana iş yok, sen tembel bir 

hippisin, benden asla iş alamazsın evine git, sen fazla yaşlısın diyerek kovar. Tüm bu 

olanları oğlu ve babası büyük bir şaşkınlık içinde izler. Babası işçilere çok saygısız 

davrandığını söyler, Angie aldırmaz. İş ve ev arkadaşı Rose da ondan aşağı kalmaz. Angie 

sokakta kalan İranlı kaçak göçmen aileyi, çocuklarına acıyarak evine alır. Onlara kalacak 

yer ayarlar, karınlarını doyurur. Rose sen rahibe Teresa değilsin, dışarıda onlardan 

binlerce var  diyerek karşı çıkar.  

 

Babasının göçmen işçilerin ülkeye gelmesine karşı çıkmasına Angie, o zaman 

milliyetçi cepheye git diyerek karşılık verir. Babasının  oğlu Jemmy’nin ileride Kosovalı, 

Romanyalı işçilerle rekabet etmek zorunda kalacağı endişesi tipik bir 1. Dünya refleksini 

yansıtır. Irkçı bir bakışı da sergilemesine karşın, öğretmen, doktor, hemşire buraya gelip 

boğaz tokluğuna garsonluk yapıyor, bunu kime faydası var ki, oysa ülkesinde yararlı 

olabilir düşüncesine karşın Angie baba onlar işsiz, aç, ben onlara iş veriyorum. Tamamen 

yanlış anlamışsın, yüzü gülen tüketiciler, bunu süpermarketlerde görebilirsin diyerek 

yaptığı işi meşrulaştırırken tam bir kapitalist gibi konuşmaktadır. 30 yerden kovuldum, 

canıma okundu. Senin gibi fakir kalmak istemiyorum, o zaman çürürüm der Angie. 

Zaman değişti, işler artık böyle yürümüyor. Dışarıda büyük bir dünya vardır ve 

göçmenlerin durumu kimin umurundadır ki. Babasının asgari ücreti veriyor musun sorusu 

ise cevapsız kalır. Baba, bu işten patronlar ve efendiler dışında kimse bir çıkar 

sağlamıyor. Onlardan başkasının yüzü gülmüyor ifadesiyle Angie’nin sömürü çarkını 

meşrulaştırmasına karşı çıkar.   

 

Ancak Angie kısa zamanda sistemin çarklarının nasıl döndüğüne acı bir şekilde 

tanık olacaktır. İki haftadır işçilerin parasını ödemeyen büyük patron, verdiği karşılıksız 

çeklerle ortadan kaybolur. Angie elinde çeklerle kalakalmıştır. Onu işçilerin hışmından 

Karol kurtarır. Karol, sesimi duyduklarında, bize baktıklarında, bir emir verdiklerinde,  

gözlerinde görebiliyorum, ben hizmetçi değilim, İngiltere zor bir yer diyerek ülkesine 

döneceğini bildirir. 

 

Rose, işçilere ellerindeki paradan vermek isteyince Angie razı olmaz ve istersen 

kendi payından ver burası özgür bir ülke diyerek olumsuz yanıt verir. Paraları vardır, jip 



 

41 

 

alıp şık bir ofis tutarlar. Bundan sonraki işleri yasal zeminde olacaktır. Ancak büyük bir 

grup Ukraynalı işçi talebi Angie için son defa olacaktır. Böylece yeni ofisin masraflarını 

da çıkarmayı planlar. Her şeyi halleder, ancak kalacak yer sorunu vardır. İşçilerin kaldığı 

barakalara gidince hiç boş yer olmadığı söylenir. Angie’nin de kamp alanını polise ihbar 

ederek tüm işçilerin sınır dışı edilmesini göze alacak kadar, para hırsıyla, gözü 

dönmüştür. Rose’un para için yapamayacağın bir şey var mı sorusuna Angie, büyük 

ihtimalle yok yanıtını verir. Para ile bütün kapılar açılacaktır.  

 

Ancak düşündüğü gibi olmaz o da sonunda bir kurbandır. Sistem sadece en 

tepedekilerin yararına işler. Parasını vermedikleri işçiler evi basıp tüm parasını alırlar. 

Hala ödemesi gereken 30.00 Sterlin kalmıştır. Son çare olarak yine başa döner. Ukraynalı 

işçileri ülkeye getirmek üzere yola çıkar. Yine başladığı yere geri dönmüştür. Ne Angie 

kendini kurtarabilmiş ne de göçmen işçiler bulundukları sefaletten kurtulabilmiştir. Angie 

düştüğü çukurdan kurtulamaz, daha da batar. Kazanan çaresiz işçilerin alın terini sömüren 

büyük patronlardır. Angie yaşananlar karşısında kendine bir şey olmayacağını 

düşüncesiyle sisteme hizmet ederken, aynı sistem dişlileri arasına alıp onu da yok eder. 

Babasının dediği gibi sistem birkaç patronu zengin etmektedir. 

 

Cinsiyet, ırk ayrımcılığı ve sınıfsal çatışma temalarına yaslanan film, Angie 

karakteri üzerinden yaşanan önyargıları, kalıpyargıları ve ayrımcı yaklaşımları gün 

yüzüne çıkarmaktadır. Bir tarafta emek, diğer tarafta sermaye. Baştan sona film bu 

çatışma üzerine ilerler. Bir tarafta kadın diğer tarafta egemen erkek bakışı vardır. 

Angie’nin baştan sona verdiği savaşın diğer boyutu cinsiyet ayrımı üstünedir. 3. Dünya - 

1. Dünya, eklenti-hakiki, göçmen-yerli ve gelişmiş ülke farklılıklarının altı ırk ayrımcılığı 

kapsamında çizilir. Sömürgecilerin yaptıkları işverenin gözünden anlatılır. Ekonominin 

merkezinde göçmenlerin ucuz emek gücü yer alır. Filmin asıl vurgusu sınıfsal çatışma 

üstünedir. 

2.4. Türk Sinemasından Seçilen Filmlerin Çözümlenmesi 

Türk Sineması’nda örneklem kapsamında konu ile doğrudan ilişkili olmaları 

nedeniyle yönetmen, Yeşim Ustaoğlu’nun 1999 yılında çektiği “Güneşe Yolculuk” filmi 

ile yönetmen, Derviş Zaim’in 2010 yılında çektiği “Gölgeler ve Suretler” filmi, 
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ayrımcılık, önyargı ve  kalıpyargı kapsamında incelenmek üzere seçilmiştir. Seçilen 

filmler tarihsel eleştiri, ideolojik eleştiri ve sosyolojik eleştiri bağlamında incelenecektir 

  2.4.1. Güneşe Yolculuk 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 

Senaryo: Yeşim Ustaoğlu 

Yapımcı: Behruz Haşemyan 

Yapım: Türkiye, Hollanda, Almanya 

Yapım Yılı : 1999 

Oyuncular:  Nazmi Kırık, Nevruz Baz, Mizgin Kapazan, Lucia Marano, Ara 

Güler,  

Hasan Yıldız, Ercüment Balakoğlu, İsmail Yıldız, Berceste Akgün. 

Film müziğinin bestecisi: Vlatko Stefanovski 

Tür: Dram 

Ödüller: 49. Berlin Film Festivali – Jüri Özel Ödülü, Kudüs Film Festivali – Barış 

Ödülü, São Paulo Uluslararası Film Festivali – Uluslararası Jüri Ödülü 

Festróia – Tróia Uluslararası Film Festivali – Jüri Özel Ödülü 

https://www.google.com/search?q=g%C3%BCne%C5%9Fe+yolculuk+y%C3%B6netmen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEorKjE00RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1il0w_vyUs9Oj9VoTI_J7k0pzRbofLwtrzUktzUPAAoXLptRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqrfOB9LXmAhWlTRUIHZhSDNMQ6BMoADAfegQIDBAK
https://www.google.com/search?q=Ye%C5%9Fim+Ustao%C4%9Flu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEorKjE0UQKzMzJKspIMtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlaByNSj8zNzFUKLSxLzj8zPKQUALVNy70UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqrfOB9LXmAhWlTRUIHZhSDNMQmxMoATAfegQIDBAL
https://www.google.com/search?q=g%C3%BCne%C5%9Fe+yolculuk+senaryo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEorKjE00ZLITrbST8vMyQUTVsXJRampeQU5iZWLWCXTD-_JSz06P1WhMj8nuTSnNFuhODUvsagyHwDDaVkWRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqrfOB9LXmAhWlTRUIHZhSDNMQ6BMoADAhegQIDBAS
https://www.google.com/search?q=Ye%C5%9Fim+Ustao%C4%9Flu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEorKjE0UQKzMzJKspIMtCSyk6300zJzcsGEVXFyUWpqXkFOYuUiVoHI1KPzM3MVQotLEvOPzM8pBQA953W8RwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqrfOB9LXmAhWlTRUIHZhSDNMQmxMoATAhegQIDBAT
https://www.google.com/search?q=g%C3%BCne%C5%9Fe+yolculuk+yap%C4%B1mc%C4%B1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEorKjE00RLLTrbST8vMyQUTVgVF-SmlyalFi1il0w_vyUs9Oj9VoTI_J7k0pzRboTKx4MjG3OQjGwGLNcjtRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqrfOB9LXmAhWlTRUIHZhSDNMQ6BMoADAiegQIDBAW
https://www.google.com/search?q=Behruz+Ha%C5%9Femyan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEorKjE0UQKzTXLzknLNtMSyk6300zJzcsGEVUFRfkppcmrRIlYBp9SMotIqBY_Eo_NTcysT8wBzY7dARQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqrfOB9LXmAhWlTRUIHZhSDNMQmxMoATAiegQIDBAX
https://www.google.com/search?q=g%C3%BCne%C5%9Fe+yolculuk+film+m%C3%BCzi%C4%9Finin+bestecisi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEorKjE00RLOTrbST8vMyQUTVrmlxZnJi1h10g_vyUs9Oj9VoTI_J7k0pzRbASStkHt4T1XmkfmZeZl5CkmpxSWpyZnFmQCjnAHvUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqrfOB9LXmAhWlTRUIHZhSDNMQ6BMoADAgegQIDBAO
https://www.google.com/search?q=Vlatko+Stefanovski&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEorKjE0UeIEsU3ziktMtYSzk6300zJzcsGEVW5pcWbyIlahsJzEkux8heCS1LTEvPyy4uxMABT_73hDAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqrfOB9LXmAhWlTRUIHZhSDNMQmxMoATAgegQIDBAP
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Resim 3. Güneşe Yolculuk Filmi Afişi 

 

Konusu 

Tire’li Mehmet İSKİ’de çalışmaktadır. Zorduç’lu Berzan ise Yeni Cami önündeki 

tezgahında kaset satmaktadır. A Milli takımın galibiyetini hep birlikte kutlayan 

taraftarların coşkusu kahvelerden sokaklara taşar. Aralarından geçmeye çalışan arabaya 

kızan fanatik taraftarlar aracı tahrip eder. Onlara engel olmak isteyen Berzan ve 

Mehmet’in yolları ırkçı şiddetin gölgesinde kesişir. Fanatiklerin saldırısına uğrayan iki 

kafadar, kaçarak canlarını zor kurtarır. Mehmet bir iş hanının bekar odasında 

arkadaşlarıyla,  Berzan şehrin kıyısındaki bir gecekonduda kalmaktadır. 

Maruz kaldıkları sebepsiz ortak şiddet ikisini birbirine yaklaştırmıştır. İstanbul’un 

bulutlarla kaplı, sisli ortamında, cami ve milliyetçi sembollerin gölgesinde birlikte 

takılmaya başlarlar. Fonda sürekli ölüm oruçlarına ilişkin haberler geçmektedir. Mehmet 

bir gün bindiği minibüsün polislerce çevrilmesi sonucunda yanında bırakılan bir çantadan 

çıkan silahtan sorumlu tutulur. Üstelik üzerinde Berzan’ın verdiği Kürtçe bir kaset de 

çıkmıştır. Tutuklanır ve içeride bir hafta süren bir sorgulama sonucunda serbest bırakılır. 
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Ancak olay basında yer almıştır ve ırkçılar kapılarına kırmızı çarpı işareti koymuşlardır. 

Birlikte aynı odayı paylaştığı onu evde istemezler. Aynı nedenle işinden de kovulur. 

Nedensiz hüküm verilmiştir. Derdini kimseye anlatamaz. 

Berzan Mehmet’e otoparkta bekçilik işi ayarlar aynı zamanda kalacak yeri de 

olacaktır. Ancak kaldığı baraka da kırmızı çarpı işaretiyle boyanınca oradan da kovulur. 

Berzan’ın evine taşınır. Mehmetin yakın dostu Berzan ölüm orucu protestolarına katılan 

protest politik bir kimliktir. 

Berzan katıldığı bir gösteride gözaltına alınır ve sorgulama sırasındaki işkenceden 

dolayı ölür. Mehmet ve sevgilisi morga gidip Berzan’ın cenazesini teslim alırlar. Artık 

Mehmet için tek amaç, Berzan’ı kimsesizler mezarlığına değil, doğduğu topraklara, 

Zorduç’a götürüp orada toprağa vermektir.  

Daha önce çalıştığı otoparktan çaldığı kamyonete yüklediği Berzan’ın tabutuyla 

Zorduç yoluna çıkar. İstanbul’daki gibi yolculuk boyunca da her yerde yolculuk boyunca 

karşısına camiler ve militarist ambiyans çıkar. Sonunda Zorduç’a varır. Ancak memleket 

gibi Zorduç da boğulmuştur. Devlet tarafından yapılan barajın suları altında kalan 

Zorduç’un sularına tabutu bırakır. Askeri gözetleme kulesinin ardında güneş batmaktadır.      

Ayrımcılık Kavramı Bağlamında  Güneşe Yolculuk Filminin Değerlendirilmesi 

1990’lı yıllar Türkiye’si. PKK olayları nedeniyle ülkenin güneydoğusunda sıcak 

çatışmalar yaşanmaktadır. Ülkede çok sayıda faili meçhul cinayet meydana gelmiş, 

cezaevlerindeki tutuklular açlık grevi yapmaktadır. Büyük şehirlerde sık sık protesto 

gösterileri yapılmaktadır. Yeşim Ustaoğlu’nun 1999 yılında çektiği “Güneşe Yolculuk” 

filmi böyle bir dönemi anlatmaktadır. 

Filmin açılışında, su birikintileri içinde, şehrin çeperinde kalmış gecekondu 

görüntüsüyle birlikte Berzan’ın sınıfsal konumu belirlenmiş olur. Berzan Yeni Cami 

gölgesinde, bulutlu bir havada, tezgahını açar ve kasetçalara Kürtçe bir kaset koyar. 

Müzikle birlikte İstanbul’un çeşitli yerlerinden insan manzaraları akar. Berzan filmde 

hem emekçi sınıfa mensup olması, hem de Kürt kimliğiyle puslu İstanbul metropolü 

içinde konumlandırılır.  
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Bütün gözler Mehmet ve sevgilisinin bindiği troleybüsteki şortlu turist kızın 

üzerindedir. Erkek toplumun kadınları hapsettiği cinsiyetçi yaklaşım hemen kendini 

hissettirir.  

Kahvede erkekler tek vücut olarak büyük bir taşkınlıkla A Milli takımın maçını 

izlerler. A Milli takımın kazanması üzerine sevinçle birlikte şiddet dolu taşkınlık 

sokaklara taşar. Ellerinde Türk Bayrağı ile hep birlikte galibiyet kutlamalarını yapanların 

arasından geçmeye çalışan araç ve sahibi linç edilmeye kalkılır. Arabanın kaportası ve 

camlarını parçalarlar. Onları durdurmaya çalışan Mehmet dayak yiyen Berzan’ı 

kurtarmaya çalışır. İkisinin birden üzerine çullanan kitleden  ancak kaçarak canlarını 

kurtarırlar. A Milli takımı başarısını hep birlikte kutlamak  Nobran ırkçı şiddete kafi 

gelmez, kurbanlara ihtiyaç vardır. Bu şiddet karşısındaki insani isyanları Tire’li Türk 

Mehmet ile Zorduç’lu Kürt Berzan’ı ayrılmaz iki dost kılar. İkisi de memleketlerinin 

adını daha önce duymamıştır. Birlikte bilardo oynar, deniz kıyısına giderler. Berzan iki 

yıldır, Mehmet iki aydır İstanbul’dadır.  

Mehmet bir iş hanının bekar odasını arkadaşları ile paylaşır. TV tamir ettiği sırada 

haberlerde ölüm oruçlarına yer verilir. Mehmet ölüm oruçlarına karşı yapılan protesto 

gösterilerinde Berzan’ın da yaka paça tutuklandığını TV haberlerinde görür. Berzan’ın 

Kürt politik kimliğinin altı çizilmiş olur.  Berzan serbest kaldıktan sonra, ticaret gemileri 

gölgesinde, sisli boğaz kıyısındaki banka oturan iki arkadaş birbirlerini tanımaya çalışır. 

Mehmet’in İstanbul’a neden geldin sorusuna Berzan; espriyle karışık “martıları sevmeye” 

yanıtını verir. Ailesinden kimse kalmamıştır. Berzan’ın babası yapılan bir gece 

baskınında götürülmüştür. Berzan öldürüldüğünü söyler. Mehmet nereden biliyorsun 

deyince, bizim oralarda bir sürü insani alıp götürdüler bir daha da haber alamadık diyerek 

Kürt gerçeğini aktarır. Mehmet kız arkadaşından söz eder. Berzan “şehirli karılara 

güvenilmez” diyerek cinsiyetçi erkek bakışını sergiler. Erkeğin cinsiyetçi yaklaşımları 

yanında, Mehmet’in sevgilisi çalıştığı kuru temizlemede kadın patronu tarafından sürekli 

parasız, fazla mesaiye zorlanır. Sermayenin doğası gereği; kadın patron, kadın emeğini 

sömürmektedir. Sınıfsal ve cinsiyetçi ayrımcılık belirgindir. 

Mehmet bindiği minibüsün polis tarafından çevrilmesi sonucu sorgulanır. 

Oturduğu koltuktaki çantadan silah çıkmıştır, üstelik üstünde Berzan’ın verdiği Kürtçe 
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kaset bulunur. Polis tarafından ten ve saç renginden dolayı doğulu olarak algılanan 

Mehmet, Tire’li olduğu cevabına Polis “annen baban da mı Tireli” diyerek inanmaz. Salt 

dış görünümünden dolayı gözaltına alınır. Bir hafta sonra bırakıldığında üstünde işkence 

izleri vardır. Kaldığı iş hanındaki bekar evinin kapısı, ırkçılık ve mezhepçiliğin en bariz 

sembolü olan kırmızı X işareti ile boyanmıştır. Mehmet TV haberlerine konu olmuştur. 

Oda arkadaşları başlarının derde gireceği gerekçesiyle Mehmet’i istemez. Kaldığı evden 

olan Mehmet aynı gerekçeyle işyerinden de kovulur. Kürtlerle dostluğu Mehmet’e 

pahalıya patlar. Berzan Mehmet’e bir otopark işi ve kalacak bir yer bulur. Ancak 

Mehmet’e burada da rahat yoktur. Kaldığı barakanın kapısına da kırmızı X işareti konur 

ve işini kaybeder. Kürtlerle teması onun lanetine dönmüştür. Mehmet sonunda Berzan’ın 

evine sığınır.  

Ölüm oruçları bir tekrarlanan öge olarak kullanılmıştır. Filmin genel akışı içinde 

ölüm oruçlarına ilişkin TV ve radyo haberleri sık sık karşımıza çıkar. Kullanılan bayrak, 

cami vb. sembollerle sık sık milliyetçi ve dini göndermeler yapılır. Devlet, polis ve askeri 

gücüyle varlığını sürekli hissettirir. Mehmetçik ismini çağrıştıran Mehmet giderek 

Berzan’a dönüşür. Mehmet baskılar karşısında bir tepki olarak  kara saçlarını sarıya 

boyar.  

Berzan katıldığı bir gösteride polisin uyguladığı aşırı şiddet sonucu ölmüştür. 

Mehmet bu karanlık dünyada, kimsesizler mezarlığına, Berzan’ın bedenini 

bırakmayacaktır. Mehmet için Berzan’ın dünyasına yeni bir yolculuk başlar. Daha önce 

çalıştığı otoparktan çaldığı kamyonet ile Berzan’ın tabutunu Zorduç’a götürmek üzere 

uzun bir yolculuk başlar. Yolculuk boyunca polis kontrolleri, askerlerin üst aramaları 

devam eder.  Yolda karşılaştıkları pamuk işçileri ile aynı zamanda sömürü çarkının da 

altı çizilir.  

Sular altında kalmış harabe Hasankeyf’te karşılaştığı aile, bekledikleri duvar 

dibinde, o belirgin ayrımcılık sembolü olan kırmızı X işaret önünde, “umut İstanbul’a” 

göçmektedir. Bir taraftan bölgeyi terk etme nedenleri de devletin ve ideolojisinin baskısı 

altında yaşadıkları  ayrımcı uygulamalardır. 

Gece konakladığı hotelin önü sabah kalktığında tanklarla çevrilmiştir. Mehmet 

sarı saçlarını yıkayarak tekrar kara kafaya dönüşür. Artık bir Kürt gibidir. Trende 
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giderken gördüğü asker gözetleme kulesi otoriteyi bir kez daha hatırlatır.  Trende yanına 

oturan genç Mehmet’e nereli olduğunu sorduğunda Zorduç yanıtını verir. Ya sen nerelisin 

sorusunun cevabı ise Tire’dir. Tire’den askerliğini yapmak üzere Zorduç’a gitmektedir. 

Roller değişmiştir. Tireli Mehmet hemşerisi karşısında Zorduç’lu Berzan’a dönüşmüştür.  

Mehmet, “”keşke asker olarak gitmeseydin” diyerek yaşadıkları karşısındaki 

dönüşümünü dışa vurur.  

Devletin yaptığı baraj Zorduç’’u sular altında bırakmıştır. Her yar sular altındadır. 

Ortada ters dönmüş bir Zorduç tabelası, sular altında evler, minaresi görünen cami ve 

iktidarın ayrımcı yüzünü simgeleyen kırmızı X işareti ayaktadır. Köy boğulmuştur ancak 

Doğudan batıya iktidar ideolojisinin ayrımcı yüzü ülkenin her milimetre karesinde 

varlığını hatırlatmaktadır. Mehmet Berzan’ın tabutunu suya gömülmüş Zorduç barajına 

bırakır. Berzan’ın bedeni doğduğu topraklara kavuşmuştur. Baraj üzerinde uçuşan 

ördekler ölüm oruçlarında hayatlarını kaybedenlere bir göndermedir. Finalde, asker 

gözetleme kulesi ardında güneş batmaktadır.  

Filmde, Mehmet ve Berzan üzerinden Kürt ve Türk ayrımcı uygulamalarının altı 

çizilmiştir. Bu ayrım aynı zamanda sınıfsal bir ayrımdır. Mehmet’in kız arkadaşının 

emeğinin sömürüsü, pamuk işçileri, iş hanında tezgahları döndüren emekçiler sınıfsal 

ayrımcılığın örnekleridir. Aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığının da altı çizilmektedir. 

Resmi ideoloji, sahip olduğu iktidar mekanizmaları tarafından ırkçı, cinsiyetçi ve mezhep 

ayrımına dayanan uygulamalarla dayatılmaktadır. Filmin geneline yayılan ölüm oruçları 

resmi ideolojik baskılarına karşı mahkumların bedenleriyle yaptıkları bir karşı duruşu 

simgelemektedir. Film boyunca ırkçı, mezhepçi, cinsiyetçi ve sınıfsal ayrımcılık kaynaklı 

çatışmalar işlenmektedir. 

 

2.4.2. Gölgeler ve Suretler 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Derviş Zaim 

Senaryo: Derviş Zaim 

Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş, Popi Avraam, Settar Tanrıöğen 

Müzik: Marios Takoushis 
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Görüntü yönetmeni: Emre Erkmen 

Sanat yönetmeni Elif Tasçıoğlu 

Kurgu: Aylin Zoi Tinel 

Yapım Yılı: 2010 

Ödüller: 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kurgu, 

Siyad En İyi Film Ödülü, 22. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Film, En 

İyi Yönetmen, Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu 

 

Resim 4. Gölgeler ve Suretler Filmi Afişi 

 

 Konusu 

1963 yılında Kıbrıs’lı Rumlar, devletin işlevini yerine getiremediğini ileri sürerek 

anayasal değişiklikler isterler. Türkler bu talebe karşı çıkar. Kurdukları EOKA silahlı 
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örgütüyle Türklere karşı saldırılara başlarlar. Yönetmen Derviş Zaim’in “Gölgeler ve 

Süretler” filmi tam da bu dönemi anlatmaktadır.    

Karagöz oynatıcısı Salih ve kızı Ruhsar’ın yaşadıkları köye Rum milisler baskın 

düzenler. Her yeri yakıp yıkar, önüne geleni öldürürler. Baba kız, Salih’in geçmişte 

yaşanan bir gönül meselesi  yıllardır küs olduğu kardeşi Veli’nin yaşadığı köye sığınırlar. 

Rumlar ’la Türkler’ in birlikte yaşadığı köy nispeten sakin olmakla birlikte, orası da her 

an patlayacak olaylara gebedir. Salih ve kızının yardımına ilk koşan köydeki kafeyi 

işleten Rum Anna olur.  

Salih şekerini gerekçe göstererek yıllardır küs olduğu kardeşinin evinde kalmak 

istemez. Anna baba kızı arabasıyla şehre götürmek üzere yola çıkar. Ancak polisler köyün 

çıkışını kapatmıştır. Polisleri görünce Anna arabayı durdurur ve Salih’le kızının 

kaçmasına zaman kazandırır. Polisler Anna’ yı   tartaklar. Polislerden kaçan Salih ve 

Ruhsar yakalanmamak için yakındaki  bir mağaraya sığınır.  

Salih polisleri atlatınca dışarı çıkar ancak mağaraya geri dönmez. Ruhsar bir süre 

bekledikten sonra çaresiz amcasının köyüne geri döner. Salih dört bir yanda ararlar ancak 

bulamazlar.  

Anna’nın oğlu Hiristo polislerle işbirliği içindeki EOKA’cı gençlerdendir. Rumlar 

köye silah yığmaya başlarlar. Evine silah stoklayanlardan biri de Anna’nın oğlu 

Hiristo’dur.  Bunun üzerine Türklerde ellerindeki av silahlarıyla hazırlık yapmaya 

başlarlar. Köyün dört tarafı Rum köyleri ile çevrilidir. Türklerin ne yazık ki yardım alma 

şansları bulunmamaktadır.  

Karşılıklı güvensizlik ve Rum polisinin baskıları giderek artar. Sonunda Veli’nin 

çobanı Cevdet onu sorgulayan Rum polisler tarafından öldürülür. İlk kıvılcım 

ateşlenmiştir. En masum olan kurban seçilmiştir. Veli’nin tüm sağduyu çağrılarına 

rağmen Türk gençler de Rum çobanı yine en masum olanı, tıpkı İSA peygamber gibi, 

öldürürler. Polislerle Türk gençler arasında yaşanan çatışma sonrası olaylar çığ gibi 

büyür. Rumlar polislerin desteğiyle Türkler’e saldırır.   Yaşanan şiddetli çatışmalar 

sonrası köylerini terk etmek zorunda kalan Türkler merkezdeki Türk kuvvetlerine sığınır. 
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BU kaçıştan sağ kurtulan Ruhsar’ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Babası mültecilerin 

bulunduğu kale içinde Karagöz oynatmaktadır.       
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Ayrımcılık Kavramı Bağlamında Gölgeler ve Suretler Filminin Değerlendirilmesi 

Kıbrıs, 1960 yılına kadar Türk ve Rumlar’ın adada bir arada dağınık olarak, ancak 

barış içinde yaşadıkları bir İngiliz kolonisidir. 1955 yılında Rumlar adayı Yunanistan’a 

bağlamak için EOKA adlı silahlı bir örgüt kurarlar ve Türklere karşı saldırılar başlatırlar. 

Türkler de bunu bir açık tehdit olarak görüp kendi savunma örgütü TMT’i kurarlar. 

Çatışmaların fitili ateşlenmiş olur.  

İki toplumun uzlaşması sonucu 1960 yılında adaya bağımsızlık verilir. Ortak 

hazırlanan anayasa her iki toplu tarafından benimsenir. Taksim ya da Yünanistan’a 

bağlanmak yerine bir arada barış içinde yaşama tercih edilir. 1963 yılında Rumlar 

devletin işlevini yitirdiğini ve çalışmadığını gerekçe göstererek anayasada değişiklik 

ister. Türkler bu talebi şiddetle red eder. Böylece iki toplum arasında çatışmalar başlar. 

Güçlü bir silah gücüne sahip Rumlar adayı Yünanistan’a bağlamak için Türkleri 

yaşadıkları köylerden çıkartarak temizlik harekatına girişir. “Gölgeler ve Süretler” filmi 

böyle bir dönemde geçmektedir. 

Filmin açılış sahnesinde rüzgarda sallanan bahçedeki ipe asılı beyaz çarşaf, 

tertemiz yeni bir sayfayı çağrıştırmaktadır. Kamera biraz açılınca beyaz çarşafın 

arkasından kara bir leke gibi geçen Rum milisleri ve polisleri görülür. Sonraki sahnede 

Salih Karagöz oynatmaktadır. Yine önde beyaz perde, perdenin arkasında ise siyah 

gölgeler hareket halindedir. Gölgelerin ipleri ise kukla oynatıcısının elindedir. Yönetmen, 

görünene aldanma, perdenin arkasındaki karanlığın farkında ol demektedir. Nitekim 

kuklacı Salih; “insanlar görünmez olsalardı ne yapardı? Çalar çırpar ham yaparlardı, 

isterlerse katliam yaparlardı. Hacivat insanlar bu rezillikler neden yaparlardı? sorusuna 

yakalanacaklarından korkmadıkları için yaparlardı. Karanlık tarafına hükmedeceksin. 

Gel şu karanlık mağaraya da gölgene bak şimdi” ifadesiyle yönetmen, olayların 

arkasındaki nedenlerin sorgulamasını yapmakta, kişilerin bireysel olarak 

sorumluluklarına  vurguda bulunmaktadır.   

Filmin açılış sahnesiyle birlikte yönetmen, siyah ve beyaz zıtlığından yola çıkarak 

Türk ve Rum toplumu arasındaki kutuplaşmayı göstermekte bunu yaparken de 
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toplumlararasındaki çatışmanın arkasındaki asıl faillerin de farkında olmamızı 

beklemektedir.   

Perdenin içinde bir başka perde olarak dalgalanan bu beyazlık, toplumlar 

arasındaki etnik kimliğe dayalı ayrışmaya net bir gönderme sunar. Ayrımcılığın sosyal 

kimliğe yerleştirdiği perdeyi  indirmeye teşebbüs eder.  

“Belki de o, Soğuk Savaş atmosferinde kurgulanan bir Soğuk Barış’ın gerçek bir 

barışla yer değiştirmesi arzusunu çağrıştıran bir beyaz bayrak yahut post kolonyal bir 

tarihin şafağında açılması beklenen temiz bir sayfa, bir arınma çağrısı ve geleceğe dair 

beslenen ümidin işaretidir. Zaim’in poetik sinemasının bir uzantısı sayılabilecek zengin 

çağrışımlarıyla bu alegorik imge, hem kolonyal İngiliz iktidarının adada ektiği nefret 

tohumlarının acı meyvelerini haber verir, hem Helenist milliyetçilerin işlediği suçlara 

imada bulunur, hem de Kıbrıs’ı “taksim” eden pan-Türkçü eğilimi sekteye uğratır. 

Zaim’in film pratiği, devletin ideolojisini meşrulaştırarak yaygınlaştıran bir araç değil, 

bilâkis devletlerin kurguladığı büyük anlatıları istikrarsızlaştıran ve resmi tarih 

anlatılarında derin bir suskunluğa mahkûm edilmiş minör tarihlerin hayaletsi gücünün 

mekânsallaşmasına imkân tanıyan bir stratejidir(www.hayalperdesi.net)”.  

Filmin açılış sahnesinden itibaren ırksal farklılıklardan kaynaklanan ayrımcılık 

Türk ve Rum kimliği üzerinden kendini gösterir. Beyaz çarşafın ardından geçen Rum 

milisler Türk köyüne baskın yapar. Çıkan çatışmada çok sayıda ölüm yaşanır. Sağ 

kalanlar şehir merkezine doğru kaçmak üzere dağlara tırmanırlar. Kuklacı Salih ile kızı 

Ruhsar da canlarını zor kurtarırlar. Kaçıp sığındıkları Rum ve Türklerin ortak yaşadıkları, 

Salih’in kardeşi Veli’nin köyüdür. Köye girişte yardımlarına ilk koşan köydeki kafeyi 

işleten Rum Anna’dır. Yönetmen Türk iyi, Rum kötü kolaycılığına kaçmadan, gri alanları 

öne çıkartmaktadır.  Salih’in “ruhunu terbiye edeceksin, gölgeye inanmayacaksın, aklınla 

arayacaksın” ifadesinde görüldüğü gibi yaşanan olaylarda tek tek bireylerin 

sorumluluğunun altını çizmekte, insanlar akıl ve sağ duyuya davet edilmektedir.  

Yıllardır bir arada barış içinde yaşayan iki toplumun yaşayan belleği Anna ve 

Veli’dir. Her ikisi de iki toplum arasında yaşanacak bir çatışmadan endişe duyar ve bunu 

önüne geçmek için ellerinden geleni yaparlar. Ancak, gençler onlar gibi 

düşünmemektedir. Anna’nın oğlu Hiristo milis güçleri ve polislerle birlikte silah ve 
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mühimmat yığınağı yapar. Veli sağduyu çağrısı yapmasına rağmen  köyün Türk gençleri 

Ahmet önderliğinde silah temin etmenin yollarını aramaktadır.  

Salih ve Ruhsar’ın köyden şehre kaçması için yine Anna yardımcı olur. Ancak 

polisler çıkışları kapatmıştır. Anna, Salih ve Ruhsar’ı  yolda indirerek kaçmalarını sağlar, 

ancak Rum polisi tarafından Türkler’e yardım ettiği için, üstelik oğlunu gözü önünde, 

tartaklanır. Sağ duyu yerini şiddete bırakmaktadır. Kaçış sırasında Salih kaybolur ve  

Ruhsar köye geri döner. Ruhsar’ın kızgınlıkla beyaz çarşafları yere atması masumiyetin 

kayboluşunu haber vermektedir. Atılan beyaz çarşafın ardından Anna çaresiz bakakalır. 

Şiddet her iki taraf da sıçramak için zamanı beklemektedir. 

Ruhsar erkekleri korkak olmakla suçlar. Gençler giderek şiddetin sarmalına 

kapılmaktadır. Anna ve Veli her iki taraftaki gençlerin taşkınlık yapmasına engel olmaya 

çalışır. Anna kendi evi ve Türkler’in evlerinin tavanlarına kutsal buğdaydan atarak 

felaketin uzak durması için dua eder. Oysa köydeki duvarlarda kırmızı ile yazılmış 

Taksim & EOKA yazıları iki toplumun gelişmeler karşısındaki farklı bakışlarını 

yansıtmaktadır.  

Veli’nin kendi halinde çobanı Cevdet, üzerlerindeki uğursuzluk sona ersin diye 

kuklaları gömmek üzere gittiği tarlada, Anna’nın oğlu Hiristo’nun ihbarıyla polis 

tarafından öldürülür. İlk fitil ateşlenmiş, ilk kurban verilmiştir. İlk kurban en masum 

olandır. İsa’nın çarmıha gerilmesinde olduğu gibi en masum feda edilir. Günah keçisi 

bulunmuştur. Cevdet’in öldürüldüğü tarlada sürüsündeki kara keçi, cinayet tanıklığıyla, 

dizlerinin üzerinde yürüyerek Cevdet’e yapılanlar karşısında adeta ağıt yakmaktadır.  

Günah keçisi kara keçi ile özdeşleştirilmiştir. 

Anna her şeye rağmen oğlunun cinayete karışmasına engel olamamıştır. Türk 

gençler Cevdet’in öldürülmesine yine bir çoban olan Rum’un öldürülmesiyle karşılık 

verirler. Karşı tarafta da verilen ilk kurban en masum, en barışsever çoban olmuştur. 

Perdenin arkasına bakılmamış gölge büyümüş aslını bastırmıştır. Başlayan ve 

durdurulamayan şiddet karşılıklı çatışmalara neden olur. Rumların saldırılarına karşı 

koyamayan Türkler canlarını kurtarmak için köyü terk ederek merkeze sığınırlar. 
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Ruhsar Türk gücünün kontrol ettiği bölgeye ulaşır. Elinde kalan son karagözü 

lanet sona ersin diye kale duvarı dibine gömer. Mültecilerin toplandığı alandsa babasını 

kukla oynatırken bulur. Salih’in son sözleri; “belki bir gün aklımız, ruhumuz ve 

hırslarımız  arasında bir denge olur. İyi insanlar oluruz da mağaradan hiç korkmadan 

çıkarız” olur.  

Kendi küçük dünyamızdan, mağaramızdan, alnımızın akıyla çıkabilmemiz için 

günahlarımızdan arınmamız gerekir. Günah işlememek için de Hacivat’ın söylediği gibi 

ruhlarımızı terbiye etmemiz gerekir.  

Türk Rum ayrımı üzerinden beslenen ırkçı  yaklaşım algısını kırma çabası 

içerisindeki Zaim, iki toplumun barış içinde yaşayabilme rüyasını, perdenin arkasına 

bakmakla mümkün olduğunu anlatmaktadır.  

Türkiye ve Yunanistan, iki devlet adayı yavru vatan olarak görmektedir. 

Devletlerin benimsemiş olduğu bu resmi politikalar, adanın sorunlarını ayrımcı bir 

düzlem üzerinden belirler. Bir tarafta Türkler diğer  tarafta Rumlar. Ayrım son derece 

keskindir. Anna ve Veli benzeri ara duraklar ne yazık ki işlevsel değildir ve perdenin 

arkasında belirlenen  emperyal politikalar karşısında yapabilecekleri fazla bir şey yoktur. 

Her iki toplum adaya tek başına egemen olmak istemekte İngiltere’nin izlemiş olduğu 

kolonyal politikalar da buna hizmet etmektedir. Devletlerin ulusal ve uluslararası 

politikalarını  belirleyen resmi ideolojileri ırk ayrımı üzerinden kurgulanmaktadır.  

Derviş Zaim, “Gölgeler ve Suretler” filminde, Türkiye ve Yunanistan arasında 

bitmeyen soruna dönüşen ve arka planda pek çok uluslararası oyunun parçası haline 

gelmiş ırksal farklılıklardan kaynaklanan Kıbrıs sorununun başlangıç noktasındaki 

nedenleri sorgulatmaktadır;” Gölgeni büyütmeyeceksin ki mağaradan çıkabilesin”.    
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BÖLÜM 4. “SOKAK” FİLMİNİN OLUŞUM SÜREÇLERİ 

 

4.1. Konu  

Önyargıya dayalı, her türlü dil, din ve ırk ayrımından beslenen ayrıştırıcı kimlik. 

Çaresi ise tanımak ve anlamak ve insanları olduğu gibi kabul etmektir.  

Irkçılık ciddi bir hastalıktır. Lakin tedavisi olan bir hastalıktır. Öncelikle kendi 

doktorun olacaksın. Sabah kalkar kalkmaz aç karınla şöyle bir pencereni açıp bir 

gökyüzüne bakacaksın. Herkese yetecek kadar mavi ve geniş dağlar ve ovalar olduğunu 

göreceksin... 

Öğleden sonra sokağa çıkacaksın yolda ilk gördüğün simitçinin, çaycının, balıkçının 

marketteki tezgâhtarın, köşedeki börekçinin hemen yanındaki manavın yüzüne 

bakacaksın. Sonra dönüp sokaktaki o an gördüğün bütün insan yüzlerine. 

İnsanlar gülerken, ağlarken, çalışırken nasıl da bir birlerine benziyor olduklarına tanık 

olacaksın... 

Akşam eve döndüğünde aynaya bakacaksın, gün boyu gördüklerin insan yüzlerinden bir 

aynısını aynada görüyorsan bir yudum sevgi alıp gönül rahatlığı ile uyuyabilirsin. 

Aksi taktirde amansız bir hastalık misali insanlığını kaybedebilirsin !!! 

 

4.2. Sanatsal Düşünce 

Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin önyargılarımızdan arındığımızda bizi barışçıl bir 

dünya beklemektedir. Bu dünyaya erişmenin koşulu ise insan sevgisi ve hoşgörüsünü 

taşıyan  evrensel bir paydada buluşabilmektir.  

    

4.3. Sinopsis 

Annesiyle adeta fanusta, kendi küçük dünyasında yaşayan Sema, etrafında olan 

bitene duyarsız, kendini işine adamıştır. Herkes kadar o da önyargılarla bezenmiştir. Bir 

sabah işine gitmek üzere evden çıkar.  

Evinin ilerisindeki sokaktaki duvarda yer alan özel işarete, çiçekçi kadına, 

Somali’li satıcıya duyarsız yürür. Dikkati sadece kuyumcudaki pırlantalardadır.  
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Kaldığı kenar semt otelinde  ısrarlı aramalarına karşın annesine bir türlü 

ulaşamayan Elena,  Salih’ten borç alarak Rusya’ya havale yapmak üzere bankanın yolunu 

tutar.  Elena, Sema’nın yürüdüğü sokaklarda ilerler. Çiçekçi kadının oğluyla ilgilenir. 

Somali’li satıcıyla sohbet eder.    

Sema çalıştığı  bankaya gireceği sırada iş bekleyenlerin arasından kibirli bir tavırla 

geçer. Gün içinde odaklandığı sadece işidir.  

Elena aynı işçilerin arasından geçerek bankaya girer. Para göndermek isteyen 

Elena gişedeki kızların olumsuz tavırlarıyla sesini yükseltir. Elena’ya duyarsız kalan 

Sema tartışma büyüyünce olaya karışır. Ancak yaşanan tartışmada kalbinin teklemesiyle 

yere yığılır. Sema’ya yönelen Elena kalp masajı yaptırmaya başladığı sırada kamera 

yavaş yavaş Sema ile Elena’yı içerde bırakarak uzaklaşır ve bir süre sonra sokaktaki 

kalabalıktan lacivert gökyüzüne yönelir.  

4.4. Karakter Analizi 

SEMA: Başrol oyuncusu. 38 yaşında. İşletme mezunu. Babadan kalma evde yaşlı 

annesiyle birlikte yaşamakta. Hiç evlenmemiş ve hayatında birisi yok. Kendini işine 

vermiş orta sınıf bir hayat sürmekte. Büyük bir bankanın şube müdürü. 1.65 boylarında,  

asık suratlı, kibirli ve  kumral. Kendi dünyası dışındaki herşeye karşı tepkili ve diğerlerine 

karşı önyargılı bir tutum sergilemektedir. 

ELENA: İkinci başrol oyuıncusu. 28 yaşında, sarışın, 1.70 boylarında. Rusya’da yaşlı 

annesiyle bıraktığı 6 yaşında bir oğlu var. Tıp mezunu, doktor. Rusya’dan Türkiye’ye 

para kazanmak için gelmiş. Şehrin kenar semtlerindeki 3. Sınıf bir otelde kalmakta. 

Günlük yaşlı ve çocuk bakım işlerinde çalışmak istemesine karşın otelci Salih’in istekleri 

karşısında bocalamaktadır. İnsancıl, önyargısız, elinden gelen  yardımı kimseden 

esirgemeyen, tek derdi geçimleri için ailesine para göndermek olan bir genç kadın.   

SALİH: Yardımcı rol. 50‘li yaşlarda. Esmer, göbekli 1.70 boylarında. Elena’nın kaldığı 

otelin sahibi. Elena’ya karşı ilgisi var. Para yetiştiremediği zaman ona para vererek 

borçlandırmakta. Kaba ve önyargılı.  
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4.5. Senaryo- Sokak 

“SOKAK” 

 

1. Sokak-Sema’nın Evinin Sokağı (Dış – Sabah) 

 Kamera parlak mavi bir gökyüzünden aşağıya doğru inerken, eski evlerden 

oluşan sokakta bahar çiçekleriyle donanmış ağaç dallarının arkasında ahşap köhne iki 

katlı bir evi karşıdan görür. 

2. Ev-Sema’nın Evi (İç – Sabah)  

           Sema iki katlı ahşap evde yaşlı annesiyle beraber yaşamaktadır. Makyajını yaptığı 

sırada ısrarla çalan telefonunu cevaplamaz. Kırılan tırnağına canı sıkılmıştır, düzeltmeye 

çalışır. Takılarını özenle takıp, kıyafetlerini giyinirken, ısrarla çalan telefonunu kapatır. 

Ağır ağır koridoru geçerken mutfaktan annesinin  kendisine seslendiğini işitir.  

Anne 

Hadi gel artık kahvaltımızı yapalım. İki lokma bir şeyler atıştır. 

Annesinin sözlerine aldırış etmeden sessizce ayakkabılarını giyerek portmantonun 

yanındaki sokak kapısını çarpıp çıkar.   

        Anne 

Kızım ilaçların…. İlaçların… 

 

3. Liman Otel Odası –Elena (İç – Sabah)  

Elena, Liman oteldeki odasında, annesine son kalan konturuyla telefon eder. 

Arama sesiyle birlikte sabit kameranın önünden, birkaç defa girip çıkar. Uzun süre çalan 

telefonu kimse açmaz.  

Elena 

Nerdesin be mama, aç şu telefonu… 

Mesaj yazar ancak yanıt alamaz. Konturu bitmiştir. 

4. Sokak-Sema (Dış – Sabah) 
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Sema evinin sokağında ilerler. Liman otele yaklaştığında nefes nefese kalmıştır. 

Otel sahibi Salih, arkadaşı Abdül’le kapı önünde tavla oynadığı sırada, Sema’nın 

fenalaştığını görünce yerinden fırlayarak kalkar ve Sema’yı sandalyeye oturtur. 

Salih 

Hanfendi iyi misiniz?  biraz dinlenin, oğlum çabuk su getirin … 

Sema bir bardak su içtikten sonra biraz dinlenir ve teşekkür edip yoluna devam 

eder. Bu sırada Somali’li saat satıcısı Musa elinde çantasıyla ve  birkaç işçi eskimiş 

kıyafetleriyle otel kapısından şakalaşarak çıkıp sokaktaki kalabalığa karışırlar. 

Salih 

Akşama kiraları getirmeyi unutmayın haa… 

deyip kalabalığın arkasından seslendiği sırada zarları hızla Abdül’ün köşesine 

fırlatır. 

 

5. Liman Otel önü –Elena (Dış – Sabah) 

Elena merdivenlerden hızla inerek para istemek için otel sahibi Salih’e gider.  

Elena 

Annemlerden haber yok bana para lazım 

Salih parayı verirken, 

Salih 

Kimliğin bende bak, sakın yanlış bir şey yapayım deme ha …. 

Elena Salih’in elinden parayı hızlıca alıp, sivri topuklu ayakkabılarının çıkardığı 

sesle karışık sokakta kaybolur.  

Elena’nın topuk seslerine Sema’nın ayakkabı sesi karışır. 

6. Sokak-Sema (Dış – Sabah) 

Sema sokakta yan yana sıralanmış evlerin önünden geçtiği sırada nefes nefese 

kalmıştır. Kireç badanalı evin duvarındaki, büyük kırmızı X işaretinin üzerine elini koyar 
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Bir eli de göğsünün üstündedir. Bir süre soluklandıktan sonra yürüyüşüne devam eder. 

Sema’nın gözünden öznel kamera. 

 

7. Sokak-Elena (Dış – Sabah) 

Elena Sema’nın yürüdüğü sokakta yürümeye devam eder. Yan yana sıralanmış 

evlerin önünden geçtiği sırada kireç badanalı evin duvarındaki, büyük kırmızı X işaretini 

temizlemeye çalışan esmer çocuğun düşen kovasını yerden kaldırır. Yürüyüş Elena’nın 

gözünden öznel kamera. 

8. Sokak-Kuyumcu (Dış – Sabah) 

Sema sokaklarda ağır adımlarla yürümeye devam eder. Ana cadde boyunca 

mağazalara bakarak yürüdüğü sırada kuyumcunun önünde durur ve vitrindeki pırlanta, 

yüzük ve altınlara uzun… uzun…. bakar. Yürüyüş Sema’nın gözünden öznel kamera. 

 

9. Sokak-Çiçekçi Kadın (Dış – Sabah) 

Köşede bekleyen çiçekçi kadın elindeki buketleri alması için Sema’ya doğru 

uzatır. Sema çiçekçi kadının yüzüne bile bakmadan, istemez el hareki ile yoluna devam 

eder. Sema kafasını ters yöne çevirerek  oradan uzaklaşır. Yürüyüş Sema’nın gözünden 

öznel kamera. 

 

10. Sokak (Dış – Sabah) 

Elena hızlı adımlarla sokağı geride bırakır ana caddeye çıkar. Genç ve güzel kadın 

aykırı kıyafetiyle bakışları üzerinde hisseder. Sema’nın geçtiği kuyumcunun önünden 

ilgisiz bir şekilde cadde boyunca ilerler. İlerdeki telefoncudan kontur alıp yoluna devam 

eder. Yürüyüş Elena’nın gözünden öznel kamera. 

 

11. Sokak-Çiçekçi Kadın (Dış – Sabah) 

Köşedeki çiçek satan kadın simit yerken bir parçasını koparıp pusetteki bebeğinin 

eline tutuşturduğu sırada Elena ile göz göze gelirler; Elena bebeğin başını okşar. 



 

60 

 

Elena 

Nasıl oldu öksürüğü geçti mi? 

Çiçekçi kadın 

Geçti abla sağ olasın 

dediği sırada Sema’nın almadığı bir demet çiçeği Elena’ya uzatır. 

Elena çiçekleri alırken bir taraftan da parayı çiçekçi kadının avucuna sıkıştırarak 

uzaklaşır. Çiçekçi kadın elindeki parayla Elena’nın arkasından sevgiyle bakar. Yürüyüş 

Elena’nın gözünden öznel kamera. 

 

12. Sokak-Satıcı-Sema  (Dış – Sabah) 

Sema sokağın köşesinden dönüp karşıdaki parkın içinden geçer. 

Somali’li satıcı tablasının üstündeki çantasına çeşit çeşit saatleri dizmiş 

müşterilerini beklemektedir. Somali’li çocuk Sema’yı görünce bir tebessüm ederek saati 

uzatır. Sema ona aldırış etmeden geçip gider. Yürüyüş Sema’nın gözünden öznel kamera. 

 

13. Sokak-Satıcı-Elena (Dış – Öğlen) 

Parkın köşesinde oturmuş saatlerini satmaya çalışan Musa müşterisine el işareti 

ile saatlerin fiyatlarını söylemektedir. Elena’nın yüksek ökçeli topuklarının çıkardığı sese 

Somali’li Musa’nın sesi karışır. 

Musa 

Gunaydııın abla, 

Elena selam vererek elini kaldırdığı sırada cep telefonu ısrarla çalar. Arayan 

Rusya’dan annesidir. Elena pür dikkat dinler….Mama… mama sesleri üstüne annesi 

konuşur; 

Telefonda Elena’nın Annesi 

Oğlun trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda, ameliyat yapmıyorlar… 

acele para göndermen lazım… 
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 Elena koşar adımlarla hıçkırarak  bankanın yolunu tutar. Yürüyüş Elena’nın 

gözünden öznel kamera. 

 

14. Sokak –Banka Önü-Sema (Dış – Sabah) 

Sema’nın sokaktaki ayak seslerine banka bekçisinin sesi karışır.  

Bekçi 

Dağılın dağılın be kapıyı kapatıyorsunuz müdürüm içeri giremiyor, 

sesiyle işçiler kapı önünden uzaklaşır.  

Sema yüzünü buruşturup elleriyle iterek işçilerin arasından içeri girerken işçilerin 

sesleri kulaklarında yankılanır.  

İşçi 

Biz ekmek paramızın peşindeyiz abi. 

 

15. Sokak –Banka Önü-Elena (Dış – Öğlen) 

Elena bankaya yaklaştığı sırada banka önünde yığılmış işçilerin bakışları 

Elena’nın üstündedir. İşçilerin ilgisine aldırmaksızın Elena büyük bir telaşla hızla 

bankaya yönelir. 

 

16.  Banka İçi-Elena-Sema (İç – Sabah) 

Yan masadaki para sayma makinasının seslerine Elena’nın sesi karışır. Elena 

aksanlı konuşmasıyla kapısının önünde dikilen Sema’ya yaklaşıp, 

Elena: 

oğlum…oğlum ...  para göndermem lazım 

Sema 

Küçümseyici bir tavırla 

“lütfen numaratörden numara alın sıranız gelince arkadaşlarım 
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size yardımcı olacaklar” 

 

17. Banka İçi- Sema (İç – Sabah) 

Sema masasındaki bilgisayarda çalıştığı sırada yanına yaklaşan çaycı Sevgi 

hanımın sesiyle irkilir ve kendine gelir.  

Sevgi 

Sema hanım çayınız….. 

Sema kaşlarını çatarak Sevgi Hanım’ın arkasından bakar. 

 

18. Banka İçi-Elena (İç – Sabah) 

Gişedeki çalışanlara yönelen Elena tekrar acil olarak havale yaptırmak istediğini 

söyler.  

Gişe memuru 

Kimliğiniz lütfen 

Elena 

Benim kimlik patronda. 

Gişe memuru 

Kimliksiz işlem yapamayız hem sizin bizde hesabınızda yoktur. 

Elena 

Bakın biri bana yardımcı olsun ne olur. Oğlum ölüyor oğlum 

Gişe memuru 

İmkansız hanfendi. 

Elena 

Daha önce göndermiştim hadi çabuk yetişemiyeceğiz… 

Gişe memuru 

Bizde böyle bir işlemi yapamayız. Siz müdürümüzle bir konuşun. 
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          Sema, seslerin yükseldiğini duyunca yerinden fırlayarak bankoda görevli kızların 

arkasına dikilerek sert bir sesle:  

Sema 

Sorun nedir? 

Elena 

 elindeki parayı uzatarak,  

Çok acil oğluma bu parayı göndermem lazım 

Gişe memuru 

Kimliksiz işlem yaptırmak istiyor Sema Hanım 

 Sema eliyle kapıyı göstererek . 

Sema 

Çıkın çıkın bizi böyle ne idüğü belirsiz işlerle uğraştırmayın. 

Elena 

Sen ne demek istiooorsun  oğlum… oğlum ölüyor  

 Elena, Sema’ya doğru öfkeli bakışlarla birkaç adım attığı sırada elindeki çiçek 

demetini havaya kaldırıp sallayarak paraları Sema’nın yüzüne fırlatır. Sema üzerine 

gelen Elena’yı görünce geri geri giderek, 

Sema 

Güvenlik güvenlik … 

diye bağırdığı sırada elini kalbine götürerek yere yığılır. Elena elindeki çiçekleri 

fırlatarak Sema’nın başına yığılan kalabalığı iter…, 

Elena 

Çekilin … çekilin  ben doktorum 

 diyerek Sema’ya kalp masajı yapmaya başlar. Bir süre sonra kendine gelen Sema 

şaşkın bir şekilde Elena’ya baktığı anda kamera geriye doğru açılır… 
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Uzaktan gelen ambulans giderek yaklaşır… Ambulans sesine kalp atışı eşlik eder; 

tak-tak, tak-tak, tak-tak………….. 

 

19. Sokak-Kalabalıklar (Dış – Akşamüstü) 

Kamera kalabalık sokağın loş aydınlığında yürüyen insanlardan uzaklaşarak,   tak-

tak, tak-tak, tak-tak sesleri eşliğinde, seyrek bulutlarla kaplı koyu lacivert gökyüzüne 

doğru yükselir… 

4.6. “Sokak” Filminin Uygulama Yöntemleri 

Sokaktaki yürüyüş sahnelerinin bir kısmı  öznel kamera yöntemiyle çekilmiştir. 

Filmin kurgusu, iki karakterin hikayesi üzerinden verileceği için paralel kurgu yöntemi 

ile yapılmıştır. Çekim üç gün içerisinde Koşuyolu, Maltepe ve Kartal bölgelerinde 

yapılmış, bu çekimlerin gerçekleşmesinde Kartal Belediyesi ve Maltepe Belediyesi’nin 

mekan, yemek ve ulaşım desteği sağlanmıştır. 

Başrol olarak Sema karakterini oynayacak olan Asiye Dinçsoy Kapadokya 

bölgesinde süren dizi çekimlerinde yapımcısının pandemi nedeniyle izin vermemesi 

üzerine son anda ekipteki yerini alamamış onun yerine daha önce amatör tiyatro 

çalışmaları yapmış olan Nilay Çerçioğlu Sema karakterini canlandırmıştır. Eleni karakteri 

için devlet Tiyatroları sanatçısı ile görüşülmüş ancak son anda yüksek ücret istemesi 

üzerine, Eleni karakterini canlandırmak üzere  Kartal Sanat Tiyastrosu oyuncusu Mümine  

Görgülü ile anlaşılmıştır. Başrol oyuncularından Elena karakteri, ikinci roller ile tüm yan 

roller  ve figürasyon Kartal Sanat Tiyatrosu tarafından karşılanmıştır. 

Çekimler sırasında 6 adet kamera kullanılmıştır. 1 Fujifilm x-e1, 1 Fujifilm x-e2,  

1 Canon 60 D, 1 Canon 80 D, 1 Dji Osmo pocked, 1 Zhiyun Gimble olmak üzere 6 kamera 

ile çekim yapılmış ve Dji Osmo ile sürekli ses kaydı yapılmış, boom mikrofonun sesleri 

de Canon 60 D kamera üzerine ayrıca alınmıştır. Kameralar için; 35mm, 28mm, 50mm, 

55mm, 135mm ve 300mm geniş açı, normal açı ve tele objektifler kullanılmıştır.    

Sabit çekimler için bir kamera ayağı, aydınlatma ünitesi olarak, 2 adet 650 Wat 

Desisti ışık, uzatma kablosu, 2 adet 3’lü takoz, yumuşatıcı ve daylight filtreler 

kullanılmıştır.  
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Çekim mekanları olarak  Sema’nın evi sahneleri ile çiçekçi sahnesi Koşuyolu’nda, 

Otel ve otel önü sahneleri  Fenerbahçe’de, çarpı işaretinin olduğu duvar sahnesi 

Gültepe’de, kuyumcu ve saatçinin olduğu sahneler ise Maltepe’de  çekilmiştir. Banka 

sahnelerinin çekimi için Kartal Belediyesi halkla ilişkiler salonu kullanılmıştır. 2-3 ve 4 

Ekim 2020 tarihlerinde çekimleri yapılan filmin ilk kurgusu sonrasında eksik kalan 

planlar olması nedeniyle 9 Aralık 2020 tarihinde çiçekçi sahnesi için ek çekimler 

yapılmıştır. Filmin açılış sahnesi  ve son sahnesinde kullanılan film müzikleri Erdal 

Güney tarafından yapılmıştır.  

Filmin ses miksajı, ses efektleri ile renk düzeltmesi ve ince kurgusu tamamlanarak 

perdeye taşınacak duruma gelmiştir.  

 4.7. Ayrımcılık Kavramı Bağlamında  “Sokak” Filmi Değerlendirmesi 

Film anlatısı önyargıların kırılması üzerine kurulmuştur. Orta sınıf Türk kadınını 

temsil eden Sema, otel sahibi Salih, banka çalışanları herkes kadar önyargılara sahiptir. 

Kimliklerinin bir parçası haline gelmiş önyargıları günlük yaşamlarında ötekiye karşı her 

türlü davranışlarında kendini hissettirir. Öteki, ötekidir. Ayrımcılığı besleyen bütün 

unsurlar kimlikleriyle özdeşleşmiştir. Siyahidir, Beyazdır, Ermeni’dir, Rum’dur, Rus’tur, 

Musevi’dir, Hristiyan’dır, Müslüman’dır, Alevi’dir, Roman’dır, Türk’tür, Çerkes’dir vb. 

kendi kültürel kimliği dışında kalan herkes ötekidir ve onlara karşı anlayışlı davranması 

beklenemez. Onlarla komşuluk etmek, arkadaşlık etmek istemez. Kurlacak ilişki mesafeli 

ve son derece önyargılıdır.  

Orta sınıf bir hayat süren Sema babadan kalma kendilerine ait evde yaşlı annesiyle 

birlikte yaşamaktadır. İçine doğup, büyüdüğü ve öğretilen kültürel değerleri 

benimsemiştir. Annesiyle birlikte sosyal yaşamdan uzak izole bir hayat yaşamaktadır. 

Aşkları olmuş, ancak yeni bir hayat kuracak fırsat bulamamıştır. Yeni bir hayat 

kuramamasının nedenlerinden biri de annesine sahip çıkma güdüsüdür. Bu yüzdende 

annesine karşı adeta çalınan hayatının bir sonucu olarak  bastıramadığı bir öfke 

duymaktadır. Yaşanmışlıklarının sonucu olarak edindiği kalp rahatsızlığı ile işi, evi ve 

annesi arasında mekik dokur. Monoton bir hayat sürdürür. Sema, güne içinde biriktirdiği 

öfkesiyle başlar. Çalan telefonlara karşı tahammülsüzdür. Kırılan tırnağı onu daha da 
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sinirlendirmiştir. Sabah erkenden kalkarak kahvaltı hazırlayan annesinin çağrıları onu 

daha da hırçılaştırır. 

Manoton hayatının neden olduğu yılgınlık ve kişiliğinin parçası olan önyargılarla 

annesine aldırış etmeksizin kendini sokağa atar. Her gün işine gitmek için yürüdüğü yolda 

yorgun kalbinin teklediği sırada otelci Salih yardımına koşar. Otelci Salih için Sema, 

banka müdürü, varlığı yerinde, başarılı ve kendinin de içinde bulunduğu kültürel normları 

temsil eden saygın bir hanımefendidir. Sema, saygı duyulması gereken bir kadındır. Zor 

durumda kaldığında ona yardım etmek Salih için bir görevdir. Ne varki Salih‘in iyi niyetli 

çabaları karşısında bile Sema kibirli tavırlarından vazgeçmez. 

Sema işine yürüdüğü yoldaki duvarda karşılaşmış olduğu bariz bir ırkçılık ve 

mezhepçilik semboli olan  kırmızı çarpı işareti karşısında da duyarsız kalır. Onun için 

önemli olan kırılan tırnağıdır. Ne de olsa o işareti yapanlar kendi kültürel kimliğinin 

parçasıdır, endişe edilecek bir durum yoktur. Zaten öteki ötekidir. 

Yolu üstündeki kuyumcuda görmüş olduğu küçük dünyasının düşlerini süsleyen 

altın ve pırlantalardan gözünü alamaz. Belki de kendini tek mutlu hissettiği an kuyumcu 

vitrinin karşısında geçirdiği zamandır. İçindeki boşluğu ve yanlızlığı maddi objeleri 

izleyerek  doldurmaya çalışır. Sema kuyumcunun önünde tezgahını açmış Nijerya’lı 

saatçi Musa’ya da  aynı kibirli ve önyargılı tavrırlarıyla, ırkçı davranışlarını yansıtır. 

Her sabah önünden geçtiği çiçek satıcısı roman kadın da onun için ötekidir. Tıpkı 

banka önünde iş bulma umuduyla bekleyen işsiz işçiler gibi. Onlara karşı da hoşgörüsüz 

ve önyargılı  tavrını sürdürür. 

Banka içinde çarpıştığı Elena’ya karşı da tepkilidir. Tek derdi kaza geçiren oğluna 

para göndermek olan Elena’nın çığlıkları karşısında duyarsız kalır, sığındığı güvenliktir. 

Ancak tökezleyen kalbinin çaresi de ötekileştirdiği Elena’dır. Nefes alıp gözlerini 

açtığında ona can veren Elena’nın gözleriyle karşılaşır. Artık dünyaya başka bir 

pencereden bakmanın zamanı gelmiştir. Sema’daki önyargıların yerini minnet 

duygularıyla dolu hoşgörü almıştır.  
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Rusya’dan Türkiye’ye para kazanmak için gelen Elena’nın tek derdi geride 

bıraktığı altı yaşındaki oğlu ve yaşlı annesinin geçimini sağlamaktır. Ailesiyle düzenli 

iletişim kurmakta zorluklar yaşamaktır. Salih’in işlettiği üçüncü sınıf Liman otelde 

konaklar. Kendi kültürüne yabancı bu ülkede karşılaştığı önyargılı davranışlardan 

rahatsız olmaktadır. Günlük işlerde çalışarak biriktirdiği para ancak otel masraflarıyla 

günlük masraflarını karşılamaktadır. Bu yüzden otel sahibine yapmış olduğu borçlar 

birikmektedir. Yaşamındaki her türlü zorluğa rağmen ailesine para göndermeye 

çabalamaktadır.  

Elena’nın biriken borçları karşısında otel sahibi Salih’in niyeti hiç de iyi değildir. 

Hatta Elena’nın pasaportuna el koymuştur. Geleneksel Türk erkeğinin Rus kadınına 

bakışı gibi Salih’in de Elena’ya bakışı son derece cinsiyetçidir. Bir taraftan Elena’ya karşı 

ilgi duymakta diğer taraftan da Elena’ya karşı her türlü hakareti yapmaktan geri 

kalmamaktadır. Bunun farkında olan Elena çaresizlik içinde hayatta kalma mücadelesi 

vermektedir. Çocuğuna duyduğu özlem ile, onlarla bir an önce bağlantı kurabilmek için 

kendine sokağa atar. 

Çok önemli bir ayrımcılık göstergesi olan duvardaki kırmızı çarpı işaretine karşı 

son derece duyarsız kalan Sema kırılan tırnağının derdindeyken, Elena insalcıl bir tavır 

sergileyerek duvardaki çarpı işaretini temizlemeye çalışan çocuğa,  yere düşen kovasını 

kaldırarak yardım eder. 

Sema için vazgeçilmez olan kuyumcudaki altın ve pırlantalar Elena için bir şey 

ifade etmez. Elena bir haftadır haber alamadığı ailesiyle iletişim kurabilmek için otelci 

Salih’den aldığı borç para ile biten kontürünü yüklemek ve ailesine para göndermek 

derdindedir. Elena, Sema’nın kibir ve önyargıyla tezgahına çarparak yere saçtığı saatleri 

işaret ederek  Musa’ya yardım etmeye çalışır  

Elena, Sema’nın eliyle terslediği çiçekci kadına karşı son derece duyarlıdır. Onun 

halini hatrını sorduğu gibi doktor kimliğiyle çocuğunun sağlık durumuyla yakından 

ilgilenir. Bir taraftan çiçekci kadının çocuğunun başını şevkatle okşarken bir taraftan da 

vermiş olduğu ilacın etkilerini öğrenmek ister.  Bir hafta sonra annesinden gelen ve 

oğlunun trafik kazası geçirdiği acı haberi veren telefonla yıkılan Elena, ameliyat parasını 

yetiştirmek için hızla bankanın yolunu tutar.  
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Oğluna para göndermek için canhıraş bankaya girdiği sırada Elena ile Sema’nın 

çarpışması adeta iki kimliğin  ve iki kültürün çarpışması gibidir. Çarpışma şiddetlidir ve 

iki kimliğin durduğu yer belirgindir. Orta sınıf hayatı temsil eden Sema ile ulusal ve 

sınıfsal kimliği temsil eden banka, Elena’nın oğluna yardım etme çabalarına adeta duvar 

örmektedir. Elena’nın karşısına konan kimliksizliktir. Sadece pasaportu Salih’de rehin 

kalmamış, kimliği de karşı karşıya kaldığı ayrımcı tavırlarla bankanın duvarları arasında 

adeta uçup gitmiştir. Sema’nın  önyargılarının dışa vurumu olarak gösterdiği ayrımcı 

tavırlar karşısında Elena’nın gösterdiği şiddetli tepki  Sema’nın içinde biriktirdiği öfkesi 

kalbinin teklemesine neden olur. Çare ötekinden gelir. Onu hayata döndüren, yaşamı 

boyunca kimliğini meydana getiren ayrımcı tavırlarla uzak durduğu ötekinin sihirli 

dokunuşlarıdır. Gözlerini açtığında, içselleştirdiği  her türlü ayrımcılığın önemi ortadan 

kalkmış, bu can pazarında, aynı anı ve yaşamı paylaşan hoşgörülü sevgi dolu insani 

değerler yerini almıştır. 

Otel sahibi Salih, borçları birikmesine karşın Elena’ya borç vermeye devam eder. 

Ne de olsa Elena’nın pasaportu elindedir ve onu bırakmak istemez. Elena’ya ilgi 

duymasına rağmen ona karşı davranışları son derece kabadır. Onun gözünde Elena dini 

ayrı, dili ayrı ve farklı kültürel değerleri olan bir Rus kadınıdır.     

Sema ve Salih’in temsil ettiği, yerleşik ve kalıplaşmış önyargılardan meydana 

gelen değer yargılarıdır. Ayrımcılığı, ötekileştirmeyi ve günah keçisi algısını besleyen 

grup psikolojisi karşısında Elena ötekidir ve ona karşı davranışlarda empatinin yeri 

yoktur.  

Film bir bakıma iki farklı kültürel değerleri temsil eden iki kadının yolculuğu 

üsünedir. Sema’nın kalıp davranışlarıyla sürdürdüğü tek düze yaşamında Elena’ya karşı 

hoşgörülü olması beklenemez. Yaşadığı ayrımcı tavırlar karşısında Elena’nın 

yapabileceği tek şey ise hümanizmaya sığınmaktır. Sema’nın Elena’ya karşı empati 

duyarak hoşgörü gösterebileceği tek yer can pazarıdır. Sema ve Elena’nın birbirini teğet 

geçen hayatları ancak ötekinin can veren dokunuşlarıyla bir araya gelir. Ayrımcılık, 

önyargılar ve günah keçisi algısı hümanizma karşısında duvara toslamıştır. Aynı çatı 

altında süregidecek olan hayatlarımızın en önemli ortak paydası temel insani değerler 

olacaktır.    
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4.8. Rol Dağılımı ve Aksesuar Listesi 

 

          1-2.  Sahne:      

           Karakterler                            

           Anne, Sema                           

           Aksesuar 

     Takma tırnak, telefon, iş kıyafeti, çanta, hafif  topuklu ayakkabı,                                                                                                                                                                                                                                                       

           

      3. Sahne: 

Çekim Mekanları  

            Otel, otel odası, koridor 

            Karakterler 

            Elena              

            Aksesuar   

           Telefon, çanta, 6 yaşında çocuk fotografı ( Sarışın), spor kıyafeti, topuklu  

           ayakkabı,           

                                    

           4-5. Sahne: 

     Çekim Mekanları  

           Otel, otel önü, koridor, sokak merdiven                               

           Karakterler 

           Elena, Salih, Arkadaşı, Sema, Garson        

            Aksesuar                    

           Tavla, 2 tabure, sepha,500 Dolar, 1 bardak su 

            

           6-7. Sahne: 

           Çekim Mekanları 

           Sokak, duvar 

           Karakterler                                      

           Sema, Elena, 8 yaşında çocuk 
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           Aksesuar     

           Kova, su, kırmızı boya, sünger, fırça, 

            

          8-9-10. Sahne: 

          Çekim Mekanları           

          Sokak, kuyumcu, konturcu 

          Karakterler 

          Sema, Elena, Musa 

          Aksesuar 

        Saat tezgahı, konturcu tezgahı, konturcu yazısı, altın, pırlanta, saat, konturlar 

          

        11-12.Sahne: 

        Çekim Mekanları 

        Sokak, çiçek tezgahı,   

        Karakterler               

        Sema, Elena, Çiçekçi Kadın, Çocuk (4 yaşında ) 

        Aksesuar 

       Çiçek Tezgahı, simit, çiçekler 

          

      13-14-15-16-17-18. Sahne: 

      Çekim Mekanları 

      Sokak, banka önü, banka içi           

      Karakterler 

      Sema, Elena, işçiler, 2 gişe memuru, güvenlik ,  müşteriler     

      Aksesuar 

      Güvenlik kıyafeti, 500 Dolar, PC, para sayma makinası, numaratör , Yıldız Bank  

      yazısı  
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19. Sahne:                                                                                                                            

     Çekim Mekanları 

     Sokak, gökyüzü 

     Karakterler 

     Kalabalıklar 

 

    4.9. Çalışma Planı 

     

1. Gün: 02.10.2020  

                Sahne 1-2; 

Koşuyolu; Site-Gökyüzü- Bahçe- Ev İç Dış(Sabah-10:00-13:00) 

               Sahne 3-4-5; 

Fenerbahçe; Otel Sahneleri-İç-Dış Sokak  (Öğlen-13:00-16:00) 

               Sahne 11-12; 

Koşuyolu Çiçekçi  (Akşamüstü 17:00-18:00) 

Sokak sahneleri, Sema-Elena yürüyüş, ayak ve öznel   

Akşam yemeği Kardeşim Kebap(18:00-19:00) 

 

  2. Gün: 03.10.2020  

 

                Sahne 6-7; 

Gülsuyu Duvar (Sabah-10:00-12:00) 

                 Sahne 8-9-10-; 

Maltepe Anacadde: Kuyumcu, Konturcu, Saatçi (Öğlen-13:00-16:00) 

 

                   Sahne 19; 

Maltepe Emniyet Yanı Sokak (Akşamüstü -17:30-18:00) 

Sokak sahneleri, Sema-Elena yürüyüş, ayak ve öznel  (Akşamüstü -18:80- 

19:00) Akşam yemeği Dragos Beltur 
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3. Gün: 04.10.2020  

                  Sahne 13-14-15-16-17-18;   

Kartal Belediye Binası İç ve Dış Banka Sahnesi(Sabah 10:00-16:00) 

Sokak sahneleri, Sema-Elena yürüyüş, ayak ve öznel (Akşamüstü -16:00- 

18:00) 

Akşam Yemeği Maltepe Sahil 

4.Gün: 09.12.2020 

      Sahne: 11-12; 

      Koşuyolu çiçekçi sahnesi el çekimler. (Öğle 14:00-15.00)          
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

“SOKAK” Ayrımcılığın Sinemadaki Yansımaları adlı Sanatta Yeterlik tezi sosyal 

kimlik kuramı ve bu kuramsal çalışmadan hareketle yazılmış Sokak isimli senaryonun 

hayata geçirilmesinden oluşmaktadır.  

İlk bölüm, filmin konusuna düşünsel dayanak oluşturan  sosyal kimlik kuramı 

kapsamında değerlendirilen ayrımcı yaklaşımların açıklanması üstünedir. Ayrımcılığı 

belirleyen kültürel unsurlar; dil, din, ırk, sınıfsal ve siyasal farklılıklar olarak ayrı 

başlıklar altında değerlendirilmiştir.  

Tezin birinci bölümünde, “Sokak” filmine düşünsel dayanak oluşturan Sosyal 

Kimlik Kuramı kapsamında “yetkeci kişilik” ve  “günah keçisi” kavramları üzerinde 

durulmuştur. Merkezin dışında kalan  ötekiler üzerinde biçimlenen ayrımcılık kavramının 

bireyler üzerindeki etkileri merkeze alınmıştır. Önyargı ve ayrımcı yaklaşımların da 

temelini oluşturan yetkeci kişilik,  ötekileştirmeden beslenmektedir. 

Sosyal Kimlik Kuramı bağlamında, ayrımcılığın bir sonucu olan “yetkeci kişilik” 

ve “günah keçisi” kavramları filmin temasının açıklanmasında önem kazanmıştır.  

Bireyin içinde yaşadığı toplumdan kültürleme yoluyla edindiği kültürel kimlik, 

önyargı ve ayrımcı davranışlarla bezelidir. Sosyal kimlik olarak bireyin kimliğinde oluşan 

algı biz ve diğerleri ayrımına yaslanarak toplumsal algıyı besler. Aynı zamanda toplumsal 

algı da bireyin bilinçaltı ve bilinçdışını oluşturarak  kimliğinde önemli bir rol oynar. 

Bunun sonucunda birey içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını benimser.  

Yetkeci kişilik, önyargılarla dolu biz algısını meydana getirir. Toplumsal yaşamı 

belirleyen kurallar silsilesi içinde doğan ve yaşayan birey bu kural ve davranış kalıplarını 

benimsemekte, bu davranış kalıplarını sorgulamak yerine onları benimseyerek amansız 

savunucusu konumuna savrularak yetkeci kişilik benliğinin bir parçası haline 

gelmektedir. 

Ayrımcılık temelli yetkeci kişilik ve benmerkezci davranışları belirleyen başlıca 

faktörler; dil, din, ırk ve sınıfsal farklılıklardır. Aynı dili konuşmamız bizi bir araya 

getirmekle birlikte bizim dışımızda kalan ve farklı dili konuşan gruplarla aramıza aşılmaz 
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duvarlar da örmektedir. Aynı şey din, ırk, sınıfsal ve siyasal farklılıklar  için de geçerlidir. 

Sahip olduğumuz kültürel değerler bize aittir ve bizim dışımızdaki her şeye karşı dikkatli 

olmamız gerekir.  Biz algısı ile şekillenen toplumsal algı bireysel algıyı meydana getirir. 

Öyleyse dikkatli olmak ve biz algısı dışında kalan her türlü kültürel unsura karşı ortak bir 

tavır benimsemek varlığımız için  yaşamasal önemdedir. 

ikinci bölümde, ayrımcılık kapsamında değerlendirilen  Dünya Sineması’ndaki  

örnekler üzerinde durulmuş ve Dünya sinemasının biz algısı karşısında gösterdiği 

yaklaşımlar ve bu yaklaşımla örtüşen temaları işleyişi değerlendirilmiştir. Bu bölümde 

yapılan değerlendirme ikinci bölümde toplumsal algıyı oluşturan ve alt başlıklar halinde 

ele alınan ayrımcılığın kültürel kodlarının sinema tarihi içerisindeki yansımaları üstüne 

yapılan değerlendirmelerden oluşmaktadır.  

Dünya sineması üstüne yapılan genel değerlendirmenin ardından ayrımcılığı tema 

olarak merkeze alan Dünya Sineması ve Türk Sineması’ndan seçilen ikişer örnek film 

incelenmiştir. Konuya olan yakın ilgisi bağlamında örneklem olarak Dünya 

Sineması’ndan Green Book ve It is a Free World filmleri seçilmiştir. Green Book 1960’lı 

yıllarda bile hala geçerliliğini koruyan ayrımcılık üzerine inşa edilen davranışların ırkçı 

yaklaşımlardan kaynaklandığını göstermektedir. Beyaz Amerikalı biz algısı siyahi 

Amerikalı için ötekiye dönüşmekte, sınıfsal farklılıklar da ayrımcı yaklaşımları 

tetiklemektedir. It is a Free World filminde ise 21. Yüzyıl Londra’sında kurulan işçi 

pazarı ile ırk ve sınıfsal farklılıklar merkeze alınmaktadır. Bir İngiliz vatandaşının asla 

karşı karşıya kalmayacağı sigortasız, güvencesiz ve boğaz tokluğuna çalışma koşulları 

göçmen işçilere dayatılmakta, hatta yaptıkları işlerin günlük karşılıkları bile 

verilmemektedir. Emeklerinin karşılığı olan ve verilmeyen ücretleri karşısında 

gidebilecekleri bir adli merci de bulunmamaktadır. Öteki olarak İngiliz bizini oluşturan 

ve buyurgan erk karşısında boyun eğmekten başka şansları bulunmaz. 

Kurama dayalı değerlendirme yapılmak üzere seçilen Türk Sineması örnekleri ise 

Güneşe Yolculuk ve Gölgeler ve Suretler filmleridir. Güneşe Yolculuk biz beyaz Türk 

algısı ile öteki Kürt algısının çarpışması üstünedir. Irk ayrımına yaslanan film aynı 

zamanda sınıfsal ve cinsiyetçi ayrımcılık üzerinde de durmaktadır. Türk Sineması’ndan 

seçilen ikinci film Gölgeler ve Suretler  filmidir.  Gölgeler ve Suretler,  din ve ırk 
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ayrımından meydana gelen biz Türk ve biz Rum algısının iki toplum arasında nasıl bir 

amansız savaşa ve yıkıma neden olduğunu anlatmaktadır. 

Ayrımcılık ve önyargılar toplumların başa çıkması gereken en önemli sorunlar 

olarak sinemada da karşılık bulmakta sinema sanatı ayrımcılık temasını öne çıkararak 

toplumları bir araya getirmeye çalışmaktadır.     

Üçüncü bölüm ise tez olarak çekilen “SOKAK” filminin yapım süreçleri ve film 

üzerine yapılan değerlendirmelerden meydana gelmektedir. Sokak filminin senaryosu 

ayrımcılık üzerine şekillenen biz algısını tema olarak değerlendirmiştir. Bu kapsamda 

bakıldığında, beyaz Türk kadını temsil eden Sema karakteri ile ötekiyi temsil eden Rus 

Elena’nın teğet geçen ancak sonunda yaşanan çarpışma ile adeta bir yüzleşmeye dönüşen 

davranışları arasındaki yolculuğa tanıklık etmektedir.  

Beyaz Türk Sema, otelci Salih ve banka çalışanları özelinde ortak Türk bizini 

meydana getiren  mikro dünya, öteki Rus Elena karşısında söz birliği etmişçesine ortak 

bir tavır sergilemektedir. Davranışları empatiden yoksundur. Elena’ın ırkı, dini, dili, 

statusu ve kültürel kimliği farklıdır. Farklı olan karşısında her türlü önlemi almak ve 

safları sıklaştırmak gerekir. Film boyunca Elena’nın yaşadıkları empatiden yoksun, 

önyargılara dayalı, ayrımcı davranışlardır.  Ancak filmin sonunda Elena ile Sema’yı yan 

yana getirip empati yaratan ötekinin Elena’ya bahşettiği yeni bir yaşamdır. Ötekileştirilen 

Elena doktordur ve Sema’nın tökezleyen kalp atışlarına can verecek olan, benmerkezci 

tavırlarla yok sayılan ve ayrımcılığa maruz kalan Elena’dır. Yeni hayatla birlikte sevgi 

kazanmıştır ve hoşgörü çatısı altında hepimize yeterince yer bulunmaktadır. 
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