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GİRİŞ: BİR TANIM OLARAK TAŞRA 

Temel özellik olarak şehrin dışındaki bir “alanı” ifade eden taşra, şehirlerin 

merkezlerinden uzak yerleşim yerlerini ifade etmek için de kullanılabilmektedir.1 Kavram 

ilk olarak metropol dışı bir kent, sonra ise “yabanî” ve “uzak” anlamlarını ifade eder (Berk, 

2004, s. 71). Net bir tanımı yapılamadığından coğrafya, siyaset bilimi, sosyoloji ve 

edebiyat gibi pek çok alanda farklı açılardan incelenmiştir. Ahmet Çiğdem’e göre, yalnızca 

bir ikamet alanı, “sosyolojik bir birim, coğrafî bir taksim” olamayacak nitelikteki taşra 

mekâna, zamana ve duruma göre farklı şekillerde tanımlanabilir (2005, s. 104). Kültürel ve 

toplumsal anlamları da olan taşra, mekânla birlikte orada yaşayan insanların hayatlarını da 

kapsadığından mekânsal olandan toplumsal olana doğru bir anlam kaymasına uğrar. 

Sonuçta mekânsal anlamıyla birlikte mekânın sahip olduğu değerleri, toplumsal, siyasal ve 

kültürel yapıları, kısaca bir zihniyeti temsil eder (Saygılı, 2012, s. 11). Bu hâliyle taşra tek 

bir açıdan ele alınamaz, zira her bir şehrin taşrası olduğundan bu taşraların da kendilerine 

özgü birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bu durum şehirler için olduğu kadar taşralar için 

de geçerlidir.  

Taşrayı tanımlayan kendisi değil, karşıtı olarak şehir, yani merkezdir. Merkeze göre 

taşra, merkezin dışında olan demektir. Bu tanımlamada merkezin yeri de önemlidir. 

Merkez, kendisini tanımlamak için önce bir taşraya ihtiyaç duyar. Taşra her yerde, doğuda 

veya batıda, her şehirde olabilir. Merkeze yakında da uzakta da bulunabilir. Köksal Alver’e 

göre taşranın tanımlanmasının zorluklarından biri de sürekli merkezle birlikte 

anlatılmasından dolayı bulanıklaşması ve kendi gerçekliğine bürünememesidir (2017a, s. 

15). Taşra kendisine içeriden bakarak kendi tanımını yapmadığında dışarıdan bir göz olan 

merkez ona bakar ve onu uzaktan tanımlamaya çalışır. Ancak bu tanımlamada yalnızca 
                                                             
1  “Taşra” sözcüğü Orhun Abideleri’nde dahi “Dışarı, dışarıda, dışta” gibi anlamlarda 

kullanılmıştır. Bazı telaffuz değişikliklerine uğrasa da anlamı aynı kalmıştır (bkz. Çelikel, 

2007, s. 28).  
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merkezin bakış açısı vardır. Tanımlamaya merkezden başlandığında taşra, merkez dışında 

kalan her yer demektir. Taşra her zaman merkezin gerisindedir. Çiğdem’e göre taşrayı 

tanımlayan hem merkezdir hem de merkezle olan ilişkisidir. Taşra, merkezin ifade ettiği 

şeye ikincildir (2005, s. 104). Haliyle eksik kalacak bu tanımlamaya göre taşra bir öteki 

durumunda kalır. Merkez taşraya üstündür, çünkü yöneten konumundadır, taşra ise 

aşağısında, yönetilen konumundadır. Birbirine ontolojik anlamda bağlı olan merkez ile 

taşra bir etkileşim içindedir (Saygılı, 2012, s. 75). Merkezdeki tüm gelişmelerden taşra da 

etkilenir, aynı şekilde taşra da merkezi etkiler. Şükrü Argın, kendisi dışındaki bir merkeze 

bağlı olması yönüyle var olduğu için taşranın dış olarak görülmesine karşı çıkar. “İçerideki 

dışarı” olarak tanımladığı taşrayı ayrılmış ve vazifelendirilmiş olarak görür. Ona göre 

boyun eğdirilen, evcilleştirilen ve öteki olan taşra, bu özellikleri ile dışarıda, ötede, “öteki” 

denilen mekân veya kimliklerden farklı olarak ve onların tehdit edici tavırlarından uzak, 

sakin bir mekândır (2005, s. 279).  

Taşranın hatları net olmadığından tanımlanması da zordur. Mehmet Birekul’a göre 

bu zorluk mekânsal, siyasal, kültürel ve zamansal nitelikleri ile bağların oluşturduğu bir 

durumdur (2013, s. 73). Dolayısıyla iyice anlaşılabilir ve açıklanabilir olması açısından 

farklı boyutlarıyla ele alınmalıdır. Taşra bir mekân olmasının yanında kültürel ve 

toplumsal bir kavramdır. Sosyolojik açıdan bakıldığında bünyesinde bazı değerler ile 

toplumsal, kültürel ve siyasal yapıları, bir zihniyeti, deneyim tarzını ve ruh hâlini 

barındırmaktadır (Argın, 2005, s. 279). Her bir taşra kendine özgü niteliklere sahip 

olduğundan toplumsal tahayyüller ile yaşam tarzları da farklılıklar gösterebilmektedir. 

Taşra, ona bakanın bakış açısıyla ilgili olarak olumlu niteliklerin yanında olumsuz 

niteliklerin de yüklendiği bir coğrafyadır. Raymond Williams, taşranın kısıtlayıcı, 

eğitimsiz ve geri kalmış yönleri olduğunu söyler (1975, s. 1). Aslı Kayhan’a göre taşra 

“doğal yaşam biçimi”, ”huzur”, ”masumiyet” ve ”basit erdemler” ile “”gerilik”, ”cahillik” 
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ve ”sınırların mekânı”dır (2010a, s. 145). Bu yönüyle birtakım zıtlıkları bünyesinde 

barındıran taşra, merkezin sahip olduğu pek çok imkândan yoksundur. Ömer Türkeş’e göre 

taşra nüfusla, maddî zenginlik ve coğrafya ile sınırlanamayan, yalnızca tariflerle 

yaklaşılabilen “kaygan bir kavramdır”. Ona göre taşra, “taşrada yaşadığını bilenlerde 

maddileşen bir gerçeklik”tir (2005, s. 164-165). Taşranın çok daha anlaşılır olabilmesi ve 

merkezin ona yönelik önyargısını kırabilmek adına taşrada yaşayan bireylerin de taşrayı 

içeriden bir gözle anlatması önemlidir. Alver, taşranın onu tahayyül eden zihniyete göre 

biçimlenebilen bir imge, “insan halleriyle mekânların el ele verip ördüğü bir dünya” 

olduğunu söyler (2013, s. 11). Yaşanılan yerin insan üzerindeki etkisi tartışılmazdır. Aynı 

şekilde insanlar da yaşadıkları yerleri değiştirip dönüştürebilir. Taşrayı “mistik” bir ruh 

hâli olarak ele alan Melih Pekdemir’in belirttiği üzere taşra, “mutlak tarifi yapılamayan” 

bir kavramdır. Ona göre taşra ile kırsal kesim özdeş olmasa da “akrabadır” (2005, s. 78-

79). Arzu Çur da taşranın bir yer değil, ancak bir kavram olabileceğini tartışır (2005, s. 

115-135). Zira taşra olarak adlandırılabilecek coğrafî bölgeler de birbirinin aynısı değildir. 

Kültürün farklı olmasının yanı sıra, iklimin de insanlar üzerindeki etkisi değişkenlik 

göstermektedir. Ertan Özensel, taşraların birbirlerinden farklı olduğunu, ancak genelde 

aynı olduğu düşünülerek değerlendirildiğini belirtir (2017, s. 82). Her bir taşranın kendine 

özgü özellikleri vardır (Argın, 2005, s. 279). 

Modernleşmenin beraberinde getirdiği pek çok yenilik ve imkân başta merkez olmak 

üzere bazı taşralara da –göreceli olarak- ulaşabilmektedir. Taşra ve şehrin arzuları farklı 

olsa da yenilik ve değişimlerden payını alan taşra gündelik yaşantısı, kültürü ve daha pek 

çok yönüyle şehre benzemeye devam etmektedir. Kendine has özellikleri yanında bu 

değişimleri de benimsemeye çalışan taşranın, bir arada kalmışlık hâli gösterdiği 

söylenebilir.  
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 Taşra kavramı “merkez”in dışında olan yer, kimlik, kolektif veya deneyimi ifade 

etmektedir. Bir merkezin dışında olması yönüyle taşralılık özelliğini edinebilmektedir. 

Merkezin belirleyici olması ile birlikte ondan başkalaşsa da bağımsızlaşamaz; merkezden 

uzaklaşamadığı için ondan ayrı ve bağımsız bir yer olarak tanımlanması zordur. Taşra 

merkeze mesafesiyle belirlenirken, merkezin merkez olarak tanımlanmasını sağlayan 

parametreler ile bir taşranın merkezi olan bir yer başka bir yerin taşrası olabilmektedir. 

Tıpkı bir kasabanın köyün merkezi olması gibi. Bu yönüyle köy “taşranın taşrası” olarak 

tanımlanabilir (Çelik, 2010, s. 189-190). Kasaba ve köy, her ikisi de bazı açılardan aynı, 

bazı açılardan farklı anlamda taşrayı tanımladıklarından, taşranın genel geçer bir tanımı 

olmadığını tekrar belirtmek faydalı olacaktır. Köy,mekânsal olarak taşranın bir parçası 

olduğundan taşradır (Özensel, 2017, s. 85). Şehrin pek çok açıdan insanlara sunduğu 

imkânlar çeşitli olsa da bu imkânların taşraya ve -onun da taşrası olan- köye ulaşması 

mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu bölgelerde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan pek 

çok farklılık görülmesi doğaldır. Taşra ve köy, şehre göre geri kalmış ve az gelişmiş 

görünebilir. Köylerin şehirlere benzemesini ve şehirleşmesini tartışan Behice Boran, köy 

için “kasabanın az çok arkada bıraktığı şekilleri alarak kasabalaşıyor” (1992, s. 237) ifadesi 

ile köyün veya taşranın modernleşememesi, şehirleşememesi ve arada kalmış bir forma 

dönüşmesi mevzusunu ifade eder. Merkez ile taşranın birbirlerine bazı olumsuz anlamlar 

yükleyerek diyalog olasılıklarını “sıfırla”dıklarından söz eden Argın ise, (2005, s. 281) bu 

iki kutup arasındaki olumsuz bakış açısına dikkat çeker. Şehir ve taşra, en başta kendi 

tanımını yapabilmek için yekdiğerine ihtiyaç duyan iki kavramdır. Bu kavramların her 

birinin varlığı diğerinin varlığını sağlamaktadır. Ancak merkezin belirleyiciliği genelde 

ağır basmıştır. Ömer Laçiner, Türkiye’de merkezin, ülkenin modernleşme tarihiyle birlikte 

taşrayı kendisine uzak, yabancı ve onun üzerinde hükmettiği bir yaşam tarzı ile ezdiğini ve 

aşağıladığını söyler (2005, s. 14-15). Bu durum siyasal, ekonomik ve kültürel olarak 
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böyledir. İktidar tarafından önemsenmeyen –veya merkeze göre daha az önemsenen– 

taşra(lı), şehir (de yaşayanlar) tarafından da ötekileştirilir ve dışlanır. Merkez-taşra ilişkisi, 

toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik yapı gibi temel karakteristiğini açıklamak için 

önemlidir (Can, 2016, s. 537). Türkiye’de taşranın tarihsel seyrini inceleyebilmek için ilk 

olarak merkez ile taşranın geçmişten günümüze değişen ilişkisine değinmekte fayda vardır. 

Bu ilişkinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan, 19. yüzyıldan, itibaren Cumhuriyet’in ilânı ve 

günümüze kadar nasıl değişikliklere uğradığı incelenecektir. Çalışmanın ilk bölümünde ele 

alınacak bu merkez ile taşra ilişkisinden sonra, ikinci bölümde taşranın Türk sinemasındaki 

temsili üzerinde durulacaktır. İlk taşra filminden günümüze taşranın sinemamızdaki 

yansımaları çeşitli örneklerle ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise taşranın muhafazakârlık, 

gelenek ve tekdüzelik etrafında örülen “ruhu” üzerinde durulacak ve filmlerde görülen 

taşraya ait zihinsel dünya ortaya konmaya çalışılacaktır. Dördüncü ve beşinci bölümlerde 

taşranın yer aldığı filmlerdeki karakterler, mekânlar ve bunları ifade ettiği anlamlar üzerine 

odaklanılacaktır. Son bölümde ise taşra filmlerinde temsil edilen toplumsal kontrol 

mekanizmaları ile bu mekanizmaların nasıl işlediği ve varlığını günümüze kadar devam 

ettirerek filmlere yansıması incelenecektir.  

 Çalışma boyunca “merkez”, ülke yönetimi ile şehirleri; “taşra” / “çevre” ise 

bunların dışında kalan kasaba ve köyleri ifade etmek için kullanılacaktır.  
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A) TÜRKİYE’DE TAŞRANIN TARİHSEL SEYRİ 

1) Merkez-Çevre/Taşra İkiliği 

Her şeyin olduğu gibi bir ülkenin veya toplumun da merkezi vardır. Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki merkez-çevre ayrımının Cumhuriyet’e miras kaldığını anlatan Şerif 

Mardin, Türkiye’nin idarî yapılanmasını merkez-çevre karşıtlığı ile çözümler (1990).2 

Meltem Ahıska, Mardin’in merkez-çevre kutuplaşması olarak incelediği durumu “çevresiz 

merkez” olarak adlandırmaktadır (2006, s. 18-19). Ömer Solak’a göre merkez-çevre ikiliği 

Osmanlı dönemindeki Doğu-Batı ikiliğinin devamı olarak ele alınabilir (2015, s. 54). Bu 

                                                             
2  Merkez-çevre tartışması, “1950’lerden itibaren yapısal-işlevselci gündemin farklı 

kanallarında üretilen”, “bütünleşme/dayanışma ve çatışma/farklılaşma süreçleri”ni inceleyen 

“geniş bir literatürün öenmli bir parçasıdır”. ‘Toplumun yeniden üretim’ sorunu, 

toplumsallaşma süreçlerini ve kurumların bu süreçte oynadığı rolü ele alan “yapısal-

işlevselcilikle özdeş kabul edilen” Amerikan sosyolojisi yanı sıra, “toplumun yeniden üretimi” 

sorunu Talcott Parsons, Edwars Shils, Clifford Geertz ve Shmuel Eisenstadt gibi Amerikan 

sosyolojisi ve antropolojisinin önce gelen isimleri tarafından da tartışılmıştır. Aynı mesele Kıta 

Avrupası’nda Roland Barthes’ın Çağdaş Söylenler’i (1972), Poulantzas’ın Devlet, İktidar 

Sosyalizmi (1978) ve Althusser ve Balibar’ın Kapital’i Okumak (1991) ve İdeoloji ve Devletin 

İdeolojik Aygıtları (1989) adlı eserleri gibi yapısalcı Marksist geleneğin de gündeminde 

olmuştur. Parsons’ın Durkheim, Pareto, Freud ve Weber aracılığıyla ürettiği “sosyal 

entegrasyon sistemleri”; Eisenstadt’ın “bürokratik imparatorlukların merkezî kurumları; 

Poulantzas’ın “devletin özerkliği” ve Althusser’in “devletin ideolojik aygıtları” tartışmalarının 

temel odağında Shils’in merkez-çevre makalesinde değindiği toplumun yeniden üretimi 

konusu vardır. Bu literatür, toplumların ve siyasal aygıtların alt-birimleri nasıl etkilediği, 

bütünün parçayı –merkezin çevreyi- dönüştürme kapasitesinin ne olduğunu sorar. Kısaca, 

değerlerin, kurumların veya devletin toplumsal ilişkileri yeniden nasıl ürettiğini ele alır. 

Merkez-çevre analizinin kavramsal çerçevesini oluşturan Edward Shils’tir. Mardin ise bu 

çerçeveyi Osmanlı İmparatorluğu-Cumhuriyet tarihindeki kurumlara, kültürel 

farklılaşmalara ve iktidar mücadelelerine uyarlamıştır. Merkez-çevre paradigması, 1980’li 

yıllardan itibaren Türkiye modernleşmesini ve iktidar-muhalefet eksenlerini açıklaması 

yönüyle önem arz etmektedir (Açıkel, 2006, s. 31-32). 
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ikilik durumunda Doğu, Batı’nın modernleşme anlamında daha gerisinde kalmış ve 

gelenekselliğini korumuş bir yapıyı ifade etmesi bakımından çevreye karşılık gelir. Batı ise 

daha modern ve gelişmiş olanı işaret ettiğinden merkeze karşılık gelir.3 Mustafa Aydın ise 

bu ikiliği Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar hemen her alanda görmenin mümkün olduğunu 

söyler (2011, s. 249). Türkiye, modernleşme sürecinde örnek aldığı Batı’ya yetişmeye 

çalışırken taşrasını geride bırakmış; sonuçta taşra şehre, kendisi de batıya yetişememiştir. 

Ülkede Batı özentiliği ve taklitçiliği yayılmıştır. Cumhuriyet’in yürüttüğü modernleşme 

projesi ile merkezin taşrayı kendine benzetme çabalarından söz eden Argın, sonuç olarak, 

taşranın doğal sükûneti ve geleneksel huzurunun bozulduğu radikal bir müdahale sürecinin 

oluştuğunu söyler. Bu süreçte taşra merkezin varlığını tanımış ve kendi varlığının da 

merkeze bağlı olduğunu anlamıştır. Bu süreçle birlikte merkez “asıl”, taşra ise “suret” 

olmuştur. Dolayısıyla taşra, Cumhuriyet öncesinde de sonrasında da merkezin sahip olduğu 

vasıflara tamamen sahip olamamıştır (2005, s. 280-281). Merkez, Ankara’nın temsil ettiği 

Cumhuriyet, bürokrasi, seçkinler, Cumhuriyet ideallerine bağlı siyasal iktidar, Batı tarzı 

ilerleme gibi kavramlar aracılığıyla anlaşılmaya çalışılırken; merkez dışındaki her yer, yani 

taşra ise demokratlık, taşralılık, köylülük, muhafazakârlık, dindarlık gibi kavramlar 

etrafında açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kavramlar aynı zamanda merkez ve çevreye ait her 

şeyin temsiline de sirayet etmiş, bu temsil biçimi etrafında edebiyattan resme, sinemadan 

tiyatroya, siyasetten sosyolojiye ve felsefeye kadar farklı tartışmalar ortaya çıkmıştır. 

                                                             
3 Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Doğu-Batı meselesini dönemin edebî eserlerinden takip etmek 

de mümkündür. Özellikle Tanzimat Dönemi’nden itibaren eserlerde bu ikiliğin bariz bir 

biçimde ele alındığı görülmektedir. Felâtun Bey ile Râkım Efendi (Ahmet Mithat Efendi, 

1875); Kiralık Konak (Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1922); Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin, 

1923); Sözde Kızlar (Peyami Safa, 1923); Fatih-Harbiye (Peyami Safa, 1931); Yaban (Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu, 1932); Ankara (Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1934); Biz İnsanlar 

(Peyami Safa, 1959); Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Ahmet Hamdi Tanpınar, 1961) ve Beyaz 

Kale (Orhan Pamuk, 1985) bu eserlere örnek olarak gösterilebilir. 
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Türkiye’de siyasetin her zaman merkez temelinde şekillenmesini ele alan İslam Can 

(2016), merkezin, yönetim gücünün belirleyicisi ve idarî uygulayıcısı konumunda 

olduğunu söyler. Taşra ise merkezin hükümlerinin uygulayıcısı olmuş, merkezin askerî, 

tarımsal ve beşerî gibi pek çok alandaki sermayeye dayalı ihtiyaçlarını karşılamakla 

görevlendirilmiştir. Merkez tarafından siyasal otoriteye ortak olabilmesi yönünde dahi 

uygun görülemeyen taşra, onun yerine siyasal yönetim ve toplumsal anlamda 

ötekileştirilen, dışlanan ve küçümsenen bir politikaya layık görülmüş (2016, s. 531), ancak 

kendisinin de merkezde olmak istediğini zaman içinde göstermiştir.Bu şekillenme, 

merkezden yapılan yönetimi, taşranın ise kendi adına söz sahibi olabilmek için merkezî 

yönetim yerinde hakkını kullanması durumu olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla, 

Türkiye’de siyasetin her zaman merkez temelinde şekillendiğini söylemek yerine, her 

zaman merkezden yapıldığını ve taşranın da türlü yollarla bu yönetime katıldığını 

söylemek daha uygun olacaktır. Zira taşra, son yetmiş yılda değişen formlarda ve isimlerde 

farklı partiler aracılığıyla iktidarda kendine yer bulabilmiştir.  

2) Türkiye’de Merkez-Taşra İlişkisi 

Anadolu’da Osmanlı İmparatorluğu’ndan itibaren merkeziyetçi bir devlet siyaseti 

benimsenmiştir Bu coğrafyada merkezî yönetimin güçlü olması ve halkın da bu 

merkeziyetçiliğe verdiği önemi Mardin’in merkez-çevre diyalektiği üzerinden tartışan 

Alim Arlı’ya (2006) göre halk uzun yıllar boyunca monarşi ve sert bir hükümdarlık ile 

yönetilmiş, sonra bu yönetim sistemi yerine demokrasi düzeni kurulmuş, ancak bu durum 

da halkın kolay benimseyebileceği bir şekilde değil, anî bir biçimde hızla ilân edilen 

Cumhuriyet rejimi ile gerçekleştirilmiştir. Bu rejim, halkın ekonomik, sosyal ve kültürel 

anlamda Osmanlı’dan ve hatta öncesinden alışagelmiş olduğu düzenin değiştirilmesi ve 

yaşamın daha seküler kılınabilmesini sağlamak amacındaydı. Ancak taşrada yaşayan 
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insanların –ve şehirdeki insanların-bu konuda ne düşündüğü veya buna razı olup olmaması 

meselesi üzerinde durulmamıştır. Dolayısıyla halk Osmanlı’da olduğu gibi (16.yüzyıl sonu 

ile 17.yüzyıl başlarındaki Celali İsyanları), Cumhuriyet döneminde de isteklerini merkeze 

duyurmaya çalışmış, rejimin getirdiği bazı yeniliklere itiraz etmek için çeşitli ayaklanmalar 

çıkarmıştır (Bu ayaklanmalardan birçoğu yeni rejime, halifeliğin kaldırılmasına ve şapka 

kanunu gibi Cumhuriyet’in getirdiği bazı inkılâplara karşıdır. Örneğin 1930 yılındaki 

Menemen Olayı, laikliği benimsemeyen şeriat yanlısı bir kesimin çıkardığı bir isyandır). 

Merkez ise kontrol sağlayabilmek için halkın taleplerine karşılık vermeye ve ayrıca halkı 

kontrol altında tutabilmek için daha sıkı denetlemeye çalışmıştır.4  Merkez ile çevre 

arasındaki bu hiyerarşik yapı, Ahıska’ya göre “asimetriktir” (2006, s. 18). Bu asimetrik ve 

hiyerarşik ilişkide karar alma ve uygulama mekanizması merkezdir. Merkez, taşra için de 

aldığı kararların uygulanmasını gözetir ve denetler. Özgür Yılmazkol’a göre, bu kuralların 

uygulandığı yer olarak taşra “sıkışmış, tıkanmış ve ileri gidemez” bir durumda 

olduğundan, kendi yapısal formu içerisinde politik olsa dâhi çok etkili olamamaktadır 

(2011, s. 62). Ancak yıllar içinde görülmüştür ki taşra, ülke tarihinde bazı siyasî oluşumlar 

aracılığıyla, belli aralıklarla da olsa iktidara gelmiş veya sesini siyasî arenada bir biçimde 

duyurmayı başarmıştır.  

Türkiye’deki bu merkez-çevre ayrımının hangi dönemden itibaren başlamış olduğu 

net olmamakla birlikte, Mardin’e göre 19.yüzyıldan itibaren giderek belirginleşmiştir. 

                                                             
4 Bu denetleme çalışmalarına örnek olarak Cumhuriyet’ten önce, 1920’de çıkarılan Hıyanet-i 

Vataniye Kanunu gösterilebilir. Aynı yıl, -zaman içerisinde pek çok farklı suçun da 

yargılanmaya başlandığı- bağımsızlık çalışmalarını engellemeye çalışanlar, yeni rejime ve 

onun yaptırımlarına karşı ayaklanma çıkaranlar için kurulan İstiklâl Mahkemeleri gösterilebilir. 

Bu kanun ve mahkemeler Cumhuriyet ilan edildikten sonra da yürürlükte kalmıştır. Devletin 

otoritesini sağlamlaştırabilmek için başvuru kaynakları olmuştur. Hıyanet-i Vataniye Kanunu 

ve İstiklâl Mahkemeleri hakkında detaylı bilgi için bkz. (Aybars, 1975). 
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Bunda ekonomik yatırımlara yönelen yerel eşrafın payı olduğunu söyler.  Eşraf ekonomik 

anlamda ilerledikçe devlet çevreye "daha derinlemesine gir"miş, iki taraf arasında merkez-

çevre kopukluğu ortaya çıkmıştır (1990, s. 43). Merkez-çevre ayrımı Laçiner’e göre 

Türkiye’nin modernleşme süreci ile birlikte başlamıştır (2005, s. 14-15). Merkez ve çevre 

arasındaki zıtlıklara kavramlar üzerinden dikkat çeken İslam Can ise, merkezin 

“Cumhuriyet, Kemalizm, bürokrasi, seçkinci elitler, siyasal iktidar, Batı tipi aydınlanma, 

sahiplenme, kısaca öz olmayı”  işaret ederken çevrenin “demokratlığı, taşralılığı, 

köylülüğü, oy deposunu, muhafazakârlığı, bir ölçüde dindarlık ile üvey olanı temsil” 

ettiğini söyler (Can, 2017, s. 121). Taşraya modernleşmeci ve ilerlemeci bakış açısı ile 

üstten bakan merkez, onu pek çok açıdan kendisinin gerisinde kalmış olarak kabul 

ettiğinden, taşrayı da kendisine benzetmeye çalışmıştır. Osmanlı, taşralıdan “itaat ve yerli 

yerindelik” beklerken; Cumhuriyet, “taşrayı ulus-devletin aktif bir bileşeni” kılmak 

istemiştir (Solak, 2015, s. 49). Osmanlı dönemindeki ıslahatlar ve Batı’nın gelişmiş siyasal, 

ekonomik ve toplumsal düzeyine yetişebilme çalışmaları Cumhuriyet rejimi, beraberine 

getirdiği inkılâplar ve yenilik hareketleri ile merkez, taşraya da kendisi gibi bir görünüm 

kazandırmaya, taşra ile arasındaki farkı kapatmaya çalışmıştır. Bu çaba farklı siyasî 

oluşum ve iktidarlar ekseninde günümüze kadar süregelmiştir. Merkez, kendisiyle aynı 

fikriyat içerisinde olan bir yerden taraftar bulabileceği için taşrayı kendisine benzetmek 

zorunda kalmıştır. İktidara gelebilmesi ve iktidarda kalabilmesi için taşranın da kendisine 

destek vermesine ihtiyaç duymuştur. Bunun için tüm yolları kullanmaktan çekinmeyen 

siyasî otoriteler halkın bazı taleplerine de kulak vermek durumunda kalmıştır. Cumhuriyet 

Halk Partisi’nden (CHP) ayrılarak kurulan Demokrat Parti’nin (DP) toprak burjuvası lideri 

Adnan Menderes de Süleyman Demirel gibi taşrada değil, şehirde yaşadığı bir dönemde, 

taşralı kökenleri ve söylemleri sayesinde taşra halkından destek alarak iktidara 

gelebilmişlerdir (Pekdemir, 2005, s. 98). 
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Tarihsel süreçte taşra, –ileride değinileceği gibi- merkezin onu kendi istekleri 

doğrultusunda yönlendirmek istemesine rağmen zaman zaman direnç göstermiştir. Bu ikili 

ilişkide merkezin konumu taşraya göre farklı olmuştur. Bekir Parlak, Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e taşınan siyasal gelenekte merkez-taşra ilişkisinde merkezin her daim 

ağırlığını hissettirdiğini, taşrayı olabildiğince kontrol altında tutmak, denetlemek ve 

yönlendirmek gibi vazifelerinin olduğunu söyler (2007, s. 114). Bu süreci Osmanlı 

İmparatorluğu döneminden itibaren ele almak uygun olacaktır. 

a) Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Taşra 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. yüzyıldan önce iç ve dış baskılar sebebiyle taşrada 

dönüşümler başlamış, taşra idaresinin işleyişinde önemli değişiklikler yaşanmış ve 

sonucunda merkez ile farklı bir eklemlenme süreci doğmuştur (Bay, 2014, s. 3). Nüfusun 

çok büyük bir kısmının kırsal bölgelerde yaşadığı Osmanlı’da (Zürcher, 2000, s. 24), 

merkez İstanbul geniş topraklara yayıldığı için taşra halkından fazlasıyla uzaktı. Merkez ile 

çevrenin bağları oldukça gevşek, taşra halkının ödemekle yükümlü kılındığı vergiler ise 

ağırdı (Mardin, 1990, s. 34, 38). Zaman içerisinde bazı zengin aileler, âyanlar, –eşraf– 

dinsel tarikatlar, çeşitli etnik ve dinsel gruplar taşrada egemen oldu. Âyanların taşra halkını 

temsil ettiği düşünülürse, merkez ile âyanların 29 Eylül 1808 tarihinde imzaladığı Sened-i 

İttifak ve Tanzimat, Islahat Fermanları taşranın merkez karşısında edindiği kazanımlara 

örnek olarak düşünülebilir. Merkeze sesini duyurmak isteyen taşra halkı isyan etme yolunu 

seçmiştir. Osmanlı’dan bağımsız olmak isteyen gayrimüslim azınlık ayaklanmış, bu 

isyanların neticesinde Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) ilân edilerek azınlıklara bazı 

geniş haklar verilmiştir. Böylece taşra merkezden bazı isteklerine karşılık alabilmiştir. 

Azınlıklar daha fazla hak talebinde bulununca 1856 yılında Tanzimat Fermanı’nın daha 

genişletilmiş şekliyle Islahat Fermanı ilân edilmiştir. Taşranın istekleri merkez tarafından 

tam olarak karşılanmamakla birlikte, taşranın tekrar ayaklanmasını önleyebilmek adına 
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merkez taşra üzerindeki denetimlerini sıkılaştırmaya ve taşrayı kontrol altında tutmaya 

çalışmıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren taşradaki denetimler sıklaştıkça taşra 

idarî anlamda merkeze daha bağlı olmaya başlamıştır. Osmanlı’da yenilik taraftarı olan 

kesimler de vardı. Reformların halkın nezdinde nasıl karşılandığı ele alınırken, Batı taşrası 

(Batı Anadolu ve Rumeli Eyaletleri) ile Doğu taşrasını (Orta ve Doğu Anadolu ile Irak) 

karşılaştıran Hatice Sevgi Zengin, Batı taşrasının reform yanlısı olmasına karşın Doğu 

taşrasının reformlar karşısında daha temkinli olduğunu söyler. Zira Müslüman tebaa 

“imtiyaz kaybı” yaşamak istememektedir. Osmanlı, Batı taşrasının çoğunu kaybettikten 

sonra artık Doğu taşrası ile merkezin ilişkilerine dönmek gerekmektedir. Bu taşra ise 

“durağan, pre-modern, muhafazakâr, içe dönük” hâllere bürünerek temkinli olmaya devam 

etmiştir (2009, s. 107-108). Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Güneydoğu Anadolu taşrasında 

ise aşiretler ve şeyh aşiretlerinin halkın politik tavrı üzerinde etkisi vardır. Bu nüfus da 

siyasî arenada kendisini çeşitli partiler aracılığıyla göstermeye devam etmektedir (Laçiner, 

2005, s. 32).  

Taşralar birbirlerinden farklı özellikler barındıran coğrafyalardır. Tıpkı merkezin 

olduğu gibi her bir taşranın tanımının değişkenliği ve dinamikliğinden söz eden Asuman 

Susam, birbirinden farklı taşraların ve merkezlerin olabileceğini söyler. Buradan yola 

çıkılarak taşranın “sabit değerleri” ve “yaşam biçimleri” olduğundan “ortak duyuş ve 

duyarlılık iklimi”nden söz etmenin zor olduğunu ekler. Dolayısıyla tek bir taşradan ve 

merkezden söz edilemez, bunun yerine taşralardan ve merkezlerden söz etmek çok daha 

uygun olacaktır (2015, s. 72). Nitekim her taşra birbiriyle aynı değildir. Anadolu taşrasının 

muhafazakâr yönüne ek olarak milliyetçi yönü de göz önünde bulundurulması gereken bir 

durumdur. Türkiye’de sol-sosyalist hareketin merkez ve merkez konumundaki şehirlerde 

oluşmuş olması, aynı dönemlerde Türk milliyetçiliği ve dinî hareketlerin doğmasına sebep 

olmuştur. Bu iki hareket de taşralı bir kimliğe sahip, taşrayı modernleştirmeye çalışan 
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merkeze karşı oluşan tarihsel toplumsal tepkinin öğelerinden beslenmiştir. Bu iki hareket 

Laçiner’e göre Orta ve Doğu Anadolu kökenlidir (s. 31).  

Merkezî otoritenin erişemediği veya dirençle karşılaştığı taşralarda söz sahibi olan 

kesimden bahsetmekte fayda vardır. Türkiye’de merkez-çevre ilişkisini Osmanlı 

İmparatorluğu ve önceki dönemden itibaren ele alan Mardin (1990), taşrada zamanla 

güçlenen eşrafın merkezle çevre arasında adeta bir aracı konumunda olduğunu söyler. 

Yerel eşraf, 1908 yılındaki Jön Türk devrimiyle (İkinci Meşrutiyet) birlikte siyasete atılmış 

ve meclise girmiştir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı taşrasında oluşmaya 

başlayan yeni bir eşraf katmanı arasında sayılabilecek olan taşra din adamları, yerel 

anlamda "etkili" kişilerdir, zira din ve eğitimle uğraştıkları için alt sınıflarla ilişkileri 

vardır. Laikleşme hareketi güçlendikçe bu din adamları çevre ile daha açık bir şekilde 

yakın ilişki kurmuştur (1990, s. 43-44). Büyük bir çoğunluğu Sünnî olan bir coğrafyada 

halkın din adamlarına itibar ve güven göstermesi tarihsel süreç içerisindeki birtakım 

değişikliklerle günümüze dek devam etmiştir.  

Osmanlı’nın son dönemlerinde taşranın tanımı genişlemeye başlamıştır. Geleneksel 

anlamda başkente idarî olarak bağlı bölgeleri ifade eden taşra yerine “yeni taşra kavramı” 

gelmiştir. Bu kavram, Batı’nın yükselen gücü karşısında tutunabilmek, dayattığı koşullara 

uyarlanabilmek amacıyla merkezden başlatılan ve devlet aygıtı yanında devlet ile toplum 

ve toplum içi –tebaayı oluşturan topluluklar arası– ilişkileri kökten bir yeni düzenlemeye 

yönelik reformlara karşı alınan tavırlar bağlamında şekillenmeye başlamıştır (Laçiner, 

2005, s. 15). Türkiye’nin modernleşme süreci, ülkenin sosyolojik dinamikleri ile ona 

uygun bir gelişim çizgisi göstererek değil, daha tepeden inmeci bir biçimde, Batı merkezli 

ve çarçabuk geçiştirilen bir süreçte gerçekleşmiştir. Laçiner’e göre Türkiye’de merkez, 

idarî veya siyasal etkinlikleri, nüfus yoğunluğu ya da ekonomik, ticarî ve kültürel ağırlığı 

ile belirleyici bir konumdadır ve bu durum taşrada“neredeyse zorla kabul ettirilmiş bir 
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hiyerarşi” gibi görünmektedir (s. 14). Batı ülkelerinde olduğu gibi bir siyasî ve toplumsal 

süreç neticesinde demokratik ortam kurulmadan, hızla ilân edilen yeni yönetim biçimi 

Cumhuriyet ve onunla birlikte gelen inkılâplar halkın tamamının benimseyebileceği bir 

şekilde gerçekleşmediğinden bu yeni koşullara uyum sağlama konusunda halkın zorluklar 

çektiği de görülmüştür.  

Dünyadaki sanayileşme ve modernleşme gibi gelişmelere yetişmek için çok geç 

kalan Osmanlı yıkılma sürecine girmiş, nihayetinde Mustafa Kemal ve arkadaşları ülkenin 

yeni rejimi olan Cumhuriyet’i ilan etmişlerdir. Bu rejimle birlikte taşranın ne gibi 

değişimler geçirdiği ve merkezle olan ilişkisine kısaca değinmek yararlı olacaktır.  

b) Cumhuriyet’in İlânından Günümüze Taşra 

Cumhuriyet’in ilânından sonra yeni kurulan rejimin sağlamlaştırılabilmesi için 

reformlar ve Batılılaşma hareketleri devam etmiştir. Bu yeni rejime göre Türkiye doğusu-

batısı, şehri-taşrası ile muasır medeniyetler seviyesine çıkmalıydı. Tüm bunlar için merkez, 

her şeyden evvel çevreye karşı CHP’nin, yani devletin güçlendirilmesini gerekli görüyor, 

taşranın ihtiyaçlarını da gözetmek yerine Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı gibi, 

yasalarla birlikte köylülerin ilerlemesini “tepeden inme bütünleştirme” ile sağlamaya 

çalışıyordu. “Potansiyel bir muhalefet alanı” olarak gördüğü taşrayı (özellikle 1923 ile 

1946 yılları arasında) “sıkıca gözaltında” tutuyor, ancak kırsal alanda yaşayan halk ile 

bağlantı kuramıyordu. Osmanlı’daki merkez ile çevre arasındaki geleneksel ilişkiler 

Cumhuriyet kurulduktan sonra da devam etmiştir (Mardin, 1990, s. 50-52). Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında da merkez ile taşra arasında bir diyalog eksikliği olduğundan taşra sesini 

merkeze duyuramamış, merkez taşra ile yeterince ilgilenememiş ve aralarındaki mesafe 

giderek büyümüştür. Mardin’e göre çevre, “kentlerin refahının kendi sırtından 

sağlandığının, nutuklarla avutulduğunun” ve “dinsel kültürünün mutluluğundan yoksun 
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bırakıldığının” farkındaydı (s. 53). Ekonomik ve toplumsal yaşamına zorla el atılmasına 

karşı çıkan çevre, “yerelcilik, bölgecilik ve heterodox5 dinî inanç olarak kendini ortaya 

koyan bir tavır” takınmıştır ( Mardin, 1990, s. 38).  

Birinci Dünya savaşı sonrası oldukça yoksulluk çeken ülke, Cumhuriyet rejimi ve 

onun beraberinde getirdiği kültürel, ekonomik ve toplumsal tüm yeniliklere ayak 

uydurmak zorunda bırakılmıştır. Merkez çeşitli modernleşme hamleleri gösterirken taşra 

bazı gelişmelere yabancı kalmıştır. Merkez, taşrayı geliştirebilmek için Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında Halkevleri, Şehir Kulüpleri ve Ordu Evleri kurmuş, okuma yazma oranı çok 

düşük olduğu için köylere 1940 yılında Köy Enstitüleri kurarak öğretmen yetiştirmeyi ve 

köy halkını böylece ekonomik, kültürel ve siyasal anlamda eğitmeyi hedeflemiştir. Bu 

yeniliklerin taşraya ne kadar ulaşabildiği ve taşra halkının yenilikleri ne kadar 

benimseyebildiği ise tartışmalı bir konudur. Laçiner, pek çok toplumda taşranın merkez ile 

organik bütünleşmesi sayesinde taşra ile merkezin normal bir ilişkisinin olduğunu belirtir. 

Öyle ki, bu ilişkide merkez ile taşra organik bir bütünlük oluşturmaktadır. Ancak 

Türkiye’de bu durum tersine hiyerarşik ve “gerilim yüklü” dür. Ona göre “modern 

Türkiye” algısının bir sonucu olarak merkez taşraya uzak, yabancı ve hükmedici bir yaşam 

tarzı ile yaklaşan, taşrayı ezen ve aşağılayan bir güç olmuştur (2005, s. 14-15). Buna 

karşılık taşra halkının ise –göreceli olarak- özellikle geleneklerini, dinî inanışlarını ve 

ritüellerini koruma konusunda muhafazakâr davrandığı söylenebilir. Taşra halkının 

muhafazakârlaşma sürecini inceleyen Mardin, Cumhuriyet’in, Osmanlı taşrasındaki cami, 

imam, tekke, külliye gibi oluşumların karşısına öğretmen, okul, ders kitabı gibi daha lâik 

oluşumları koyduğunu ve taşrada bu ikilikler arasında bir rekabet oluştuğunu, ancak bu 

                                                             
5 Heterodox: İslam’ı kabul eden değişik etnik, kültürel ve dinî kökenlere mensup toplumların 

tarih boyunca İslam’ı bu kökenlerden gelen bazı inanç ve mitolojik unsurların etkisiyle –

Kur’an’a dayalı İslam’dan farklı bir biçimde- yorumlayarak oluşturdukları inanç biçimidir(bkz. 

Ocak, 1996, s. 17).   
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rekabette dinî oluşumların daha ağır bastığını söyler (2008). Merkez ile taşranın bu 

konudaki mücadeleleri tarih boyunca sürmüş, merkez taşrayı da diğer yerleşim yerleri gibi 

kontrol altında tutabilmek adına birtakım çabalara girişmiş, onu değişen dünyaya ve 

kendisine adapte etmeye ve kendisine benzetmeye çalışmaya devam etmiştir. Bu çabalara 

örnek olarak Cumhuriyet tarihi boyunca aralıklarla gerçekleştirilen askerî darbeler 

gösterilebilir. Bu darbelerin Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki Kemalist ideolojiyi 

korumak amacında olduğunu belirten Alim Arlı, bu süreçlerde siyasal alanın karmaşık bir 

parçalanma süreci yaşadığını ekler (2006, s. 112). Ülkenin siyasî tarihi boyunca merkez ile 

çevrenin mücadelesi devam etmiştir.  

Toplumdaki farklı kesimlerin kendi isteklerini ve düşüncelerini duyurabilmesi son 

derece önemlidir. Bunun için siyasal anlamda bir temsil edilme olanağının bulunması 

gerekmektedir. Taşranın siyasal arenada yer edinmesi Osmanlı’nın son döneminde 

demokratikleşme çalışmaları ile başlamış, Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçme 

girişimleriyle devam etmiştir. Ülke yönetiminde tek parti yönetimi yerine ona muhalefet 

edecek olan başka bir partinin de olmasını gerekli gören Mustafa Kemal, kendi partisi 

içindeki Fethi Okyar’ı, Cumhuriyet Halk Fırkası’na muhalif bir parti kurması için teşvik 

etmiş, böylece Batı taşrasının büyük oranda desteklediği Serbest Fırka kurulmuştur. Orta 

Anadolu taşrasından da destek bulan Serbest Fırka, bu bölgenin özellikle ticarî 

merkezlerinde merkeze karşı dinî muhalefet ile birleşmiş bir hareket olmaya başlamıştır. 

Kürt nüfusun da ilgi gösterdiği bu hareket, Laçiner’e göre Osmanlı’nın son döneminde 

birbirinden kopuk ve karşıt yönleri de olan Doğu ve Batı taşrasının ilk ortak muhalefet 

hareketi olmuştur. Ona göre bu ilk temas, Demokrat Parti hareketini doğurmuştur (2005, s. 

19). O döneme kadar saltanat ve hilafetle yönetilen topraklar ilk kez demokrasi ile 

tanışmış, ancak bu durumda da tek bir partinin iktidarı gerçekleşmiştir. Demokratik 

ortamın oluşabilmesi için atılan muhalefet parti kurma adımı beklendiği gibi sonuç 
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vermemiş, Serbest Fırka çıkan karışıklıklardan dolayı kapatılmak durumunda kalmıştır. 

Mehmet Narlı, taşranın politikada varlığı ve söz sahibi olması hususunda çok partili siyasal 

hayata geçme girişimleri ve demokrasi denemelerinin taşranın politikaya katılma 

potansiyelini ortaya çıkardığını söyler (2013, s. 293). Bu dönemden itibaren taşra artık 

sesini az da olsa –veya zaman zaman yükselterek– duyurduğu için merkez her zaman 

taşrayı da hesaba katmak durumunda kalmıştır. Çevre, tek parti yönetimine meydan 

okuduğu dönemde merkezin örgütlenmesine de meydan okuyabilecek kadar yoğun bir 

örgütsel temel sağlamıştır (Mardin, 1990, s. 55). 1940 yılının sonlarından itibaren taşra, 

birçok ortak özelliğe sahip çeşitli partiler aracılığıyla iktidara ortak olmuştur. Çeşitli siyasî 

partiler –askerî veya siyasal müdahalelerle kapatılmış olsa da, yerlerine aynı nitelikte yeni 

partiler açılmış- 6  aracılığıyla sesini duyurmaya çalışmış, mecliste ve sonra ülke 

yönetiminde söz sahibi olmuştur. Bu partilerden iktidara gelen ilk parti Demokrat Parti’dir 

(DP).  DP, demokrat, millî ve manevî değerlere önem veren ve liberal ekonomiyi 

destekleyen bir çizgisiyle; Anavatan Partisi manevî değerleri önemsemesiyle; Refah Partisi 

dindar ve İslâmcı, adîl düzene yönelik söylemleriyle; İslâm dinini temeline alan 

politikalara sahip Necmettin Erbakan’ın Millî Görüş hareketinden –ondan farklılaştığını 

dile getirse de– ayrılan (Belge, 2018) Adalet ve Kalkınma Partisi ise demokrasi ile 

muhafazakârlığı birleştiren, millî-manevî değerleri öne çıkarmasıyla taşrayı da iktidarda 

temsil eden yapılar olmuştur.  

                                                             
6 DP gibi onun devamı niteliğindeki partilere Adalet Partisi (AP), Milli Nizam Partisi  (MNP), 

Milli Selamet Partisi (MSP), Refah Partisi (RP), Fazilet Partisi (FP), Saadet Partisi (SP), 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) örnek olarak gösterilebilir. Bu partilerden her biri, kapatılan 

bir önceki partinin yerine, bazen aynı kişilerle kurulan, birbirinin devamı niteliğindeki 

partilerdir. Birbirine benzer söylemlerle iktidara gelen bu partilerden AKP hariç diğer partiler 

kapatılmıştır.  
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Kendisinden önceki partilerden farklı olarak kırsal kesimden doğan Demokrat Parti, 

köylülere hizmet götürmek, onların gündelik sorunlarını siyasanın gerçek konusu olarak 

ele almak, Türkiye’yi bürokrasiden kurtarmak ve dinsel pratiği liberalleştirmek gibi 

konularda vaatler vermiş (Mardin, 1990, s. 57), kısaca çevreyi temsil ettiğini belirterek 

kırsal kesimden destek görmüştür. Köylü, savaş yıllarında uygulanan vergi politikaları 

sebebiyle Kurtuluş Savaşı döneminin aksine merkezden uzaklaşmış ve çevreyi temsil eden 

DP’ye yaklaşmıştır. CHP gibi bir sınıf partisi olmayan DP, milleti önemsediğini sıkça dile 

getirmekteydi. Milleti merkeze alarak o güne kadar merkezin politikalarının iktidar olduğu 

ülkede artık yoksul halk kesiminin de isteklerinin önemseneceği algısını oluşturdu. CHP, 

kendisinden önce İkinci Meşrutiyet ile İttihat ve Terakki Cemiyeti dönemindeki (1908-

1918) gibi milliyetçi, lâik, devletçi ve otoriter politikalar izlemiştir. DP ise, daha liberal, 

yerel yapı ile gelenekleri korumak isteyen, muhafazakâr ve din özgürlüğünden yana bir 

partidir. Bu yönleriyle DP çevreden oldukça fazla destek almıştır. Çünkü taşranın kültürel 

talepleri de farklıydı. Kurucularının bizzat bu coğrafyadan çıktığı düşünüldüğünde kırsal 

kesimin ne istediğini bilen DP, söylemleri ve muhafazakâr eylemleriyle çevrenin 

kültürüyle benzer bir kültüre sahip olarak algılanmıştır. Anadolu, 1950’li yıllarda 

Türkiye’nin sosyal ve siyasî hayatına beklenmedik ve gittikçe artan bir hızla girmiştir. 

(Ayvazoğlu, 2006, s. 530). O döneme kadar merkezin otoriter ve baskıcı politikaları ile 

yönetilen çevre, DP aracılığıyla ilk kez merkeze ulaşabilme şansını elde etmiş, 1946 

yılındaki seçimlerde meclise girmiş, 1950 yılında ise iktidar olmuştur.7 Taşranın merkezde 

görünmeye başlamasını değerlendiren Laçiner’e göre Türkiye’de merkez, taşrasını 

kendisine uzak ve yabancı görüyor, hükmettiği bir yaşam tarzı ile onu ezip ve aşağılıyordu. 

Bu bakış açısı “modern Türkiye”nin oluşum özelliklerinin bir sonucu olsa da 1946 yılında 

                                                             
7 Her ne kadar 1946 yılında Halk Partisi’ne de taşradan katılımlar olmuşsa da Mardin, bu 

partinin kırsal bölge halkına karşı mesafeli olduğunu belirtir (1990, s. 62). 
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taşranın siyasal arenada görünmesiyle birlikte kırılmaya başlamıştır (2005, s. 14-15). 

Zamanla DP, çevre kültürüyle özdeş bir kuruluş gibi görülmüştür (Mardin, 1990, s. 58). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda giderek güçlenen merkez veya taşra zenginleri –eşraf, 

toprak ağaları, taşralı iş adamları–Cumhuriyet’in ilk yıllarında taşrada kendi iktidarlarını 

kurmuşlardı. Türkiye’nin henüz aşamadığı yoksulluk kırsal kesimlerde çok daha 

katlanılamaz durumdayken, üretimin olmadığı, bir hayli düşük okuma yazma oranı ile 

şeyh, imam, hoca gibi insanların anlattığı kulaktan dolma bilgilerin dinlendiği bir dönemde 

tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için 1940 yılında ülkenin bazı bölgelerindeki 

köylere Köy Enstitüleri kurulmuş, bu okullar yaklaşık on yıl köylere ve köylülere hizmet 

vermiştir. Kemalizm’in Halkçılık ilkesi çerçevesinde kurulan enstitüler, devletin 

merkezden taşraya yönelişi ve taşrayı geliştirme adımlarından biri olmuştur. Çok büyük 

oranda köyün okulunun olmadığı bu dönemde öğrenciler kendi okullarını hep birlikte inşa 

etmiş, tarımsal üretim ve çiftçilik yapmış, arıcılık yaparak bal üretmiş, peynir, yoğurt, 

kaymak yapmış, terzilik de yaparak tüm bunları köylülere öğretmek amacında olmuşlardır. 

Bu okullar aracılığıyla kırsal kesimin iktisadî ve kültürel gelişimi ile köylünün 

bilinçlenmesi ve kendi adına söz sahibi olması da hedeflenmiştir. Zira köy okullarında 

yetişmiş bir yazar olan Mahmut Makal’ın aktardığı üzere, İsmail Hakkı Tonguç (Köy 

Enstitülerinin mimarların biri ve dönemin İlköğretim Genel Müdürü), taşra halkının yedi 

asırdır sustuğunu, artık okuması, konuşması ve düşünmesi gerektiğini savunmuştur (Pera 

Müzesi, 2012b). Ancak Anadolu’nun gelişerek kendi kendini kalkındırmasını ve taşranın 

kendisi hakkında söz sahibi olmasını istemeyen kesimler bu okulları olumsuz şekilde 

eleştirmiştir. Tonguç, karma ve yatılı eğitimin verildiği enstitülerin ilk olarak bu özellikleri 

sebebiyle muhafazakâr çevrelerce eleştirildiğinden, okullarda dünya ve Türkiye klasiklerini 

okuyan, araştıran, sorgulayan ve kendi hakkını savunmayı öğrenen öğrencilerin, gittikleri 

köylerde halkı da haksızlıklara karşı susmamaya teşvik edeceği endişesi ile vali, 
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kaymakam, bürokratlar ve maliyenin yanı sıra köylerdeki otoritelerini yitirmekten korkan 

köy ağalarının ve köylerde ve taşrada nüfuz sahibi olan eşrafın bu okulların kapatılması 

için ağız birliği ettiğinden söz eder (Pera Müzesi, 2012a). Zira bu okulları kapatan 

Demokrat Parti de toprak zengini köylü kesimden bazı üyeleri –başta toprak burjuvazisi 

olan Adnan Menderes olmak üzere- bünyesinde bulunduruyordu. Köyü, köylüyü ve taşrayı 

modernleştirmek amacıyla kurulan bu modern eğitim kurumlarının kapatılması ile kırsal 

kesim halkı mahrum kaldığı eğitim öğretimden yine uzak, şeyhlerin ve İslam’ı saptıran din 

istismarcılarının tekeline geçmiştir.  

Çevre, DP’nin iktidarıyla birlikte kendisine de söz hakkı doğacağını düşünmüş, 

ancak çok zaman geçmeden yanıldığını fark etmiştir. Tarımla geçinen kırsal kesim için 

önem arz eden, köylerdeki toprağı olmayan -veya az olan- çiftçilere geçimlerini 

sağlayabilecekleri ölçüde toprak vermek ve kredi desteği sağlamak gibi amaçları olan 

“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”, DP iktidarının başında rafa kaldırılmıştır8 (Türkeş, 

2001, s. 217). Çevrenin desteğini alarak iktidara gelen DP, bu temsiliyeti çok fazla devam 

ettiremediği için zaman içerisinde toplum tarafından tepkilerle karşılanmıştır. 1948 yılı 

öncesinde Anadolu’da makineleşme yaygınlaşmadığı için tarımda insan emeği 

kullanılmaktaydı. Makineleşmede ilerleyen ve güçlenen Amerika, Türkiye ile yakın 

ilişkilerde bulunmuş, ülkeye malî destekler vermiştir. Amerikan Marshall Yardımları ile 

birlikte çok sayıda tarım makinesi ve traktör vermiş, böylece Demokrat Parti, taşrada 

tarımsal üretim ve kırsal kesime yaptığı yatırımları arttırmıştır (Ertem, 2009, s. 390). 

1950’li yıllarda modern tarım işletmelerinin gelişmesiyle birlikte tarımda sermaye birikimi 

olanakları gelişmiş olsa da (Durakbaşa, 2010, s. 19), bu birikim daha çok toprak ağalarının 

                                                             
8 1945 yılında mecliste tartışılan bu yasaya, başta toprak ağası bir babanın oğlu olan Adnan 

Menderes olmak üzere Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan karşı çıkmış. CHP’li bu 

dört vekilden üçü –Menderes, Köprülü ve Koraltan- partiden ihraç edilmiş, Bayar ise istifa 

etmiştir. Böylece DP, bu dört isimle 1946 yılında kurulmuştur (Şahin & Tunç, 2015, s. 33-34).  
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elinde olmuş, yoksul taşra kesimi bundan çok fazla faydalanamamıştır. Tarımda insan 

emeğine gereken ihtiyaç azalmış, kırsal kesime göre daha çok gelişen şehirlerdeki istihdam 

olanakları dolayısıyla özellikle 1950’li yıllardan itibaren kırsal kesimden şehirlere büyük 

göçler yaşanmıştır. Modernleşen ülkeye ve şehirlere yetişemeyen kırsal kesim çareyi 

şehirlere göç etmekte bulmuştur.  

Muhafazakâr olduğunu ve dinsel liberalizmi getireceğini söyleyen DP, muhafazakâr 

kesimin kendisine verdiği desteği bu yöndeki söylemleriyle arttırmıştı. İktidarı döneminde 

camilerle imam hatip okullarının açıldığını dile getirerek halkın dinî inanç ve duygularına 

hitap etmiş, cami ve dinsel törenlere yoğun ilgi göstermişti. Bu "simgesel ve kültürel 

aksesuarlar" bazı kesimler tarafından laikliğin elden gittiği yönünde sert biçimde 

eleştirilmiş (Mardin, 1990, s. 58), tüm bunlar askerî bir darbeye zemin hazırlamıştı. 1960 

yılında gerçekleşen askerî darbe ile yerini merkeze bırakmak zorunda kalan DP, Mardin’e 

göre 1940’lı yıllarda “kasaba ile köy arasındaki bütünleşmenin kurucusu” konumunda olsa 

da (1990, s. 70), bu durum DP’nin iktidardan uzaklaşmasıyla değişikliğe uğramıştır. Yanı 

sıra, DP’nin kırsal kesimi ne kadar kalkındırdığı meselesi ise tartışmalıdır. Merkez-çevre 

ikiliğinde ordu Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri daima siyasette temel aktörlerden 

olmuştur. 1960 Darbesi, merkez-çevre kopukluğunu vurgulamış, merkezin çevre 

karşısındaki eski kutuplaşması yeni bir biçim almış, bu destek daha sonra Millî Selamet 

Partisi’ne geçmiştir. Darbeden sonra oluşturulan anayasa ise büyük oranda CHP 

taraftarlarının oluşturduğu bir yapıdadır. Oluşturulması aşamasında DP’den hiçbir üyenin 

yer almadığı bu anayasa 1961 yılında halkoyuna sunularak kabul edilmiş, böylece merkez 

ile çevre arasındaki ilişki daha önce olmadığı bir hâle bürünmüştür. Merkez, çift meclis 

sistemi kurarak sıkı bir denetim oluşturmaya çalışmış, çevrenin tekrar iktidara gelmesi 

durumunda onun üzerinde daha denetimli olabilmenin temelini atmayı hedeflemiştir.  
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Demokrat Parti askerî darbe ile kapatıldıktan sonra bu partinin çok sayıda üyesi ile 

onun mirasçısı konumunda olan ve kırsal muhafazakâr kesimden de destek alan Adalet 

Partisi kurulmuştur. AP, Süleyman Demirel liderliği döneminde İslamî vurgularda 

bulunuyor ve geleneksel değerlerden yana olduğunu belirtiyordu. Parti başlarda 

tarikatlardan da destek almıştır. Ancak, 12 Mart 1971 yılındaki Türk Silahlı Kuvvetleri 

muhtırası ile AP iktidardan düşürülmüş, 1980 yılında diğer siyasî partilerle9 birlikte 

kapatılmıştır. Böylece merkezin çevreye bir müdahalesi daha gerçekleşmiştir.  

Çevre, Türkiye tarihi içerisinde çeşitli müdahaleler ve darbelerle merkezden 

uzaklaştırılmaya çalışılsa da form değiştirerek kendini merkeze kabul ettirmeye çalışmıştır. 

Bu süreçte DP bir askerî darbe ile kapatılmış, devamı niteliğindeki AP ise önce muhtıra ile 

iktidardan düşürülmüş, sonra feshedilmiştir. Onun yerini 1970 yılında Necmettin Erbakan 

tarafından kurulan Millî Nizam Partisi almış, MNP kapatılınca yerine –AP’den koparak 

oluşturulan- Millî Selamet Partisi (1972 yılında) kurulmuştur. MSP, koyu İslamî çizgide 

olduğunu vurgulayan, kapatılan İmam Hatip okullarının açılması, kadınlara başörtüsü 

takma konusunda özgürlük verilmesi, ülke yönetiminde İslam’ın esas alınması gibi 

ifadeleriyle lâikliğe karşı olduğunu açıkça belirten MNP’nin kapatıldıktan sonraki aynı 

kadrosuyla kurulmuştur. MSP de 1980 askerî darbesi neticesinde kapatılmış, bu partinin 

devamı niteliğindeki Refah Partisi ise 1983 yılında kurulmuştur. Taşra kökenli dinî 

muhafazakâr bir hareket olan RP (Laçiner, 2005, s. 35), öncül partileri gibi manevî 

kalkınmaya önem verdiğinden, MSP’nin tabanından oy toplayabilmiş, ancak 1998 yılında 

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. 1983 yılındaki genel seçimlerde iktidara 

                                                             
9  1980 yılındaki askerî darbenin ardından kapatılan on sekiz partiden bazıları şunlardır: 

Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye İşçi Partisi 

ve Sosyalist Parti (İmrek, 2011).  
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gelen milliyetçi muhafazakâr–zamanla bu çizgisinden uzaklaşsa da– Anavatan Partisi 

(ANAP), 12 Eylül 1980 askerî darbesi ile kapatılan AP, CHP, MHP ve MSP’de görev 

almış olan siyasîleri de kendi bünyesine dâhil etmiştir. Partinin kurucusu Turgut Özal da 

kendi partisinden önceki partililer gibi inançlı bir profil çizmiş (Akın, 2018, s. 122), 

1980’li yılların ortalarında Anadolu’nun küçük şehirlerindeki dindar iş adamlarına hitap 

ederek onların da desteğini –DP’nin iktidarındaki gibi– almıştır (Karadağ, 2010, s. 49). 

Dünyadaki gelişmelerden doğal olarak etkilenen Türkiye, 1960’lı yılların siyasî 

atmosferinden ve 1970’li yılların ekonomik ve siyasî çalkantılarından etkilenmiş, ülkenin 

ekonomik anlamda kötü gidişatını engelleyebilmek adına birtakım çalışmalara girişilmiştir. 

24 Ocak 1980 yılında “24 Ocak Kararları” ile ülkede neo-liberalizme geçiş için adımlar 

atılmıştır. Laçiner’e göre taşra(lar) kökenli dinî-muhafazakâr akım bu toplumsal-ekonomik 

tabana uyum sağlamakta sorun yaşamamıştır. Ancak, 28 Şubat 1997 tarihinde 

gerçekleştirilen “post modern darbe” iyi bir çıkış yakalayan taşranın yükselişine müdahale 

ederek onu yeniden merkez karşısındaki eski konumuna razı etmek amacında olmuştur. 

Çıkış, RP çevresinde gelişmiş, bu amaç da başarılı olmuştur (2005, s. 34-36). Yaşanan 

darbe süreçleri ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet rejimi ile onun en önemli 

ilkelerinden biri olan lâikliği korumak amacında olmuştur. Bu süreçlerle ilgili olarak 

Zürcher, 1960 ile 1980 yılları arasındaki dönemi “İkinci Türkiye Cumhuriyeti; 1980 yılı 

sonrasını ise Üçüncü Türkiye Cumhuriyeti olarak ele almıştır (2000, s. 351- 446). 

Darbeler neticesinde kapatılan partilere halkın verdiği destek azalmamış, aksine 

DP’nin devamı niteliğindeki diğer partiler de DP’den daha fazla oy almıştır (Laçiner, 2005, 

s. 27). RP’nin devamında Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve günümüzde AKP ile farklı 

icraatlarla da olsa birbirine oldukça yakın söylemler ve ön kabulleri olan partiler 

kurulmuştur. FP, Millî Görüş (Millî Selamet ve Refah Partisi) geleneğinden gelen siyasîler 

tarafından 1997 yılında kurulmuş, RP gibi kapatılmıştır. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra 
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çok sayıda siyasî, 2001 yılında kurulan Saadet Partisi’ne geçmiştir. SP içinden ayrışan bir 

grup siyasî, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurmuştur. AKP’nin bünyesinde de 

MSP, RP, FP (Millî Görüş), Anavatan Partisi’nin Turgut Özal’a yakın isimleri ile DP-AP-

Doğru Yol Partisi (Merkez Sağ) kökenli siyasîler bulunuyordu. Ayrıca AKP, FP’den SP’ye 

geçen ve sonrasında Halkın Sesi Partisi’ni (Has Parti) kuran Numan Kurtulmuş ile aynı 

partiden başka siyasîleri de bünyesine katmış, böylece çevreyi temsil etme durumunu 

devam ettirmiştir. Laçiner’e göre, RP yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’u aldığında 

Türkiye’deki hiyerarşik yapıdaki merkez-taşra ilişkisinin alışılmış formu değişmiştir. Ona 

göre, 3 Kasım 2002 seçimlerinden iktidar partisi olarak AKP’nin çıkması ile yüz yıldan 

fazla bir zamanı kapsayan Türkiye modernleşmesinin içinde taşralarda oluşan otantik 

burjuvanın merkezî güç(lerden biri) olduğu kanıtlanmıştır. Böylece merkez ve taşranın 

farklı coğrafyaları ve farklı sosyo-ekonomik-politik formasyonları ve bunlar arasındaki 

hiyerarşik ilişkiyi ifade ettiği dönem geride kalmış, bunun doğurduğu gerilim artık tüm 

ülkeye yayılmış ve merkezlerin içine taşındığı için yeni bir dönem doğmuştur denebilir 

(2005, s. 36). Tüm bu süreçte çevre sınıfsal, etnik ve hemşerilik kökeni ile bağlantılı bir 

biçimde merkeze eklemlenebilmiştir. Ancak, onlarca yıllık süreçte çevrenin siyasî arenada 

ne kadar temsil edil(ebil)diği oldukça tartışmalı bir konudur.  

Değişen ve gelişen dünyaya yetişmeye çalışan Anadolu’da kapitalizmin beraberinde 

getirdiği modernleşme ile birlikte kentler modernleşmiş, Batılı anlamda gelişmiş, ancak 

modernleşme çalışmaları taşranın her yerine yetişememiş ve taşra, dinsel ilişkilerle 

kurduğu toplumsallık ve kültürünü devam ettirmiştir. Kuşaktan kuşağa aktarılan 

geleneklerini ve dinî inançlarını koruyup devamlılığını sağlamaya çalışması anlamında 

muhafazakâr bir tutum sergilemiştir. Pek çok açıdan değerlendirilebilecek olan 

muhafazakârlık, bu çalışmada taşrada görülen şekliyle dinî ve geleneksel anlamdaki 

muhafazakârlık olarak ele alınacaktır.  
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i) Taşradaki Muhafazakârlık 

Muhafazakârlık, “korumak” veya “olduğu gibi muhafaza etmek” (Marshall, 1999, s. 

512), eskiyi veya var olanı, geçmişi, geçmişin değerlerini, gelenek ve ananeleri korumak, 

devamlılığını sağlamak anlamlarına gelmektedir. Tanıl Bora’ya göre, modernlikle ilgili bir 

endişe veya modernlik endişesi olarak tanımlanabilir (Emek ve Adalet Platformu, 2014). 

Murat Belge’ye göre ise "bildiğimiz dünyanın bildiğimiz biçimde devam etmesinden yana 

tavır almak demektir" (2006, Belge, s. 100). Küresel anlamdaki tanımının yanında Türkiye 

için muhafazakârlık, geleneklerin yanı sıra dinî değerleri ve ritüelleri korumak ve 

sürdürmek anlamlarına da gelmektedir. Geleneklere ve dinî değerlere fazlasıyla önem 

verme durumunun ise şehirlere göre taşralarda daha fazla görüldüğü bu çalışma için 

izlenen filmlerden yola çıkılarak söylenebilir. Celaleddin Çelik’in de belirttiği gibi gelenek 

ve din taşrada gündelik yaşam pratiklerinde köklü bir yer edinmiştir (Çelik, 2017, s.32). 

Ayrıca, taşra “geleneğin kalesi” olarak da ele alınabilir (Zengin, 2012, s. 77). Bora, taşrayı 

muhafazakâr ideolojinin yurdu olarak değerlendirir (1996, s. 104). Çiğdem ise, Türk 

muhafazakârlığının kültürel bir muhafazakârlık olması nedeniyle toplumsal ve siyasal 

kategorileri kültürel kategorilere dönüştürdüğünü ve böylece kendisini kültürel olanda 

temellendirdiğini söyler (2006, s. 19). Taşra yaşamı beraberinde getirdiği muhafazakârlık 

ile özdeşlemiş durumdadır. Taşra, Yılmazkol’un yaptığı tanıma göre “Henüz yıkılmamış 

ve bozulmamış bir gelenekselliğin güç verdiği bir iç yolculuk” (2011, s. 58), Osman 

Özarslan’a göre ise muhafazakârlıkla doğal denilebilecek bir önkabul ile birbirlerinin 

içinden çıkan, birbirlerini takip eden iki kavramdır (2016, s. 81). 

Türkiye’de taşranın muhafazakârlığı birtakım toplumsal süreçlerin neticesinde 

oluşmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Fermanı ile birlikte gayrimüslim halk da 

Müslüman halk ile aynı haklara sahip olmaya başlamış, ancak, gayrimüslimlerden üstün 

oldukları yasalarla teminat altına alınmış olan Müslüman halk bu duruma pek sıcak 
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bakmamıştır. Bununla birlikte, devamının da getirildiği reformları (Islahat Fermanı, 

Cumhuriyet rejiminin getirdiği yenilikler vs.) tepkiyle karşılayıp eski geleneksel ve dinî 

değerlerini koruyarak daha da muhafazakârlaşmıştır. Cumhuriyet, kendisini bir İslam 

devleti olarak kuran Osmanlı’dan sonra aynı topraklarda aynı halk için ve aynı kültürde 

kurulmuştur. Bu açıdan bakıldığında halkın İslam’a bu kadar düşkün olması anlaşılır 

olmaktadır. Halifeliğin kaldırılması dâhil pek çok yenilik/devrim muhafazakâr kesim 

tarafından tepkiyle karşılanmış, halk özellikle lâikliği benimsemekte oldukça zorluk 

çekmiştir. Cumhuriyet dönemindeki lâikleşme çalışmaları içinde İslamî giyim tarzını 

yasaklama, muskalar, falcılar, kutsal şeyhler ve evliya türbelerine el atma bulunur. Yanı 

sıra, hilafetin, şeyhülislamlığın veya medreselerin kaldırılması da vardır. Fakat halk muska, 

fal, şeyh ve evliyalar ile ilgili olan yasaklara daha fazla öfke duymuştur. 1925 yılında 

tarikatların kaldırılmasının toplumsal yaşamın lâikleştirilmesinde atılan en önemli adım 

olduğunu belirten Zürcher’e göre bu birliklerin Osmanlı tarihi boyunca çok önemli dinsel 

ve toplumsal işlevleri olmuştur. Bunlar, halka psikolojik düzeyde mistik, duygusal bir 

boyut sunuyor, toplumsal devingenlik sağlayan bir ağ vazifesi görüyordu. Ancak tarikatlar 

19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında daha aktifleşmiştir (örneğin Nakşibendî tarikatı 

31 Mart İsyanını yönlendirmiştir). Bu yapılanmalar, müritlerin şeyhlerine zorunlu itaati; 

kapalı ve esrarlı tarikat kültürü ise modern, merkeziyetçi bir ulusal hükümetin istediğinin 

aksine hükümetten bağımsızlaşma gibi sonuçları doğurmuştur (2000, s. 278 - 279). Okuma 

yazma oranının oldukça düşük olduğu bu dönemlerde halk, kendisine epey uzakta, merkez 

konumunda bulunan devleti değil, yakınındaki dinî oluşumları benimsemiş, bu oluşumların 

öğretilerini gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bu durum, taşrada neden hâlâ 

muhafazakârlığın, bağnazlığın ve kulaktan dolma dinî bilgiler ile geleneksel İslam’ın 

yaygın olduğunu açıklayabilmek hususunda önem arz etmektedir. Kaldı ki, yasaklansa, 

kapatılsa dahi bazı bölgelerde tarikatlar büyük ölçüde yeraltına inmiştir. Cumhuriyet, 
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popüler dine sırt çevirerek halk ile olan bağını kesmiş (Zürcher, s. 279-280), muasır 

medeniyetler seviyesine ulaşmak amacına odaklanmış bir vaziyette ülkenin tamamını 

laikleştirmeye ve Batılılaştırmaya çalışmıştır. Bu durumda pek çok direnme ve zorlukla 

karşılaşması ise doğaldır. Kemalist ideolojinin yaklaşık olarak yirmi beş yıl yasakladığı 

resmî ilahiyat eğitimi dolayısıyla din adamı yetişmemesi gibi durumlar sebebiyle halk, 

kitabî olmayan, birbirlerinden öğrendikleri dinî bilgilerle geleneksel İslam’ı yaşamaya ve 

sürdürmeye devam etmiştir. Laikleşme girişimlerinin ulaşamadığı taşrada kulaktan dolma 

dinî bilgiler ile gerici, batıl inanışlar hüküm sürmeye devam etmiştir. Bu rejim, Çiğdem’in 

bahsettiği anlamda bir toplumu sıfırdan kurma çabasının gerektirdiğinin aksine 

“içerdiğinden fazlasını dışarılamış”tır (2001, s. 61). Türkiye taşrasının muhafazakârlaşma 

sürecini ele alan Mardin, Cumhuriyet'in ilk yıllarında taşraya laik eğitim sistemi 

ulaşamadığı, çevrenin yalnızca dinsel eğitim kurumlarından yararlanabildiği için taşrada 

“modern-öncesi kültür kopukluğu” nun devam ettiğini söyler (1990, s. 37) . Kitle iletişim 

araçları ile kültür yaşamının modernleştirilmesiyle birlikte “büyük” kültür ile “küçük” 

kültür arasındaki uçurum gittikçe derinleşmiş, sonuç olarak çevre, İslamiyet’e ve onun 

kültür mirasına sarılmıştır. Bu, Mardin’e göre merkezin çevreyi yeni bir kültür 

çerçevesiyle bütünleştiremediği için çevrenin merkeze verdiği bir karşılıktır. Taşralar, 

genel olarak laikliğe karşı gittikçe İslamî bir muhalefet içinde birleşmiş ve en nihayetinde 

"gericilik" merkezleri haline gelmiştir (Mardin, s. 43-46).  Gökhan Çetinsaya ise, Kemalist 

radikal/seküler modernleşme projesinin Tek Parti döneminde (1923-1945) kırsal kesime 

ulaşamadığını, dolayısıyla laikleşme çabalarının köylerden ziyade kentler ve kasabalarda 

etki ettiğini söyler (2002, s. 34). Şer’i hükümlere göre yönetilen Osmanlı’dan laik 

Cumhuriyet yönetimine geçen Türkiye’de taşra, Zengin’e göre Cumhuriyet ile uzlaşı 

sağlamış bir çevre ideolojisi olması anlamında muhafazakârdır. Muhafazakârlık, taşra ile 

merkezi bütünleştirici bir işleve sahip olmuş, Cumhuriyet’in “gerici” taşrası muhafazakâr 



34 
 

taşraya dönüşerek sisteme entegre olmuştur. “Taşra muhafazakârlığı, İslamcı 

reaksiyonerliğin hızını kaybederek Cumhuriyet ideolojisine eklemlenebilmiş sistem içi bir 

sosyolojik tavra dönüşmesinin sonucu” olarak görülebilir. Cumhuriyet ideolojisi ile 

Osmanlı döneminin ‘İslamcı’geleneği taşra muhafazakârlığı üzerinde uzlaşmış 

görünmektedir (2009, s. 330-331). Zürcher de lâikleşme ile ilgili reformların köyde 

yaşayan halkı çok fazla etkilemediğini söyler (2000, s. 281). Cumhuriyet, başta siyasal 

yaşamı, sonra gündelik yaşamı lâikleştirmeye çalışmış, halkın inançlarına müdahale 

etmemiş, yalnızca İslam dinini saptıran tekke ve zaviyeleri kapatmış, dine dayalı bir siyasî 

yönetim yerine akla ve bilime dayalı demokratik yönetimi kurmaya çalışmış, ancak bunu 

kendi inançlarına ve dinî ritüellerine müdahale ve yasaklama olarak algılayan halk çeşitli 

şekillerde ve zamanlarda tepkisini belli etmiştir. Engellenmeye çalışılan siyasal İslam, daha 

da hararetlenerek devamlılığını getirmiştir. Orhan Pamuk’un da belirttiği gibi, bir dönemin 

askerî darbecilerinin radikal sol için bir panzehir olarak düşündükleri din, siyasal İslam’ı 

körüklemiştir (2018, s. 387).  

Taşra halkı muhafazakârlığın ve dinsel yaşamın gerektirdiği pratikleri gündelik 

yaşantısına, toplumsal ilişkilerine dâhil edip onları sürekli tekrarlayarak devamlılığını 

sağlar. Ancak taşra muhafazakârlığının dinden kaynaklı olup olmadığı tartışmalı bir 

konudur. Özarslan’a göre taşra muhafazakârlığı için dinselliğin/dindarlığın bir etkisi söz 

konusu olsa da temel mesele dinsel ilişkiler değildir (2016, s. 81). Metin Özkan’a göre 

Türkiye’deki muhafazakârlık dinî temelli kültürel anlamda bir muhafazakârlık olarak 

değerlendirilebilir (2018, s. 15), Mehmet Sarıtaş’a göre ise Türkiye’de muhafazakârlık 

“din” ve “milliyet” olmak üzere iki büyük kaynağa sahiptir (2006, s. 262). Her taşranın 

geleneksel anlamda muhafazakâr olduğu söylenemeyeceği gibi, dinî anlamda muhafazakâr 

olduğu da söylenemez. Dinin toplumsal anlamda işlevinden söz eden Mardin, toplumun 

şeklini belirleyen duygular yarattığı ölçüde toplumun sürekliliğini de dinin sağladığını 
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söyler. Bu anlamıyla din, toplumsal yapı unsurlarının sabit kalması gibi bir işleve sahiptir 

(2012, s. 49-63). Dinî anlamda bir muhafazakârlık yanı sıra, Anadolu’da bazı bölgelerde 

milliyetçi bir muhafazakârlık da görülmektedir. Bu muhafazakârlık, eski Türkçüler ile çok 

partili hayata geçişle kendini ifade etmeye başlayan İslamcıların birleştiği 1940’lı yılların 

milliyetçi mukaddesatçılığıdır. Her ikisi de komünizm karşıtı olduğundan bir şemsiye 

altında toplanabilmişlerdir. Ona göre dinî kimlikle millî kimlik iç içe geçmiş, din, millî 

kimliğin bir araç ve taşıyıcısı olmuş, millî kimliğin bir unsuru haline gelmiştir. Böylece din 

kimlikleşmiş ve bir tercih konusu olmak yerine artık içine doğulan bir duruma 

dönüşmüştür (Emek ve Adalet Platformu, 2014). Milliyetçilik, muhafazakârlık ve 

İslamcılık Türkiye’de birbirleriyle bağlantılı olan kavramlardır. Bora da Milliyetçilik, 

Muhafazakârlık ve İslamcılığı birbirleriyle ilişki halinde olmaları yönüyle ele alır. Öyle ki, 

bu üç akım, ona göre adeta maddenin üç hâli gibidir (Bora, 1998). 

Halkın inançları ve değerleri tıpkı Cumhuriyet’in tepeden inmeci bir politikayla ilân 

edildiği gibi aniden yasaklandığı –veya çeşitli biçimlerde engellendiği– için halk –bir tepki 

olarak da düşünülebilir- bu inançlara ve değerlere daha fazla önem verir olmuştur. 

Demokratik bir seçimle değil, devrim neticesinde iktidara gelen bir partinin yönetimindeki 

sistem, Zürcher’in de aktardığı üzere 1940’lı yıllarda gözden düşmesiyle birlikte popüler 

İslam’ın bastırılması neticesinde İslam, hükümet tarafından siyasallaştırılmış ve bir 

muhalefet aracına dönüştürülmüştür (2000, s. 280). Buradan yola çıkıldığında -özellikle 

taşradaki- halkın on yıllardır DP, AP, MSP, FP, SP ve AKP gibi muhafazakâr partileri 

destekleme süreci de daha anlaşılır olabilmektedir. Taşra, İslamî bir muhalefet ile lâikliğe 

karşı gitgide birleşmiştir. Türkiye’nin din ile ilişkisini onun bir “yatır” ile olan bağına 

benzeten Aydın, bugün ülkede onun kalıntılarıyla ilgilenildiğini söyler. Türkiye’de siyasal 

hayat din ile bir biçimde bağlantılıdır (2002, s. 153). Bu bağ zaman zaman bazı 
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müdahaleler –askerî darbeler vs.– ile koparılmaya çalışılmış olsa da her zaman güncelliğini 

korumuştur.10 

Cumhuriyet, akıl, bilim ve rasyonel düşünceyi temel almış, ancak öncesinde 

Anadolu’da yüzyıllardır yerleşik bulunan gelenekselci ve muhafazakâr yaşantı için bu 

durum kabul edilemez olduğundan merkez olan kentler modernleşebilmiş, çevre taşra ise 

eski yapısını genel anlamda sürdürmeye devam etmiştir. Mardin’in ifadesiyle, evlerine 

uzak olduğu için okula gidemeyen insanlar yakındaki Kur’an kurslarını tercih etmek 

durumunda kalacak, seçkinlerin çok uzaklarda olmasından dolayı “halk seçkini” olmayı 

seçecek, doktorun yakınlaşamadığı halk, çareyi “üfürükçü”lere başvurmakta arayacaktır. 

Nihayetinde halk, toplumsal sorunlarını kendi ihtiyaçlarının tatmini olarak görmektedir 

(2012, s. 167).  

Anadolu’nun tamamının Osmanlı hilafet yönetimine dönmek istediği ve bütün taşra 

halkının muhafazakâr olduğunu söylemek yeterli olmayacaktır. Çok sayıda ulus ve dinî 

inanış barındıran Osmanlı’dan sonra Cumhuriyet döneminde de aynı şekilde kozmopolit 

bir oluşum söz konusudur. Örneğin, Cumhuriyet’in ilk yıllarında bazı taşralarda Alevi halk 

devletin sekülerleştirme çalışmalarına yardımcı ve yeni rejim taraftarı olmuştur (Laçiner, 

2005, s. 21). Osmanlı’da merkez ile taşra arasındaki bağlantı gevşek iken Cumhuriyet 

rejimi belli bazı taşralarda da olsa iletişimi sıkı tutmaya çalışmıştır. Halkevleri, orta 

öğrenim kurumları çevresindeki kültürel sanatsal etkinlikler ile şehir kulüpleri, mesleki 

                                                             
10 Halkın siyasî tercihlerinde ülke tarihinde pek çok dikkat çekici olay yaşanmıştır. Halkın 

DP’yi destekleme sebeplerinden biri olarak gösterilebilecek olan 17 Şubat 1959’da Londra 

Gatwick Havaalanı’ndaki uçak kazasından çoğu yolcunun ölmesine rağmen Adnan 

Menderes’in kurtulması neticesinde radyo ve parti tarafından halkın dikkatinin çekilmeye 

çalışılması ve halkta, Menderes’in Allah tarafından halkı yönetmek için seçilmiş insanüstü 

biri olduğu inancını doğurması örnek gösterilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Zürcher, 1993, s. 

349).  
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kuruluş lokalleri, orduevleri ile çevresinde kurulan sosyal yaşam gibi oluşumlar bu duruma 

örnek verilebilir. 1940’lı yıllarda kurulan Köy Enstitüleri ise köyleri kendi potansiyeli ile 

içerden modernleştirme amacındaki kurumlardı. Ancak bu kurumlar da dünyada ve 

Türkiye’de yayılan komünizm korkusuyla ve muhafazakâr kesimin tepkisini de çekmesi 

sonucunda kapatılmıştır. Dönemin ekonomik ve siyasî ortamı –dünya savaşı sonrası ve 

Amerika’nın azgelişmiş ülkelerdeki etkinliğinin giderek artması– Demokrat Parti gibi yeni 

bir partinin iktidara gelmesine ortam hazırlamıştır. Laçiner’e göre taşra, oy ağırlığı ile 

1970’lere kadar Türkiye’de iktidarı belirleyici bir rol oynamıştır. Ayrıca birçok taşraya da 

yerleşmiş olan yoğun bir komünizm karşıtlığı vardı. Ancak, yine de CHP’ye sadık kalmış 

bir taşra kesiminden söz edilebileceğini söyleyen Laçiner’den (s. 25) yola çıkarak, ülkenin 

taşrasının tamamının muhafazakâr olduğu söylenemez. Orta ve Doğu Anadolu’nun 

gelenekleri ve dini koruma anlamında muhafazakâr olduğu söylenebilirse de Batı Anadolu 

taşrasının da Cumhuriyet’i ve onun mirası olan öğretileri korumak ve sürekliliğini 

sağlamak anlamında muhafazakâr olduğu söylenebilir. 

Anadolu’da görülen dinî ve geleneksel anlamdaki muhafazakârlık bazı kültürel 

değerler ve ananelerle şekillenerek günümüze dek farklı uygulamalarla sürdürülmüştür. 

Anadolu’nun pek çok taşra bölgesinde halk inandığı İslamî düşüncenin kitabî uygulamaları 

yerine yüzyıllar boyunca kendileri tarafından oluşturulan inanışları ve ritüelleri devam 

ettirmektedir. Taşra halkının muhafazakârlığını ele alırken geleneksel İslam kavramına 

değinmek de faydalı olacaktır.  

ii) Türkiye Taşrasında Geleneksel İslam 

İslamiyet’in Anadolu’ya yayılmasını inceleyen Ahmet Yaşar Ocak’a göre, İslam 

dünyasında pek çok yerde görüldüğü gibi, Türkiye tarihinde de İslâm siyaset, ekonomi, 

hukuk, toplumsal yapı, kültür ve sanat gibi toplum yaşantısının pek çok alanında iki farklı 

görünüşe sahiptir. İlki, “yüksek İslam” olarak nitelendirilen İslam’ın kitabî esaslarına 
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dayanan, gelişmiş ve rafine bir kültür ve sanat ortaya koyan “şehirli İslam”dır. Bu, Türkiye 

tarihindeki adı ile Ehl-i Sünnet veya Sünnîlik adı verilen yoruma dayanmaktadır. Diğeri ise 

tarihsel kökeni ile sosyal taban itibariyle daha çok kırsal (köyler ile konar-göçer) kesime 

dayanan, “popüler İslam” olarak da adlandırılan, kısmen mitolojik inanç ve kültlerle 

harmanlanmış, popüler bir sanat ve kültür ortaya koyan geleneksel İslam’dır. Ayrıca 

“heterodoks İslam” olarak adlandırılmaktadır. (1996, s. 15-16). Heterodoks Türk 

Müslümanlığı, göçebe Türkler arasında ve eski İslam öncesi dinî-mistik inançlar temelinde 

oluşmuştur. Dolayısıyla, gelişmiş yerleşik kültür çevrelerindeki kitabî (Kur’an’a dayalı) 

biçiminden farklıdır (s. 16-17). Ayrıca geleneksel İslam, Ocak’a göre “halk İslamı”, 

Mardin’e göre ise “volk İslam” olarak adlandırılabilir. Bu inanış, Türkiye’de tarihî 

gelişmeler neticesinde bir “yumuşak ideoloji”ye dönüşmüş ve halk arasında dünya 

görüşünü şekillendirmiştir. Ona göre halk dini, ümmet yapısından çıkmış olan topluma bir 

dünya görüşü ve bir kişisel denge yöntemi sağlamaktadır (Mardin, 2012, s. 166). Taşrayı 

geleneğin mekânı olarak niteleyen Çelik’e göre bu durum, taşradaki yaşamın yavaş ve 

sakin olması dolayısıyla geleneğin korunup sürdürülmesi sonucunu da beraberinde 

getirmiştir. Dolayısıyla taşra geleneksel yaşam ile dini dokunun arandığı bir yer olmuştur. 

Tarihsel arka planı ile birlikte taşranın dini, geleneksel ve muhafazakâr kalıpları ile ifade 

bulan bir halk dindarlığı oluşmuştur (2017, s. 31). 

Heterodoks İslam, genellikle siyasî otorite ile uyuşamayan sosyal çevrelerin 

ideolojisini temsil eden “paralel İslam” şeklinde sosyal bir zıtlaşmayı belirtmektedir. 

Sistematik olmayan, mitolojik, senkretik ve sözlü (şifahî) bir teoloji, inanç mozaiği 

oluşturmaktadır (Ocak, 1996, s.18). İslam’dan önce Anadolu’daki çeşitli tabiat kültleri 

atalar kültü, Şamanizm, Budizm, Maniheizm, Zerdüştilik, Hıristiyanlık, Musevîlik, 

Gnostisizm gibi dinî ve mistik kültür kalıntıları ile yüzeysel bir İslam’ı, senkretizmi ifade 

etmektedir. Heterodoks Türk Müslümanlığı biçiminde, ezilmiş, haksızlığa uğramış, hor 
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görülmüş bir toplumsal psikoloji temelinde gelişen, bir gün onu bu durumdan kurtarıp yeni 

bir düzene, “yeryüzü deneti”ne kavuşturacak olan ilahî bir şahsın, karizmatik bir liderin 

geleceğine inanması anlamında kuvvetli bir mehdîci karakteri dolayısıyla tarih boyunca 

merkezî yönetimlere, siyasî iktidar odaklarına karşı dinî-sosyal hareketler sergilenmiştir. 

Bu mehdîci, mesiyanik karakter, daha az güçlü biçimiyle Sünnî geleneksel İslam’da da 

görülmektedir (Ocak, s. 18-19). Halk arasında “Hızır” olarak adlandırılan uhrevî bir varlık 

da bu inancın uzantısı olarak düşünülebilir. Hızır ile ilgili kesin bilgiler bulunmamakla 

birlikte, halk arasında, anîden belirerek zor durumdaki kişilere yardım eden ve sonra 

gözden kaybolan biri olarak anlatılır. Anadolu halkına Tanrı, din, İslam gibi soyut kavram 

ve olguları anlatan şeyh, derviş gibi aracı konumundaki kişilerin öneminden söz eden Halil 

Saim Parladır, kutsala aracılık etme misyonunda olan bu insanların, eski Türk inancındaki 

şamanlara benzer işlevler gösteren, eylemleri, sözleri, ritüelleri ve giyimleriyle dahi 

şamanlara benzeyen kişiler olduğunu anlatır (2010). Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı 

Velî ve Geyikli Baba bunlara örnek verilebilir. Orta Asya’dan beri devam ettirdikleri 

inançlarına yakın olan bu İslamî öğeleri de barındıran inanışlar Türkler arasında yayılmış, 

Türkler İslamı kutsal kitaptaki gibi değil, birtakım kültürel öğelerle de harmanlayarak 

kabul etmiş ve bu kitabî İslam’dan farklılık gösteren inanç ve ritüellerinin sürekliliğini 

böylece sağlamışlardır. “Başka dinlere ait inançları içine alabilme esnekliğine ve 

derinliğine sahip” olan Hoca Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş-ı Velî’nin (Yesevîlik Orta 

Asya’da, Bektaşîlik ise Anadolu’da) öğretileri ile mistik bir hal alan İslam, halk arasında 

yaygın olan mistik inançlarla da uyum gösteriyordu (2010, s. 182). Parladır’ın aktardığı 

üzere, “Bu İslam anlayışı senkretik inançları içine alabildiği için resmi dinsel kaynaklardan 

çok efsane, destan, menakıbnameler gibi eski mitolojik izleklerin devamı niteliğinde olan 

halk kültürünün kesintisiz kaynaklarına dayanmaktadır” (2010, s. 183). Halk arasında 

anlatılan hikâyeler, efsaneler ve bazı karakterlerle ilgili olarak batıl birtakım inanışlar da 
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yaygınlık göstermiştir. Aynı şekilde vahdet-i vücut’çu tasavvuf anlayışı da Türklerin 

İslam’ı kabulünde önemlidir. Allah’ın yeryüzündeki canlılarda kendi suretini gösterdiğini 

söyleyen bu anlayış, doğayı ve doğadaki varlıkları kutsal gören eski Türk inanışına da 

benzemektedir. Anadolu insanının son derece önem verdiği, korkuyla birlikte saygı 

duyduğu yüce kişilikler olarak “veli”lere değinmek de faydalı olacaktır. Veli’ler, kendisine 

(türbesine, emanetlerine, mezarına vs.) başvuranlara şifa, esenlik getireceğine inanılan, 

Tanrı otoritesinin kendinde zuhur ettiği din ulusu kişilerdir. Bu kişilerin kerametleri 

peygamberlerin kerametleri gibi çeşitlidir: ölüleri diriltme, hayvan kılığına girme, hastaları 

iyileştirme, su üzerinde yürüme, aynı anda birden fazla yerde bulunma vb. (Parladır, 2010, 

s. 187). Tanrı ile hemhal olabildiği düşünülen ayrıcalık sahibi bu insanların türbeleri, 

mezarları, yaşarken kullandıkları eşyalar vs. de aynı şekilde kutsal olarak kabul edilir. 

Velilerle ilgili anlatıla gelen efsaneler geleneksel İslam ve onun yayılması hususunda önem 

teşkil etmektedir. Yanı sıra, tasavvuf ekolleri ve sufî tarikatları ile birlikte 10. yüzyıldan 

itibaren Anadolu’da yaygınlaşan bu felsefe ile halka mal edilmiş ve tarihsel süreçle birlikte 

bugünün pratiklerinin inanç boyutunu –mitos boyutunu– oluşturmuştur (Parladır, 2010, s. 

190-191).  

Taşranın günümüzdeki hâli genel olarak değerlendirildiğinde çok büyük oranda göç 

veren, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin eskiye nazaran son derece azaldığı, genelde yaşlı 

nüfusun ikamet ettiği, kimi yerlinin çekip gitmek istediği, kimi şehirlinin ise sessiz sakin 

bir yaşam için yerleşmek istediği bir coğrafya olarak görülebilir. Şehirleşme oranları 

fazlasıyla yüksek olsa da şehirlerden de taşralara doğru dönüş gerçekleşmektedir. Bazı 

taşraların ise şehirlere benzediği görülmektedir. Taşra bugün, Bora’ya göre iyice kenara 

itilmiş, görünmezleşmiştir. Bu durum taşra ruhunun, zihniyetinin taşralılığın her yere 

yayılması olarak da anlamlandırılabilir. Bora, taşraların “görüntüden çıktığ”nı söyler 

(2005a, s. 10). Artık taşra, kentlerin yuttuğu, kendine benzetirken bir yandan da ona 
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benzemeye çalıştığı bir yerdir. Taşradan şehre yerleşen taşralılar taşra geleneklerini şehirde 

de devam ettirdikçe yaşadıkları bölgeleri şehir havasından taşra havasına çevirirler. 

Böylece şehirler de yavaş yavaş taşralara benzer. Tıpkı taşraya şehrin pek çok imkânı 

ulaştıkça taşranın şehir gibi görünmeye başladığı gibi. Taşranın bu modernleşememiş, 

şehre yetişememiş olma durumunu Çiğdem, kapitalizm ve modern öncesi dünyada bir tortu 

şeklinde somutlaşmak olarak tarif eder. Böylece taşra kendi içine dönmüş, 

”sönümlenmeye” başlamıştır (2005, s. 105).  
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B) TÜRKİYE SİNEMASINDA TAŞRANIN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
TEMSİLİ  

Türkiye sinemasında taşranın görünür olması Muhsin Ertuğrul filmleri ile 

başlamıştır. Taşrayı anlatan ilk film, Aysel, Bataklı Damın Kızı, 1935 yılında yapılmış bir 

köy filmidir. Ertuğrul, İsveçli yazar Selma Lagerlöf’ün Töser Fran Stormyrtorpet adlı 

öyküsünden esinlenerek filmi sinemaya uyarlamıştır (Tatlı, 2015, s. 210). Bataklı Dam 

köyünde yaşayan Aysel (Cahide Sonku), kasabada yaşayan Satılmışzade ailesinin evinde 

çalışmaktadır. Evin beyi tarafından tecavüze uğramıştır ve doğan çocuğu için nafaka 

istemektedir. Ancak Satılmışzade Beyi suçunu inkâr ettiğinden mahkeme tarafından suçsuz 

olduğuna namusu üzerine yemin etmesi istenir. Ancak Aysel, doğan çocuğunun babası 

olduğu için onun yalan yere yemin etmesini istemez ve davasından da nafaka istemekten 

de vazgeçer. Onun bu düşüncesi babası ve aynı köyde yaşayan Ali (Talat Artemel) 

tarafından takdirle karşılanır. Ali’nin annesi Aysel’i ev ve tarla işlerini üstlenmesi için 

yardımcı olarak evlerine almak istemektedir. Aysel kabul eder, Ali ve ailesiyle birlikte 

yaşamaya başlar. Ali’nin nişanlısı Gülsüm (Feriha Tevfik) ise evlendiğinde Aysel ile aynı 

evde yaşamak istemediğinden, Aysel’in babasının evine dönmesi icap etmiştir. Gülsüm ile 

Ali’nin düğününden önce Ali bir meyhanede Satılmışzade Bey’in öldürüldüğü kavgaya 

karışır. Cinayete bir kırık çakının sebep olduğunu öğrendiğinde ise, kendi çakısı kırık 

olduğu için cinayeti çok sarhoş bir hâldeyken kendisinin işlediğini düşünür. Düğün için 

Gülsüm’ün ailesinin evine giderken olayı babasına anlatır. Babası ile Ali olayı aileye 

anlattıklarında aile düğünden vazgeçer. Ancak, aslında çakıyı kıran Aysel’dir ve katil de 

Ali değildir. Aysel bu durumu Gülsüm’e anlatır. Gülsüm, Aysel’in Ali’yi çok sevdiğini 

anlar ve Ali’ye olayı anlatır. Ali de Aysel’i sevmektedir. Film, ikisinin evlenmesi ile 

sonlanır. 

Filmin gösterime girdiği dönem Türkiye modernleşme tarihi açısından önemlidir. 

Söz konusu olan, henüz yeni kurulmuş bir Cumhuriyet rejimi, çağdaşlaşmış Batı karşısında 
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oldukça geri kalmış, savaştan çıkmış ve sil baştan başlamaya çalışan ülke konumundaki 

Türkiye’dir. Bu dönemde Muhsin Ertuğrul tarafından yapılan bu filmde tipik Anadolu 

köyü gibi genelde şiveli veya yöresel ağız kullanımının olduğu bir konuşma değil, İstanbul 

Türkçesi ile konuşan köylü halkı görülür. Henüz yeni kurulmuş bir Cumhuriyet rejimi ve 

onun muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefleri ile daha aydın bir halk yaratma 

amacının yankıları filmde görülür. Bir köylü kadını olan Aysel, tecavüze uğramış, yine de 

çocuğunu doğurmuş, hakkını yasal yollarla arayan, sözünü sakınmayan ve dışa dönük bir 

karakterdir. Çocuğunun nafakasını almak için dava açan ve suçlunun kendisine tecavüz 

etmesine rağmen yalan yere yemin etmesine (ayrıca çocuğunun babası olduğu için) izin 

vermeyip nafaka isteğinden de vazgeçen, hakkını arayan bir karakter olarak Aysel filmin 

merkezindedir. Okuma yazma oranının düşük olduğu yıllarda köyde yaşayan bir kadının 

uğradığı haksızlık karşısında sessiz kalmayıp kasabaya giderek dava açtığı ve hakkını 

aradığı görülür. Aysel, Türkiye toplumunun genel algısına göre tecavüze uğrayan kadının 

suçlu, erkeği baştan çıkaran taraf olarak görüldüğü herhangi bir durumla karşılaşmaz 

filmde. Aksine Ali’nin ailesi kendisine evlerinde iş verir, Aysel çocuğunu anne ve 

babasıyla birlikte büyütür. Gülsüm ise İstanbul’da eğitim almasına rağmen köyüne dönüp 

çiftçiliğe devam eden bir aile kızı rolündedir. Gülsüm, Aysel’in kapalı köy kadını 

kıyafetinin aksine saçlarını örtmeyen, şehirliler gibi “modern” giyinen ve bakımlı bir 

kadındır. Cumhuriyet rejiminin ideallerine göre Türkiye’nin kalkınması taşradan, 

köylerden başlayacaktır. Buna göre köyler gelişecek, üretecek ve ülkenin kalkınmasına 

yardımcı olacaktır. Bu idealin yansımalarından biri de 1950 yılında kurulan Köy 

Enstitüleri’nde görülecektir. Ülkenin on yedi ayrı noktasında okullarda çok çeşitli 

alanlarda dersler alan öğrenciler üretmeyi, tarım, hayvancılık, arıcılık, matematik gibi 

birçok şeyi öğrenecek, mezun olduklarında kendi köylerine dönüp halkı eğiterek köylerin 

üretime katılmasını teşvik edeceklerdi. Filmde tarla, ekme biçme işlemleri de 
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görülmektedir. Film gösterime girdiği dönemde köy yaşamını gerçekçi bir şekilde 

yansıtmadığı yönünde eleştiriler almıştır (Güleryüz, 2013, s. 55). Filmdeki İstanbul 

Türkçesi, idealize edilmiş köy yaşamı ve kadınların epeyce özgür olduğu ortam 

düşünüldüğünde eleştirilerin haklılık payı görülmektedir. Örneğin, Ali’nin ailesinin evinde 

annesinin de söz sahibi olduğu, Aysel’i ev işlerine yardım etmek için istediğinde eşine dahi 

danışmadığı görülür. Köy yaşantısının genelinin ataerkil 11  olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda bu tarz toplumlarda kabul görmeyen tecavüz mağduru bir kadının 

evlerine yardımcı olarak gelmesine Ali’nin babasının karşı çıkmaması şaşırtıcıdır.  

Dönemin diğer köy filmleri arasında Reşat Nuri Güntekin’in Taş Parçası (1926) adlı 

tiyatro oyunundan uyarlanan Taş Parçası (Faruk Kenç, 1939) filmi vardır. Filmde, üvey 

annesinin bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenen genç, durumu babasına haber etmektedir. 

Aralarında kan davası olan iki ailenin çocuklarının birbirlerine duydukları aşkı anlatan 

Dertli Pınar (Faruk Kenç, 1943); bir bestekarın aşık olduğu köylü kız için yaptığı 

fedakarlıkların anlatıldığı Hasret (Faruk Kenç, 1944); bir köydeki köyün en güzel kızı ile 
                                                             
11 Ataerkillik kavramı, kadınların erkekler ve onların denetimindeki toplumsal ve siyasal 

kurumların uygulamalarıyla uğradıkları ayrımcılık ve dışlanmayı; emeklerine aile ve evlilik 

kurumuyla el konması süreçlerini ifade etmektedir. Erkeklerin “kadınlar üzerindeki 

tahakkümünü sağlayan kurumsal, yapısal ve edimsel sistemi belirtmektedir (Sancar, 2009, s. 

23-24). Türkçe’de “patriyarka/patriarka”, “pederşahi” ve “babaerki” kelimelerinin de yerine 

kullanılan ataerki kavramı (Yaman, 2012, s. 5), 17.yüzyılda Thomas Hobbes, Sir Robert Filmer 

ve John Locke gibi siyaset bilimciler; sonraki dönemlerde Adam Smith, Karl Marx ve 

Friedrich Engels tarafından “eski aile biçimlerini” veya üretim tarzlarını belirtmek için 

kullanılmıştır. Sosyoloji alanında ise Max Weber eski otorite biçimlerini tanımlamak amacıyla 

bu kavramı kullanmıştır. Kavram, feminizm tarafından “erkek egemenliğini adlandırmak” için 

“yeniden inşa” edilmiştir. Kavramı feminist literatüre dâhil eden radikal feminizme göre 

ataerki “tarih dışı, evrensel”, bazen ideoloji bazen de “biyolojiyle açıklanan bir yapı” olarak 

düşünülebilir (Yaman, s. 1). Ataerkillik kavramı, “feminist literatürde erkek egemen toplumu” 

belirtmek için kullanılmaktadır. Ataerkil sistemde erkekler kadınların emek ve bedeni üzerinde 

tahakküm kurar, dolayısıyla “eşitsiz cinsiyet ilişkileri sistemi” devam eder. (Yaman, s. 2). 
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ona aşık olan iki gencin anlatıldığı Harman Sonu (Hadi Ün, 1946); Avrupa’da eğitim 

gördükten sonra Türkiye’ye dönen ve memleketine faydalı işler yapmaya çalışan bir 

mühendisin anlatıldığı Toros Çocuğu (Şadan Kamil, 1946) ve bir köydeki büyük bir aşk 

hikayesinin anlatıldığı Bağda Gül (Vedat Örfi Bengü, 1947) filmleri de dönemin taşra 

filmleri arasındadır. Bunların yanında Bir Dağ Masalı’nda (Turgut Demirağ, 1947) bir köy 

öğretmeni ile onu denetlemek için köye giden müfettişin zamanla gelişen dostluğu; 

Harmankaya’da (Sami Ayanoğlu, 1948) çiftlik sahibi bir adamın kızı olan Emine, sevgilisi 

ve ikisinin arasına girmeye çalışan bir kadın; Kanlı Döşek’te (Baha Gelenbevi, 1949) 

değirmencinin kızıyla bir yanaşmanın oğlunun aşkı anlatılır. Vurun Kahpeye’de  (Lütfi 

Ömer Akad, 1949) Anadolu’da bir ücra kasabaya tayin edilen idealist ve Kuvâ-yi Milliye 

taraftarı kadın öğretmen Aliye (Sezer Sezin), öğrencilerine Kuvâ-yi Milliye fikirlerini 

öğretmesi sebebiyle kasaba halkı tarafından iftiraya uğrar ve linç edilir.12 Boş Beşik (Baha 

Gelenbevi, 1952) filminde ise yıllarca çocuk sahibi olamayan bir kadın anlatılır.  

Halıcı Kız (Muhsin Ertuğrul, 1953) filminde Isparta kırsalında halı dokuyarak 

geçimini sağlayan Gül (Heyecan Başaran), annesiyle yaşayan genç bir kızdır. Çok 

yetenekli, çalışkan, iyiliksever ve çok güzeldir. Bu özellikleri ile çevresindeki kadınların 

kıskandığı, erkeklerin ise taciz ettiği Gül, işinden edilir ve artık halı dokuması engellenir 

olduğundan taşrayı terk ederek İstanbul’a gider. İstanbul’da artık Isparta’daki gibi 

başörtüsü örtmez, birçok farklı yerde çalışır, ancak yine kıskançlık ve tacizlerle karşılaşır. 

Filmin sonunda yaşamını dağda sürdüren bir adamla birlikte olur ve şehirden uzaklaşır. 

Aysel, Bataklı Damın Kızı gibi Muhsin Ertuğrul yapımı olan bu filmde de köy halkı yöresel 

ağız yerine İstanbul Türkçesi kullanır. Gül, taşrada barınamasa da büyük şehirde de 

                                                             
12 Filmde İstanbul’dan kasabaya gelen Aliye öğretmen geleneksel olanın karşısında moderni 

temsil etmesi, ilerici fikirleri ve kasaba kadınlarına göre daha girişken olmasıyla muhafazakâr 

taşra halkı tarafından garipsenir.  
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kıskançlıktan kurtulamaz. Nihayetinde ıssız bir kırsalda sevdiği adamla kalacaktır. 

Mutluluğu bulduğu yer dağlık, ormanlık bir coğrafyadır. Filmin temel özelliklerinden biri 

ise, taşradan kente giden karakterin tekrar taşraya dönmesi ve mutluluğu orada bulmasıdır.  

Yaklaşık otuz yıllık (1950’li yıllardan 1980’lerin sonuna dek) Yeşilçam döneminde 

ise bölge işlemecilerinin yönlendirmesiyle taşradaki sermaye film yapımına katkıda 

bulunmuştur. Taşra seyircisinin de potansiyeli ile birlikte bu sürede sayısız taşra filmi 

çekilmiştir. Bu filmlerin çoğu ise köy filmidir. Taşradaki seyirci potansiyeli olarak ifade 

edilen ise daha çok taşranın burjuva kesimidir. Sağladıkları maddi destek ile film yapım 

süreçlerinde ne tür ve konuda filmler üretileceğini ve filmlerde kimlerin ne kadar süre 

oynayacağını dahi belirlemişlerdir (Güleryüz, 2013, s. 74). 1950’li yılların başında köy 

romanlarının sayısının ve gördüğü ilginin artmasıyla birlikte köy ve taşrayı anlatan filmler 

de artmıştır. Metin Erksan, 1952 yılında ilk gerçekçi köy filmi olan Karanlık Dünya’yı 

çekmiştir. Aysel, Bataklı Damın Kızı ve Halıcı Kız filminin aksine bu filmde köy halkının 

yöresel ağzı daha gerçekçidir. Melodram kalıplarını da kullanan ve melodramla yakın bir 

ilişkisi bulunan bir tür olan köy filmlerini bu yıllardaki “taşra filmlerinin karşılığı” olarak 

düşünmek mümkündür (Güleryüz, s. 94). Ancak bu filmler Anadolu’nun taşrasında değil, 

İstanbul taşrasında çekilmiştir. Bu dönemin önemli filmlerinden biri Muharrem Gürses 

yapımı olan Yedi Köyün Zeynebi’dir (1957). Dönemin taşrayı anlatan diğer filmleri 

arasında Kahpenin Kızı (Kani Kıpçak 1952), Irz Düşmanları (Nuri Akıncı, 1955), Yetimler 

Ahı (diğer adı ile Kanlı Kırbaç, Muharrem Gürses, 1956), Sazlı Damın Kahpesi (Muharrem 

Gürses, 1957) ve Tütün Zamanı (Orhon M. Arıburnu, 1959) bulunmaktadır. 1960’lı 

yıllardan sonra ülke sinemasında kırsaldan kente artan göçlerle birlikte kentte tutunmaya 

çalışan taşralılar da konu edinmiştir. Çoğu filmde ülkenin doğusundan İstanbul’a göç 

edildiği görülür. Gurbet Kuşları (Halit Refiğ, 1964) filminde Kahramanmaraş’tan 

İstanbul’a göç eden bir aile şehirde tutunmaya çalışır, ancak bu sırada ailenin çocukları 
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çeşitli olaylar yaşar. Filmin başında İstanbul’a yeni gelen Haydarpaşa Garı’ndaki aile, 

filmin sonunda Kahramanmaraş’a dönmek üzere yine garda görülür. İstanbul’a henüz 

gelen bir trenden inen başka bir ailenin sözleri ise memleketine dönen ailenin babasının 

söyledikleri ile hemen hemen aynıdır: “Allah’ın izniyle şah olacağız İstanbul’a, şah!”13 Bu 

film dışında 1960’lı yıllarda çekilen Bitmeyen Yol (Duygu Sağıroğlu, 1965) filminde de 

taşradan İstanbul’a göç görülür. Yılanların Öcü (Metin Erksan, 1961), Susuz Yaz (Metin 

Erksan, 1963), Ana (Lütfi Ömer Akad, 1967), Pire Nuri (Yılmaz Güney, 1968), Bir Türk’e 

Gönül Verdim (Halit Refiğ, 1969), Boş Beşik (Orhan Elmas, 1969), Büyük Yemin (Memduh 

Ün, 1969) ve Ateşli Çingene (Metin Erksan, 1969) filmleri de 1960’lı yılların taşrayı 

anlatan veya taşra ile ilgili olan diğer filmlerindendir. Ayrıca Vurun Kahpeye (Orhan 

Aksoy, 1964), Çalıkuşu (Osman F. Seden, 1966) filmleri ile bunlar dışında Millî Mücadele 

ve Kurtuluş Savaşı’nı, Anadolu’nun efsane, masal ve destanlarını, eşkıya ve efeleri anlatan 

filmler de taşrada geçmekte ve taşrayı anlatmaktadır. Türk sinemasında taşrayı anlatan 

filmlerin zaman zaman belirli akımlar ekseninde ortaya çıkmaları, bu akımların 

ideolojilerine göre bir perspektif benimsemeleri sonucunu da doğurmuştur. Örneğin 

Toplumsal Gerçekçilik içerisinde çekilen filmlerde taşraya rastlanmaktadır. 1960’lar ve 

70’lerin köy filmlerinde taşra kendine has bir zenginliğe, belli imkânlara ve yaşam 

kültürüne sahiptir. Kendine has bir “modernliği” olan bu filmlerdeki taşra, kentteki sonsuz 

imkânlar ile köydeki yoksunluk durumunun ortalarında bir yerlerde, feodal yapı ve 

                                                             
13 Bu film dışında Fatma Bacı (Halit Refiğ, 1972), Gelin (Lütfi Ömer Akad, 1973), Düğün 

(Lütfi Ömer Akad, 1973), Talihli Amele (Atıf Yılmaz, 1980), At (Ali Özgentürk, 1981), Bir 

Avuç Cennet (Muammer Özer, 1985) ve Asılacak Kadın (Başar Sabuncu, 1986) filmlerinde 

taşradan İstanbul’a göç teması varken, Sürü (Zeki Ökten, 1979) filminde ise Ankara’ya göç 

eden bir aile görülür. 
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ekonomik geri kalmışlık karşısındaki mahkûmiyetin öyküsünü anlatan buruk ve hüzünlü 

bir duruşa sahiptir (Suner, 2005, s. 56).14 

1980’li yıllarda ise, özellikle 1980 askerî darbesinden sonra bireysel çaresizlikleri 

anlatan filmlerin sayısı artış göstermiştir. Şehirden taşraya dönen karakterlerin olduğu veya 

taşrada geçen filmlerin sayısı artmıştır. Filmlerde taşra daha görünür oldukça Türkiye 

sineması daha başarılı olmuştur. Bu taşra filmlerinde genelde çocuklar da bulunmaktadır. 

Ancak darbe ile birlikte resmî ve gayri resmî yasaklar, engeller ve sansür uygulamaları ile 

toplumun büyük oranda depolitize olması toplumcu gerçekçi filmlerin üretim koşullarını 

da olumsuz etkilemiştir (Suner, 2005, s. 33). Bu dönemin taşrayı anlatan filmleri arasında 

Bir Günün Hikâyesi (Sinan Çetin, 1980), Bereketli Topraklar Üzerinde (Erden Kıral, 

1980), Yol (Şerif Gören, 1981), Kırık Bir Aşk Hikâyesi (Ömer Kavur, 1981), Hakkâri’de 

Bir Mevsim (Erden Kıral, 1982), Yürek Yarası (Orhan Elmas, 1982), Mine (Atıf Yılmaz, 

                                                             
14 1970’li yılların taşra filmleri arasında Kara Peçe (Memduh Ün, 1970), Kuşçu (Vural Pakel, 

1970), Acı Pirinç (Yılmaz Duru, 1972), Tatlı Dillim (Ertem Eğilmez, 1972), Vukuat Var (Nejat 

Saydam, 1972), Dönüş (Türkan Şoray, 1972), Cemo (Atıf Yılmaz, 1972), Zehra (Yücel 

Çakmaklı, 1972), Toprak Ana (Memduh Ün, 1973), Dağdan İnme (Metin Erksan, 1973), 

Mahpus (Nejat Saydam, 1973), Kızgın Toprak (Feyzi Tuna, 1973), Ezo Gelin (Feyzi Tuna, 

1973), Yanaşma (Duygu Sağıroğlu, 1973), Vurun Kahpeye (Halit Refiğ, 1973), Bedrana 

(Süreyya Duru, 1974), Açlık (Bilge Olgaç, 1974) Endişe (Şerif Gören, 1974), Kuma (Atıf 

Yılmaz, 1974), Yatık Emine (Ömer Kavur, 1974), Kızım Ayşe (Yücel Çakmaklı, 1974), Kara 

Çarşaflı Gelin (Süreyya Duru, 1975), Ağrı Dağı Efsanesi (Memduh Ün, 1975), Ana Kurban 

Can Kurban (Feyzi Tuna, 1975), Köprü (Şerif Gören, 1975), Deprem (Şerif Gören, 1976), 

Bodrum Hakimi (Türkan Şoray, 1976), Fırat’ın Cinleri (Korhan Yurtsever, 1977), Selvi 

Boylum Al Yazmalım (Atıf Yılmaz, 1977), Dila Hanım (Orhan Aksoy, 1977), Baraj (Orhan 

Aksoy, 1977), Sürü (Zeki Ökten, 1978), Maden (Yavuz Özkan, 1978), Sultan (Kartal Tibet, 

1978), Derviş Bey (Şerif Gören, 1978), Yaşam Kavgası (Halit Refiğ, 1978), Bereketli 

Topraklar Üzerinde (Erden Kıral 1979), Yusuf ile Kenan (Ömer Kavur, 1979), Hazal (Ali 

Özgentürk, 1979), Baba Kartal (Cüneyt Arkın, 1979), Doktor (Zeki Alasya, 1979) ve Adak 

(Atıf Yılmaz, 1979) filmleri bulunmaktadır. 
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1982), Derman (Şerif Gören, 1983), Şalvar Davası (Kartal Tibet, 1983), Ve Recep Ve 

Zehra ve Ayşe (Yusuf Kurçenli, 1983), Adı Vasfiye (Atıf Yılmaz, 1985), Züğürt Ağa (Nesli 

Çölgeçen, 1985), Sarı Öküz Parası (Yavuz Yalınkılıç, 1985), Kurbağalar (Şerif Gören, 

1985) Anayurt Oteli (Ömer Kavur, 1986), Tırpan (Yavuz Yalınkılıç, 1987), İpekçe (Bilge 

Olgaç, 1987), Selamsız Bandosu (Nesli Çölgeçen, 1987), Katırcılar (Şerif Gören, 1987), 

Hacer Ana (Osman F. Seden, 1987), Gramofon Avrat (Yusuf Kurçenli, 1987), Gece 

Yolculuğu (Ömer Kavur, Sadık Deveci), Dönüş (Faruk Turgut, 1988), Tek Başına Bir 

Kadın (Osman F. Seden, Zafer Davutoğlu, 1988) ve El Kapıları (Erdoğan Tokatlı, 1988) 

filmleri bulunmaktadır.  

1980’li yılların taşrayı anlatan filmlerinde oldukça tekinsiz, kaotik, karanlık bir tablo 

çizilirken, 1990’lı yılların filmlerinde ise yaşadığı kente ait hissedemeyen ve/ya taşraya 

dönen karakterler görülür. Özellikle Nuri Bilge Ceylan (Kasaba’daki küçük çocukların 

babası (Sercihan Alioğlu), Semih Kaplanoğlu (Yumurta’da Yusuf (Nejat İşler)ve Reha 

Erdem (Koca Dünya’da birbirlerinden ayrılmak istemeyen iki kardeş biraz da mecbur 

kaldıklarından bir ormanın içinde gizlenirler) gibi yönetmenlerin filmlerinde bu dönüş 

göze çarpmaktadır. 1990’lı yıllarda Türkiye sinemasında önemli kırılmalar yaşanmış, film 

anlatıları minimal ve gerçek öykülere odaklanmaya başlamış bu da taşranın filmlerde yer 

bulmasını kolaylaştırmıştır. Bu dönemle öncesindeki filmler arasında belirgin farklılıklar 

vardır. 1990 öncesindeki filmlerde taşra, kendi içinden, orada yaşayan birinin gözünden 

anlatılırken, 90’lı yıllarda ise, taşra genellikle hayat karşısında yaşanan yenilgilerden 

kaynaklı olarak, kendini gerçekleştiremeyen karakterlerin döndüğü yer olarak tasvir 

edilmiştir. Taşra içinde yaşanılan yer konumundan, doksanlardan itibaren sonradan 

dönülen ve içine girilmeye çalışılan yer olarak sunulmaya başlanmıştır (Yılmazkol, 2011, 

s. 57). Bu filmlere örnek olarak Kiraz Çiçek Açıyor (Yaşar Seriner, 1990), Gizli Yüz (Ömer 

Kavur, 1991) ve Sarı Mercedes (Tunç Okan, 1992) gösterilebilir. Bu dönemin taşrayı 
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anlatan diğer filmleri arasında Berdel (Atıf Yılmaz, 1990), Eskici ve Oğulları (Şahin Gök, 

1990), Zıkkımın Kökü (Memduh Ün, 1992), Yolcu (Başar Sabuncu, 1994), Işıklar Sönmesin 

(Reis Çelik, 1995), Eşkıya (Yavuz Turgul, 1996), Kasaba (Nuri Bilge Ceylan, 1997), 

Propaganda (Sinan Çetin, 1999) ve Mayıs Sıkıntısı (Nuri Bilge Ceylan, 1999) 

bulunmaktadır. Yılmazkol’un belirttiği 1990’lı yılların sonrasındaki taşra filmlerinde 

kişilerin birbirlerini “anla(ya)mama” durumu ise (s. 57), Camdan Kalp (Fehmi Yaşar, 

1990) ve Akrebin Yolculuğu (Ömer Kavur, 1997) gibi filmlerde görülür.  

1) 2000 Sonrası Türkiye Sinemasında Taşranın Temsili 

Türkiye sinemasında 1990’lı yıllarda taşranın sunumunu inceleyen Asuman Suner, 

bu yıllarda ülke sinemasının odağında İstanbul yerine taşranın yer aldığını söyler (2005, s. 

46). Yeni Türk Sineması15, doksanlar boyunca Türkiye’de yeni şekillenen “aidiyet krizi” 

                                                             
15 Yeni Türk Sineması, 1990’ların ortalarından itibaren oluşmaya başlayan evrensel kültürden 

beslenen, özgün filmler üreten, gişe yapamayan ve genellikle yurtdışındaki festivallerden 

ödüller alarak ve ülke içindeki hevesli sinema takipçilerinin çabası ile “tutunan” sinema 

akımıdır. Bu bağımsız sinemanın yönetmenleri arasında Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim, 

Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Kazım Öz, Handan İpekçi ve Tayfun 

Pirselimoğlu, Pelin Esmer, Özcan Alper, Hüseyin Karabey, Mahmut Fazıl Coşkun 

bulunmaktadır (Daldal, 2010, s. 70). Üslupları farklı olan bu yönetmenlerin seçtikleri konular 

da farklılık göstermektedir. Bu sinema, iç pazar dinamiklerinden bağımsız, ticarî olmayan 

“sanat sineması” örnekleri sunan, Amerikan sinemasının “aynılaştırıcı” ve “uyuşturucu” 

sinemasal kodlarını da reddeden, yerli gelenekler ile “Yeşilçam” film yapım süreçlerini 

dikkate almamaktaydı. Bu sinemanın “auteur” yönetmenleri bağımsız Anglosakson, Fransız 

ve Doğu sinemalarından (özellikle yeni İran sineması) etkilenerek dünya “ulusal” 

sinemalarının etkilerini de yansıtmışlardır. 2003 yılında Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak filminin 

Cannes Film Festivali’nde jüri büyük ödülü ile en iyi erkek oyuncu ödüllerini alması ile 

birlikte bu yönetmenler kendi ülke topraklarına kurmaca ile belgesel karışımı “melez” bir 

tavırla bakarak ortak bir paydada buluşmaya başlamışlardır. Bu sinema, ulusal aidiyet 

meselesini sıkça ele almış, “yol” ve “yolculuk” (Güneşe Yolculuk, Masumiyet, Hiçbiryerde); 

“arada kalmışlık” ve “itilmişlik” (Tabutta Röveşata, Kaç Para Kaç, Üçüncü Sayfa, Uzak, 9, 
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ile “taşralılık” sorunlarını farklı sinemasal, felsefî ve ideolojik bağlamlarda gündeme 

getirmiş ve tartışmıştır. Örnek olarak Tabutta Röveşata (Derviş Zaim, 1998), Kasaba (Nuri 

Bilge Ceylan, 1999), Mayıs Sıkıntısı (Nuri Bilge Ceylan, 1999), Dar Alanda Kısa 

Paslaşmalar (2001), Vizontele (2001) ve O da Beni Seviyor (2001) filmlerini gösterir. 

Suner’i takip ederek Türkiye sinemasında 1990’larda üretilen filmlerin tematik olarak taşra 

ve aidiyet sorunsalına odaklandığını söyleyebiliriz. Mekânın filmin ana öğesi olduğu bu 

filmlerde atmosfer yaratmak öne çıkan bir özelliktir. Taşra, “bir ruh hali” (Argın, 2005, s. 

279),  “mistik bir haleti ruhiye” (Pekdemir, 2005, s. 78), bir varoluşsal durum olarak 

mekânın kendisinde var olur, onun tüm ayrıntılarına dâhil olur, günlük yaşantı ile ilişkileri 

şekillendirir. Karakterler ise mekânın uzantısı olarak mekân içinde oluşturulmuş ve mekân 

tarafından kuşatılmışlardır. Buradan yola çıkarak Suner, bu dönem sinemasının görsel 

atmosfer ile taşrayı yeniden kuran, taşralılığı yeniden tanımlayan ve yeni 

kavramsallaştırma yolları arayan bir sinema özelliği gösterdiğini söyler  . Bu filmler ayrıca 

filmin kurmaca olduğuna dair farkındalıklarını açıkça sunmaktadır. Örnek olarak geçmişin 

nostaljik bir şekilde sunulması, oyun, şaka ve ironi öğelerinin kullanımı ile metinler arası 

göndermelerin gösterilebileceğini ekler (2002, s. 182). Bu dönem sineması için Suner: 

Bu çerçevede Yeni Türk Sineması toplumsal gerçekçilik geleneğinde öne çıkan “Türkiye 

gerçeğine ayna tutma” ve bu dolayımla politik mesaj verme iddiasının yerine, toplumsal 

yapının karmaşıklığına ve çok katmanlılığına dikkat çeken, Türkiye’de kimlik ve aidiyet 

ilişkilerinin yaşantılanışına içre ironik boyutu vurgulayan, Türkiye'nin “taşralılığını” yeni 

görme biçimleri ve düşünme modaliteleri sunarak tartışan, sinema dilinin imkânlarını 

kullanarak çok katmanlı yeni bir eleştirel söylem oluşturmaya çabalayan bir sinemadır (2002, 

s. 182). 

                                                                                                                                                                                         
Büyük Adam Küçük Aşk) üzerine de filmler üretmiştir. Ayrıca Daldal’ın da belirttiği gibi 2003 

yılından sonraki filmler genelde taşrada geçmekte; arayış, kimlik bunalımı ve toplumsal 

dışlanma gibi temalar da belirgindir (2010, s. 75-76-78). 
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1980’den sonra iyice belirginleşen iç içe geçmişlik halleri 2000’li yılların sonunda da 

görülür. Taşralılar, kentin ortasına kendi “taşra”larını kurarak kentte yaşanan şehirli 

yaşamından farklı bir hayat sürerler; kentli olmaya özenir, kısa yoldan para kazanmak 

isterler. Kente taşradan gelen gençler köylü de kentli de değildir, kendi taşralarını ararlar 

ve yaşadıkları kente karşı bir aidiyet hissetmezler. Bu aidiyet yokluğundan dolayı kente 

karşı bir öfke de duyarlar (Barış, 2010, s. 281). Taşra, ona bakan öznenin zihniyet dünyası 

ile bakış açısında yer alan bir “tahayyül şekli” olması yönüyle “sabit ve değişmezdir”; 

ancak bu tahayyülün ifade biçimleri farklılık gösterir (Saygılı, 2012, s. 40). Taşraya 

bakanın kimliğinin önemli (Türkeş, 2005, s. 164) olduğu kadar nereden baktığı da –Doğu, 

Batı, farklı bir şehir veya köy– önemlidir. Taşrayı anlatan filmlerde taşraya iki farklı bakış 

olduğu söylenebilir. Kimi filmler taşrayı içeriden, kendi bakış açısıyla anlatırken kimi 

filmler dışarıdan, göreceli olarak daha sığ ve eleştirel bir dille anlatır. Taşrayı içeriden 

anlatan bazı filmler taşrayı bir mutluluk mekânı olarak tasvir eder. Bu tarz filmlerde ise 

taşra tamamen gerçekçi bir şekilde değil, olması istenen haliyle; saf kalpli, eğitimsiz, ancak 

mutlu insanların yaşadığı bir yerdir. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Ahmet 

Uluçay, 2004), Beş Vakit (Reha Erdem, 2006) ile Mommo Kız Kardeşim (Atalay Taşdiken, 

2009) filmleri taşrayı içerden anlatan filmlere iyi birer örnektir. Bu filmlerde taşra salt 

mutluluk ve huzurun olduğu bir yer değil, içinde insanların birbirleriyle çeliştiği, sorunlar 

yaşadığı ve çocuklarla büyüklerin farklı dillerden konuştuğu bir yer görünümündedir. Bu 

filmler dışında Vizontele (Yılmaz Erdoğan, 2001), Beynelmilel (Sırrı Süreyya Önder, 

Muharrem Gülmez, 2006), Mucize (Mahsun Kırmızıgül, 2014), Vizontele Tuuba (Yılmaz 

Erdoğan, 2014), Ekşi Elmalar (Yılmaz Erdoğan, 2016), İlk Aşk (Nihat Durak, 2006), 

Dondurmam Gaymak (Yüksel Aksu, 2006) ve Dedemin İnsanları (Çağan Irmak, 2001) da 

taşrayı içeriden anlatan filmlerdendir. Bu filmlerde ise güldürü öğelerinin yanı sıra 

gerçekle örtüşen, politik ve tarihî bazı olumsuz gelişmelere de yer verildiği görülmektedir. 
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Algan’ın belirttiği “dışarlıklı bakış açısı”, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye sinemasında 

görünür olmuştur. Ona göre bu filmlerde taşra korku verici, şiddete meyilli, birbirini 

sevmeyen insanların yaşadığı, karanlık ve izbe yerler olarak görülür (2010, s. 140). Böyle 

filmler genelde taşrayı anlamaktan uzak ve ona olumsuz nitelikler yükleyen filmlerdir. 

Taşraya dışarıdan/dışarlıklı bakan filmlere örnek olarak Yazı Tura (Uğur Yücel, 2004), 

Ana Yurdu (Senem Tüzün, 2015), Hayat Var (Reha Erdem, 2008), Ay Büyürken 

Uyuyamam16 (Şerif Gören, 2011), Gözetleme Kulesi (Pelin Esmer, 2012), Soğuk (Uğur 

Yücel, 2013) ve Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan, 2014) gösterilebilir. Bu filmlerde taşra 

birbirleriyle çatışan insanları, ahlaksızlıkları ve türlü olaylarıyla ele alınmıştır. Taşraya 

onun gözüyle ve dışarıdan bakan filmler farklı bakış açıları, farklı konuları ele almaları 

veya aynı konuları farklı şekillerde incelemeleri açısından çeşitlilik gösterir. Argın’a göre 

taşraya veya merkeze kendi içinden bakmak gerçeğin görünürlüğünün önünde bir engeldir. 

Bunun için taşraya veya merkeze dışarıdan bakmak gerekmektedir (2005, s. 291). Taşra, 

sakin ve tekdüze bir yaşam istemeyenler için dinlendirici olmasından ziyade sıkıcıdır. Kent 

yaşantısı gibi hareketli ve “eğlenceli” olmadığından herkes için yaşanılacak bir yer 

olmayabilir. Gürbilek (1995) ve Özarslan’ın (2018) taşrayı bir “sıkıntı” olarak ele almasına 

benzer biçimde, bazı filmler de sıkıntı ile taşrayı ilişkilendirmiş, onu bir sıkıntı mekânı 

olarak ele almıştır. Tatil Kitabı (Seyfi Teoman, 2008), Kosmos (Reha Erdem, 2009), 

Vavien (Yağmur Taylan, Durul Taylan, 2009), Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge 

Ceylan, 2010), Gişe Memuru (Tolga Karaçelik, 2010), Tepenin Ardı (Emin Alper, 2012), 

Soğuk (Uğur Yücel, 2013) ve Yozgat Blues (Mahmut Fazıl Coşkun, 2013) gibi filmlerde 

taşra çok daha durağan ve sıkıcı bir şekilde tasvir edilmiştir.  

Bazı filmlerde ise taşraya dışarıdan gelen birileriyle veya bir eşya ile bu güzel ortam 

bozulur. Sinan Çetin’in Propaganda filminde dikenli tel, Yılmaz Erdoğan’ın 

                                                             
16 Necati Cumalı’nın aynı isimli kitabından (1971) sinemaya uyarlanmıştır. 
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Vizontele’sinde ise televizyon bu sabit ve yerleşik hayatı bozan, değiştiren nesnelerdir. 

Bunun yanı sıra taşraya dışarıdan gelen insanlar (kadın/erkek) da taşrayı etkileyerek, bazı 

değişimlere neden olurlar. The İmam (İsmail Güneş, 2005) filminde imam arkadaşının 

ricası üzerine geçici süre bir köye imamlık yapmak için giden Emrullah (Eşref Ziya Terzi), 

uzun saçları ve kullandığı motosiklet ile köy halkını ikiye böler. Ancak kendisini 

tanıdıktan sonra dışlamazlar. Entelköy Efeköy’e Karşı (Yüksel Aksu, 2011) filminde ise 

köye şehirden uzaklaşmak, ekolojik tarım yapmak ve komün yaşamı kurmak için gelen bir 

grup çevreci, köylünün kendilerine yönelik farklı yaklaşımlarıyla karşılaşır. Efeköy’de 

yeni bir yaşam kuran grup, köye termik santral yapılmasına karşı çıkınca Efeköylülerin 

tepkisini çeker. Çevre köylerdeki halk ise bu grupla birlikte termik santral kararına karşı 

çıkar. Köylü ancak zaman içerisinde bu çevreci grubun kendilerine zarar vermeyeceğine 

kanaat getirdikten sonra onları benimser. Taşrada farklılıkların garipsenmesi oldukça 

yaygın görülür. Taşra halkı, kendisi gibi düşünmeyen veya yaşamayan insanlara merakla 

ve bazen de dışlayarak yaklaşır. Bu filmde de köy halkıyla fikirleri örtüşmeyen ve genelde 

onlarla zıt düşen Mustafa İnce (Emin Gürsoy) karakterine köylü “anarşik” sıfatını 

yakıştırmış ve ona “aşırı” diye hitap eder olmuştur. Anadolu’da farklılıkların nasıl 

karşılandığı ve toplumun birey üzerindeki belirlenimci yapısı ile ilgili olarak Ceylan:  

Bu topraklarda farklılığı ya da özgünlüğü ödüllendiren hiçbir mekanizma yoktur. Hele de 

biri, kendisi için başat ama toplumsal şablonda onay görmesi mümkün görünmeyen bir 

farklılığı olduğunu hissediyorsa, istem gücü ahlakî açıdan da yıpranmak durumunda kalır. 

Giderek yabancılaşmak durumunda kaldığı yaşantısının ortaya çıkardığı çelişkilere bir anlam 

vermekte zorlanır. Bu çelişkileri yaratıcı formlara dökmenin yetersizliğiyle, onları 

reddetmenin olanaksızlığı arasında bocalamaya başlar. Bu farklılığı genelde saklanması 

gereken bir suç, bir hastalık gibi duyumsar ve bir hörgüç gibi hayatı boyunca sırtında 

taşımak durumunda kalır. Ancak kendisini kayıtsız şartsız dayatan bu realite, çoğu zaman 

kılık değiştirerek, birtakım tuhaf, absürt fırtlamalarla kendini göstermeden de edemez 

(2018). 
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Ceylan, Anadolu’da farklı ve özgün bireylerin garipsendiği için farklılıklarını 

genelde saklanması gereken bir suç, hastalık gibi algıladıklarını söyler. Dolayısıyla bu 

bireyler farklılıklarını değerlendirmekle onları reddetmek arasında kaldıklarını ekler. Bu 

coğrafyada farklılıklar ve özgünlükler pek takdir görmediği ve halk tarafından garipsendiği 

için sessiz kalmayı ve açığa çıkmamayı tercih edebilmektedir. 

a) Taşradan Kaçış 

Bazı filmlerde ise karakterlerin taşradan uzaklaşma, şehre gitme hayalleri olduğu 

görülür. Bu hayali gerçekleştirmeye çalışan karakterlerden biri Yumurta’daki Yusuf’tur 

(Mehmet Emin Toprak). Yusuf (Nejat İşler), yıllar önce isteyerek ayrıldığı taşraya 

annesinin ölümü ve bir adak vasiyeti için döner, ancak taşradan bir daha kopamaz. 

Akrabası Ayla ise üniversite sınavını kazanıp büyük şehre gitme hayali kurar. Kasabanın 

öğretmeni Gül (Gülçin Santırcıoğlu), Ankara’da Tire’yi çok özlediğini ancak kasabaya 

döndüğünde bu özleme şaşırdığını söyler. Yusuf’a göre ise eski günleri özlemiştir. Ay 

Büyürken Uyuyamam’da Hülya (Hazal Kaya) artık yaşamak istemediği kasabadan kurtulup 

kazandığı üniversiteyi okumak için şehre gitmek ister. Mayıs Sıkıntısı’nda Saffet (Mehmet 

Emin Toprak), kasabadan kurtulup İstanbul’da yaşamak ister. Taşrada ailesinin kendisine 

bulduğu hiçbir işi beğenmez, çünkü taşrada yaşamak istememektedir. Kasaba’da yaşadığı 

taşradan uzaklaşıp şehre gitmek isteyen Saffet, kasabadan ayrılırken şunları yazar: 

Size şunu söylemek istiyorum: Evet, belki ben bir baltaya sap olamayan, sıkıcı ve acınacak 

durumda biriyim. Tersliğim, uyumsuzluğum canınızı sıkıyor. Galiba hiçbir yeteneğim de yok. 

Kanımdan başka da verecek bir şeyim. Gençliğim kimseye gerekli olmayan bir izmarit gibi 

yok olup gidiyor. Ne bir yuvam ne dostlarım ne de bir işim var. Gençliğimin en verimli 

çağında bu kasabaya kısıldım kaldım. Erkekliğim, dinçliğim, kalbim gözümün önünde eriyor. 

Şunu da söyleyeyim, askere gitme vaktim gelene kadar bu kasabadan kurtulmaktan başka bir 

şey düşünmedim. Ama o sabah gelip çattığında beni bu kasabaya bağlayan o güne kadar 

fark etmediğim daha derin bağlar olduğunu hissettim. Çiğ damlalarıyla kaplı kavaklardan 

havaya ince bir koku yayılıyordu. Nedense o gün bana bu kavakları çamları çınarları 
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hayatımda sanki ilk kez görüyormuşum gibi geldi. Sabahın bu erken vaktinde sokaklarda 

serseri bir mayın gibi dolaşan köpek çetelerinden başka bir şey olmaz. Galiba bu sessiz 

sabahları köpekleri toprak kokusunu seviyorum. Ama bu kasabada yaşayan insanları ve 

onların küçük hesaplarını anlamıyorum. Ruhuma yabancı ve boğucu buluyorum. Şimdi 

söyleyin bana, büyük, ciddi ve herkese gerekli bir işin yapıldığı bir yerlere gitmek istemekte 

kötü olan ne var, ha? 

Saffet’e göre taşrada yaşlanmak oralarda “çürüyüp gitmek” gibidir. Ancak yine de 

doğup büyüdüğü bu yere alıştığını ve içten içe burayı sevdiğini fark etmiştir. Nihayetinde 

fark eder ki kasabayı, onun doğal güzelliklerini ve yaşantısını seviyor, kasabadaki insanları 

ve çıkarcılıklarını sevmiyordur. Ona göre bazı şehirlerde “büyük, ciddi ve herkese gerekli 

bir iş” yapılıyordur. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ta Nihal, Mehmet’in kendisine 

getirdiği mektubu okuduğu odanın penceresinin kenarına kız kulesinin resmini asmıştır. 

Yaşadığı küçük yerden uzaklaşıp bir şehre, İstanbul’a gitme hayali kurar. Ay Büyürken 

Uyuyamam’da ise yaşadıkları kasabada halkın baskısına daha fazla dayanamayan anne ve 

kızları çareyi şehre gitmekte ararlar.  

Tatil Kitabı’nda ise büyük şehirde okuduğu askerî okulu bırakıp bir şehre yerleşmek, 

farklı işlerde çalışmak isteyen Veysel (Harun Özüağ), ailesinin yaşadığı ve kendisinin 

büyüdüğü taşraya dönmek istemez. Babası kendisine karşı çıksa da amcası Hasan (Taner 

Birsel) onu destekler. Kendisi de şehirde bir süre yaşayan biri olarak yeğenine bazı 

öğütlerde bulunur: "Dışarıdan gidenler için büyük şehirde yaşamak çok zordur. Paran varsa 

vaktin yoktur, vaktin varsa paran yoktur. [...] Hırs olmadan büyük şehir adamı boğar 

Veysel.  Sen sen ol, eğer bu yola çıkacaksan benim gibi yarı yolda hırsını kaybetme, 

sonuna kadar git." Şehir, pek çok konuda çok farklı imkânlar sunsa da, her bireyin şehir 

yaşantısına uyum sağlaması mümkün olmayabilir.  
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b) Taşraya Dönüş 

Uzun yıllar taşradan şehre göç oldukça yaygın iken son yıllarda şehirde yaşayan 

insanların taşraya döndüğü veya temelli yerleştiği de görülmektedir. Türkiye sinemasında 

2000’li yıllara kadar taşradan şehre göç teması görülürken son dönemlerde şehirden 

taşraya sığınan karakterler de görünür olmuştur. Şehrin yoğunluğundan ve karmaşasından 

uzaklaşıp sakin bir yaşam sürmek isteyen karakterler taşrada sakin bir yaşam arayışına 

girişirler. Şehirden ve şehir yaşamından taşraya dönüşü saflığa, bozulmamışa, kirlenmemiş 

ve değişmemiş olana dönmek olarak yorumlayan Uysal, son dönemde filmlerde bir “dönüş 

adresi” olarak yer alan taşranın bu değerleri –henüz– kaybetmemiş olduğu için dönüş yeri 

olarak işlendiğini belirtir (aktaran Yılmazkol, 2011, s. 59). Mayıs Sıkıntısı’nda Muzaffer; 

Babam ve Oğlum’da (Çağan Irmak, 2005) Sadık; Sonbahar’da (Özcan Alper, 2007) Yusuf; 

Yumurta’da (Semih Kaplanoğlu, 2007) Yusuf; Tatil Kitabı’nda (Seyfi Teoman, 2008) 

Hasan; Ana Yurdu’nda Nesrin, Ahlat Ağacı’nda Sinan; Kasaba’da Ali, Mommo Kız 

Kardeşim’de İstanbullu Bakkal (Mehmet Usta) ve Daire’de (Atıl İnaç, 2014) Feramus, 

taşraya türlü sebeplerden dolayı dönen karakterlerdir. Sonbahar filminde Yusuf, annesinin 

evine döndüğü sakin ve ıssız taşrada ömrünün son günlerini huzur içinde ölümü bekleyerek 

geçirir. Tatil Kitabı’nda Hasan, Ankara’ya üniversite okumaya gitmiş, ancak orada 

tutunamamış ve taşraya dönmüştür. Ancak bu filmlerde terk edilen ve tekrar dönülen taşra 

arasında birtakım farklar da mevcuttur. Mommo Kız Kardeşim’de İstanbul’da yedi yıl 

kaldıktan sonra köye dönen İstanbullu Bakkal’ın: “Baksana köy boşalmış. Ekmeğini tutan 

buralara dönmüyor” dediği gibi, çok daha geri kalmış, iyice ıssızlaşmış ve şehrin pek çok 

imkânına hala erişememiş taşrada kimi karakterler birtakım çıkmazlar yaşamaya devam 

edebilmektedir.  

Yılmazkol’un da belirttiği üzere son dönem Türkiye sinemasında taşradan şehre 

doğru olan göç seyrinden farklı olarak, çeşitli çatışma ve çelişkilere rağmen taşra, 
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modernizmin bireysel yaşamların her bir noktasına işleyen olumsuzlukları sebebiyle tekrar 

döndükleri, sığındıkları yer olarak konumlandırılmıştır (2011, s. 57). Sonbahar’da Yusuf 

annesine sığınırken, taşra anne ile özdeşleştirilmiştir. Bu 1990 yılı sonrasındaki taşra 

anlatısına küreselleşme olgusunun damga vurduğunu anlatan Arlı ise (Bisav Tv, 2018a), 

dönüş mitine değinerek Sonbahar filminde ana karakterin yıllar sonra döndüğü taşranın 

iyileştirici gücü olduğunu da ekler. Babam ve Oğlum’da ise taşranın iyileştirici gücüne 

sığınan ana karakter, yaklaşan ölümünden dolayı artık bakımını üstlenemeyeceği oğlunu 

babasına ve kendisinin de doğup büyüdüğü taşraya emanet eder. Her iki filmde de taşraya 

“sağaltıcı olma işlevi  yüklenir (Yılmazkol, 2011, s. 59). Bu filmlerde taşra, nihayetinde 

tekrar varılan, kucak açan, koruyup kollayan bir sığınılacak liman gibidir. Ayrıca, taşrada 

doğmuş veya büyümüş yönetmenler de kendi memleketlerine dönerek film çekmişlerdir. 

Nuri Bilge Ceylan, Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı’nı; Çağan Irmak Babam ve Oğlum’u; Yüksel 

Aksu İftarlık Gazoz, Dondurmam Gaymak’ı; Özcan Alper Sonbahar’ı, Kutluğ Ataman, 

Kuzu’yu (2014) ve Semir Aslanyürek Şellale (2001) filmini kendi memleketinde çekmiştir.  

1960’lı yılların başlarında Hatay’da geçen Şellale filminde Amerikan Marshall 

yardımları ile Türkiye’ye gelen süt tozlarının okullarda çocuklara zorla içirildiği, Demokrat 

Parti iktidarındaki ülkede “Amerikan Rüyası” idealinin yansımaları görülür. DP’li bir 

siyasî, “Aziz vatanımızı küçük bir Amerika hâline getireceğiz” der. Film, Türkiye’nin 

politik anlamda oldukça yoğun ve çalkantılı bir dönemini anlatırken, bu gelişmelerin halk 

üzerindeki etkilerini de göstermektedir. Dönemin diğer taşrada geçen filmleri arasında 

Hemşo (Ömer Uğur, 2001), Hiçbiryerde (Tayfun Pirselimoğlu, 2002) ve Bulutları 

Beklerken (Yeşim Ustaoğlu, 2004) bulunur. Beş Vakit (Reha Erdem, 2006) filminde 

“Taşrada her şey ağır bir zamanın kollarında ilerler” (Ataşçı, 2015, s. 55) sözünü doğrular 

biçimde bir köydeki insanların gündelik yaşamları, beş ezan vakti ile birlikte yavaşça 

ilerler. Saklı Yüzler (Handan İpekçi, 2007), Kader (Zeki Demirkubuz, 2006), Dün Gece Bir 
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Rüya Gördüm (Ulaş Ak, 2006), Hokkabaz (Cem Yılmaz, Ali Taner Baltacı, 2006), 

Adem’in Trenleri (Barış Pirhasan, 2007), Yumurta (Semih Kaplanoğlu, 2007), Beyaz Melek 

(Mahsun Kırmızıgül, 2007), Mutluluk (Abdullah Oğuz, 2007), Gitmek: Benim Marlon ve 

Brandom (Hüseyin Karabey, 2007), Süt (Semih Kaplanoğlu, 2008), Yağmurdan Sonra 

(Görkem Turgut, 2008), Vicdan (Erden Kıral, 2008), Sonbahar (Özcan Alper, 2007), 

Dilber’in Sekiz Günü (Cemal Şan, 2008), Pus (Tayfun Pirselimoglu, 2009), Güneşi 

Gördüm (Mahsun Kırmızıgül, 2009), Kosmos (Reha Erdem, 2009), İki Dil Bir Bavul 

(Orhan Eskiköy, Özgür Doğan, 2009), Deli Deli Olma (Murat Saraçoğlu, 2009), Bal 

(Semih Kaplanoğlu, 2010), Ay Lav Yu (Sermiyan Midyat, 2010), Eyvah Eyvah (Hakan 

Algül, 2010), Eyvah Eyvah 2 (Hakan Algül, 2010), Büyük Oyun (Atıl İnaç, 2010), Harbi 

Define (Hakkı Görgülü, 2010), Çoğunluk (Seren Yüce, 2010),  Gelecek Uzun Sürer (Özcan 

Alper, 2011), Uzun Hikâye (Osman Sınav, 2012), Devir (Derviş Zaim, 2012), Araf (Yeşim 

Ustaoğlu, 2012) ve Sen Aydınlatırsın Geceyi (Onur Ünlü, 2013) filmleri de taşrayı 

anlatmaktadır.  

Soğuk (Uğur Yücel, 2013) filminde ise taşralı erkeklerin hayat kadınlarıyla olan 

ilişkileri görülür. Evli ve çocuklu, nişanlı veya bekâr erkekler, pavyonda tanıştıkları 

kadınlardan etkilenir ve sık sık görüşürler. Erkeklerin pavyona gitme alışkanlığı ve pavyon 

kültürü ile çalışmalar yapan Özarslan, taşradaki erkeklerin, gazinolardaki kentli görünümlü 

kadınlar sayesinde, sıkıldıkları taşra yaşantısından uzaklaşma imkânı bulduklarını söyler 

(2018, s. 126).  

Hükümet Kadın (Sermiyan Midyat, 2013), Süper İncir (Kerem Sarı, 2013), Eyvah 

Eyvah 3 (Hakan Algül, 2013), Hükümet Kadın 2 (Sermiyan Midyat, 2014), Uzun Yol 

(Nihat Seven, 2014) filmleri ile Balık (Derviş Zaim, 2014) filmi de taşra ile ilgilidir. 

Balıkçılıkla geçinmeye çalışan bir aileyi anlatan bu filmde evin küçük kızı 

konuşmamaktadır. Kaya (Bülent İnal) ile Filiz (Sanem Çelik), kızlarının konuşması için 
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türlü çareler aramaktadır. Filiz, yaşadıkları yerdeki gölün balıklarının iyileştirici gücü 

nedeniyle çare olacağına inanır. Çünkü kendisi de çocukken konuşamamış, dedesinin 

kendisine yedirdiği balıklar sayesinde konuşmaya başlamıştır. Bunun için, ölmüş dedesine 

dua eder: “Dede kızıma yardım et. Bir ses gönder. Bu balık kızımı iyileştirecek. Bizlere 

yardım et. İki ayaklı birine yardım edeceğim” der. Kaya ise tehlikeli yöntemlerle daha 

fazla balık avlayıp para kazanarak kızını ameliyat ettirmeye çalışmaktadır. Sivas (Kaan 

Müjdeci, 2014), Kuzu (Kutluğ Ataman, 2014), Şarkı Söyleyen Kadınlar (Reha Erdem, 

2014) ve Daire (Atıl İnaç, 2014) filmleri de taşra üzerinedir. Daire’de belediyeye usulsüz 

atamalar, aktif olmayan havaalanında çalışan memurların olması ile vatandaşın arsasına el 

konulması gibi yasadışı olaylar gösterilerek bürokrasi eleştirisi yapılmaktadır. Kümes 

(Ufuk Bayraktar, 2015), Annemin Yarası (Ozan Açıktan, 2015), Arama Motoru (Atalay 

Taşdiken, 2015), Çarşı Pazar (Muharrem Gülmez, 2015) ve Kalandar Soğuğu (Mustafa 

Kara, 2015) filmlerinde de taşra yaşantısı görülür. Yoksul ve biçare taşranın anlatıldığı 

Kalandar Soğuğu filminde çocukları, eşi ve annesiyle birlikte yaşadığı Karadeniz 

kırsalında çiftçilik yaparak geçinmeye çalışan ve borçlularına ödeme yapabilmek 

umuduyla maden arayan bir adam anlatılır. 

Çocuk yaşta ailesinin zorla evlendirdiği Elmas’ın (Ecem Uzun) yaşadığı bunalımı 

anlatan Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu, 2016) filmi muhafazakâr taşrayı görünür kılar. Anne ve 

babası Elmas’ı (Ecem Uzun) 13 yaşından sonra okula göndermemiş, kendisiyle evlenmek 

isteyen yaşça büyük adam için annesi “İyi bir kısmet. Sıkıntı çekmezsin” diyerek mahkeme 

kararıyla yaşını büyütmüş ve evlenmesini sağlamıştır. Ancak Elmas, bir arkadaşı dahi 

olmadan, kendi evi ile birlikte karşı dairesinde oturan yaşlı ve hasta kayınvalidesinin 

bakımını üstlenmek zorunda bırakılmıştır. Eşi, kendisinin rızası olmadan onunla cinsel 

ilişkiye girmekte ve kayınvalidesi ise onlardan bir torun istediğini imamektedir. Tüm 
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bunlara dayanamayan Elmas, bir gün cinnet geçirir ve eşi ile kayınvalidesini zehirler. 

Ancak ne yaptığını da hatırlayamaz.  

Koca Dünya (Reha Erdem, 2016), Kaçış (Kenan Kavut, 2016), İftarlık Gazoz 

(Yüksel Aksu, 2016), Ay Lav Yu Tuu (Sermiyan Midyat, 2017) ile Taş (Orhan Eskiköy, 

2017) filmi de taşrayı anlatmaktadır. Ayrıca, Zer (Kazım Öz, 2017), Murtaza (Özgür 

Sevimli, 2017), Aydede (Abdurrahman Öner, 2018), Halef (Murat Düzgünoğlu, 2018), 

Sibel (Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti, 2018) ve Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan, 

2018) da dönemin taşrada geçen filmlerindedir.  

Türkiye Sineması’nda taşrayı anlatan filmlere bakıldığında farklı anlatılar, çeşitli 

olaylar, gerçekle uyuşan veya uyuşmayan türlü durumlar görülür. Filmler farklı bakış 

açıları çerçevesinde çekilmiş, kimi filmlerde taşra sıkıcı, monoton, geri kalmış ve ıssız 

benzeri olumsuz niteliklerle sunulurken kimi filmlerde neşeli, huzurlu ve sakin bir yer 

olarak gösterilmiştir. Taşrada geçen filmlerin taşrayı ve buradaki hayatı nasıl temsil 

ettiğini, bunlar arasındaki farklılıkları, bazı filmlere biraz daha yakından bakarak ortaya 

koymak yararlı olacaktır. Bunun için sonraki bölümde ise taşrayı farklı şekillerde ele alan 

Vavien, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Gölgesizler (Ümit Ünal, 2009) ve Yozgat 

Blues filmleri incelenecektir.  

2) Taşranın Görüntüsü 

a) Vavien: İnsanın Gel-Git’leri 

Vavien, abisi Cemal (Settar Tanrıöğen) ile birlikte tesisatçılık işi yapan Celal’i 

(Engin Günaydın) merkezine alır. Celal, ergenlik çağındaki oğlu Mesut (Nedim Suri) ve 

karısı Sevilay (Binnur Kaya) ile birlikte taşrada yaşamaktadır. Sevilay’ın yurt dışındaki 

babası kendisine düzenli olarak döviz gönderir ve kocasından saklamasını tembihler. 
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Sevilay paraları bir kutuda saklar, ancak Celal’in bu paralardan haberi vardır ve bir kısmını 

da harcamıştır. Paraların tamamını da alarak âşık olduğu pavyon şarkıcısı Sibel (Güneş 

Berberoğlu) ile birlikte olmak ister. Bu da ancak karısından kurtulmasıyla mümkün 

olabileceğinden, Celal karısını öldürmeye karar verir. Ancak bu ölüme kaza süsü 

verecektir, bu nedenle de arabasına sürgülü kapı yaptırır. Plânı, onları pikniğe götürmek, 

dönüşünde ise sürgülü kapıyı açarak Sevilay’ı uçurumdan yuvarlamaktır. Gittikleri piknik 

dönüşünde planını uygular ve Sevilay uçurumdan yuvarlanır. Arama ekipleri arar, ancak 

kadının bedeni bulunamaz. Nitekim Sevilay ölmemiş, kurtulmuştur. Bir süre sonra eve 

döner. Paralarının sakladığı yerde olmadığını görünce Celal’e çekinerek sorar, ancak Celal 

bilmediğini söyler. Aslında para kendisindedir, bir miktar da Sibel’e “borç” vermiştir. 

Sevilay’ın paralarını aldığını abisine itiraf eden Celal, abisinin bulduğu yalanı Sevilay’a 

söyler. Celal ile Cemal, Samsun’da bir pavyona gitmektedirler, ancak çevrelerindeki 

insanlara Samsun’da yeni yapılacak bir lisenin elektrik tesisatı işini aldıkları yalanını 

söylerler. Cemal, bu işten aldıkları belli bir miktar para olduğu yalanını söyleyerek 

Sevilay’ın kendi parasının bir kısmını Sevilay’a geri vermesini söyler. Ancak Celal, 

abisinin söylediği miktarın daha az kısmını Sevilay’a vermek ister. Sevilay ise parada gözü 

olmadığını, tek isteğinin Celal olduğunu ağlayarak söyler. Kendisinin özenle oluşturduğu 

porno koleksiyonunu oğlunun da bildiğini öğrendiğinde, koleksiyonun yerini değiştiren ve 

oğlunu sürekli azarlayarak örseleyen Celal, kendisine rakip gördüğü televizyoncu Sabri’nin 

(İlker Aksum) kızı ile oğlunun ilişkisi olduğunu öğrendiğinde kendi algısında kurduğu 

televizyoncu ile rekabetinde üstün gelmiş gibi hissederek oğluyla gurur duyar. Film, oğlu 

ve karısıyla arasını düzeltmiş gibi görünen Celal’in tam olarak istediği şekilde 

sonuçlanmasa da dövizlerin tamamı ve işlediği suç yanına kâr kalmıştır. 
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i) Erkeklik Yarışı 

Celal, evin babası olduğu için eşi ve oğlu üzerinde bir otorite kurar, ancak iş yerinde 

Sabri ile pavyonda ise Süleyman ile rekabet hâlindedir. Sibel şarkı söylerken en öndeki 

masada oturup onun dikkatini çekmeye çalışır. Bu duruma öfkelenen Sibel’in sevgilisi 

Süleyman’ı sakinleştirmeye çalışan arkadaşları “Ya Süleyman bu adam senin dengin mi?” 

diyerek onu durdurur. Oktan, bu tür erkeksi jargon ve uylaşımların erkekler arasındaki 

konum alışları belirlediğinden ve bunlar içerisinde bu dil ve anlam dünyasının yeniden 

kurulduğundan söz etmektedir (2018, s. 210). Süleyman kendisinden daha zengin ve 

nüfuzlu olduğundan onunla kurduğu rekabette galip gelemez, çünkü o, Sibel ile birlikte 

olan taraftır. Üstelik Celal Süleyman’dan dayak yemiştir.  

Filmde erkekler arası rekabet örnekleri de mevcuttur. Celal, komşusu ve esnaf olan 

Sabri’yi kendisine rakip olarak görür. Öyle ki, iş teklifi aldığını duyunca kıskanır, bu 

duyumun gerçek olmadığını öğrendiğinde ise sevinir. Oğlu Mesut Sabri’nin kızıyla birlikte 

olduğunda, Sabri’ye üstün gelmiş gibi sevinir. Filmde dürüst ve işinde gücünde bir esnaf 

olarak sunulan Sabri, Sevilay kaybolduğunda çevresindekiler geçmiş olsun derken, böyle 

bir uçurumdan yuvarlanma olayının nasıl olmuş olabileceğini tek sorgulayan, Celal’e olayı 

sorarken imalı bir şekilde ayrıntılara takılan tek kişidir. Celal, karakteriyle zıtlıklar 

gösteren Sabri’yi kendisine bu yüzden rakip olarak görüyordur. Dolayısıyla, ilgilenmediği, 

fırsat buldukça azarlayıp hakaret ettiği oğlunun, Sabri’nin kızıyla ilişkisi olduğunu 

öğrendiğinde rakibini yenmiş gibi sevinir, oğluna karşı sevinç gösterilerinde bulunur ve 

artık ona daha yumuşak davranmaya başlar. İlk kez ona “aferin” dediği, filmin sonunda 

piknikte birlikte futbol oynadığı görülür. Sabri ile kendince bir yarış içerisindedir ve bu 

yarışı, kendisinin de doyumunun gerçekleşmediği cinsellik mevzusu üzerinden kazanmış 

olması keyfini yerine getirir. 
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Filmi erkekliğin yarış alanı açısından inceleyen Oktan, Celal’in rekabet halinde 

olması durumunu şu şekilde ifade etmektedir: 

Vavien’de tutucu bir toplum içerisinde erkekliğe ilişkin krizleri/çocuksu gerilemeleri ve 

yeniden üretim pratiklerini oluşturan yapılar iç içe geçmiş ve birbirini besleyen süreçlerdir. 

Bu süreçler, erkekler arası mücadele, dayanışma ve gözetleme pratikleri içerisinde 

yapılanmaktadır. Celal’in Sibel’e olan yönelimiyle simgelenen orta sınıf kasaba aile 

yaşamından bunalan erkeğin, bu yaşamın dışında bir dünyaya kaçma isteği, yine başka bir 

erkeğin tehditkâr müdahaleleriyle sekteye uğratılır. Başka bir erkeğin egemenlik iddiaları 

nazarında gerileyen Celal, bu alanda kaybettiği iktidarı, oğlunun, komşunun kızını baştan 

çıkarması üzerinden ve kızın babasının egemenlik alanını kırma, diğer erkeğin iktidarından 

kendine pay koparma biçiminde telafi etmeye yönelir (2018, s. 210). 

Hiyerarşik olarak üstün konumdaki kayınpederine karşı ise, kendisini telefonda 

azarladığında sessiz kalır ve sadece “Elimden geleni yapıyorum baba” der. Hiyerarşik 

skalada kendisinden aşağı konuma yerleştirdiği eşi ve oğluna karşı duygusal şiddet 

uygulayarak onlarla kısıtlı ilişki ve iletişim kurar. Oğlu da tıpkı kendisi gibi, azarlandığı 

zaman cevap olarak “Elimden geleni yapıyorum baba” demektedir. Gramofon Avrat 

filminde ise oturak âlemlerinde dans eden “gramofon avrat” lakaplı genç ve güzel Cemile 

(Türkan Şoray)’ye sahip olabilmek için erkeklerin birbirleriyle rekabet ettiği, birbirlerini 

silahla vurduğu, öldürdüğü ve yaraladığı görülür. Rekabet, yine bir kadın ve onu elde 

edebilmek üzerinden ilerler. Cemile, varlıklı ve nüfuz sahibi erkekler tarafından sürekli bir 

oturak âlemine davet edilir. Bu filmde de hiyerarşik bir düzen söz konusudur. Zengin ve 

nüfuz sahibi olan Ali (Hakan Balamir), Cemile’yi korumak için cinayet işleyen ve hapse 

giren faytoncu Murat (Emin And) için tanıdıkları aracılığıyla bir muayene ve hapisten 

kaçması için bir düzen hazırlar.  

 

b) Gölgesizler: Kayıpların Gölgesinde Bir Köy 

Garip olayların yaşandığı bir köyde uzun zamandır kayıp olan köyün berberi 

Nuri’den (Ahmet Fuat Onan) sonra Güvercin (Biğkem Karavus) isimli sonra genç bir 

kadın kaybolur.  Köyün her yeri aransa da bulunamaz. Muhtar (Selçuk Yöntem) ve bekçi 

Baki (Hakan Karahan) mektuplar, şiirler yazan “Cennet’in oğlu”ndan (Ertan Saban) 
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şüphelenir. Muhtar onu sorgular, alıkoyar ve ona şiddet uygular. Fakat bir süre sonra 

Cennet’in oğlunun suçlu olmadığı anlaşılır. Zira Güvercin bulunmuştur, hamiledir. Bir süre 

sonra doğum yapar. Bebeğin elinden -yalnızca eli görülür- anlaşıldığı üzere bir insan 

yavrusu değil, çok daha farklı bir canlı doğurmuştur. 

i) İktidar Eleştirisi 

Filmde muhtar, köydeki tek yetkili merci olarak tüm gelişmeleri ilk öğrenen kişidir. 

Nuri’nin boş kalan berber dükkânını yeni gelen berbere verme kararı da suç teşkil eden 

olaylar için soruşturma başlatma kararı da muhtara aittir. Ancak elinde delil olmasa da 

önsezi ve şüphelerine göre hareket ederek suçlu olduğunu düşündüğü kişiyi cezalandırma 

yoluna giden bir iktidar kurmuştur. Ancak şüphelendiği kişiyi sorgularken ona çekinmeden 

yoğun şiddet uygular. Bu şekilde yöneticilik görevini yerine getirdiği yanılgısına kapılır. 

Köydeki ilişkileri ve zamanın yönelimlerini devam ettirebilmek için hegemonyasını 

kurmaya çalışır. Hegemonyasının önünde engel teşkil edebilecek olan her duruma karşı zor 

aygıtlarını kullanmaya hazırdır. Cennet’in oğluna yaptıkları için kimse muhtara karşı 

gelmez. Sadece Cennet, muhtara, oğluna yaklaşmamasını söyler ve ona tükürür.17 Muhtar, 

köyde devletin temsilcisi konumunda olması dolayısıyla eylemlerinde daha özgürdür ve 

kimsenin ona karşı çıkmayacağını bilerek hareket eder. Ataerkil düşüncenin kadın ve erkek 

arasında (aile içinde) ve vatan (kadın bedeni ile özdeşleştirilen) ile askerî güç arasında 

ikilem oluşturduğunu belirten Ebru Thwaits Diken, ataerkilliğin, muhtar karakterinde aile 

(baba figüründe) ve devlet (köyün başında yönetici olarak) olarak kişileşmiş olduğunu 

söyler (2018, s. 94). 

                                                             
17 Cennet’in, “Muhtar, oğlumu geri ver! Onun aklını çaldın” demesinden de anlaşıldığı üzere, 

hikâyenin maternal vicdanı olarak muhtarın köydeki otoritesi ile sıkça mücadele eden tek 

karakterdir (Çakırlar ve Güçlü, 2013, s. 179).  
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Baskıcı, ezici ve şiddet yanlısı muhtar, yerel ölçekte olsa da “kırsalın kör edici 

gelenekleriyle” eklemlenen derin ve örtük bir yapıdaki iktidardır. Ezme-ezilme çelişkisi ile 

kurulan hayat, üzerine iktidarın geleneksel yapı ile eklemlenmesi ile yönetilen halkın zor 

ve onay ilişkisi ile baskılanabildiği bir ortam oluşturur. Muhtar, köy halkının kendisine 

itaat etmesi dolayısıyla tek tipleştirici bir egemenlik kurmaktadır (Karaşin, 2009, s. 28). 

Muhtarın bu yönetim şekli ise köylü tarafından yadırganmamaktadır. 18  Susam’ın 

Gölgesizler romanı (Hasan Ali Toptaş, 1995) için belirttiği köyün muhtarı üzerinden 

yapılan iktidar eleştirisi filmde de görülür (2016). Yönetmen de filmde suçlu iktidarı, onun 

için harcanan masum insanları, kayıpları ve kör inanç ile onun kurbanlarını irdelediğini 

belirtir (Bozdemir, 2009).  

Filmde merkez-taşra ilişkisi bekçinin konuşmasında net biçimde görülür. Bekçiye 

göre muhtar, “devletini haddinden fazla saydığı” için ölmüştür: 

Muhtar ilçeye vardı. Burada olanları haber verecekti tek tek, Güvercin’i bildirecekti. Ama 

devlet kapısı bu, girmesi kolay mı? Günlerce eşikte beklettiler onu. Kapı duvar, odaların 

suratları duvar. Nihayet, “Gel lan, sen ne istiyorsun?” dediler. Bu böyle, sarı sarı halkalı 

dev gibi kapılardan, böyle sonsuz koridorlardan geçti, ki oradaki gibi acayip Atatürk 

resimleri hiçbir yerlerde yoktur. Derken bir odaya vardı. Baktı masada bir adam oturuyor. 

Yanında üç adam daha var. O adamlar, böyle yanağına fiske atsan kan fışkıracak tipler. 

“Amirim, ben, şey” dedi, “şey arz edecektim. Güvercin var bizim köyde, o kayboldu da.” 

“Kim lan güvercin?” dediler. “Kuş mu lan?” dediler. Bu, “Amirim, o bizim köyün en güzel 

kızı” deyince, raflarda böyle böyle kalın defterler var, onları indirdiler. “Köyün en güzel kızı 

ha, köyün en güzel kızı, köyün en güzel kızı. Al sana köyün en güzel kızı.” Muhtar baktı, 
                                                             
18 Filmde işlenen suçluluk teması hakkında yönetmen şunları söylemiştir: "Türkiye tarihinin 

belli bir kesitine, ama genelde dünyada pek çok yere uyarlanabilecek bir suçlu güçlüler, 

güçsüz masumlar yapısı içinde; inanç/inançsızlık, kendi inanmak istediği mitleri uyduran 

hasta toplum, suçlu güç vb. gibi temalar çevresinde dolandım” (Okyay, 2014). Yönetmen 

başka bir röportajda ise şunları kaydetmiştir: “Romanın ve filmin temel izleklerinden biri 

otorite karşısında masum insanların çaresiz kalışı ve yok oluşu. Devletin, anne babaların, 

dinin, batıl inancın, iktidarın elinde sıradan insanların, gençlerin, biraz okuyup dünyayı 

anlamaya çalışanların harcanışı” (Yazıcıoğlu, 2009). 
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orada Asker Hamdi’den bu yana hepimizin ismi cismi, soyu sopu arasında, mavi kalemle 

yazılmış ufacık bir satır: Gü-ver-cin. Ana adı, baba adı, doğum tarihi. O zaman anladı ki 

devletin gözünde varımız yoğumuz o satırdır. Devlet iyi-kötü bilmez, güzel-çirkin, zengin-

fakir bilmez, bilmez. Yerin aha şu pire gözü kadar, busun sen. 

 

Filmde merkezin taşraya yönelik ilgisiz tavrına karşı bir eleştiri olduğu söylenebilir. 

Nuri kaybolduktan sonra çeşitli söylentiler çıkmış, kayıp jandarmaya bildirilmiştir, ancak 

muhtarın tabiriyle “koskoca devlet de” bulamamıştır kendisini. Buradan yola çıkarak 

taşranın, devleti her şeye güce yeten, çözümler üreten bir varlık olarak gördüğü 

söylenebilir. Öyle ki, taşra başı sıkıştığında, bir yardıma ihtiyaç duyduğunda devlete 

sığınmaktadır.     

Susam ise muhtarın, köyde devletin temsilcisi olmasına rağmen, devlet katında bir 

nokta kadar değeri olması ve köylünün de bürokraside bu kadar değersiz görülmesinin 

muhtarın büyük bir varlık krizine girmesine sebebiyet verdiğini söyler (2016). Güvercin’in 

kaybolmasından yıllar önce Nuri kaybolduğunda yine kendisi muhtardır ve Nuri’yi de 

Güvercin gibi onca aramasına, ilçe yönetimine haber vermesine rağmen bulamamıştır. Nuri 

yıllar sonra köye dönmüş, ancak Güvercin bulunmadan önce muhtar intihar etmiştir. 

Bekçinin anlattığı gibi bürokraside kendisinin bir nokta kadar olduğunu bizzat 

gördüğünden kendi güç ve otoritesiyle ilgili bir çelişkiye düşmüş olabilir. Sayak’a göre ise 

bekçinin anlattığı Muhtar’ın maruz kaldığı tutum, otoritenin bireyi görme şeklini tüm 

şiddetiyle gözler önüne sermektedir (2018, s. 9). 
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c) Yozgat Blues: Yeni Bir Hayat Arayışı Olarak Taşra 

Yozgat Blues, belediyenin müzik kursunda ders veren ve alışveriş merkezlerinde 

blues19 söyleyen ellili yaşlardaki Yavuz (Ercan Kesal) ile kendisinden daha genç olan kurs 

öğrencisi Neşe’yi (Ayça Damgacı) anlatısının merkezine alır. Neşe, bir alışveriş 

merkezinde ürün tanıtım işi yapmaktadır. Kurs bittiğinde, Yavuz’un Yozgat’tan aldığı iş 

teklifi için kendisinin de onunla birlikte gitmek istediğini, orada Yavuz’a vokal 

yapabileceğini söyler. Yavuz, bu iş teklifi konusunda kararsız görünse de teklifi kabul 

eder. Birlikte yola çıkar, Delila adındaki gece kulübünde sahne alırlar. Yozgat’ta berber 

Sabri ile tanışırlar. Sabri de Neşe gibi genç, hayata bir yerden tutunmaya çalışan, kadın 
                                                             
19 Blues’un, Afrika’dan –çeşitli kabilelerin olduğu ve farklı dillerin konuşulduğu 

coğrafyalardan- Amerika’ya kölelik yapmaları için yasal olmayan yollarla ve gemilerle 

getirilen insanların bu yolculuklar esnasında sürgünleri için söyledikleri ağıtlardan doğduğu 

söylenebilir. Afrikalılar, Amerika’ya gittikten sonra da şarkılar söylemeye devam etmişler, 

kiliselerde koro ile birlikte ilahiler söylemiş, kitaplar çıkarmış ve zamanla tutsaklıklarını da 

şarkı sözlerine dökmeye başlamışlardır. Büyük çiftlikleri olan köle sahipleri, kendilerini 

eğlendirmek için kölelerin şarkı söylemesine, müzik yapmasına ve dans etmesine izin verse de 

şarkılarda herhangi bir Afrika lehçesi kullanmasına izin vermiyordu. Çünkü tehlike arz 

edebilecek bir bilginin yayılmasını istemiyorlardı. Kölelerse Afrika lehçelerini kullanmadan da 

köleler ve toprak sahipleri için farklı anlamlara gelebilecek olan şarkı sözleri 

kodlayabiliyorlardı. Bunlardan en çok bilineni, bu durumun altını çizer niteliktedir: 

“güldüğümde, ağlamamak için gülüyorum.  Siyahî ilahileri ise genelde sözlü olarak yayılan 

ve bilerek veya kazara sözleri değiştirilen halk şarkılarıydı. Şarkı sözleri gibi ilahilerin 

sözleri de Afrikalılar ve Amerikalılar için farklı anlamlara gelebilecek şekilde yazılırdı. 

İlahiler de kölelerin durumunu anlatan ve çiftlikten kaçanlara yardım etmek için taktikler 

veren mesajlar içeriyordu. Fakat ikinci ve üçüncü kuşak kölelerden sonra Afrika müziği 

Amerikan müziğine eklemlenmeye başladığı için bugün “orijinal” Afrika müziği hakkında çok 

fazla bilgiye sahip değiliz (Weissman, 2005, s. 7-11). Blues, özgürlüğü elinden alınan, 

ötekileştirilen, zorla çalıştırılan ve dışlanan bir ırkın tüm yasaklamalara rağmen yaşadıklarını 

ve duygularını ifade edebilmek için ürettikleri bir müzik türü olması dolayısıyla önem arz 

etmektedir.  Zamanla farklı türleri ortaya çıkmış, Amerikan müziğiyle etkileşime girmiş ve 

günümüze ulaşmıştır.  
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kuaför salonu açma hayali olan, evlenmek için berber ustasının tavsiye ettiği kişilerle 

görüşen biridir. Sabri onları arkadaşı Kâmil (Nadir Sarıbacak) ile tanıştırır. Kâmil, yerel bir 

radyoda program yapar, belediyenin kültür işleriyle uğraşır, bir “otobiyografik” roman 

yazar ve şiir dinletileri yapar. Yavuz ve Neşe, yaptıkları müziği Yozgat halkına 

tanıtabilmek amacıyla yerel gazeteye röportaj verir, Kâmil’in radyo programına konuk 

olurlar. Ancak, başlarda halkın beğenisini toplasalar da zamanla bu beğeni azalır. Bundan 

dolayı Delila’nın sahibi olan ve Yavuz’a bu iş için teklifte bulunan Yaşar, biraz da Türkçe 

ve hareketli şarkılara ağırlık vermelerinin iyi olacağını söyler. Kulübe arabesk fantezi 

tarzında müzik yapacak şarkıcı bir kadın ve adam gelir. Yaptıkları müzik halk tarafından 

ilgi çekici bulunmamış, kendilerine herhangi bir ödeme de yapılmamıştır. Neşe’yi 

Yozgat’a kendisi getirdiği için vicdanî bir sorumluluk hisseden Yavuz, ona bu durumu 

belli etmez. Çok değerli gitarını satarak kaldıkları otel odasının ücretini öder, hiç tarzı 

olmadığı belli olsa da bir düğünde sahneye çıkıp gelir elde etmeye çalışır ve en sonunda da 

antika arabasını satar. Bu sırada Neşe ile Sabri yakınlaşmaya başlamış, Neşe, Sabri’nin 

açacağı kuaför dükkânına yardımcı olmaya başlamıştır. Sabri’nin evlilik teklifini kabul 

eder ve Yavuz’a kararından söz eder. Diğer karakterlere göre yaşça büyük olması sebebiyle 

de daha durgun, hayattan bir beklentisi ve ümidi kalmamış gibi görünse de Yavuz sigarayı 

bırakmış, nikotin bandı kullanmaktadır. Ancak taşrada yaşadığı olumsuzluklar onu tekrar 

sigara kullanmaya itmiştir. Kendisinin gitmek için pek gönüllü olmadığı bu taşra kentine 

Neşe için gelmiş, onunla sohbet etmeye ve onun ilgisini çekmeye çalışmış, ancak Neşe 

Sabri ile evlenmek ve Yozgat’ta kalmak istemiştir. Yavuz ise ertesi gün, babasının öldüğü 

yalanını söyleyerek Neşe’ye veda eder. Sonraki sahnede ise, İstanbul otobüsünün kalkacağı 

anonsuna rağmen, otobüse bindiğini görmeyiz.20 

                                                             
20 Erez'in de belirttiği üzere, kırdan kente göç edenlerde görülen kültür şoku, bireysel varoluş 

kaygıları, yabancılık ve yalnızlık duygusu, Yozgat Blues'da bu kez taşra için söz konusu 
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Filmde iki taşralı iki şehirli karakter vardır. Yavuz, büyük şehirde yetiştiğini belli 

eder halde mesafeli ve samimiyetten uzak ilişkiler kuran, durgun ve sessiz bir karakterdir. 

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde veya Yozgat’ta bir gece kulübünde ve düğün 

salonunda şarkı söylerken yüz ifadeleri aynıdır. Daima yere bakan, başı önüne eğik, 

seyircilerle göz teması kurmayan bir biçimdedir. Yüz ifadelerinden de belli olduğu üzere 

Yavuz kendisini şehre de taşraya da ait hissedemez. Bireyselleşmenin yoğun yaşandığı 

Bireyselleşmenin yoğun yaşandığı toplumlardaki bireylerde görüldüğü gibi Yavuz, 

oldukça mesafeli, insanlarla yakın ve samimi ilişkiler kuramayan, babasının ölümünü dahi 

oldukça serinkanlılıkla karşılayan, onun geride kalan kıyafetlerini toplarken dahi yeterinde 

metanet gösterebilen bir karakterdedir. Yaptığı işe saygısı büyük, onu oldukça ciddiye 

alan, idealist, genellikle takım elbiseyle dolaşan, giydiği kıyafetlere sahne kostümü 

muamelesi yaparak oldukça titiz davranan ve peruk taktığını ise herkesten saklayan bir 

karakterdir (Ancak filmin sonlarına doğru maddî ve manevî anlamda çoğu şeyini kaybeden 

Yavuz artık peruk takmayı da bırakır). Bu saygı ise, lekelenen gömleğini temizlemeye 

çalışırken, lekeyi çıkaramadığı için yeni bir gömlek araması, aynı kumaştan almak 

istemesi, bulamadığında diktirmesinden de anlaşılır. Kendisinin de dediği gibi, sahne 

küçük olduğu için “seyirci affetmez”. Yavuz sahneye çıktığı pek çok yerde hep aynı 

şarkıyı söyler. Ancak Neşe, farklılıklara daha açıktır, daha genç, hevesli ve atılgandır. 

Farklı bir şehirde yeni bir iş ve hayat fikrine Yavuz mesafeli yaklaşsa da Neşe girişken 

davranır ve her ikisini de yola çıkarır.21 

                                                                                                                                                                                         
olmuştur (Erez, t.y.). 

21 Yavuz ile Neşe arasındaki yaş ve kuşak farkına dikkat çeken Fainaru, yönetmenin bu 

alışılmadık ilişkiyi gözlemlediğini, ancak ona herhangi bir müdahalede bulunmadan doğal 

akışına bıraktığını belirtir. Filmde iki kuşağın karşılaştırılması ile hayata dair toplumsal 

ilişkilere yaklaşımda iki farklı tutumun betimlendiğini belirtir (2013). 
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Daha pragmatist, kendini gerçekleştirmeye çalışan Neşe, büyük şehirde alışveriş 

merkezinde ürün tanıtımı yapmak yerine taşrada bir kuaför ile evlenmeyi tercih etmiştir. 

Şehirde belki çok sayıda insanın fark edemediği Neşe, taşrada fark edilen ve –iş ve evlilik 

teklifi gibi– teklifler alan biri olmuştur. Zira modern çağın rekabet kültürü metropolde 

yaşayan her insana hayallerini gerçekleştirme imkânı sunmaz. Nas, sıradan bir mesleği 

olan bir kadının metropolde büyük kalabalıklar arasında gözden kaybolurken, Neşe’nin 

taşrada kuaför dükkânında bir işte yetkilendirilmiş ve hayatına en baştan başlamış 

olduğundan söz eder (2018, s. 45). Neşe, Yavuz ile aynı şehirde yaşamasına rağmen 

Yozgat gibi bir taşra şehrine uyum sağlamakta zorluk çekmemiştir. Çünkü kendisi de 

İstanbul’da çok farklı bir yaşam sürmemektedir. Ancak, giyimi, müzik ve yaşam tarzı ile 

şehirli, hatta “Batılı”22 bir bireye benzeyen Yavuz’un Yozgat’a uyum sağlaması pek 

mümkün olmamıştır. Öyle ki, otel penceresinden baktığı siluette dahi İstanbul’a benzerlik 

bulmuştur: “Bir de deniz olsa, Zeytinburnu…” der. Yozgat’ı katlanabilir kılmak için 

İstanbul’a benzetmek ister. Ancak Neşe için Yozgat “ferah” bir yerdir. Taşrayı büyük 

şehrin varoşuna dönüşmüş gibi gören yönetmenin de belirttiği üzere (Yücel, 2013b, s. 27), 

İstanbul’un varoş bir mahallesinden Yozgat’a, taşraya giden Neşe, “taşrada habitatına 

gelmiş gibi hissediyor” dur. Taşra Neşe için pek çok imkân bulabildiği bir yer olmuş, 

Yavuz için ise, siluetinde şehri aradığı bir yer olmuştur. Ayrıca Yavuz kendisine bir 

arkadaş ve çevre edinemezken Neşe yeni teklifler almış, bir de arkadaş edinmiş, 

girişimlerde bulunmuştur. Kadınların erkeklere çok daha çabuk sosyalleşebildiği göz 

önünde bulundurulduğunda Neşe ile Yavuz’un bu konudaki farklılıkları daha anlaşılır 

olmaktadır. Merkez-çevre ilişkisinde kültürel ötekinin sunumu ise Yavuz karakteri ile 

betimlenmektedir. Yavuz, kültürel ötekidir, sonradan gittiği taşradaki kültüre 

                                                             
22  Filmin başlarında berber dükkânına giden Yavuz, Kamil tarafından Sean Connery’e 

benzetilir.  
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yabancılaşmıştır (Nas, 2018, s. 45). İkisinin de yüzünde yeni bir şehre, yeni bir hayata 

gelmiş, ancak şimdi ne olacağını tam da kestiremeyen biraz tedirgin, durgun, düşünceli bir 

ifade vardır. Öyle ki Yavuz’un gülümsediği dahi görülmezken, Neşe, ilk kez, Kâmil 

kendisine türkü programında sahneye çıkmayı tercih ettiğinde gülümser.  

Kâmil ise radyoculuk yapması yanı sıra belediyenin kültürel etkinlikleri ile uğraşır, 

roman yazar, şiir dinletileri düzenler. Sabri, Kâmil’i Neşe’ye anlatırken açık öğretim 

fakültesinden mezun olduğunu söyler. Kâmil, “taşra entelektüeli” olması ile bir şehirli 

insan donanımındadır ve o birikime göre yaşamaktadır. Dolayısıyla, taşradaki bu “sürgün” 

benzeri hali, şehirle duygusal, ruhsal, zihinsel, bedensel ve hayali birtakım ilişkiler kurarak 

aşmaya çalışır. Zira, şehrin temel kültürel, sosyolojik niteliklerini, üretim biçimlerini ve 

sanat algılarını tamamıyla kavramıştır ve imkânları kısıtlı olsa da onlarla elinden geleni 

yapmaktadır. Sonrasında ise yaptıklarını çok daha geniş kitlelere, daha iyi imkânlarla ve 

daha nitelikli biçimde ortaya koyabilecek kadar yetkin hisseder kendisini. Neşe gibi dışa 

dönük, girişken ruhlu olan Kâmil, taşra ile arasına mesafe koyabilmek için fular ve yüzük 

gibi bazı aksesuarlar da kullanır. Kendisini kültürel olarak da geliştirmiştir. Örneğin 

berberden çıkan Yavuz’u Avrupa sinemasından bir aktöre benzetir. Aktörü Sabri’ye 

sorduğunda ise Sabri adı geçen aktörü tanımadığını söyler. Yaptığı sanat uğraşlarını 

tanımlamak için ise “Düşe kalka sanat yapmaya çalışıyoruz” der. 23  Nas, Yavuz ve 

Kâmil’in, yaşadıkları taşradan farklı kültürel çevrelere ait izlenimi sunduklarından, 

muhafazakâr ideoloji tarafından belirlenmiş ve Yozgat’ta yaygın olan kültürün ciddî 

biçimde dışında olduklarını söyler (2018, s. 44). Kâmil’in şiir dinletisi ile Yavuz’un Neşe 

ile performansını izlemeye gelen çok az sayıda insan olması bu durumun örneği olarak 

görülebilir.  

                                                             
23 Filmin senaristlerinden Tarık Tufan, filmle ilgili olarak yaptığı konuşmada filmin taşra ile 

ilgili olan yönünden ve karakterlerinden söz etmektedir. Bkz. (Bisav, 2018b). 
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i) Merkez-Taşra Karşıtlığı 

Fırat Yücel, Yozgat Blues filminin, “şehirden gelenin taşrada yolunu bulamamasının 

hikâyesi” olarak ele alınabileceğini belirtir (2013a, s. 25). Taşrada yolunu bulamama 

durumu Yavuz için söz konusu olsa da Neşe taşrada yeni bir hayata başlamıştır. Şehirde bir 

kuaför salonu açmak öncelikle mali bir birikim ve deneyim gerektirdiğinden, cesaret 

edilmesi gereken bir girişimdir. Yanı sıra, taşrada böyle bir girişimde bulunmak çok daha 

kolay olabilmektedir. Yeni bir girişimle şehirde tutunmak daha zor olabiliyorken, taşrada 

tutunmak daha cesaret edilebilecek, kolay bir girişim olabilir. Neşe’nin metropol güvenli 

bir yaşam ve sabit bir iş fırsatı sunmadığından, mücadeleyi bırakarak Yozgat’ta tanıştığı 

berberle evlenerek “evinin kadını” olmayı bu sebepten tercih etmiş olabileceği söylenebilir. 

Filmde yoksullukla birlikte amaçsızlık da görünür bir durumdadır. Film, bugünün kültürel 

atmosferini, ideallerini yitirmiş insanların perspektifinden incelemektedir (Kaplan & 

Kaplan, 2015, s. 116). Sabri ve Kâmil’in uğraşları düşünüldüğünde amaçsız oldukları 

söylenemez, ancak Yavuz, yaşının da getirmiş olduğu bir dinginlik içerisindedir. O 

yalnızca şarkı söylemeye devam eder. Herhangi bir amacının olup olmadığını dile 

getirmez. Neşe de aynı şekilde bir amaçtan söz etmez, ancak Yavuz’a göre çok daha 

girişken ve farklılıklara hazırdır. Bir işte çalışmak için taşradan şehre gitmek daha yaygın 

görülen bir durum iken, Yozgat Blues’da tam tersi bir durum anlatılmaktadır. Neşe ve 

Yavuz büyük bir şehirden taşraya çalışmak için gitmişlerdir. 

Söyledikleri şarkının Yozgat’taki gece kulübüne giden insanlar için herhangi bir 

anlam ifade etmemesi ise bir süre sonra gece kulübü sahibinin kendilerine Türkçe şarkılara 

ağırlık vermelerini söylemesi, sonrasında ise paralarını alamamaya, yaptıkları müzik ile 

taşrada para kazanamamaya kadar gitmiştir. Blues dinlerken sıkılan müşteriler daha sonra 

İç Anadolu yöresine ait müzikleri ve oyun havalarını dinlediklerinde oldukça keyif alırlar. 

Taşra, yeniliklere ve değişikliklere pek açık olmadığını burada da gösterir. Taşranın 
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monotonluğunu anımsatırcasına sahneye her çıkışlarında aynı şarkıyı söylerler. Başlarda 

kulübe giden müşteriler için farklı bir tarz olarak görünse de gösterdikleri ilgi kısa süreli 

olmuştur. Nas‘a göre, merkez-taşra karşıtlığına odaklanan film, merkez İstanbul ile çevre 

Yozgat taşrası arasındaki kültürlerarası farklılıkları genişletmeye çalışır (2018, s. 41-42). 

Filmde taşranın kendisi değil, insanlar arası ilişkiler, diyaloglar daha görünürdür. 

Farber’ın da belirttiği gibi, yönetmenin özellikle tercih ettiği bir durum olsa da yakın 

çekimlerin daha ağırlıkta olmasından ötürü şehrin görünümü geri planda kalmıştır (2013). 

Yönetmen, taşranın bir mekân olarak yapısına odaklanmak yerine, karakterlerin 

yaşamlarının daha ön planda olmasını tercih ettiklerini belirtmiştir (2013, s. 27). “Ara 

form” olarak nitelendirdiği taşranın bir “tamamlanmamışlık”, “sıkışmışlık”, “yarım 

kalmışlık”, “arada olma” ve “köklerinden tam olarak kop(a)mama” durumundan söz eden 

Tarık Tufan ise, taşranın bu özelliğini “köy ve kent arasında olması” ile edindiğini belirtir 

(Bisav Tv, 2018b. Tufan buradan yola çıkarak, taşranın bir mekân ve insan tutum 

davranışına karşılık gelmeyen bir “ara durum”, mekânla da ilgisi olan bir “hâl” olduğundan 

söz eder. Büyük şehirlerde de bir tutum, davranış, düşünme biçimi ve hissediş, dünyayı 

yorumlama, insanı algılama şekli, kendisiyle ilgi ve dışarıyla ilişki kurma biçimi ve 

kendine yabancılaşma gibi tüm durumların birlikte oluşturduğu taşra hâlinin bir arada 

kalmışlık hâli olduğunu belirtir ve Yozgat Blues filminde bu çelişkinin daha baştan, filmin 

adında ortaya koymak istediklerini vurgular (Bisav Tv, 2018b).  

d) “Karpuz Kabuğundan Gemiye Binersen Tez İnersin” 

Taşraya kendi içinden, merkezin ise dışından bakan Karpuz Kabuğundan Gemiler 

Yapmak, 1960’lı yıllarda köyde yaşayan ergenlik çağındaki Recep (İsmail Hakkı Taslak) 

ve Mehmet’in (Kadir Kaymaz) yaz tatilini değerlendirip para kazanmak için kasabada 

çıraklık yaptıklarını anlatır. Recep, eski bir pehlivan olan Kâmil’in (Mustafa Çoban) 

karpuzcu tezgâhında, Recep ise kazancı çok olduğu için berberin yanında kendine iş bulur. 
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Çok para kazanmak ister; çünkü en büyük hayalleri bir film projeksiyon makinesi 

yapmaktır. Bunun için kasabadaki sinemaya gidip projeksiyon makinesini görmek isteseler 

de izin alamazlar. Sinemadaki kopmuş filmleri alıp bir ahşap kutuya geçirerek saniyede 

yirmi dört kare geçecek biçimde hızlı bir şekilde hareket ettirirler. Makineyi ve işleyişini 

ise sinema kitaplarından öğrenmiş, hatta ezberlemişlerdir. Recep’in evinin ahırında köyün 

delisi Ömer (Fizuli Caferof) ile buluşur, çalışmalarına devam ederler. Recep, kendisinden 

çöpe atılacak durumdaki karpuz kabuklarını isteyen Nezihe’nin (Gülayşe Erkoç) kızı 

Nihal’e (Boncuk Yılmaz) âşık olur. Ancak Nihal kendisinden yaşça büyüktür ve köylü 

olduğu için Recep’i hor görmektedir. Recep ona yazdığı mektubu arkadaşı aracılığıyla 

iletir, Nihal’in de defterine yazdığı yazıları kardeşinden gizlediği görülür, ancak Recep’e 

herhangi bir mektup gelmez. Yaz mevsiminin sonunun gelmesiyle birlikte Recep ve 

Mehmet artık kasabaya gitmez. Bir süre sonra kasabaya Nihal’i görmek ve onunla 

konuşmak için giden Recep, Nihal ve ailesinin farklı bir şehre taşındığını öğrenir. 

Çocukların, ölen sevgilisinin fotoğrafını projeksiyon makinesiyle duvardaki perdeye 

yansıtıp onu gerçekten canlandırabileceklerini düşünen Deli Ömer sabaha kadar bekler, 

sevgilisi canlanıp gelmeyince çok üzülür ve Recep ile Mehmet’in projeksiyon kutusu ile 

filmlerini yansıttıkları düzeneklerini parçalar. Bu sefer filmlere ve tüm ürettiklerine zarar 

veren Recep’in annesi değildir.  

Özensel’in bahsettiği türden ekonomik ve kültürel hegemonya ile taşrayı ezen 

merkez gerçekliği (s. 34) Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ta film oynatma makinesi 

yapmak isteyen, ancak bunun için paraya ihtiyaçları olduğu için yaz tatilinde çıraklık 

yaparak para kazanan Recep ile Mehmet’in yaşadıklarında ve söylediklerinde görünür 

olmuştur. İkili, kasabadaki sinema salonunun attığı yırtılmış filmleri izin alarak toplar, bir 

fotoğrafçı dükkânının camekânındaki fotoğraf makinelerine iç geçirerek bakar, sinema 

salonunda film izlerken makinelerin nasıl çalıştığını anlamaya çalışır ve film oynatma 
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makinesinin nasıl çalıştığını öğrenebilmek için kitaplar okuyup onları adeta ezberler. Bir 

fotoğrafçının camekânında gördükleri kamera ile makineyi sorduklarında fotoğrafçı “size 

yaramaz” der. Bunun üzerine öfkelenen Recep, “Biz köylüyüz diye elimize şu kadar 

makineyi çok görür bu şehrin milleti. Biz eşşek gibi çalışcez, ekcez, biçcez, onlar fotoğraf 

çekcekler, böyle alışmışlar” der. Sinema salonundaki makinistten kendilerine bilgi 

vermesini isteseler de olumlu bir karşılık alamazlar. Salonun kapısına film afişlerini asan 

görevli, film makinesi yapmak istediklerinde kendilerinin de çocukken çok çabaladığını, 

ancak bu işin mümkün olmadığını, kendilerine gelen filmlerin bile sürekli koptuğunu 

söyler: “Sen git sağlam bir iş bul. Öyle tahtayla tokatla olmaz bu sinema işi” der. Aynı 

öğretici bakış açısı çırağını sürekli azarlayan berberde de görülür. Bir müşterisini tıraş 

ettiği esnada aynada kendisine bakarak mimiklerini inceleyen çırağına vurur, kendisine 

meslek öğretmek için canının çıktığını, kendisinin oyun oynadığını söyler ve ekler: “Köylü 

milletinin esnaf, sanatkâr olduğu nerde görülmüş. Gitsin çiftin sürsün canım.” Her anlamda 

pek çok imkânın bulunduğu merkez, çoğu imkândan mahrum kaldığı için merkeze 

imrenerek, iç geçirerek ve biraz da asabi bir şekilde bakan taşra karşıtlığı mevcuttur. 

Yozgat Blues ve Vavien’de de aynı şekilde birçok imkâna sahip olamadığı için aynı 

duyguları paylaşan taşra ve taşralılar görünür. Bir metafor olarak da kullanılan filmin adı 

olan “vavien”, iki lamba anahtarı arasındaki bağlantıya verilen isimdir. Tıpkı merkez ile 

çevrenin arasındaki bağlantının kopuk olması gibi filmde de merkezi taşrada temsil eden 

karakter olarak kadın vekil ile taşra halkı arasında bir bağlantı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 

ihtiyaca Sevilay ve derneğe destek veren diğer kadınlar kermeslere yaptığı yardım ile 

karşılık verirken, Celal ile Cemal de yeni yapılacak olan huzurevinin elektrik tesisatı işini 

almıştır. Filmin bu açıdan merkez ile taşra arasında kurulması gereken bağlantıya 

odaklandığı söylenebilir (Varlık, 2010, s. 244). 
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Meslek öğrenmede eski Anadolu geleneği olan çıraklık olgusu bu filmde de görülür. 

Karpuzcu, Recep’e oldukça babacan tavırlarla yaklaşıp onun sırdaşı olur. İflas ettiği için 

karpuzları satıp giderken, Recep’in sinema projeksiyon makinesini yapmaya çalıştığını 

biliyormuş gibi, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallerin peşinden koşarsa hüsrana 

uğrayacağını belirtmek için şöyle söyler: “Karpuz kabuğundan gemiye binersen çabuk 

inersin.” Ayrıca, okumaya devam etmesini öğütler. Mehmet’in berber ustası ise Mehmet’i 

sıkça döver, azarlar ve ona sert davranır.  

Bu filmin dışında Yozgat Blues, Gölgesizler ve İftarlık Gazoz filmlerinde de usta-

çırak ilişkisi görülür. Bu ilişkinin ne kadar önemli olduğu İftarlık Gazoz’da babasının “Eti 

senin kemiği benim” diyerek emanet ettiği Adem’in ustası gazozcu Cibar Kemal’in (Cem 

Yılmaz) şu sözlerinden anlaşılabilir:  

Senin başına bir şey geleceğine benim başıma gelsin. Allah muhafaza, sen öleceğine ben 

öleyim. Sen bana emanetsin oğlum. Kolay mı usta olmanın mesuliyeti. Bir tane çocuğu 

haylayamamış derler. Yarın öbür gün nasıl bakıcam babanın yüzüne ya. Çırak sahibi 

olmakla evlat sahibi olmak aynı şey. Yarın öbür gün ahlaksızlık yapsan kimi ayıplarlar? 

Beni ayıplarlar. Düzgün, ahlaklı adam olsan kimi takdir ederler? Beni takdir ederler. Usta 

baba yarısıdır. Senin ahlakından, canından ben mesulüm. 

Buradan da anlaşıldığı üzere, usta-çırak ilişkisinde usta, çırağının her davranışından 

sorumludur. Bir babanın çocuk yetiştirmesi de usta da çırak yetiştirir. Çırak da babasını 

topluma karşı mahcup etmemesi gerektiği gibi, ustasını da mahcup etmemelidir. 

i) Cinselliğin Ruhu: Arzu ve Tabu 

Cinselliğin tabu olduğu taşrada cinsellik üzerine konuşmak da yasak gibidir ve bu 

ayıp olarak karşılanır. Bilgi edinme kaynakları epey kıt olduğundan insanlar kulaktan 

dolma bilgilerle hayatlarını sürdürmektedir. Yozgat Blues’da taşraya metropolden gelmiş 

bir karakteri olan Yavuz ise, Neşe ile sohbet etmek isteyen, ancak ondan hoşlanıp 

hoşlanmadığı belli olmayan, bu konuda bir şeyler yapmak konusunda tutuk davranan ve 

Neşe’ye bu konuyu açamayan biridir. Taşranın taşrası olarak kabul edilebilecek bir 
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coğrafya olan köyde de cinsellik konusundaki tavır taşradaki kadar katıdır. Ancak buna 

rağmen Gölgesizler’de bekçi ile Rıza’nın karısı arasında evlilik dışı bir ilişki vardır. 

Ramazan, ikisinin oğludur. Ayrıca köyün muhtarı da kayıp kocası Nuri’nin bulunması için 

kendisinden yardım isteyen Kadriye’yi kandırarak onunla cinsel ilişki yaşamaktadır.  

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ta ise Recep, kendisine Nihal ve kız kardeşi 

ile ilgili sorular soran ustasından utanır, ona Nihal’den hoşlandığını söyleyemez. Nihal’in 

Recep yaşlarındaki kız kardeşi Güler (Hasbiye Günay) Recep’e yakınlaşmaya çalışır. 

Ceviz yetiştirdiklerini öğrenince ondan ceviz getirmesini ister. Recep bir torba ceviz 

getirir, bir avuç da cebinde Nihal için ayırmıştır, ona uzatır ancak Nihal almaz. Bir gün 

Güler cevizleri taş ile acemice kırmaya çalışırken bir ceviz yuvarlanarak Nihal’in önüne 

gider, Nihal gizlice cevizi alıp cebine koyar. Gece sessizce avluya iner, cevizi bir taşla 

yavaşça kırar, yatağına yatıp yorganın altından ağzına götürür ve haz alarak yer. Nihal, 

yatağında cevizi herkesten gizli yerken bastırılmış cinsel duyguları da görünür hale gelir 

(Dönmez, 2014, s. 49). Taşrada kendi namusuna dil uzatılmaması için sert bir kabuğa 

bürünmek zorunda kalan kadın, arzularını da gizlemeye çalışır. Henüz ergenlik çağının 

sonlarında, güzel bir genç kadın olarak, bir erkek tarafından sevilmek Nihal’in hoşuna 

gitmiş olsa da bunu sert görünümüyle gizler, kimseyle paylaşmaz. Recep’in ona yazdığı 

mektubu Mehmet kendisine verdiğinde tokat atar, küfreder ve onu polise şikâyet etmekle 

tehdit eder. Ancak Mehmet kaçtıktan sonra yere düşen mektubu sağa sola bakıp çevreyi de 

kontrol ettikten sonra, kimsenin görmediğini düşünerek alıp koynuna koyar. Eve hızlıca 

gider, yine gizlice evin üst kattaki odasına çıkıp kimsenin görmediğinden emin olduktan 

sonra okur. Artık yalnız olduğu için mektubu okurken gülümseyebilir. Muhafazakâr bir 

taşra kasabasında yaşamasına rağmen, ayak parmaklarında kırmızı ojeleri vardır. 
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Cinselliğin kapalı bir şekilde, gizlice konuşulduğu taşrada hayvanların cinselliği de 

göz ardı edilir. Beş Vakit’te hayvanları çiftleşirken gören kız çocukları gülerken, kuzeni 

Yakup, Yıldız’ı bakmaması için sert bir şekilde uyarır. 
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C) TAŞRANIN RUHU: MUHAFAZAKÂRLIK, GELENEKÇİLİK VE 
TEKDÜZELİK 

Anadolu’da epeyce yaygın olan dinsel ve geleneksel muhafazakârlık öğeleri 

incelenen filmlerde de görülmektedir. The İmam’da geleneksel İslam öğelerinden biri 

olarak düşünülebilecek olan dilek ağacı görülür. Ağaçtan dilek dileme ritüeline bir son 

verilebilmesi için türlü çareler gözetilmiş ise de köy halkı bu ağaca giderek dilek dilemeye 

devam etmiştir. Ana Yurdu’nda kişisel problemleri sebebiyle ve bir roman yazmak üzere 

şehirden uzaklaşıp taşradaki anneannesinin evine yerleşen Nesrin (Esra Bezen Bilgin), 

muhafazakâr taşrada annesi ve komşularının sürekli gözetim ve denetimi altında 

kaldığından aradığı huzuru bulamaz. Annesi, iç çamaşırını dışarıdan görülebilecek şekilde 

çamaşır ipine asmaması gerektiğini tembihler, kendisi de astığı zaman üzerine bir parça 

örter. Kızının dışarıda tek başına dolaşmasını istemez ve zaman zaman kendisine dualar 

okur, birlikte namaz kılmayı teklif eder, kızına ders çıkarmasını istediği bazı şeyler anlatır. 

Tatil Kitabı’nda kocasının kendisini aldattığından şüphelenen bir kadının muska yazdırdığı 

ve eşine büyü yaptırdığı görülür. İçinde büyünün görüldüğü bir diğer film ise 

Gölgesizler’dir. Filmde kaybolan Güvercin’i bulabilmek için düşünülen son çare köyün 

imamının “okuması”dır. İmamın “nefesinin kuvvetli” olup olmadığının anlaşılabilmesi için 

öncelikle bir genç kızın saçından bir tutam alınacak ve imam, o saçın sahibinin Ramazan’a 

âşık olması için saça büyü yapacaktır. Bu şekilde büyü yaptırma taşra halkı arasında 

yaygın olarak görülebilmektedir. Şellale filminde halk inanışlarının ve ritüellerinin oldukça 

yaygın olduğu taşrada halk, gördüğü rüyaları bir şelaleye anlatır, türbe ziyaretinde bulunur 

ve dualar eder. Ayrıca zihinsel engelli bir çocuğun tedavisi için şeyh unvanlı bir adamdan 

medet umarlar. Şeyhe göre bu çocuk içine habis bir cin yerleşip ruhunu tamamen teslim 

aldığı için bu durumdadır. Şeyh, çocuğun iyileşmesi için elindeki tespihle birlikte çocuğa 

dualar okur ve üfler. Beş Vakit’te muhafazakâr taşrada zaman kavramının kentten farklı 

olarak günde beş kez okunan ezana göre belirlendiği görülür. Filmde bir gün gece, akşam, 
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öğleden sonra, öğle, sabah şeklinde beşe bölünmüştür. Ayrıca bu muhafazakâr coğrafyada 

çocuklar, akşam ezanı okunmadan evlerinde olmaya çalışır. Taş filminde de halk 

inanışlarından belli ritüeller göze çarpmaktadır. Karakterlerin kutsal saydıkları ve “duvar” 

adının verdikleri kayalıklara giderek dilek tuttuğu, kayalıklardaki oyuklara tutturdukları taş 

parçalarının düşüp düşmemesine göre dileklerinin kabul olup olmadığını düşündükleri 

görülür. Onlara göre birinin bir oyuğa tutturduğu taş düşmüşse “duvar” o kişinin dileğini 

kabul etmemiş, taş düşmemişse kabul etmiştir. Deli Deli Olma’da ise köy halkının piyano 

için “cin işi” dediği görülür. Köy halkı, piyanonun ne olduğunu bilmediğinden ve onu 

çalan bir Hıristiyan olduğundan, piyanoya olumsuz bir gözle bakar. Buna benzer biçimde 

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ta da köy halkı sinemayı garipser ve “şeytan işi” 

olarak görür. Evlerinin üst katında yatır bulunan Recep’in annesine göre bu yatır evi 

korumaktadır, ona saygı gösterilmesi gerekmektedir ve Recep elleriyle gölge oyunu 

yaptığında evin bereketini kaçırmaktadır.  

Halk arasında “okutma” olarak tabir edilen durum pek çok filmde görülmektedir. 

Buna göre şifa, başarı, dilek gibi pek çok durum için dualar okunur, üflenir veya tükürülür. 

Kalandar Soğuğu’nda down sendromlu çocukları olan kadın, şehre gidecek olan kocasına 

onu bir doktora götürmesini söyler. Ancak kocasının cevabı “Onun doktorluk işi yok. Onu 

iyi bir hocaya götürmek lâzım” olur. Tıpkı şehre göçen muhafazakâr ailenin, hasta 

oğullarını doktora götürmeyip, dedesine “okuttukları” Gelin filminde olduğu gibi Şellale 

filminde de bir kadının zihinsel engelli çocuğunu şeyh dediği bir adama “okutur”. Ana 

Yurdu’nda Nesrin sokakta yaşlı bir kadına rastlar, kadının elini öper. Kadın ona ellerini 

uzatmasını söyler ve iki elini de tutarak bir şeyler mırıldanır ve ellerine tükürür. Başka bir 

sahnede ise Halise’nin, Nesrin’in elini tutarak dua okuduğu görülür. Ayrıca, batıl inançları 

olan Halise, bazı olaylar içine doğar, ancak “bana diyorlar, fısıldıyorlar” gibi ifadelerle 

kendisinin doğaüstü canlılar aracılığıyla bazı olaylardan haberdar olduğunu ima eder. 
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Bal’da ise çekingen çocuğunu bir hocaya göstermek isteyen annesi, kocasından bir yanıt 

alamayınca, kocası evden uzaklaştığında oğlunu bir hocaya götürerek okutur. Bu 

filmlerden farklı olarak İlk Aşk (Nihat Durak, 2006) filminde ise Ege bölgesinin seküler 

taşrası görülür. 

Taşranın “dar” ve “geniş” anlamlarının olabileceğini belirten Argın’a göre taşra ‘dar’ 

anlamda idari bir birim iken, geniş anlamda bir deneyim tarzı ve ruh hâlidir. Dolayısıyla 

taşra, sınırlarının belli olduğu bir mekândan ziyade hatları belirsizleşmiş bir ruh iklimini 

ifade eder hale gelmeye başlamıştır (2005, s. 178-179). Taşra, coğrafî-idarî-iktisadî-tarihsel 

bir birim olarak merkezin dışını tanımlasa da zamanla kırsal coğrafya üzerinden 

tanımlanan mekân olmasının ötesinde, bazı sınırları aşmaya imkân vermeyen ilişkisellikler 

tarafından oluşturulan klostrofobi ve onun oluşturduğu sorunlu duygulanımları da içine 

alan yeni mekânları ifade eder bir duruma gelmiştir (Özarslan, 2006, s. 36). Yanı sıra, pek 

çok açıdan az sayıda seçenek sunması sebebiyle de taşra, bireylerini farklı arayışlara 

yönlendirir. Bireyleri kendine hapsetmiş gibi bir his veren ve kendisinden kurtulmak 

istenen bir yer hâline gelmiş olur. Taşrayı tanımlayan da onu taşra yapan da merkez olduğu 

için taşranın merkeze bakarak ona öykünmesi olasıdır. Şehirdeki yaşamın taşraya göre 

daha hareketli ve renkli olduğunu gören taşralı kendi yaşamı dışında bir hayatın olduğunu, 

kendi yaşantısının sıkıcı olduğunu düşünür. Taşrayı sıkıcı yapan, “büyük şehrin gölgesi” 

dir. Merkez, taşranın dışında bir merkezin var olduğunu taşraya hissettirir. Bu şekilde taşra 

sıkıntıyla karşılaşmış olur (Zengin, 2009, s. 270).  

Taşrayı sıkıcı yönüyle ele alan Gürbilek, taşranın ufkunun büyük şehir olduğunu 

söyler. Ona göre şehir, taşrayı o ufkun berisine kapatan ve dolayısıyla onu taşra yapandır. 

Hâl böyle olunca da taşralılar yaşadıkları bu kapanmışlık içinde taşrayı dar görmeye ve 

boğulmaya başlar (1995). Taşra, Cumhuriyet sonrası dönemde modernleşme ile birlikte 

toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerden payını almış, zamanla şehirlere özenmeye 
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başlamış ve şehirdeki yaşamı daha renkli, canlı ve hareketli sandığından sıkılmaya 

başlamıştır. Kendi yaşantılarını sıkıcı bulan taşralılar “eğlenmek” için şehirlerdeki 

pavyonlara gitmeye başlamıştır. Vavien’de de taşralı erkeklerin eğlence mekânı olarak 

gittikleri yer pavyondur. Türkiye taşrasındaki erkekliğin “performatif”24 yönünü tartışan 

Özarslan, bu ilişkisellikleri belirleyenin ve erkekleri erkeklik anlatılarına bağlamayı 

sağlayanın rol modeller ve bunlara uygun kalıplaşmış davranışlar ile performanslar 

olduğunu belirtir. Dolayısıyla taşradaki erkekler pragmatist, kimi zaman yalan söyleyen ve 

senaryo üreten, geceleri pavyonlarda farklı kimliklere bürünen, gündüz ise bir yerde 

çalışan aile babası tiplerdir (2018, s. 160-161). Celal, evinde karısı ve oğlunun kendisinden 

çekindiği, onlara karşı psikolojik şiddet uygulayan, onlarla çok az iletişim kuran baskın bir 

karakter iken pavyonda Sibel’e karşı oldukça yumuşak başlıdır. Defalarca reddedildiği 

hâlde onun evine gidip kendisiyle on dakika da olsa sohbet etmek istediğini ısrarla belirtir. 

Taşradaki gündelik yaşamın sıkıcılığını bu şekilde yalan söyleyerek ve kendilerini de buna 

                                                             
24 Özarslan’ın belirttiği üzere performatiflik, bir sinema veya tiyatro sahnesinde izleyicilerin 

karşısındaymış gibi eylemlerde bulunmak demektir. Bu şekildeki hareketler “teatraldir”. 

Performatif davranışlar sergileyen erkek, girdiği her mekâna ve oradaki kişilere göre farklı 

eylemlerde bulunur  (2018, s. 107). Judith Butler performans, performatif/performativite 

kavramlarını çeşitli eserlerinde (Bodies That Matter On the Discursive Limits of “Sex” 

(1993), Excitable Speech A Politics of the Performative (1997), Cinsiyet Belası (1999), 

Undoing Gender (2004), Bela Bedenler (2014) ele almıştır. Erkekliğin biyolojik bir getiri 

değil, toplumsal olarak üretilen bir durum olduğunu tartışır (1999). Ona göre performatiflik 

tekrar eder ve bir ritüeldir. Bu tekrar edilen eylemlerle, toplumsal olarak üretilmiş bulunan 

birçok anlam yeniden üretilir ve deneyimlenir. Performans gösteren bir birey olsa da bu 

“eylem” kamusaldır. Zamansal ve kolektif boyutları olan bu eylemlerin kamusal nitelikleri de 

önem arz etmektedir. Performans, özneyi kuran ve pekiştirendir (Butler, 1999, s. 230). 

Erkeliğin bu şekilde kurulduğunu belirten Aslı Gön, “erkekliğin performatif kuruluşu”nun 

“tamamlanmayan bir yineleme ve döngü” olduğunu söyler (Gön, 2015, s. 24). Performatiflik, 

“Beden bağlamında doğallaştırılmasıyla etkilerini gösterir”. “Kültürel olarak sürdürülen 

zamansal bir süreç”, “imiş gibi yapmak” tır (s. 20, s. 77).  
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inandırarak hayallerle geçiştirmeye çalışırlar. Pavyonda arkadaşlarına “lise işi” yalanını 

daha da ayrıntılarla süsleyerek anlatır ve artık her hafta Samsun’da olacaklarını söyleyerek 

pavyona sık sık gidebilmenin koşullarını oluştururlar. 

1) Yozgat Blues: Muhafazakârlığın Sesi 

Taşranın gelenekleri ve dinî inançları koruma anlamında muhafazakâr olduğu 

bilinmektedir. Coğrafî farklılıklarla birlikte bu muhafazakârlığın görünümleri de değişiklik 

göstermektedir. Taşranın nasıl muhafazakârlaştığını inceleyen Bora’ya göre taşra, daima 

geleneğin son kalesi ve “gizli gücü”nün kaynağı olarak kabul edildiği için muhafazakâr 

ideolojinin yurdudur (2005b, s. 52). Ayrıca muhafazakârlık, egemen ideolojiler için halkı 

kontrol altında tutma mekanizması olarak da kullanılmaktadır. Taşrayı bir insan 

değirmenine benzeten Alver’e göre, taşra insanı öğütür ve ona kıyar (2013, s. 21). Egemen 

ideoloji kendi uygun bulduğu dinî görüşü daha fazla yaymak ve halkı bu şekilde kontrolü 

altında tutabilmek için altyapıları sağlamlaştırmakta, köy, kasaba, şehir veya doğu, batı her 

yere daha fazla cami yaptırmakta, günde beş vakit ezan ile insanları belli bir inanca teşvik 

etmekte, Yozgat Blues’da olduğu gibi taşrada Cuma günleri hutbe veya vaaz sesini büyük 

şehirlerde pek de karşılaşılamayacak bir biçimde dışarıdan duyulacak şekilde 

yükseltmektedir. Bunun dışında, yine aynı filmde, taşrada kültürel faaliyetler sürdüren 

Kâmil’in, şiir dinletisi için fon müziği olarak ney seçtiği görülür. Çünkü yaşadığı yerin 

kültürel altyapısının farkındadır. O coğrafyada böyle muhafazakâr öğeler halk tarafından 

olumlu karşılanmaktadır. Açtıkları kuaför dükkânını kutlamak için Neşe bira almaya 

gitmiştir. Geldiğinde Sabri “Buldun mu?” diye sorar. Çünkü taşrada alkollü içecek satan az 

sayıda dükkân vardır. Çoğunluğu Müslüman olan bir yerde alkol gibi İslam’ın haram 

kıldığı içecekleri bulmak zor olabilmektedir. 
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Sabri, taşra ile kurduğu ilişkiler hasebiyle içinde yaşadığı taşra ile olan bağlarını 

devam ettirmeye çalışır. Bir yandan da tek hayali olan bir kadın kuaför dükkânı açarak 

daha fazla kazanmak ister. Evlenme isteğini dahi taşrada geleneksel toplumlarda görülen 

şekilde yakın çevresinin önerdiği biriyle görücü usulü olarak gerçekleştirmeye çalışır. Bu 

tarz görücü usulü evlilikler muhafazakâr taşrada da görülmektedir. Ustasının aracılığıyla 

genç bir kadınla tanışır. Sabri’nin “Okudun mu?” sorusuna; kadın, cevap olarak lise 

mezunu olduğunu söyler. Aynı soruya Sabri ise, “Ben ilkokuldan sonra sanata girdim” diye 

cevap verir. Kadın kuaförü açmak istediğini söyler. Bunun üzerine kadın, “Bana erkek 

berberi demişlerdi” der. Başka bir sahnede erkeklerin olduğu bir odada dini bir sohbet 

ortamı vardır. Muhafazakâr taşrada belli aralıklarla tekrarlanan dini sohbetler erkekler 

arasında ve kadınlar arasında ayrı ayrı düzenlenebilmektedir. Babaannesiyle yaşayan Sabri, 

anlatılanları pek dinlemediği, çevresine uyum sağlamak için orada bulunduğu her halinden 

belli olan bir tavırla, kendisine manevî anlamda babalık da yapan berber ustasıyla 

birliktedir bu sohbette yer alır. Buradan çıktıklarında, ustasına, “Kız evlenince çalışmaya 

devam edecek miymiş?” diye sorar. Ustası biraz da kızarak, bilmediğini söyler. Sabri, daha 

önce görüştüğü kadının “okumuş” biriyle evlenmek istediğini söyler. Belli ki Sabri ilkokul 

mezunu olduğu için kendisiyle evlenmek istememiştir. Ustanın oğlunun, “Bu kız da 

olmazsa…” dediğinden anlaşıldığı üzere Sabri birkaç kadınla evlenmek maksatlı, ustası 

aracılığıyla tanışmış, ancak reddedilmiştir. Sabri yine aynı pastanede, yine tesettürlü bir 

kadınla tanışır. Bu kez kadının yanında başka bir kadın da gelmiştir. Muhafazakâr 

toplumlarda görücü usulü evliliklerde bu tür refakatler de görülmektedir. Ancak kadın, 

başka bir masada sırtı Sabri ile genç kadına dönük vaziyette oturmaktadır. Genç kadın, 

Sabri’nin kadın kuaförü olduğunu duyunca, “Erkek berberi değil misin sen?” diye sorar. 

Belli ki genelde bu tür tanışmalarda aynı sorular soruluyor, cevaplar da aynı oluyordur. 

Sabri ise, “Ben sanata kadın kuaförü olarak başladım” der. Bundan sonra kadın kendisine 
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namaz kılıp kılmadığını sorar, Sabri ise arada sırada kıldığını, cuma namazlarını 

kaçırmadığı söyler. Bunun üzerine kadın, kendisine refakat eden, pastanede başka bir 

masada arkasını dönmüş bir şekilde oturan kadına gider ve görüşmeyi bitirir. Sonrasında 

anlaşılmaktadır ki Sabri yine olumsuz bir cevap almıştır. Sabri bu kez, vakit namazlarını 

kılmadığı için ret cevabı almıştır. Aynı zamanda her iki görüşmesinde de kadın kuaför 

dükkânı açacağını söylediği için görüştüğü kadınlar tarafından olumsuz karşılanmıştır. 

Kadın kuaförlerinin genelde kadın olduğu Anadolu taşrasında bir erkeğin kadın kuaförü 

olması pek hoş karşılanmamaktadır. Nas’ın da belirttiği üzere Yozgat Blues, taşralılar için 

dinin gündelik yaşamda ne kadar merkezî önemde olduğunu vurgulamaktadır (s. 43).  

Blues, Afrika asıllı kölelerin tarlalarda çalışırken söylediği; onların acılarını, 

hüzünlerini ve isyanlarını ifade eden, adını çivit mavisinden alan bir tür ağıt olarak 

değerlendirilebilir. Bu müzik, onu sıkça ve derinlere dalarak söyleyen Yavuz’un, aslında 

memnun olmadığı hayatına yaptığı bir isyan ve ağıt gibidir. Hüznü, umudu, özgürlük 

arzusunu ve derin acıyı anlatan blues, Yavuz’un filmde gösterilmeyen yaşamıyla ilgili 

ipuçları verebilir. Onun bu kadar ağırbaşlı ve sessiz olmasının, yaşamdan zevk almıyor gibi 

görünmesinin sebebi daha önce yaşadığı acıları olabilir. O, acılarını ve hüznünü bu şekilde 

anlatmayı tercih etmiş de olabilir. Zira kendisi müzisyendir, yani en iyi bildiği dil müziğin 

dilidir. Yalnızlığı da ifade eden blues (Öğüç, 2015, s. 18-19), adeta Yavuz'un, kendi 

yalnızlığını ifade biçimine dönüşmüştür. Yalnızlığa öylesine alışmıştır ki, babası vefat 

ettiğinde dahi tepki vermez, Neşe ile Yozgat’ta kalacakları otelde ikisine suit oda 

verildiğinde şaşırır, iki ayrı oda ister. İnsanlarla mecbur kalmadıkça iletişim kurmaz, 

kurmak istese de pek başarılı olamaz. Neşe’ye bir şeyler anlatmak, onun dikkatini çekmek 

ister, ancak çekemez. Çok fazla sosyalleşmez, insanlarla herhangi bir samimiyet kurmaz. 

Blues’un farklı müzik türlerinden etkilenmesi ve onları etkilemesi gibi filmde de Yavuz 

tanıştığı kişileri olgun kişiliği ile etkiler. Filmde İstanbul ve Yozgat gibi birbirinden farklı 
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kültürlerin bireyler özelinde etkileşimi söz konusudur. Yozgat bir taşra şehridir, blues da 

doğduğu toprakların taşrası sayılabilecek bir ortamda ortaya çıkmış bir müzik türüdür. 

Ancak İç Anadolu’nun hareketli türkü ve şarkılarına alışkın olan Yozgat halkı için bu 

müzik türü oldukça farklıdır. Yozgat’ta blues söyledikleri mekânda başlarda insanların 

ilgisini çekmiş ve müşteri sayısını arttırmış olsalar da sonrasında halk yine alışkın olduğu 

müziği dinlemek istemiştir. Blues, Yozgat halkının ilgisini çekmediği gibi Kamil’in yaptığı 

şiir dinletilerine katılanların sayısı da oldukça azalır. Ancak Neşe, Kamil’in şiir 

dinletisinde türkü söylediğinde konuklardan olumlu tepkiler alırlar.  

2) Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak: Taşranın Taşrası 

Taşranın bir yer değil, bir kavram olabileceğini tartışan Çur’a göre köydeki yaşam ile 

kasabadaki yaşam birbirinden farklıdır (2005, s. 134). Taşra daha gelenekçi ve 

muhafazakâr iken şehir tam tersi —örneğin yenilikçi ve seküler— olabilmektedir. Bu fark 

gündelik yaşamda oldukça belirgindir. Özellikle gündelik hayat içerisinde kadınlar 

üzerinde kurulan tahakkümle görünür hale gelen bu farklılık, kadınların muhafazakâr 

taşrada giydiklerinden davranışlarına ve sözlerine kadar birçok şeye, dışlanmamak ve 

uyarılara maruz kalmamak için katlanmaları gereken bir kurallar silsilesi yaratmaktadır. 

Nezihe’nin kocası olmadığı için eve yaşı küçük de olsa bir erkeğin girmesi Nihal’i 

sinirlendirir; çünkü küçük yerleşim yerlerinde dedikodu oldukça hızla ve büyüyerek 

yayılır. Bu coğrafyada kadınlar sürekli kendi haklarında konuşulmasını istemiyorlarsa 

dikkatli davranmak zorundadır. Boran’ın bahsettiği türden kadınların evin dışında farklı bir 

kıyafet giymesi durumu (1945, s. 235-238) bu filmde de görülür. Nihal ve annesi evin 

içinde ve dışında farklı kıyafetle, dışarıda daha “kapalı” kıyafetle görülürler. Taşrada kadın 

olmak, hele ki toplumun “evin direği” konumunda gördüğü babanın olmaması kadınlar için 

de evdeki genç kızlar için de her zaman zorluklar yaratır. Bu muhafazakâr toplulukların 
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hassas olduğu “namus” kavramı yalnızca kadınlar için geçerli sayılmış, babanın olmadığı 

bir evdeki kadınlar kendi namuslarına dil uzatılmaması için sert bir karakter sergilemek 

durumunda kalmışlardır. Karpuzcunun çırağı Recep’in, her gün eve karpuz kabuklarını 

getirmesine Nihal’in tepki vermesi de bundan kaynaklanmaktadır. Nihal, “elin oğlu” olan 

Recep’in eve gelmesini ve kardeşiyle muhatap olmasını istemez.  

Recep ve Mehmet, tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerinin yaygın olduğu bir 

toplulukta sinema ile ilgilenmelerinden dolayı yörede yaşayanlardan onay ve takdir 

görmezler. Köy gibi içe kapanık, gelenekselci ortamlarda kolektif yapının dışında olmak 

halk tarafından olumsuz karşılanır (Dönmez, 2014, s. 55). Çocuklar sinema çalışmalarını 

Recep’in annesinden saklamaya çalışırlar, çünkü kendisi sinemayı “şeytan işi” olarak görür 

ve çocukların filmlerini buldukça yakar. “Gımıldak”larla oynayan oğlunun evin bereketini 

kaçırdığını söyler. Ahırdan topladığı filmleri kadınların ekmek pişirdiği taş fırına 

götürürken filmler sağa sola takılır. Bunun üzerine, “Cinler asılıyor, biliyorum ben. 

Asılsınlar bakalım. Hiçbir şey yapamazlar. Kayı Dede’nin türbesi var benim evimde” der. 

İnandığı İslam dinine göre koruyucu olan Allah iken, geleneksel bir inanış sergileyerek 

Kayı Dede’nin kendilerini koruduğunu söyler. Filmleri götürdüğü yerde birkaç kadın 

ritmik bir şekilde hareket eder, kazanda bir şeyler kaynatır, fırında bir şeyler pişirir. Bu 

eylemler Baykal’a göre bir büyü yapıldığını göstermektedir (2010, s. 43). Büyü inancı da 

diğer inanışlarda olduğu gibi İslamiyet ve ona inanan insanlar arasında görülmektedir. 

Hatta akşamları Recep gaz lambasının ışığında duvarda gölge oyunu yaptığında dahi kızar: 

“Evin bereketini kaçırma” der. İslami düşüncenin yaygın olduğu taşrada resim ve resimli 

olan herhangi bir şeyin dine uygun olmadığı algısı yaygındır.25  

                                                             
25 Zira İslam’ın tasviri yasakladığı yönünde varsayımlar da mevcuttur. Sipahi, resim ve heykel 

ile ilgili olan hadisler ve ayetler birlikte değerlendirildiğinde İslam’da resim ve heykelin 

Allah’ın yoktan var etmesine ve yaratmasına benzediği için olumlu karşılanmadığı sonucuna 

varıldığını belirtir (2018, s. 522). İslam'da tasvir konusunu Kur’an ayetleri, hadisler, bunlar 
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Filmde geleneksel İslam’a dair öğeler de göze çarpmaktadır. Recep’in ailesinin 

evinin üst katında Kayı Dede türbesi vardır. Recep her akşam türbede birkaç mum yakar, 

bir güvece su doldurur ve onu yerdeki bir çift takunyanın yanına koyar. Sonra dua etmeye 

başlar, oynattıkları filmin “gımılda”masını ve Nihal ile evlenmeyi diler. Evlenirse, doğacak 

erkek çocuğuna onun adını koyacağını söyler. Geleneksel olarak İslam dinini benimsemiş 

toplumlarda İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’ı temel almak yerine kulaktan dolma, 

büyüklerden görülen ve yapıla gelen dinî ritüeller devam ettirilmektedir. Kitabî din olan 

İslam’ın Kur’an da emrettiği gibi,26 Allah’tan istemek, ona dua etmek yerine, bir yatıra dua 

etmek, halk arasında yaygın olan geleneksel İslam’da görülmektedir. Bu tarz inanışa sahip 

insanlar dileklerini Allah’tan istemek yerine bir aracı olan yatır, türbe gibi şeylerden 

isterler. Öyle ki Recep, filmleri oynatmayı başardıklarında Kayı Dede’ye gidip teşekkür 

eder, onun yardımları sayesinde işi çözdüklerini söyler.27 Gelenekselci toplumlarda dinî ve 

kanaat önderlerinin rehberliği halk için son derece önemlidir. 

3) Vavien: Bir Taşra İnanışı Olarak “Hızır”  

Muhafazakâr taşrada olayları anlamlandırma sürecinde insanlar rasyonel düşünmek 

yerine daha kaderci ve dinî fikirler içerisinde olabilmektedirler. Bu durumun tipik bir 

                                                                                                                                                                                         
üzerine yazılmış kitaplar, tefsirler ve tartışmalar üzerinden inceleyen Şekerci ise, Kur’an’da 

tasvirin yasak olduğuna dair bir ifade bulunmadığını belirtir (1974. s. 15). 

26 Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin (isteyin) size karşılık ver(ip duanızı kabul ed)eyim.” 

(Feyizli, 2014, s. 473). Sinema için büyük önemde olan resim sanatının Türkiye sinemasında 

sağlam ve köklü bir geleneği olmadığını belirten Özön ise bunun İslam dininin tasviri 

yasaklamasından kaynaklandığını belirtmektedir (1968, s. 11). 

27 Anadolu’da kurulan tekke ve zaviyelerle ve şeyhler aracılığıyla gelenekler halk İslam’ı ile 

bütünleştirilmiştir. Türbe ziyaretleri, evliyalardan dilekte bulunmak gibi ritüeller ise bu 

durumun uzantısıdır. Kütahya da evliya ve yatırın çok olduğu bir yöredir (Baykal, 2010, s. 

41). 
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örneği Vavien’de görülmektedir. Sevilay, arabadan yuvalandıktan sonra kendisini bir köylü 

adamın bulması ile kurtulur ve evine geri döner. Bu kurtuluşu kadın vekile anlatırken 

uçurumdan yuvarlandığı yerde bir kablo ve ucunda da içi dolu bir çuval gördüğünü söyler. 

Sevilay için bu, hayatı kurtulsun diye çuvalı oraya koyan “Hızır”ın varlığının göstergesidir. 

Böylece, çuvalı ve kabloyu gören köylü Sevilay’ı da görmüş ve onun hayatını kurtarmıştır. 

Sevilay, muhafazakâr ve geleneksel bir toplumda yetiştiğinden olayları bu şekilde 

yorumlamaya eğilimlidir. Oysa kendisiyle ilgilenmeyen, onu sevmeyen ve kendisine onu 

uçurumdan bir türlü atamadığını şaka ile karışık söyleyen, ekonomik durumları çok da iyi 

değilken arabalarına otomatik kapı yaptırıp piknik dönüşünde kendisini uçurumdan 

yuvarlayan kocasından şüphelenmek yerine böyle bir avuntu bulmuştur kendisine. Öyle ki, 

kendisinin düştüğü yerde kablo ve ucunda da çuval olduğunu göz önünde 

bulundurmadığından, tesisatçı kocasının kendisine bu tuzağı kurduğunu anlayamamıştır.  

Batıl inançların filmlerde yer almasının bir başka örneğini Karpuz Kabuğundan 

Gemiler Yapmak filminde sinemanın “şeytan işi” olarak görülmesinde ve bir yatırdan 

dilekte bulunulmasında görebiliriz. Yatır yerinden kalkıp, takunya giyip, testiden su 

kullanıyor diye düşünülerek, başucuna su ve terlik bırakmak birer batıl inanç örneği olarak 

filmde yer almıştır. Tıpkı Vavien’deki “Hızır” inancı gibi Karpuz Kabuğundan Gemiler 

Yapmak filminde de günlük hayatta yer alan çeşitli inanç biçimleri film metnine bu hayatın 

parçası olarak dahil edilmiştir.  

4) Gölgesizler: İnanç ve Ritüel 

Geleneksel toplumlarda insanlar akıl dışı dinsel ve geleneksel birtakım ritüellere, 

anlatıla gelen doğaüstü olay ve varlıklara inanırlar. Bunun bir örneği, Dede Musa’nın, 

kendisine akıl danışan muhtara anlattığı garip hikâyede görülür:  
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Aynalı Fatma, hem orospu hem evliyaymış. Asker kaçakları taburlar hâlinde geçerlermiş 

bacaklarının arasından. Anasıymış onların, karısı, bacısı, sırdaşıymış. Bir de asker Hamdi 

varmış. Yiğitler yiğidi, tek başına bir bölük askere bedel. Tam dokuz karısı var köyde, sayısız 

da çocuğu. Onlar yüzünden kaçmış gelmiş askerden. Aynalı Fatma’nın dişiliği tabii asker 

Hamdi’nin kulağına gidiyor. Hamdi’nin yiğitliği bir konuşuluyorsa Fatma bin konuşuluyor. 

Aralarında bir nispet doğuyor. Bir araya gelmeleri kaçınılmaz bir şey yani. Sonrasını sen 

anla artık. Birbirlerini yemişler, sömürmüşler, canlarını emip bitirmişler. Sonra ikisi de 

hayretmemiş. Fatma’yı kan ter içinde kaçarken görmüşler. Kimi der ki tövbekâr olmuş, kimi 

der ki gazilere yaptığı hizmetler yüzünden melekler onu alıp bir cennete götürmüş. 

Hamdi’nin kaskatı bedenini Fatma’nın evinde çobanlar bulmuş. Kanı çekilmiş sanki. O 

sırada iki asker gelmiş. Hamdi’yi istemişler. Hamdi ölü, ama kaçak işte. Alıp götürmüşler 

naaşını. Aradan birkaç ay geçmiş geçmemiş, Hamdi’nin cephede şehit olduğu haberi gelmiş 

köye. Cephede ölen Hamdi ise, burada ölen adam kimdi? Fatma’nın dişiliğini emip bitiren 

adam kimdi? Fatma’nın aynalarına karışmış bir hayal miydi? Fatma nereye gitti? Nerede 

yaşayıp öldü? 

Bu hikâyede anlatılan olayların gerçeklikle uyuşmayan noktaları vardır: Fatma’nın 

melekler tarafından cennete götürülmesi, Hamdi’nin köyde ölmesi, aylar sonra da cephede 

öldüğü haberinin gelmesi. Böyle esrarengiz hikâyelerin dilden dile aktarılırken biçim 

değiştirdiği taşrada halk duyduğu olayları çok fazla garipsemeden onlara inanma eğilimi de 

gösterebilir. Bir diğer garip olay da Anadolu’da köylerde anlatılan, ayıların kız 

kaçırmasıdır. Gölgesizler’de de Güvercin kaybolmuş, bir süre bulunamamış, kimin 

kaçırdığı anlaşılamamıştır. Ağlarken bulunmuş, köye getirilmiştir, ancak 

konuşmamaktadır. Hamile olduğu anlaşılan Güvercin, bir süre sonra doğum yapmıştır. 

Doğumu kendi başına yapmış, yanına kimseyi yaklaştırmamıştır. Babasının kendisini 

kapattığı ahırdan garip sesler duyulmuş, ahırın kapısı açıldığında Güvercin’in kucağındaki 

canlının eli görülmüştür. Ancak bu el, bir insan yavrusunun eli gibi değil, uzun tırnakları 

olan bir canlının elidir. Filmde daha önce görüldüğü üzere muhtarın evinin ahırından garip 

sesler gelmektedir. Bu sesleri duyan muhtar, karısına, ona ilacını verip vermediğini 

sormuştur, başka bir sahnede ise ona bakınca ağlamıştır. Bir gece karısına kendisinin 

gençken köyün en güzel kızı olduğunu, ancak çocuğunun bir “hilkat garibesi”ne 
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benzediğini söyler. Güvercin’in doğurduğu çocuğun “garipliği”ni göz önüne alan muhtar 

ve köylüler için köyün en güzel kızının ayı tarafından kaçırılıp tecavüze uğramış olma 

ihtimali belirir.  

Filmde Güvercin’in amcası Rıza’ya göre Güvercin’i bulabilmek için son çare 

İmam’a “okutmak”tır. Ona göre İmam isterse her şeyi “eliyle koymuş gibi” bulabilir. 

Bunun için kardeşi ile bir plan yaparlar, ancak kardeşi atın yelesinden bir tutam verince ve 

İmam’ın büyüsü tutunca at Ramazan’ı tekmeleyerek öldürür. Büyünün tutacağına 

inanmayan Reşit, yeğeninin trajik bir şekilde ölümüne sebep olmuştur. 

Geleneksel İslam’ın yoğun yaşandığı yerlerde insanların inançları konusundaki 

hassasiyetleri de istismar edilmektedir. İmam, kocası Nuri kaybolduktan sonra kendisinden 

yardım isteyen Kadriye’nin çaresizliğinden faydalanarak onun dini duygularını sömürür. 

Kadriye’nin okuduğu dualar ve kendisinin okuduğu ezanlar sayesinde Nuri’nin köye 

giremeyeceğini söyleyerek onu kandırır ve onunla birlikte olur. Kadriye ise Nuri’nin bir 

gün gelmesinden ve İmam ile birlikte olduğu için Allah tarafından cezalandırılmaktan çok 

korkar. Bir gün Nuri geldiği sırada ezan okunur ve korktuğunun başına geldiğini düşünen 

Kadriye büyük endişeye kapılır, “Allah! Allah!” diye bağırarak kaçar ve kaybolur.  

Cennet’in oğlunu döverek akıl sağlığını yitirmesine sebep olan muhtara göre artık o 

“deliler milletine” katılmıştır, “ne yapacağı belli olmaz” ve “hiç kimselere karışmış”tır. 

Bundan sonra Cennet’in oğluna karışmamaya ve onu rahatsız etmemeye karar verir. Bu 

filmde çok farklı batıl inanış örnekleri vardır. Bunlar, asker Hamdi ile Fatma hikâyesindeki 

28 gibi halk arasında anlatılan efsanelerle de birleşmiştir. 

                                                             
28 Filmin uyarlandığı Gölgesizler romanında anlatılan bu halk hikayesi, Denizli’nin Çal ilçesi 

ve çevresinde kulaktan kulağa anlatıla gelen Ayıgabak Masalı’ndan esinlenilmiştir.  Masala 

göre bir ayı köydeki Hatme adlı genç bir kadına aşık olup onu kaçırır ve ininde gizler. Bir süre 

sonra -vücutları yarı insan yarı ayı şeklinde- üç tane oğulları olur. Bir gün Hatme’nin 

kardeşleri onu ararken çocuklarını görür ve öldürür. Hatme’yi evlerine götürür. Çocuklarına 
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D) TAŞRANIN KARAKTERLERİ 

1) Kadın: Taşranın Ezileni 

İnsan bedeni, yaşamı boyunca otorite tarafından “en mikro mekân olarak” daima 

denetim ve baskı altında tutulmaya çalışılmıştır (Öztürk, 2012, s. 45). Erkek egemen 

dünyada kadın, ataerkil toplum tarafından belirlenmiş sınırlar içerisinde yaşamını 

sürdürmektedir. Şehirde veya taşrada, neler yapabileceği, neler giyebileceği ve neler 

yapmaması gerektiğini bilip bunlara göre davranmak zorundadır. Şehirde yaşayan 

kadınlara göre daha dezavantajlı konumda olan taşra kadınları en başta kendi mahremlerine 

son derece dikkat etmekle yükümlüdür. “Kendi kamusal ve gizli senaryoları ile kadınları 

dışlayan formunu sürekli yeniden üreten” taşrada kadınların “mahremiyet mağduru” 

olduğunu söylemek mümkündür (Zengin, 2012, s. 78-83). Taşrada gelenek, din ve 

ananelerle güçlendirilen toplumsal normlar aracılığıyla kadın daha çok ev içi rol ve 

görevlerle donatılmıştır, erkek ise ev dışı eylemlerle görevlendirilmiştir. Kadın, bir ihtiyacı 

için dışarı çıkacaksa kendisinin kamusal alanı olan çarşıya çıkar (Çur, 2005, s. 127). Ancak 

yalnız başına çarşıya çıkmamaya veya etrafına bakınmadan, göze batmadan işini çabucak 

bitirip evine dönmeye çalışır. Aydede’de Rabia (Ezgi Mola), eşini yıllar önce kaybetmiş, 

küçük çocuğuyla baş başa kalmıştır. Köyde kendisiyle ilgili dedikodu yapılmasından 

çekindiği için son derece dikkatli davranır, kahvehanenin önünden geçerken dahi başı önde 

yürür. Ancak yine de ilkokul çağındaki oğlunun, “Bir anne oğluna bakar. Sen napıyon, 

kaportacı Osman’a bakıyon” sözüyle karşılaşmaktan kaçamaz. Rabia’ya babasından kalan 

miras için ablasının eşi baskı yapar. Rabia’nın dertleştiği komşusuna göre kendisi “bir 

başına” olduğu için, “tekme atanı” da çok olur. Taşrada eşi veya ailesi olmayan kadınlar 

                                                                                                                                                                                         
bakmak için evden kaçıp ine giden Hatme öldüklerini görür. Ayı ile sarıldıkları sırada 

kardeşleri gelir ve ayıyı da öldürür. Bunun üzerine Hatma ağıtlar yakar. Onu bu halde gören 

kardeşleri ondan artık “hayır gelmez” diye Hatme’yi de öldürürler (Şahin, 2003, s. 40). 
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için yaşam çok daha zor olmaktadır. Tereddüt’te Elmas, kocasıyla (Serkan Keskin) kısıtlı 

bir biçimde iletişim kurar, her gece onunla birlikte olmamak için uyumuş numarası yapar 

ve kocası bir an evvel uyusun diye dua eder. Kayınvalidesinin dairesinin yanındaki dairede 

yaşarlar. Kayınvalidesi, kendilerinden bir torun istediğini sıkça ima eder. Eşi ise çarşıya 

çıkmasına dahi sıcak bakmaz. Evde ihtiyaç duyulan bir şey olduğunda kendisine 

söylenmesini ister, ev alışverişini kendisi yapar. Çünkü ona göre Elmas henüz alışveriş 

yapmak için “küçük”tür, zamanla öğrenecektir.29 Anlaşılan odur ki Elmas kendi ihtiyaçları 

için de alışveriş yapamaz. Bir ihtiyacı olduğunda eşi onun için alışveriş yapar. Bir gün, 

Elmas’a oldukça büyük ve uzun gelen bir pardösü getirir. Elmas pardösüyü bir tabure 

üzerinde ayna karşısında dener, ancak pardösü kendisine oldukça bol ve uzundur. Eşi ize 

uzunluğuna bakmamasını, kestireceğini söyler. Yatakları çok nizamî bir biçimde toplaması 

istenen, hiç arkadaşı olmayan ve sosyalleşme imkânı bulunmayan, ailesi ile de 

görüşemeyen Elmas, her iki evin de temizliğini ve yemeklerini yapar. Mine’de (Atıf 

Yılmaz, 1982) ise Rize’nin bir kasabasında yaşayan istasyon şefinin eşi Mine (Türkan 

Şoray), kasabanın erkeklerinin daimî tacizlerine ve kadınlarının da dedikodularına maruz 

kalır (hatta kasabadan üç erkeğin tecavüz amacıyla saldırısına bile maruz kalır). Özgürlüğü 

ve yaşam alanı kısıtlanan Mine’ye kasabanın kadın lise öğretmeni (Hümeyra) kendini 

koruması ve özgürlüğüne sahip çıkması için şöyle der: “Bunlara direnmezsen en küçük 

özgürlüklerini, en masum isteklerini bile alırlar elinden. Soluk bile aldırmazlar insana.”  

                                                             
29 Kayınvalidesi bir gün Elmas’ı yufka ve lor peynir almak için gönderir. Eşinin çalıştığı 

dükkâna da yemek gönderir. Elmas yemeği eşine götürür, eşi beklememesini, kendisinin 

yemek kaplarını götürebileceğini söyler. Kayınvalidesinin yufka istediğini söyler, eşi para 

verir. Akşam yemekten sonra börek yerler. Belli ki peynirli börek yapılmıştır. Elmas mutfakta 

ortalığı toparlarken kayınvalide oğluna, Elmas’ın aldığı lor peynirinin güzel olmadığını söyler. 

Oğlu ise Elmas’ın henüz küçük olduğunu, zamanla öğreneceğini, eve bir şey lazım olduğunda 

kendisinden istemesini söyler. 
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Gel-gitleri olan bir anne-kız ilişkisinin anlatıldığı Ana Yurdu’nda Nesrin, eşinden 

boşanmış, yazdığı romanı bitirmek için anneannesinin köydeki boş evine geçici bir 

süreliğine yerleşmiştir. Ancak kısa bir süre sonra annesinin de yanına gelip yerleştiği 

görülür. Halise, kızını başıboş bırakmamak için bahane bularak kızının yanına yerleşip onu 

kontrol etmeye çalışmaktadır. Boşanmış bir kadın olduğu için böyle muhafazakâr bir 

toplumda Nesrin’in çok daha dikkatli hareket etmesi gerekmektedir. Aslında kendi 

namusuna söz edilmesinden çekindiği için kızını belli toplumsal normlara göre 

davranmaya zorlar. Zira babasız büyümüş ve kendisi de bu normlara göre yetiştirilmiş, 

taşradan şehre gitmiş, öğretmenlik yapmış olsa da o kalıpların dışına çıkmamıştır. 

Toplumun kendisi üzerine dayattığı kurallar aslında ona psikolojik anlamda bir baskı 

yaparken, kendisi de kızına psikolojik anlamda baskı yapmaktadır. Ona göre kızı belli 

kıyafetleri giymeli, dışarıda yalnız dolaşmamalı, eve geç gelmemelidir. Toplum içinde 

kadının yaşı kaç olursa olsun her davranışında dikkatli olması gerektiği bu filmde 

Halise'nin komşularının söylediklerinden anlaşılır. Komşulardan biri, kendisinin elli 

yaşında olmasına rağmen hâlâ dikkatli bir biçimde yaşadığını söyler. Halise; kızının, kürtaj 

yaptırdığı için “büyük günah işlediği”ni söyler ve Nesrin’in boşanan kocası için de “Kocan 

da bir yerde haklı. Hangi adam böyle bir kadını koynuna alır” der. Annesiyle bu konularda 

sık sık tartışmalar yaşayan Nesrin, ona karşı gelmeye çalışsa da zaman zaman boyun eğdiği 

de görülür. Araf’ta ailesiyle kısıtlı iletişimi olan, sadece iş yerinden iki tane arkadaşı olan 

ve işi ile evi arasında mekik dokuyan Zehra (Neslihan Atagül), sevdiği adamla birlikte 

olduktan sonra yüz üstü bırakılır ve rahatsızlanarak götürüldüğü hastanede bebeğini 

düşürür. Gözetleme Kulesi’nde üniversite okuduğu için evinde kaldığı dayısı tarafından 

tecavüze uğrayan Seher (Nilay Erdönmez), hamile kalır ve geçimini sağlayabilmek için bir 

otobüs firmasında hosteslik yapmaya başlar. Ancak bir süre sonra doğum zamanı gelir ve 

kimseye söyleyemediği için kendisi doğumu gerçekleştirmek zorunda kalır. Bebeği bir 
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çeşmenin kenarına bıraksa da gözetleme kulesinde çalışan bir adam onu Seher’e getirir ve 

emzirmesini tembihler. Seher, dayısının çocuğunu doğurmak ve onu beslemek zorunda 

bırakılmıştır. Bir gün ailesini ziyaret etmek yanlarına gider. Üniversiteden kız 

arkadaşlarıyla birlikte bir eve çıkmak istediklerini söylediğinde ailesinden destek görmez. 

Babasının tepkisi şu şekildedir: “Dört tane kız aynı evde kalacak. Giren çıkan belli değil. O 

kadar da değil”. Seher, dayısının kendisine tecavüz ettiğini annesine söylediğinde ise 

annesi “Niye daha önce gelmedin?” der. Ağlar. Ancak eşi geldiğinde ona durumdan söz 

etmez.  

Taşrada bilgi ve bilgi üretiminin az olması ve çok fazla önemsenmemesi neticesinde 

insanlar tecrübelerini birbirlerine aktararak bilgilerini yaymışlardır. Özellikle kadınlar bu 

şekilde ve dedikodu ile birbirlerine doğru olduğuna inandıkları bilgi ve çözüm yollarını 

aktarırlar. Kayhan’a göre bu durum kadın kimliğinin gelişiminin önündeki en büyük 

engeldir. Sorunlar bu şekilde çözülemediği için vazgeçmişlik, inançsızlık ve sonuçta 

yılgınlık ile kabullenmişlik de taşrada kadınlar arasında yaygındır (2010b, s. 293). Kadınlar 

için “kapalılık” ve “mahkûmiyet” anlamlarına gelen taşra (Suner, 2005, s. 313), genç 

kadınlar için de taşralılar tarafından dikkat çektikleri için temkinli olunması gereken bir 

coğrafyadır. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ta Nihal, bundan dolayı sert bir 

görünüm çizer. Bu filmde kadınların ev içi kıyafetlerine göre dışarıda giydikleri 

kıyafetlerinin daha “kapalı” olduğu görülür. Zira kapalı giyinmediği durumda Vurun 

Kahpeye filmindeki Aliye gibi halk tarafından ayıplanabilir. Aliye, başörtüsünü kasaba 

kadınları gibi omuzlarına kadar indirmediği, sadece saçlarını kapattığı için kasabalılar 

tarafından “başı açık”, “yüzü gözü açık namahrem” olarak nitelendirilir. 30  Taşrada 

                                                             
30 Öyle ki, Aliye öğretmenle birlikte kasabada öğretmenlik yapan kadın dahi Aliye hakkında 

“çarşıdan çocuklarla yüzü gözü açık” geçtiğini, “halkın taassubuna dokun”duğu için kendisine 

–galiba- hücum ettiklerini anlatır. 
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kadınların eşlerine herhangi bir konuda karışması da az rastlanan durumlardan biridir. 

Vavien’de Sevilay, Celal’e herhangi bir konuda karışamaz. Celal kendisine soru 

sorduğunda bağırdığı için artık ona nereye gidip ne yaptığı hakkında soru da soramaz 

olmuştur. Ev ve ev içi sorumluluklar özellikle taşrada kadına ait iken Vavien’de Sevilay bir 

partinin hayır işleriyle uğraşan, kadın kollarında aktif olarak görev alan bir konumdadır. 

Gölgesizler’de ise köyün tek otoritesi mutlak bir şekilde muhtar olmasına rağmen 

kadınların da belli konularda seslerini duyurmaya çalıştığı, tepki gösterdikleri görülür. 

Cennet, oğlunu dövdüğü için muhtara tepkisini sert bir biçimde gösterir ve köylüden de 

kendisini destekleyenler olur. Kadın bedeninin sömürülmesi üzerinden yürüyen kurulu 

düzende pek çok kadın daha çok küçük yaşlardan itibaren istismara uğrar. Gramofon 

Avrat’ta oturak âlemlerinde dans eden Cemile erkeklerin kendisini izlediği bir cinsel 

objedir. O dans ederken onu dikkatlice seyreder, yedirdiği yiyecekleri yer, içirdiği 

içecekleri içerler. Ancak âlem bittikten sonra da onu elde etmek isterler. Bunun için şiddete 

dahi başvuranlar olur. Cemile, kendisine musallat olan bir adamı öldürdüğü için hapse 

giren Murat’ı görmek, ona ihtiyacı olan şeyleri götürmek için sık sık cezaevine ziyaretine 

gider. Belki onun yüzünden hapse girdiği için vicdan azabından, belki kendisini 

sevdiğinden, belki de anaç duygularla ona yardımcı olmak ister. Hatta filmin sonunda bir 

genelevde çalışmaya başladığı, yine Murat’a yardım ettiği dış sesten duyulur. Belki de para 

kazanabilmek ve ona destek olabilmek için bu işe girmiştir. İncelenen filmlerde de hayat 

kadınlarının olduğu görülmüştür. Soğuk filminde, ülke dışından para kazanmak için gelen 

ancak öldürülen; Vavien’de taciz edilen, Hayat Var’da ise bir balıkçı tarafından bir kayık 

ile büyük gemilere pazarlanan hayat kadınları ve daha on bir yaşında istismara uğrayıp 

yaşamının devamında hayat kadınlığı yapan bir kadın karakter görülür.  

Pek çok taşra filminde kadınların ezildiği, ağır sorumluluklar yüklendiği, şiddete 

maruz kaldığı görülür. Ancak çoğu taşra filmindeki erkek karakterlerin aksine, Dilber’in 



98 
 

Sekiz Günü’nde Mehmet (Fırat Tanış), eşi Dilber’e (Nesrin Cavadzade) oldukça iyi 

davranır.  

2) Erkek: Taşranın Efendisi 

Ataerkil yapı kadınların toplumsal rol ve görevlerini belirlediği ve kontrol ettiği gibi 

erkekleri de kontrol eder. Buna göre erkekler her zaman güçlü, otoritesi sağlam, sözü 

dinlenen, duygusal olmayan bir yapıda görünmek durumundadır. Bu kalıplara uymayan 

erkekler ataerkil toplum tarafından garipsenir veya dışlanır. Dolayısıyla bazı erkeklerin, 

öyle hissetmediği veya düşünmediği halde toplumun kendisinden beklediği gibi sert, 

duygusal olmayan ve otoriter görünmeye çalıştığını söylemek mümkündür. İnsanlar 

karşısında belli “performans”lar sergileyen bireylerden söz eden Erving Goffman, bu 

bireylerin kendilerini gözlemleyen insanların kendileri hakkında nasıl bir fikir içerisinde 

olmalarını istiyorlarsa ona göre davranışlar sergilediğini söyler (2014, s. 27-40). 

Davranışların yanı sıra, giydikleri kıyafetler, saç ve sakal tıraşı ile aksesuarları da bu role 

uygun olarak özenle seçilmiştir (Özarslan, 2018). Bu tarz performatif davranışlar, yalnızca 

bu grup erkeklerde değil, toplumun pek çok farklı kesimindeki erkeklerde ve kadınlarda da 

görülebilmektedir. Yozgat Blues’da Yavuz, kendisini mesleğine fazla kaptırması, 

mesleğine duyduğu saygı, yıllardır o mesleği yapmanın verdiği bir alışkanlık ve o rolün 

kendi üzerine adeta yapışması sonucunda, sahnede olmadığı zamanlarda da sahnede, bir 

performans sergiliyor gibi dikkatli bir şekilde hareket eder. Davranışları, sözleri ve 

eylemleri oldukça seviyeli ve özenle seçilmiş gibidir. Peruk taktığını söylemediği veya 

bilmesini istemediği öğrencisi Neşe ile birlikte kaldıkları süit odada ona peruksuz 

yakalanmamaya çalışır. Ruj bulaşan gömleğine fazlasıyla titiz davranarak lekeyi çıkarmaya 

çalışır, çıkaramayınca aynı gömlekten arar, bulamaz, bu durumda aynı kumaştan arar bulur 

ve aynı modelde bir gömlek diktirir. Aslında leke küçük olsa da ayrıntıların sahnede belli 
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olduğunu, seyircinin affetmeyeceğini söyler. Ancak Yavuz aynı titizliği Neşe’nin taşan 

rujuna da gösterir. Sosyal ve iş yaşamında girişken olmayan ve oldukça durgun bir 

karakterdeki Yavuz, karşılaştığı toplumsal iktidar baskısı altında kendi bedensel varlığıyla 

yüzleşme konusunda sıkıntı yaşar. Bugünün toplumunda bedensel varlığın daha ziyade 

kurulmuş bir duruma karşılık geldiği göz önünde bulundurulduğunda, bedenin nitelikten 

çok nicelikli bir varlığa, ölçülü biçimli bir forma indirgendiği de düşünülürse, Yavuz’un 

kendi bedeniyle yüzleşememesi daha anlaşılır olmaktadır. Yavuz’un peruğu bu noktada bir 

“güç simgesi” olarak ele alınabilir (Erez, t.y.). Yaşadığı çevreye göre entelektüel anlamda 

oldukça donanımlı görünen Kâmil’in de performatif bir karakter olduğu söylenebilir. Şiir 

dinletilerine katılması, radyoda programlar yapması ve her iki yerde de şiir okuması, 

roman yazmasının yanı sıra fular ve yüzük takması da performatif davranışlarına örnek 

gösterilebilir.  

Vavien’de Celal, bir taşralı olarak, Özarslan’ın işaret ettiği türden bazı sınırları 

aşmaya imkân tanımayan “ilişkisellikler tarafından yaratılan klostrofobi” ve beraberinde 

getirdiği “sıkıntılı duygulanımlar” (2018, s. 36) içerisindedir. Karısını, çocuğunu, hatta 

işini sevmeyen, yaşamından memnun olmayan Celal, kendi yaşamından ve beraberinde 

getirdiği haletiruhiyeden ancak pavyona gidip Sibel’le “sadece konuşarak” sıyrılabileceğini 

düşünmektedir (Celal, bir gece pavyon çıkışı Sibel’in evine gitmiş, ısrarla içeri girmek 

istemiştir. Fiziksel bir temas kurmak istemediğini, sadece konuşmak istediğini söylemiştir). 

Erkekler için pavyon çalışanı kadınların arzulanabilir olmasını sağlayan şeyin “modern” ve 

“kentli” görünümleri olduğu söylenebilir (Özarslan, 2016, s. 155). Hiç sevgilisi olmadan, 

görücü usulüyle evlenen Celal için, ışıltılı elbiselerle pavyonda çalışan Sibel, “ev kadını” 

karısı Sevilay’dan daha çekici görünmektedir. Filmin başında Celal’in arkadaşının ona 

telefonundan gösterdiği pavyona yeni gelen şarkıcı kadınların giyimi de Sibel’in giyimi 

gibi, Sevilay’ın giyimine göre oldukça “açık” ve “kadınsıdır”.  
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Erkekler, erkeliklerini kaybetme endişesi yaşadıklarından, erkekliklerini yaşadıkları 

topluma kanıtlamak için belli davranış kalıpları göstermek durumundadır (Kandiyoti, 

2013, s. 82). Erkekler tarafından gerçekleştirilen bu davranışlar toplumun zaman içerisinde 

kendilerine öğrettiği roller ile şekillenmiştir. Bu rollere göre erkek çevresine daha sert, 

dayanıklı ve hükmedici görünmek durumundadır. Kadın ise daha naif, daha yapıcı ve 

itaatkâr olmak durumundadır. Toplum tarafından oluşturulan toplumsal cinsiyet (gender)31, 

biyolojik cinsiyete (sex) ek olarak toplum tarafından sağlanan sosyal ve sembolik 

anlamların toplamını ifade etmektedir. Ayrıca ataerkil yapı içinde kadının yerinin erkeğe 

göre ikincil konumda olması yanı sıra bu yapılanmada kadınlar gibi erkekler de baskı 

altına alınmaktadır (Çeliker, 2011, s. 99). Toplumsal cinsiyet kültürle birlikte ortaya çıkar. 

Toplum tarafından eril ve dişil olarak nitelendirilen her şey o toplumdaki bireylere doğal 

gibi görünse de toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyet gibi bireylerin doğuştan getirdiği bir 

şey değil, toplumsal bir süreç neticesinde oluşturulur (Wood, 2013, s. 26). Ataerkil düzenin 

sağlanması ve devamının getirilebilmesi adına toplumsal cinsiyet mekanizmalarının 

sağlam kurulmuş olması gerekmektedir. Türkiye taşrasındaki toplumsal cinsiyet algısına 

göre kadın kuaförü olabilecek kişi yine bir kadındır. Erkekler ise yalnızca erkek 

berberi/kuaförü olabilirler. Taşrada kadın kuaförü olmak isteyen bir erkek, tıpkı Sabri’nin 

Yozgat Blues’da taşralı kadınlardan gördüğü gibi bir tepki görebilir. Toplumsal cinsiyete 

                                                             
31 Toplumsal cinsiyet, “sosyal bilimlerde cinslerin bir biyolojik ve fiziksel özellik olarak tarif 

edildiği cinsiyet yaklaşımına alternatif bir kavram”dır (Cengiz, Tol & Küçükural, 2004, s. 50). 

Bu kavram, "cinsler arasındaki eşitsiz ilişkilerin toplumsal bağlamlarına ve anlamlarına dikkat 

çekerek, cinsiyetin sadece biyolojik bir özellik olarak algılanmasını reddeder" (Sancar, 2009, s. 

176). Toplum, birtakım ön kabullerle bireyleri küçüklüklerinden itibaren belli kalıplar 

içerisinde yetiştirir. Ömürleri boyunca bu kalıpların içerisinde kalmaları için de bireyleri 

kontrol eder ve gerektiğinde uyarır. “Kendisini etkileşim yoluyla” oluşturan toplumsal cinsiyet, 

bir “rol” değil, bir çeşit sosyal eylemler ürünüdür (West&Zimmerman’dan aktaran Gön, 

2015, s. 140). 
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göre bir kadın ailesine mutluluk vermelidir. Bu bakış açısı ile Vavien’de Sevilay için 

Celal’in ağzından dökülen sözlerde fark edilir. Celal’e göre Sevilay’ın kimseye bir hayrı 

dokunmuyordur. Filmde dikkat çeken bir diğer durum ise Sevilay’ın Celal’e ördüğü koyu 

sarı/hardal rengi hırkanın Celal tarafından “kadın şeysi” olarak adlandırılmasıdır. 

Toplumsal cinsiyet kalıplarına göre kadınlar ve erkeklerin giysileri birbirlerinden farklı 

renkte olmalıdır. Bebekliklerinden itibaren erkekleri mavi, kızları ise pembe renkle 

donatma, giydirme eylemleri toplumsal cinsiyetin ağır bastığı toplumlarda görülmektedir.  

Beş Vakit’te ise son derece agresif olan dede (Cüneyt Türel), iki oğlunu sürekli 

azarlar, onlardan memnun olmadığını dile getirir. Yıldız annenin (Nihan Aslı Elmas) 

dediğine göre onun babası, dedesi ve ataları da hep kendisi gibi sinirlidir ve ona kalırsa, 

her erkek eninde sonunda babasına çekecektir. Öngördüğü gibi, dedenin imam olan oğlu 

(Bülent Emin Yarar), büyük oğlunu sürekli azarlar, cezalandırır ve kendisine şiddet 

uygular.  

3) Muhtar: Devletin Köydeki Temsilcisi 

Muhtar, köy ve köylüler için devleti temsil ettiğinden onun otoritesi karşısında boyun 

eğilir. 32  Köydeki yetkili kişi olarak muhtar, köy ile ilgili her konuda tek iktidar 

konumundadır.33 Bu hiyerarşik durum taşradaki ilişkileri de etkiler. Pamuk, taşrada insan 

ilişkileri, hukuk, demokrasi, siyaset ve özgürlük düşüncesi gibi kavramların şehirlere göre 

farklılık arz ettiğini söyler. Taşra Türkiye'nin sınırları içinde olsa da başka bir ülke gibidir 

                                                             
32  Muhtar, 1924 yılında çıkarılan köye tüzel kişilik tanıyan yasa ile birlikte köy adına 

hükümetle iletişimi kuran mekanizma olduğu için önemi daha da artmıştır (Mardin, 1990, s. 

56). 

33 Bunun yanında muhtar köyde yalnızca köydeki siyasî otorite olan “muhtar” kimliğiyle var 

olmaktadır. Zira köylünün kendisine adıyla hitap ettiği film boyunca duyulmaz. Köylü ona 

yalnızca “muhtar” diye hitap eder. 
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(2018, s. 386). Bu devletin çok az uğradığı yerde insanlar onun gölgesini, muhtarı, 

kendisinden çekinerek ve korkarak benimser. Bir Zamanlar Anadolu’da filminde ise 

hiyerarşik yapılanma muhtarın (Ercan Kesal) savcıya (Taner Birsel) ricasında görülür. 

Evlerine gelen savcıya yemek yedikleri esnada bir meramını aktarır: köyün mezarlığının 

duvarının yapılması için ödeneğin çıkmadığını, bunun için savcı kaymakam ile durumu 

görüşürse bir çözüm olabileceğini söyler. Köyün ihtiyaçları ve onların önceliği ise savcının 

pek umurumda görünmemektedir. Gölgesizler’de ise Bir Zamanlar Anadolu’da filminde 

var olan muhtardan farklı bir muhtar karakteri görülür. Taşranın üzerinde ekonomik, 

siyasal ve kültürel hegemonya kuran ve onu daima ezen bir merkez gerçekliği (Özensel, 

2013, s. 34) Gölgesizler’de muhtar karakterinde ve köy halkında gözlemlenebilmektedir. 

Köylü yalnızca Cennet’in oğlunun Güvercin’i kaçırdığından şüphelendiği için onu 

sorgularken döven muhtara, evine gidip genci salıvermesini isterken tepki gösterir. Bunun 

dışında, Cennet’ten başka muhtara karşı gelen de yoktur. Muhtar ise hem otoritesini 

sağlamlaştırmak hem de sarsmamak için oldukça sert tavır takınır. Pekdemir’in belirttiği 

gibi, hâkim sınıfların mikro siyasetçisi olarak taassup ve sömürünün tarafındadır (2005, s. 

82). Filmde merkezin ilgisini çekmeyi ve muhatap alınmayı çok isteyen bir taşra, köy 

vardır. Taşrada olduğu gibi, bu filmdeki köyde de karar alma mekanizması merkezdir. Köy 

ile ilgili herhangi bir durum veya sorun merkeze (“ilçe”) danışılmak durumundadır. Köyde 

birileri kaybolur, merkeze bildirilir, ancak merkez tarafından da bir çözüm bulunmaz. İyice 

çıkmaza giren muhtar ise çareyi intihar etmekte bulur.  

4) Çocuk: Taşranın Fısıltısı 

Taşradaki çocukların da anlatıldığı filmlere örnek olarak Şellale, Beş Vakit, İki Dil 

Bir Bavul, Bal, Kuzu, Sivas, Koca Dünya, İftarlık Gazoz, Aydede, Hayat Var ve Kasaba 

gösterilebilir.  Adı geçen filmlerde çocukların dünyasıyla ilgili çeşitli ipuçları göze çarpar. 
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Şellale’de babasından sürekli şiddet gören erkek çocukları tıpkı babaları gibi davranmakta, 

onlar da kız kardeşlerine şiddet uygulamaktadır. Şellale’de sürekli azarlanan, dövülen 

çocuklar; Beş Vakit’te babasının psikolojik ve fiziksel şiddeti ile büyüyen Ömer (Özkan 

Özen); gezmeyi, dolaşmayı sevdiği için annesinin deyişiyle tüm gün “kız haliyle dağlarda” 

dolaşan, kendisine yüklenen sorumlulukların yanı sıra okuluna devam etmeye çalışan 

ilkokul öğrencisi Yıldız (Elit İşcan); ağaçtan birkaç tane fıstık kopardığı için dövülen 

kimsesiz çoban Davut (Tarık Sönmez); İki Dil Bir Bavul’da bilmedikleri dili köye yeni 

gelen öğretmen sayesinde öğrenmeye çalışan çekingen çocuklar; Kuzu’da ise kardeşi 

Mert’i (Mert Taştan) kıskandığı için onun sünnet töreninde ailesi kuzu alamazsa Mert’in 

kurban edileceği yalanını söyleyerek Mert’i çok korkutan ablası Vicdan (Sıla Lara 

Cantürk); Sivas’ta hoşlandığı kıza derdini açamayan Aslan (Doğan İzci); Koca Dünya’da 

birbirlerinden ayrılmak istemeyen, babalarını arayan iki kardeş; İftarlık Gazoz’da tutulan 

orucu bozmanın çok büyük günah olduğunu ve bu durumda altmış bir gün oruç tutulması 

gerektiğini imamın anlattıklarından duyan ve orucunu bozmak zorunda kalıp sonra çok 

büyük bir vicdan azabı duyan Adem (Berat Efe Parlar); Aydede’de babasız ve sevgisiz 

büyüyen, annesinin de kendisiyle yeterince ilgilenmediği, arkadaşlarıyla sürekli kavga 

eden ve öğretmeninden şiddet gören, öldükten sonra aydede olduğunu sandığı dedesine 

bisiklet sürerek ulaşabileceğini sanan ilkokul çağındaki Bekir (Bilal Zeynel Çelik); Hayat 

Var’da tıpkı onun gibi öğretmeninden dayak yiyen, azar işiten ve sınıf arkadaşlarının 

dışladığı on üç yaşındaki Hayat (Elit İşcan)34 ve Bal’da babasıyla fısıldaşarak iletişim 

                                                             
34 Kimsenin kendisiyle arkadaşlık kurmadığı Hayat’ın annesi ve babası ayrıldığı için ilgisiz 

ve sevgisiz büyümüş, çocukluğunu yaşayamamış ve pek çok maddî-manevî imkândan 

yoksun büyümeye çalışmaktadır. Ergenlik çağına yeni girdiği, hâlde parmağını emen, 

henüz bebek olan üvey kardeşinin salıncağına oturup emziğini ağzına alan, sürekli 

mırıldanan, babasının kendisine aldığı şarkı söyleyen oyuncağı görünce mutlu olan bir 

çocuktur. Hayat mecbur kalmadıkça konuşmaz ve insanlarla diyalog kurmaktan kaçınır. 
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kurabilen, annesinden ve diğer insanlardan çok fazla çekinen, hatta okumayı söktüğü hâlde 

sınıfın ortasında sesli bir şekilde metin okuyamayan Yusuf’un (Bora Altaş) ve daha 

nicelerinin sessiz cümleleri vardır.  

Yılmazkol, Tatil kitabı (Ali), Babam ve Oğlum (Deniz), Karpuz Kabuğundan 

Gemiler Yapmak (Recep ve Mehmet), Süt ve Bal (Yusuf), Mommo Kız Kardeşim (Ahmet 

ile Ayşe) filmlerinde taşranın "çocuk bakış açısıyla” “yeniden inşa edildiğini söyler (2011, 

s. 70).  Taşrada çoğu zaman çocuklar çocukluklarını yaşayamaz, hele kız çocukları 

büyüklerin müdahalesi ile haddinden erken büyümek zorunda kalır. Bunlardan biri, 

Tereddüt’te ailesinin mahkeme kararıyla yaşını büyütüp okuldan aldırdığı35 ve kendisinden 

oldukça büyük bir adamla evlendirilen Elmas; diğeri ise Koca Dünya’daki Zuhal’dir 

(Ecem Uzun). Zuhal’in üvey babası onu öz abisi ile görüştürmek istemez, çünkü Zuhal’i 

evlendirmek niyetindedir. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ta çocukluk çağındaki 

Recep ve Mehmet’in hayallerinin peşinden gittiği, büyüklerinden destek göremeseler de 

çabalamaya devam ettikleri ve amaçları için de kendi paralarını kazandıkları görülür. Yaz 

tatilini bunun için değerlendiren iki arkadaş, Recep’in başarısız olan ilk aşk tecrübesiyle ve 

Recep’in annesinin kullandıkları filmleri tekrar tekrar yakmasıyla üzüntüye kapılırlar. 

Yetişkinlerin dünyasından farklı olarak çocuk dünyası daha az gerçekçi, hayallerinin 

peşinden koşmakta daha aceleci ve isteklidir. Hayal dünyası çok daha geniş olan 

                                                                                                                                                                                         
Sadece babası kendisine oyuncak bebek aldığında güldüğü görülür., İkinci evliliğini yapan 

annesinin yanına arada bir gitse de üvey babası da annesi de onu pek istemez. Arada bir 

dedesinin gönderdiği bakkal dükkânında tecavüze uğrar. Sürekli dışlanan, alay edilen ve 

ötekileştirilen Hayat, insanlara ve hayata duyduğu öfkeyi evlerinin yakınındaki yeşillik 

alanda gördüğü hindilerden çıkarır.  

35 Çocukluk çağını hızla aşmak zorunda bırakılan Elmas, karşı komşusu olan lise öğrencisi bir 

genç kızın dans edişini, kardeşiyle oynamasını imrenerek izler. Belli ki ailesini ve kardeşini 

çok özlemiştir. 
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çocukların gerçeklik algısı da farklı bir hâl almaktadır. Filmde Recep, Mehmet ve Deli 

Ömer filmlerini sakladıkları yere giderken ellerinde gaz lambasıyla sokaktan geçen 

kadınlar görünür. Kadınların duvarlardaki gölgesi ise bir çocuk algısına göre karanlıkta 

korkunç gelebilir. Daha sonraki bir sahnede annesinin filmleri yaktığı yerde yine siyah 

giyinmiş kadınlar kazanda ve ateşte bir şeyler pişiriyorlardır. Bu sahne kazanda bir şeyler 

kaynatan, fırında ekmek pişiren kadınları da gösteriyor olabilir, bir çocuğun gözünden 

büyü yapımını da gösteriyor olabilir. Vavien’de ise ergenlik çağındaki Mesut ailesinden 

sevgi görmez, büyükleri tarafından anlaşılamaz. Babası, Mesut’u azarlayan, Mesut’un da 

kız arkadaşına söylediği gibi, onu sevmeyen biridir. 

5) Aydın: Taşranın “Garip” i 

Yozgat Blues’da aydın olarak Kâmil, radyoda program yapan, şiir okuyan, şiir 

dinletileri düzenleyen ve roman yazan bir karakterdir. Kamil aynı zamanda belediyenin 

kültür etkinliklerini organize etmekte, “düşe kalka sanat” yaptığını anlatmaktadır; 

çevresinde bir takipçi kitlesi vardır; ancak taşra halkından ayrı biçimde bir entelektüel 

olarak yaşadığı çevrede kendisini diğer insanlardan farklı hisseder. Şehre Yavuz ve Neşe 

geldiğinde, onlarla tanışıp şarkılarını dinlediğinde çok mutlu olur, herkesin bu müziği 

dinlemesi gerektiğini söyler. Müzik öğretmeni olan Yavuz ise Kâmil’e göre çok daha 

sessiz ve içine kapanık bir karakterdir. Hem edebiyatta hem de sinemadaki yaygın 

temsiline uygun olarak taşrada entelektüeller ile halk arasında olduğu söylenen “boşluk” ve 

“yabancılık” vurgusu bu filmde de söz konusudur. Bozkurt, taşra entelektüellerinin 

muktedirler tarafından daima “öteki” olarak görüleceğini söyler. Entelektüeller “yabancı”, 

“dışarlıklı” ve “merkeze uygun olmayanlar” olarak görülür (2004, s. 76). Tıpkı 

Gölgesizler’de şiir yazan, zamanını bu tür entelektüel uğraşlarla geçiren Cennet’in oğlunun 

karşılaştığı muamele gibi. Halkın çoğunluğundan farklı düşünen ve farklı yaşayan kişiler 
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taşrada garipsenir ve dışlanır. Köyün en güzel kızı kaybolduğunda ise herkesten farklı 

yaşayan, hiçbir delil olmasa dahi sırf şiir yazmakla uğraştığı için kızı kaçıranın Cennet’in 

oğlu olduğu düşünülür ve kendisi darp edilir. Taşra, anlamlandıramadığı durum ve kişilere 

şüphe ile yaklaşmaya alıştırmıştır kendisini. Bu şüphenin sağlam bir dayanağının olup 

olmadığı ise o kadar önemli değildir.  

6) İmam: “Yerel Etkili Kişi” 

Mardin’in “yerel etkili kişi” (1999, s. 44) olarak ifade ettiği imam, taşra halkı için 

güvenilen, kendisine inanılan, danışılan bir kişidir. Beş Vakit’te iki erkek çocuğu olan 

imam, küçük oğluna çok iyi davranırken büyük oğluna sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet 

uygular. Öyle ki, oğlu onu öldürebilmek için türlü plânlar yapar. Ancak imam, köy 

kahvehanesinde kurulan mecliste köyün muhtarı ile birlikte sözü geçen, kendisine 

danışılan bir yetkili konumundadır. The İmam’da geçici bir süreliğine imamlık vazifesi 

yapmak için köye giden Emrullah, saçları uzun olduğu ve motosiklet kullandığı için köylü 

tarafından garipsenir. Böyle bir dış görünüşü olan imam görmeyen köylü, kendisine 

başlarda pek güvenemese de onu tanıdıkça güvenecektir. Muhafazakârlık ve bağnazlığın 

yaygın olduğu bu köyde vaazları ve örnek bir insan olmasıyla köylünün takdirini 

kazanacaktır. İftarlık Gazoz’da ise yine fikrine danışılan, sözü sayılan, saygı duyulan bir 

imam karakteri vardır. Kış Uykusu’nda oldukça yoksul ve muhtaç durumda olduğu için 

otele yürüyerek giden, çorapları kokan ve ayakkabıları çamur içinde kalan imam, bir din 

adamı olduğu için daha temiz olması gerektiğini düşünen Aydın (Haluk Bilginer) 

tarafından ayıplanır. Gölgesizler’de, insanların acizliğinden faydalanan, bunun için de dini 

kullanan, gayrimeşru ilişki yaşayan ve büyü yapan bir imam karakteri vardır. Bu karakter, 

taşralıların kendine duyduğu güveni suistimal eder. Kadriye, uzun zamandır kaybolan 

kocasından bir haber alabilmek için imamdan yardım ister, ancak imam kendisiyle birlikte 
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olmak için onu ikna eder. Ahlat Ağacı’nda ise farklı görüşlere sahip iki –zıt- imam 

karakteri görülür. Veysel (Akın Aksu), İslam’ın biraz daha katı yorumunu benimsemiş bir 

imamdır. Ancak aldığı borcu ödemeyen, insanların sözünü sıkça kesen ve baskın olmaya 

çalışan, farklı fikirlere açık olmayan bir karakterdir. Onun liseden arkadaşı Nazmi (Öner 

Erkan) ise daha ılıman, İslam’ın çağdaş düzene uygun hâle getirilmesine sıcak bakan, 

yapıcı bir karakterdir.  

7) Deli: Her Köyde Bir Tane 

Zihinsel veya fiziksel engeli veya bir hastalığı sebebiyle yaşamına diğer insanlar gibi 

bir gündelik rutinle devam edemeyen, bir işte çalışamayan ve düzenli bir yaşam 

kuramayan bazı bireylere taşrada “deli” adı verilir. Bazısı “ermiş”, bazısı da “aklı kıt” 

olarak düşünülür. Kimi taşrada söz hakkı dahi tanınmayan “deli”ler, kimi taşrada 

görmezden gelinen kişilerdir. Genellikle taşra halkı kendilerine karşı korkuyla karışık bir 

saygı da duyar. Çünkü onların Allah tarafından korunduğu ve kendisine zarar verenin 

Allah tarafından cezalandıracağını düşünürler. Taşradan merhamet görür, halk tarafından 

korunurlar. İncelenen filmlerden Kasaba, The İmam ve Dilber’in Sekiz Günü’nde bir “deli” 

karakteri görülür. Kimisi, The İmam’daki “deli” gibi sürekli aynı sözleri tekrarlar, kimisi 

ise Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’taki Deli Ömer gibi büyükler tarafından (berber) 

kendisine gülünse de çocukların dostudur. Gölgesizler’de ise muhtar tarafından 

dövüldükten sonra sık sık “Kar neden yağar, kar?” diye bağıran Cennet’in Oğlu, köylüye 

göre “deliler milletine karışmış”tır. Artık köylü ona karışmaz, onunla ilgilenmez. Bu 

filmde olduğu gibi bazı sözleri ve soruları sık tekrarlamaları ile taşra halkının da zaman 

zaman o şeyler üzerine düşünmesini sağlayabilirler. Cennet’in Oğlu karın neden yağdığını 

sorduğunda bunun köy halkında karşılığı bir an duraksama ve düşünme olur. Deli, bir 

karakter olarak özellikle köy filmlerinin pek çoğunda görülür. Karpuz Kabuğundan 
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Gemiler Yapmak’ta Deli Ömer, Ejder Ulutaş’ın toplumsal bir tip olarak ele aldığı deli 

karakterinde duygu durumunun dalgalı olması, hislerini uçlarda yaşaması ile filmde 

görülür (2017, s. 217). Öyle ki, Recep ve Mehmet’in, kendisinin ölen nişanlısını 

canlandırabileceğini sanır, tüm gece onların gelmesini, nişanlısını canlandırmasını bekler. 

Çocuklar gelmediklerinde ise sinirlenip tüm ekipmanları parçalar, dağıtır ve nişanlısının 

mezarına giderek ağlar. Taşrada, köyde ya da mahallelerdeki delilere halk karışmaz, 

onların yaptığı eylemleri de sorgulamaz ve kendilerini bundan sorumlu tutmaz. Deliler 

insanlar için adeta görünmezdir. Recep ve Mehmet de yaptıkları için Deli Ömer’e kızmış 

ve küsmüş gibi görünseler de ona bağırdıkları veya onunla tartıştıkları görülmez. Öyle ki, 

filmin sonunda iki çocuk sahili olan bir deniz fotoğrafının karşısında paçalarını sıvamış, 

denize girmiş gibi hayaller kurarken yanlarına gelen Deli Ömer de onlara katılır, Recep ile 

Mehmet’in yanına uzanıp “plaj gibisi yok” der ancak iki çocuk da kendilerine katılmasına 

itiraz etmez.  

Filmlerdeki deli karakterleri genellikle iktidarın ve otoritenin sorgulanmasına yol 

açar, çoğu zaman bu iktidar ve otoriteden azade davranırlar. Bu anlamıyla da köy filmleri 

gibi muhafazakâr bir evrenin olduğu filmlerde bu evrenin katı dünyasını yumuşatmak gibi 

bir özelliğe sahiptirler. İktidar ve otorite diğer köylüler üzerinde etkin olsa da deliler için 

aynı durum geçerli değildir. Deliler, herhangi bir şeyden sorumlu tutulmaz, dolayısıyla 

kabahatli de sayılmazlar.  

8) Yabancı: Taşranın Dışlananı 

Taşraya dışarıdan gelen biri veya uzun bir süredir ayrı olduğu taşraya dönen kişi, 

herkesin ve her şeyin kendisine baktığını, kendisini gözetlediğini görür. Taşralıları iflah 

olmaz bir gözetleyici olarak betimleyen Alver, taşranın her zaman bakan taraf olduğunu 

söyler (2017a, s. 19). Bu durumun örnekleri ise Ana Yurdu’nda kitabını yazmak için 
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anneannesinin köyündeki eve giden Nesrin’de; The İmam’da geçici olarak imamlık 

görevini yapmak için köye giden Emrullah’ta; Gölgesizler’de köyüne dönen Nuri’ye ve 

köye yeni gelen berbere köylülerin bakışlarında görülür. Yozgat Blues’da ise taşraya giden 

şehirlilere karşı taşralıların merak dolu ve sorgulayan bakışları vardır. Tıpkı Karpuz 

Kabuğundan Gemiler Yapmak’ta köylerinden kasabaya giden Recep ile Mehmet’in 

kasabadaki kızlara şaşkınlık ve merakla bakışları gibi. Recep, karpuz kabukları götürdüğü 

evin genç kızına âşık olurken, Mehmet’e göre –merakla ve uzun uzun baksa da– kasabanın 

kızları “zilli”dir ve Recep’in âşık olduğu Nihal’in ise “gözü yükseklerde”dir. Vavien’de 

taşradan şehirdeki pavyona giden erkeklerin pavyonda çalışan kadınlara ilgiyle baktığı 

görülür. Taşra da taşralı da daima merkeze odaklanır ve onu izler. Örneğin Gölgesizler’de 

köyün meydanına gelen kıvrımlı yolu gören bir kahvehane masasında oturan iki yaşlı, köye 

gelen gideni gözetler, bunlarla ilgili tahminler dahi yürütür. Taşradaki yabancıya yönelik 

bu yaklaşım Tanıl Bora’ya göre, yabancı olan her şeyi tuhaf bir bitki gibi algılayan 

“yabanî” bir hâl olarak ele alınabilir (2005b, s. 40).  

Bu hususta taşranın yabancılarla ilgilenme ve ilişki kurma şekli de ele alınmalıdır. 

Garipsedikleri yabancıyı “içgüdüsel bir sezgiyle” tanıyan taşralılar (Güneş, 2010, s. 277), 

Kayhan’a göre yeni birini veya yeni bir görüş ile teknolojiyi içselleştirmek için dirençli 

görünse de o yeni olanı kendisine benzeten, yeniden biçimlendirip kullanım alanları 

yaratan ve böylece içselleştiren bir konumdadır. Taşra, yeni olana önce şüphe ile yaklaşır, 

sonra imajına ve öykünmelerine yakışıp yakışmadığını muhakeme eder (Kayhan, 2010b, s. 

293). Bunun yanında kendisine farklı gelen kişi veya durumlara bir şekilde müdahale eder. 

Merkeze ait değişim ve dönüşümleri ise geriden takip eder ve aynen alıp kabul etmez. 

Onları kendi yapısallığı içinde dönüştürüp değiştirerek yapının içine dâhil eder (Yılmazkol, 

2011, s. 66). Taşra, gelen yabancıyı kendisine benzetmeden benimseyemez. Taşra kimi 

zaman biraz yılgın, kimi zamansa biraz kendi kaderine razı bir ruh hâli içerisinde 
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olabilmektedir. Gündelik yaşamın tekdüzeliği içinde taşraya yeni gelen birini ya da yeni 

bir görünüşü, teknolojiyi ve gelişimi içselleştirmede bir direnç gösterebilir veya onu 

içselleştirirken kendisine benzeterek yeniden biçimleyip yeniden kullanım alanları 

yaratarak içselleştirebilir. Ancak, geleneklerini ve alışkanlıklarını koruma ve sürdürme 

anlamında muhafazakâr olan taşra, genel olarak modernite ve onun yansımalarının her 

türlüsüne karşıt bir duruş sergiler (Yılmazkol, s. 62). Zira muhafazakârlıkta istikrar son 

derece önemlidir. Bu istikrarı bozmaya yönelik herhangi bir tehdit algıladığında ise 

savunma mekanizmasını devreye sokan bir taşra söz konusudur. Böyle bir durumda 

yenilikler ve farklılıklar dışlanır, istikrar sürdürülmeye çalışılır. Yakından gözetleyen, 

denetleyen, sıkıştıran, kalıplara sokmaya çalışan ve bireyi sınırlayan taşra, onun belirlediği 

sınırların dışına çıkılmasını istemez, çıkılmaya teşebbüs edildiğinde tepkisini gösterir. 

Böylece taşralıları dedikodu veya dışlanma korkusu gibi korkularla tehdit ederek kontrol 

altında tutmaya çalışır. Gölgesizler’de Cennet’in oğlu köylülerden farklı olduğu için 

potansiyel suçlu gibi görülür, suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da dinlenmez, toplumsal 

yargılardan çekindiği için artık göz önünde bulunmamaya ve dikkat çekmemeye çalışır. Bu 

filmde köye yeni gelen yabancıya temkinli yaklaşma özellikle berberin dükkânının 

bitişiğindeki kunduracının tavırlarında aşikârdır. Berber köye gelip meydandaki kahveye 

oturduğunda ona kim olduğunu sorar. Muhtar, yabancıyı meydana bakan muhtarlıktan 

görür, köye neden geldiğini sormak için yanına gider. Kunduracı, yabancının berber 

olduğunu kendisinden öğrenip muhtara söyler. Güvercin kaybolduğunda ise berbere imalı 

birtakım sorular sorar. 

Bu karakterler dışında filmlerde öğretmenler de görünür. İki Dil Bir Bavul’da, ilk 

atandığı yerde Türkçe bilmeyen Kürt öğrencilere Türkçe öğreten yeni atanmış bir 

öğretmen; Beş Vakit’te öğrencilerinin ailelerinden şiddet gördüğünü bildiği hâlde buna 

kayıtsız kalan öğretmen, imece usulü yardımlaşmanın olduğu köyde köylülerden istediği 
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yardımların karşılığı alır. Şellale’de öğrencilere zorla süt tozu içiren ve onları döven 

öğretmenler; Aydede ve Hayat Var’da ise öğrencisine tokat atan ve hakaret eden öğretmen 

görülür. İki Dil Bir Bavul’da erkek öğretmenin köy halkıyla iletişiminin iyi olduğu, Beş 

Vakit’te kadın öğretmene köy halkının sık sık ikramlarda bulunduğu, ekmek, süt, et 

gönderdiği görülür. Yine de öğretmen ile köylüler arasında bir mesafe göze çarpar. Bahsi 

geçen filmlerde taşra halkının öğretmenlere oldukça saygılı davrandığı görülür. Vurun 

Kahpeye’de ise Anadolu halkı için canını vermeye hazır olduğunu söyleyen, ancak 

kasabada çoğunluğun istemediği, iftiralar attığı (düşman kuvvetlerinin komutanı ile birlikte 

olduğunu düşünürler) ve filmin sonunda sopalarla vurarak öldürdüğü bir öğretmen vardır. 
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E) TAŞRANIN MEKÂNLARI 

Taşrada mekânın birey üzerindeki belirleyiciliği her zaman ağır basar. Bu küçük 

coğrafyada insanlar birbirlerini tanır, gözlemler ve kimin neler yaptığını bilir. Mekân, 

iktidarların tarihsel dönem boyunca kontrol ve disiplin altında tutmaya çalıştığı, ancak 

halkın da örgütlenmek ve örgütlenmelere karşı birleştiği mücadele alanı olmak gibi bir 

işleve de sahiptir (Öztürk, 2005, s. 20). Taşrada öncelikle daha çok kadınların vakit 

geçirdiği evler, ikinci olarak ise köy meydanları, kahvehaneler, berber dükkânları, 

meyhaneler ile pavyonlar incelenmeye değer görülen mekânlar arasındadır. Taşrada, 

çalışmayan kadın genelde evde, ev işleri ve çocuk bakımı gibi sorumlulukları üstlenmek 

durumunda kalan bir konumdadır. Erkeğin ise evi geçindiren, genellikle evin dışında olan 

ve çalışmıyorsa dahi evde uzun süre bulunmayan, dışarıda farklı mekânlarda sosyalleşen 

bir konumu vardır. Ev içindeki ilişkiler ataerkil bir biçimdedir ve sorumlulukların büyük 

kısmı kadında toplanmıştır. Evin erkek çocuğu, babasını örnek aldığından genelde 

annesine yardımcı olmaz, kız çocuğu ise annesine yardım etmediğinde ayıplanır ve kınanır. 

Çünkü o da büyüdüğünde annesi gibi evi “çekip çevirmeli”, görevlerini yerine getirmelidir. 

Taşrada kadınlar genellikle evlerinin içinde, komşu ziyaretleri ile veya evlerinin önünde, 

su şebekesinin olmadığı köylerde çeşme başlarında sohbet ederek ve tarlada çalışırken 

sosyalleşirler. Erkekler ise kahvehane, berber dükkânı, meyhane, pavyon gibi daha çok 

evin dışında farklı mekânlarda sosyalleşirler. 

Evin mahremiyetinin oldukça önemsendiği köylerde evlerin mimarisinin de dışarıdan 

görülemeyecek şekilde yapıldığı dikkat çekmektedir. Örneğin Karpuz Kabuğundan 

Gemiler Yapmak’ta Nezihe’nin evinin bahçeye açılan bir dış kapısı vardır. Bu kapı ve 

devamındaki duvar ile evin içinin görünmemesi sağlanmıştır. Dolayısıyla kadınlar evin 

içinde dışarıda giydikleri kıyafetlere göre daha açık kıyafetlerle dolaşabilir, evin 

bahçesinde de o şekilde oturabilirler.  



113 
 

1) Kahvehane 

Bora’nın “taşranın geleneksel ortak mekânları” (1996, s. 103) olarak ifade ettiği 

kahvehaneler, taşrada öne çıkan mekânlardan biridir. Erkeği kadın yaşantısından ayıran 

ataerkil sistem, iki cinsiyete de ayrı sosyalleşme mekânları sunar (Polat, 2008, s. 156). 

Buna göre kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle sosyalleşmek durumundadır.  “Cinsel 

kimliğin inşası aile içindeki sosyalizasyonla” başlar ve hemcinsler ve karşı cinslerle 

ilişkiler içinde belirlenir. “Kadınlığı belirleyen”, çoğunlukla “erkek olmamak” iken, 

“erkekliği belirleyen” ise “kadın olmamak”tır. “Cinsel kimliğin sınırları, diğer cinsin ve 

ona ait özelliklerin dışlanmasıyla belirlenir. Bu sınırların korunabilmesi için farklı 

cinsiyetteki bireylerin ayrı mekânlarda sosyalleşmeleri gerekmektedir. Toplum, belli bir 

yaşa gelen bireyden “cinsel kimliğine uygun” yaşamasını bekler. Pek çok kültürde erkeğin 

geleneksel olarak kamusal alanlarda hâkim olması, yalnızca erkeklerin girebileceği 

mekânların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle kırsal bölgelerde -vakit geçirecek 

yerlerin sınırlı olmasından da kaynaklı- erkekler bu mekânlarda sosyalleşme imkânı bulur. 

Bunun yanında kahvehaneye gitmek “erkekliğin gereği” olarak görüldüğünden, bazı 

erkekler kendilerini kahvehaneye gitmeye mecbur hissedebilir (Polat, 2008, s. 147). 

Kadınların girmediği, çoğunlukla işsiz ve yaşlı erkeklerin müşterisi olduğu bu mekânlar 

onların sosyalleştiği, hemen hemen her konuda sohbet ettikleri yerlerdir. Taşradaki 

gelişmeler ve olaylar bu mekânlardan takip edilir. Kahvehaneler, genellikle köylerin 

meydanlarında, bir geçiş yolu üzerindedir. Böylelikle köye gelen-giden, köyde kimin 

nereye gittiği ve neler yaşandığına dair takip etmeye elverişli bir konum sunar. Taşralı 

erkekler bu kahvehanelerde oturup zaman geçirir, oyun oynar, sohbet eder, dedikodu yapar 

ve dışarıyı seyreder.  

Türkiye’de kahvehanelerin tarihsel geçmişini işlevleriyle birlikte ele alan Öztürk 

(2005), ilk kahvehanelerde ekseriyetle seçkinlerin sohbet etmek, satranç ve dama oynamak, 
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kitap ve şiir okumak, hikâye anlatmak gibi türlü şekillerde vakit geçirdiklerini, zamanla 

seçkin insanların dışında halkın da müdavimi olduğu bu mekânlarda çeşitli sohbetlerin 

edildiğini, oyunların oynandığını, ülkedeki gelişmelere dair haberlerin yayıldığını (okuma 

yazma oranı düşük olduğu için, gazetelerden haberleri takip edemeyen erkekler 

kahvehanelere gider, sesli bir şekilde okunan haberleri dinlerlerdi. Hatta Kurtuluş Savaşı 

döneminde Anadolu’da ve pek çok kahvehanede halk işgalci devletlere karşı örgütlenmiş 

ve kahvehanelerde silahları ile mühimmatlarını saklamışlardır) ve kıraatlerin yapıldığını 

aktarır. Ancak zamanla kumar oynanan ve alkol tüketilen bir ortama çevrilen bu mekânlar 

iktidarlar tarafından dönem dönem kapatılmış, tekrar açılmış, oyunlara ve alkol tüketimine 

yasaklar getirilmiş, Cumhuriyet döneminde eğitim-öğretim amaçlı kullanılmaya çalışılmış, 

yeni alfabe halka kahvehanelerde öğretilmiş, konferanslar verilmiş, film gösterimleri 

yapılmış, Karagöz ve kukla oynatılmış, seçim dönemlerinde erkeklerin siyaset tartıştıkları 

ve propaganda yaptığı yerler olmuş ve ayrıca bu mekânlarda radyodan da haberler 

dinlenmiştir. 

Türkiye’de ilk olarak 1555 yılında İstanbul’da açılan kahvehanelerde (Öztürk, s. 54) 

siyasal otoriteye karşı bir birlik oluşturulması endişesi Osmanlı’dan itibaren Cumhuriyet 

döneminde ve sonrasında da görülmüştür. Otoriteler, kahvehaneleri denetleme ve kontrol 

altında tutabilmek amacıyla türlü yaptırımlar, yasaklar ve hatta bazı kahvehaneleri kapatma 

gibi farklı çözümler üretmişlerdir. Ancak hiçbiri de halkın kahvehaneye gitmesini tam 

anlamıyla engelleyememiştir. Ticarî olması dolayısıyla görece özerk olan bu mekânlar 

(Öztürk, s. 49), Desmet-Grégoire’nin de belirttiği üzere toplum için diğer toplumsal 

mekânlara (cami, medrese, saray, kale, hamam, kervansaray ve çarşı) kıyasla denetimden 

görece uzaklaşılan yerlerdi (aktaran Öztürk, s. 21). Haberleşme ve toplumsallaşma 

açısından son derece öneme sahip olan kahvehaneler, onca yasaklamalar, bu mekânlarda 

satılan ürünlere getirilen zamlar ve dükkânların kapatılması gibi engellerle karşılaşsa da 
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halk bu yasaklara karşı çıkmış ve bu mekânlara gitme alışkanlıklarını eskisi gibi devam 

ettirmiştir. 

Cumhuriyet öncesinde kadınların kahvehanelere girmesi pek olası değilken, bu 

durum Cumhuriyet ile birlikte esneklik kazanmıştır. Ayrıca, gelişmiş ve bazı büyük 

köylerde köy kahvehanelerinde garson olan ve gezici tiyatro ekipleri içinde çalışan 

kadınlar da bulunmaktaydı (Öztürk, s. 278). Bu durum bölgelere göre değişmekle birlikte 

kahvehaneler günümüzde hala erkek mekânları olarak kullanılmaktadır.  

Öztürk’ün belirttiği üzere kahvehaneler toplumun kendisine ait ve devletten uzak bir 

alan yaratma çabasının ürünleridir (s. 21). Devlet kontrolünün kolayca erişemediği köy 

veya taşrada kahvehanelerde erkekler toplanarak hemen hemen her konuda sohbet edebilir, 

eleştiri yapabilir, bir şeyler içebilir ve vakit geçirebilirler. Kendileri ile ilgili bazı kararları 

alabilir, bu kararlar etrafında birleşebilirler. Kahvehaneler, köylerde çok daha fazla öneme 

sahip ve merkezî bir konumda olduğundan, köy filmlerinde daha sık görülürler. Örneğin, 

Şalvar Davası gibi pek çok köy filminde kahvehaneler köylünün toplanıp istişare yaptığı 

bir meclis konumundadır. Asılacak Kadın’da erkeklerin toplanıp futbol maçı seyrettiği, 

alkolsüz içeceklerin yanı sıra alkol de tükettiği; Sultan’da iskambil, okey gibi oyunlar 

oynadıkları, alkol tükettikleri, sohbet ettikleri bir yerdir. Bu işlevlerin yanı sıra konumu da 

kahvehanelere bazı işlevler yükler. Şellale’de kahvehane çarşının ortasında, esnafların 

bulunduğu yerde; Mine’de ise kasabanın ortasında, yine her olayın ve herkesin kolayca 

gözetlenebileceği bir konumdadır. Anadolu’nun politik anlamda oldukça hareketli bir 

dönemini anlatan Şellale’de farklı ideolojik görüşleri olan insanlar kasabanın ortasındaki 

kahvehanede bir arada bulunur, ancak konuşmazlar. Bekçinin ise burada komünist berberi 

(Tuncel Kurtiz) görüşünden dolayı sert bir biçimde uyardığı ve kavga ettikleri görülür. Beş 

Vakit’te köydeki kimsesiz çobanı bir ağaçtan birkaç fıstık topladığı için döven Ahmet 

Ağa’yı (Ali Düşenkalkar) uyarmak için köyün erkeklerinin toplandığı bir meclis; Deli Deli 
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Olma’da (Murat Saraçoğlu, 2009) eski bir Anadolu geleneği olan dudakdeğmez 

(lebdeğmez) etkinliği için kullanılan bir mekân konumundadır. Bu geleneğe göre bağlama 

eşliğinde ve doğaçlama olarak bir dörtlük söylenir. Bu etkinlik için erkeklerin yanı sıra 

kadınların da kahvehaneye seyirci olarak girdiği görülür. Çarşı Pazar’da (Muharrem 

Gülmez, 2015) ilçe halkı ve esnaf, dükkânlarını satın alıp yıkmak ve yerine alışveriş 

merkezi yapmak isteyen müteahhite karşı kahvehanede birleşir ve çözüm üretirler. Kibar 

Feyzo’da (Atıf Yılmaz, 1978) köyün ağasının zulmünden kurtulmak isteyen köylü, köyün 

kahvehanesinde ağaya karşı birlik kuramayacağından, tarlada çalışırken bir araya gelip 

istişare kurar ve ağayı protesto eder. Tarla arazisi, bu filmde köy halkının kahvehanesi gibi 

bir konumdadır.  

Züğürt Ağa (Nesli Çölgeçen, 1985) filminde ise Haraptar köyünden İstanbul’a göç 

edip oradaki hemşerilik ilişkilerini Haraptar Kahvesi’nde devam ettiren köylüler görülür. 

Köyün ağası da (Şener Şen) İstanbul’a göç eder, kahvehanede gördüğü köylüleri kendisine 

hala “ağam” şeklinde hitap eder ve kendisinden çekinirler. Hemşerilik ilişkileri köyden 

şehre göç eden insanlar için kahvehanelerde ve yardımlaşma dayanışma derneklerinde 

devam ettirilen bir gelenek hâline gelmiştir. Gölgesizler’de de Davaro (Kartal Tibet, 1981) 

filmindeki gibi kahvehane köyün tam ortasındadır. Kimin nereye gidip geldiği, ne yaptığı 

ve köyde yaşanan olaylar buradan takip edilebilmektedir. Adı geçen filmlerin hemen 

hepsinde –ilaveten Vurun Kahpeye ve Ay Büyürken Uyuyamam- kahvehanelerde erkeklerin 

dedikodu yaptığı da görülür. Taşra filmlerinde erkek mekânı olarak görülen 

kahvehanelerin aksine, çeşme başları ise kadınların toplaştığı ve dedikodu yaptığı -Şalvar 

Davası filmindeki gibi- mekânlardır.  
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2) Berber Dükkânı 

Taşranın bir diğer önemli erkek mekânı olan berber dükkânları, tıraş olmanın yanında tıpkı 

kahvehaneler gibi erkeklerin hemen hemen her konuda (futbol, siyaset, ülke gündemi vs.) 

sohbet ettiği mekânlardır.36 Bu dükkânların daimî ritüeli sohbet ve muhabbettir (Alver, 

2007b, s. 282). Sohbet konusu ise gündelik yaşam, taşrada yaşanan olaylar, siyaset, 

ekonomi, ülke ve dünya gündemi gibi herhangi bir şey olabilir. Tıraş olmak için gidilen 

berber dükkânları gerek duyulduğunda farklı ihtiyaçlar için kullanılabilmektedir. Erkek 

mekânı olarak nitelendirilebilecek olan kahvehane ve berber dükkânlarında genç erkekler 

kendilerinden daha büyük erkeklerden toplum içinde, ev dışında nasıl davranmaları 

gerektiğini, neler konuşmaları ve nasıl konuşmaları gerektiğini öğrenirler.  

 Berber dükkânlarının özellikle köylerde farklı işlevleri olabilmektedir. Erkek Güzeli 

Sefil Bilo’da köy kahvehanesinin berber olarak da kullanıldığı, geceleri kahvehane 

çalışanlarının orada uyuduğu görülür. Gölgesizler’de de köye uzaktan gelen berber 

kendisine verilen berber dükkânını işletir, dükkânın bir kısmını da geceleri uyumak için 

kullanır. Bu filmde yine erkeklerin sohbet ettiği bir mekân konumundadır. Yozgat Blues’da 

                                                             
36 Berber dükkânlarının 19.yüzyıl Osmanlı’sında da aynı işlevleri olduğunu söyleyen Nalan 

Turna, bu mekânlarda “bireylerin gönüllü olarak bir araya” geldiğini, sosyalleştiğini ve devleti 

eleştirip kamuoyu oluşturduğunu belirtir. Öyle ki, 1808 yılında Rusya’ya karşı toprak 

kaybedildiğinde halk kahvehane ve berber dükkânlarda bu durumu oldukça eleştirdiğinden, 

merkezî hükümet bu mekânlara eleştirilerini devam ettirmemeleri için uyarı dahi göndermiştir 

(Turna, 2006, s. 175). 1826 yılında hem Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, hem de onların toplandığı, 

örgütlendiği kahvehaneler (o dönemde Osmanlı’da pek çok yeniçerinin kahvehanesi de vardı) 

kapatılmıştır. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından birkaç yıl sonra ise merkezî hükümet 

kapatılan kahvehanelerin yerine kendi belirlediği şekilde (oralarda örgütlenilmesinin önüne 

geçebilmek adına dükkânın mimarisi uygun bir şekilde planlanmıştır) berber dükkânlarının 

açılmasına izin vermiştir (Turna, 2006, s. 181-182).  Kahvehaneler ve berber dükkânları halkın 

bu mekânlarda örgütlenmesini ve iktidara karşı gelmesini istemedikleri için iktidarların kontrol 

altında tutmak istedikleri mekânlardır.  
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berberdeki diyaloglar gündelik yaşamdan, saç dökülmesiyle ilgilidir: “Eskiden diyorlardı 

ki, önden dökülürse asaletten, tepeden dökülürse sefaletten, enseden dökülmesin aman, 

rezaletten, kahırdan dökülürmüş” Çoğu filmde ve gerçek hayatta berber dükkânları ile 

kahvehaneler çarşının ortasında, esnafların bulunduğu yerde merkezî bir konumda yer alır. 

Konumları da işlevleri de önem arz eden bu mekânlar erkekler içindir. Şellale ve Karpuz 

Kabuğundan Gemiler Yapmak’ta da berber dükkânı esnaf dükkânlarının arasında 

bulunur.37 

3) Meyhane ve Pavyon 

Pavyon, taşradaki erkeklerin gündelik yaşamlarının sıkıcılığını unutmak için 

gittikleri eğlence mekânlarından biridir. Meyhane ve pavyonlar küçük taşra kasabalarında 

pek yaygın değildir. Bunun için, Vavien’de olduğu gibi imkân bulabilen taşralı erkekler 

şehirdeki pavyon veya meyhaneye gider. Bu mekânlar yalnızca erkeklerin gittiği mekânlar 

olarak görülür. Müşterilerinin birtakım duygusal boşluklarını doldurmayı vaat ederler. 

Pavyon müşterileri cinselliğin yanı sıra ilgi, şefkat ve arkadaşlık gibi ihtiyaçları giderildiği 

için bu mekânları tercih ederler (Dinler, 2014). Harcadıkları paralar karşılığında 

garsonların ve pavyon çalışanlarının itibarını kazanır ve kendilerini bir süreliğine de olsa 

değerli ve iyi hissederler. Aslında o kadar zengin olmasalar da Cemal ve Celal, söyledikleri 

yalanla, zengin hissederek rahatlar (Cemal, “Bir yalan söylüyorsun, zengin oluyorsun” 

der). Tıpkı pavyona gidip kendilerini zengin hissederek aldandıkları gibi. Özarslan’ın 

bahsettiği türden pavyonlardaki kadın figürler dolayısıyla erkekler arasında oluşan rekabet 

ortamı Vavien’de Celal ve Süleyman arasında yaşanır (Bayülgen, 2016). Celal, ekonomik 

anlamda kendisinden üstün bir konumda olan Süleyman’a karşı bir rekabet hissi duyar. 

                                                             
37 Bu filmde berber çırağı Mehmet’in söylediklerinden anlaşıldığı üzere berber, diş çekimi ve 

sünnet de yapıyordur. 
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Böyle bir ortamda erkekler birbirleriyle yarışır, erkeklerin eşleri ise bu konuda kendilerine 

karışma hakkına sahip değildir.  

Taşrada yaşayan bireylerin sıkıntılarını gidermek için eğlence mekânı arayışlarında 

pavyonların ortaya çıkış ve oluşum sürecini inceleyen Özarslan, neoliberal dönüşümle 

birlikte kırsaldaki geleneksel ailenin dağılışı ve borçluluk gibi olumsuz koşullar 

neticesinde –başlarda yoksul oldukları için– bazı kadınların konsomatrisliği bir meslek 

olarak seçmek durumunda kaldığını söyler. Pavyonların taşrada yaygınlaşmasından önce 

ise, sadece belli konularda erkek muhabbetlerinin yapıldığı meyhaneler mevcuttur. Ancak 

meyhanelerden sonra yüksek müzikli ve pavyon çalışanı kadınları etkilemek için birbiriyle 

yarışan erkeklerin olduğu pavyonlar taşrada yaygınlaşmıştır (2018, s. 16-18).  

Bazı hayvanların dövüştürüldüğü mekânlar da erkek mekânı olarak ele alınabilir. 

Zira bu mekânlarda da yalnızca erkekler bulunur. Baldız (Temel Gürsu, 1975) ile Anayurt 

Oteli’nde horoz, Sivas filminde köpek dövüşü, Kalandar Soğuğu’nda ise boğa güreşi 

yapıldığı görülür. 
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F) TAŞRADA GELENEKSELLİK VE TOPLUMSAL KONTROL 
MEKANİZMALARI 

Ferdinand Tönnies’in kavramsallaştırdığı anlamda cemaat yapısının olduğu taşrada 

ilişkiler birincil ve daha yakın bir temas sürecindedir. Bu ilişkisellik içinde muhafazakârlık 

ve din bu cemaat yapısını bir arada tutan kavramlardır. Toplum, gelenekleri, eskiyi veya 

var olanı koruyarak bireyleri birleştirmeye ve bütünleştirmeye çalışır. Din ve dinî ritüeller 

de bu işlevde, toplumdaki bireyleri bir araya getirmektedir. Gelenekleri ve dinî ritüelleri 

önemsemeyen bireyleri ise dışlanmak ve ötekileştirilmek gibi tehditler karşılayacaktır. 

Kırsal bölgelerde ise, adetler ve örfi kanunların hâkim olduğu, günlük hayatın akışına yön 

verdikleri görülür. Dolayısıyla taşrada bir değişim/dönüşüm oluşacaksa bu yavaş yavaş, 

din ve millî kimliğe pek dokunulmadan gerçekleştirilmelidir. Bu coğrafyada anane ve 

geleneklerin korunması da ayrı birer öneme sahiptir. Cemaat tipi yapılanmaların olduğu 

bölgelerde yaşayan insanlar bu oluşumların kurallarına göre yaşamlarını sürdürmektedirler 

(2018, s. 396). Geleneksel ilişkileri devam ettiren taşrada toplum, yazılı veya yazısız belirli 

kurallar üreterek bireylerin de bu kurallara uymasını bekler. Bu kuralları ise İslami gelenek 

ve göreneklerin günlük hayat içerisine yerleşmiş biçimleri aracılığıyla işler. Bu kurallar 

yıllar içinde şekillenerek sözlü bir şekilde nesilden nesile aktarılmıştır. Kurallara uymak 

istemeyen, kuralların dışına çıkan veya çıkmaya yeltenen bireyleri ise toplum dışına itilme, 

dışlanma gibi kontrol mekanizmaları beklemektedir. Halk arasında anlatıla gelen bazı 

hikâye ve masallarla birtakım toplumsal yargı içeren kalıplar oluşturulur ve böylece 

insanların uyması gereken gelenekler ve kurallar; topluma karşı yerine getirmeleri gereken 

sorumlulukları da belirler. Toplumun genelinin kendisinden beklediği davranış kalıplarını 

sunmayan, bu kalıpları sorgulayan veya bunların dışına çıkmaya çalışan birey dışlanmayı 

da göze almak durumunda kalır.  
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1) Aile  

Bir toplumdaki en küçük birim olan aile, ataerkil düzenin en çok önem verdiği 

kurum olarak taşrada da bireylerin kurmak için çabaladığı, içindeki bazı çatlak ve yarıklar 

olduğunda onarmak yerine sessiz kalarak, kimi zaman da bilmezden gelerek geçiştirmeye 

çalıştığı bir kurumdur. Zira aile “toplumun ayakta durmasını sağlamak konusunda en etkili 

organ”dır. Dolaysıyla ailenin “kendi varlığını koru”yarak bu ana işlevini yerine 

getirmelidir (Akyüz, 2008, s. 123).  Aile düzeninin birliği ve devamı için tek bir aile 

bireyinin çabasını yetmeyebilir. Vavien filminde Sevilay, Celal ve Mesut aralarında çok az 

iletişim olsa da bu durumdan şikâyetçi olduklarını dile getirmez ve çözmeye çalışmazlar, 

bir sorun yokmuş gibi günlük rutin yaşamlarına devam ederler. Yalnızca Sevilay bir sorun 

olduğunun farkındadır, ancak çözümün de mümkün olmadığını görmektedir. Öyle ki, 

kocasındaki darp izlerini anlatıp komşusu Hatice’ye dert yanarken, “İnsan soramıyor, 

hemen çıkışıyor, bağırıp çağırıyor” der. Bu durum, Sevilay’ın kocasına bakışlarında ve 

onunla iletişim kurabilmek için dikkatli davranmaya çalışmasında da görülür. Celal’e bir 

şey soracağı zaman “Ama kızmaca yok” diyerek Celal’in kendisine kızmasının önüne 

geçmeye çalışır. Zira film boyunca Celal Sevilay ile çok kısıtlı bir şekilde ve zoraki olarak 

iletişim kurar. Celal’in, sadece filmin sonunda, paraları istemediğinde ve yeni yapılacak 

olan huzurevinin elektrik tesisatı işini Cemal ve Celal’e vermesi için kadın vekili ikna 

ettikten sonra, Sevilay’a karşı artık yumuşak davrandığı görülür. Ancak bu durum, artık 

Celal’in Sevilay’a iyi davranacağı, onu seveceği anlamına da gelmemektedir.  

Sevilay, kocasının ona karşı ilgisiz olduğunun farkında olsa da bu durumu kocasıyla 

hiç tartışmaz, ailesine de söyleyemez, çünkü kendi ailesiyle de çok kısıtlı bir iletişimi 

vardır. Babası telefonda hızlıca ve emir vererek, sert bir şekilde konuşur, annesiyle 

konuştuğu ise görülmez. Zira babası, Sevilay’a karşı sert üslupla davrandığı gibi annesine 

de sert davranır. Sevilay, uçurumdan yuvarlandıktan sonra çıkagelir, Celal’e şakayla 
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karışık “Yoksa beni uçurumdan sen mi attın Celal?” diye sorar. Bu soru üzerine sinirlenen 

ve sesini yükselterek suçunu bastırmaya çalışan Celal odadan çıkarken; Sevilay, Celal’in 

ona arada bir “Seni de şu uçurumdan atamadık gitti!” diye şaka yaptığı için böyle 

sorduğunu söyler. 

Sevilay’ın babası, ona düzenli olarak gönderdiği dövizleri ve dekontları dikkatle 

saklamasını ve not etmesini, Celal’e bu paradan kesinlikle söz etmemesini sıkıca 

tembihler, Celal’i hiç sevmediği için Sevilay’ın parasında gözü olduğunu söyler. Sevilay 

ise babasına Celal’i iyi biri olarak anlatmaya çalışır ancak babası dinlemez. Eşi ve babası 

tarafından psikolojik şiddete maruz kalan Sevilay, özgüvensiz, kendi kararlarını alamayan 

ve yumuşak başlı biridir; öyle ki sakladığı paraları nasıl değerlendirebileceğinin kararını 

bile verememekte, ne yapacağını bilememektedir. 

Taşradaki aile algısının bir diğer özelliği ise eşler arasında sır olmaması gerektiğidir. 

Bu, geleneksel toplumlarda daha çok kadınlar için geçerliliği kabul edilen bir durumdur. 

Bir kadın eşinden herhangi bir şey gizlediğinde bu çok büyük bir suç gibi algılanır. Ancak 

erkek, arkadaşlarıyla bir yerlere gidip sosyalleşebilir, yalanlar söyleyerek gece kulübüne 

gidebilir, eve bazı geceler gelmeyebilir. Erkek aldatabilir, çünkü bu onun “elinin kiri”dir, 

“erkektir yapar” veya “kadın da kadınlığını bilmeli”dir. Sevilay’ın Samsun’daki “lise işi” 

yalanını iyice soruşturarak ortaya gerçekleri çıkartamadığı, gece eve gelmeyen kocasına bir 

şey diyemediği, bununla ilgili herhangi bir şey sormaktan son derece çekindiği, oldukça 

otoriter babasının kesinlikle bir itiraz istemeyen tavrı karşısında da çaresiz boyun eğerek, 

onun gönderdiği paraları iyice tembihlediği gibi saklaması ancak neticede yine tüm 

kabahat kendisindeymiş gibi muamele görmesi ve buna benzer pek çok durum ise bu tarz 

geleneksel toplumlarda oldukça yaygın görülebilecek olaylardır. Kendisinden para 

sakladığını, ancak paraların kaybolduğunu Celal’e söylemesi üzerine Celal kendisini 

suçsuz göstermek için duygu sömürüsü yapar, maddî olarak zor durumda olmalarına 
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rağmen Sevilay’ın kendilerine para vermediğini söyleyerek onun kendisini suçlu 

hissetmesine yol açmaya çalışır. Oktan’a göre Celal, eşini boşanmakla tehdit ederek bir 

yandan karısını öldürmeye çalıştığı için suçluluk hissini bastırmak, bir yandan da suçlarını 

Sevilay görmesin diye, üste çıkmaya çalışmaktadır (Oktan, 2018, s. 19). Onu boşayacağını 

söylemesi üzerine kocasını kaybetmemeye çalışır. Paraların nerde ve kimde olduğunu 

düşünmek aklına dahi gelmez. Taşra, küçük bir yerleşim yeri olması itibariyle olayların 

dilden dile kolayca ve çabucak aktarılabildiği bir coğrafya özelliği de gösterir. Dolayısıyla 

değişimi, değişikliği, farklılık ve yeniliği hemen kabullenmez. Aile gibi tabu haline 

getirdiği bir kurumun dağılması anlamını içeren boşanma ise taşra gibi gelenekselliğin 

yoğun yaşandığı bir toplumda insanların pek karşılaşmak istemedikleri bir olaydır. Zira 

kocasının kendisini boşayacağını duyan Sevilay başına bir felaket gelmiş gibi çok fazla 

üzülür vesu Hatice’ye, kocasından bir şey saklayıp saklamadığını sorar. Hatice’nin cevabı 

ise, “Kocadan bir şey saklanır mı? O zaman kocan olmaz ki. Karı koca arasında sır olmaz. 

Olursa, o zaman o da seni boşar, sen de hiçbir şey diyemezsin” olur. Celal Sevilay’a 

paranın bir kısmını verdiğinde: “Sorun para değil miydi? Halloldu işte” der. Kocasını 

kaybetmekten ölesiye korkan Sevilay, parayı kesinlikle istemediğini, sadece Celal’i 

istediğini söyler: “Ben para pul istemiyom Celal, seni istiyom. Sen olmasan ne işe yarar 

para? Ben bunu anladım, ne olursun yanımdan gitme. Sen benim her şeyimsin. Sen 

olmasan ben yaşayamam. Her yerlerimde sen varsın.” Bu sözlerden sonra Celal, “İyi de 

parayı soran sen değil misin? Sen sordun parayı” diye sorduğunda “diyeceğim kimse 

yoktu” karşılığını alır. Celal, bencilce ve sadece parayı düşünürken Sevilay, bir eşi, oğlu, 

anne ve babası olduğu hâlde, sadece Celal ile bu konuyu paylaşabileceğini söyler. 

Kendisini yalnızca Celal’e adamıştır. Böyle toplumlarda evlilikler kötü koşullarda dahi 

devam ettirilir, aile içindeki tüm sorunların üstü örtülür ve mutlu gibi görünmeye devam 

edebilmek için aile “zorunlu bir birliktelik” hâlini alır (Oktan, 2018, s. 19). 
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Türkiye’de genel anlamda aileye ve onun birliği ile sürekliliğine verilen büyük bir 

önem vardır. Buu önem bazı taşralılar için çok daha fazladır. Zira aile taşra için geleneği 

sürdürmeye aracılık eden kurumdur. Bireyler aileleri ve onların toplumla kurduğu 

etkileşim aracılığıyla kontrol edilmeye çalışılır. Ailenin taşradaki öneminden söz eden 

Özarslan’a göre taşra muhafazakârlığı kadınların birbirlerini kontrol ederek oluşturdukları 

görmezden gelme veya aile sırlarına sadık kalma durumudur; bu da ailenin birliğinin 

korunması konusundaki motivasyonun kaynağıdır (2016, s. 87). Bu duruma örnek olarak 

Vavien filmindeki kadınların ilişkileri gösterilebilir. Filmde aile içi etkileşimin yüzeysel 

olması durumuyla aile bireyleri arasında sevgi eksikliği, iletişimsizlik ve ideal yoksunluğu 

görülür (Kaplan & Kaplan, 2015, s. 115). Taşrada aileler arasında görülen bu durumlarla 

şehirlerde de karşılaşılabilmektedir. Yozgat Blues’da filmin başlarında Yavuz’un babası 

vefat etmiş, ancak telefonu kapalı olduğu için kendisine ulaşılamamıştır. Ablası ile 

arasında geçen telefon konuşmasından anlaşılır ki Yavuz babası ile aynı şehirde 

yaşıyordur. Babasının vefat haberini aldığında üzüldüğü de görülmez; mimikleri oldukça 

cansız ve donuktur. Yine aynı ruhsuz ifadeyle babasının evine gider, eşyalarını poşetlere 

yerleştirip apartman görevlisine teslim eder. Filmde anne ve babası olmayan Sabri 

babaannesiyle yaşar, berberdeki ustası ise kendisine manevî anlamda babalık yapmaktadır. 

Evlenmek isteyen Sabri’yi tanıdıkları aracılığıyla bazı genç kadınlarla tanıştırır. Geleneksel 

toplumlar evliliği ve aile kurmayı çok önemser çünkü bekâr bireyleri ve cinselliği evlilik 

aracılığıyla kontrol etmeye çalışır. Ailenin bütünlüğüne ve erkeğin aile için önemine olan 

vurgu Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ta da mevcuttur. Recep’in annesi, filmleri 

yakmaya giderken, “Gımıldak oynatacakmış da. Ne zor işmiş bu yetim büyütmek” der. 

Ataerkil toplumlarda ailenin birliğine ve devamlılığına verilen önem yadsınamaz. 

Önceliğin daima erkekte olduğu bu sistemde kadın ikincil konumda ve erkeğin otoritesi 

altındadır. Ataerkil sistem, “erkeğin kadın üzerindeki tahakkümüne” dayalı, “kadının 
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bağımsızlığına ve bireyselliğine önemli bir engel”, “kadının birey olarak kimliğini” yasal 

ve kültürel düzeyde inkâr eden bir sistemdir (Gödelek, 2005, s. 102). Bu sistem, “erkeklere 

tartışmasız bir öncelik verir”, ancak “kadınlara da insan hakları noktasında sınırlı bir boyut 

getirir”. Bu toplumda sosyal alanda da özel alanda da erkek egemenliği söz konusudur 

(Sultana, 2019, s. 417). Erkek evde, kamusal alanda, toplum içinde kısacası her yerde 

kadından daima öndedir. Ataerkillik kavramı, eşitsizlik ve hiyerarşiyi oldukça iyi anlatan 

(Kandiyoti, s. 2013, s. 185), sabit bir anlamı olmayan, tarihsel olan ve dönüşüm geçiren, 

“sinemadaki kadın ve erkek karakterlerin (ve cinsiyet temsillerinin) toplumsal bağlamdaki 

değişimiyle bağlantılıdır” (Kızıldaş, 2016, s. 90). İncelenen filmlerden Beş Vakit’te ataerkil 

toplum özellikleri gösteren köyde kadınların konuşmalarından anlaşıldığı üzerebabaların 

ve annelerin çocuklarına şiddet uygulaması kuşaklardır devam etmekte ve normal 

karşılanmaktadır. Köyde çobanlık yapan Davut’u (Tarık Sönmez) ağaçtan birkaç tane fıstık 

aldığı için döven Ahmet (Ali Düşenkalkar), kahvede köyün erkekleri toplanıp kendisine 

böyle yapmaması gerektiği, Ali’nin anne babasının da olmadığını söylediğinde, “E iyi ya 

işte, ben de babalık ediverdim” der. Bu söz, köyde çocuklarına oldukça sert davranan 

babaların bakış açısını açığa vurur. İmam, baba oğul ilişkisiyle ilgili camide vaaz verir, 

ancak büyük oğlunu sürekli döver. Soğuk filminde Boncuk (Ezgi Mola), yeni evlendiği 

eşine iki gündür eve neden gelmediğini sorduğunda eşi kendisine şiddet uygular ve şunları 

söyler: “Ben senin kocanım. Gelecem buraya, istediğim saatte, sen de bana hizmet 

edeceksin, tamam? Ben böyleyim, işine gelirse böyle, gelmezse gidersin babanın evine. 

Sen karılığını yapacaksın. Bana nereden kaçta geldiğimi soracağına karılığını yapacaksın, 

tamam.” Filmdeki gibi bir ataerkil düzenin hüküm sürdüğü toplumda erkekler istediklerini 

yapabilir, pavyona gidip eğlenebilirken kadınlar evde kocalarını beklemek zorundadır. 

Böyle bir düzenin olduğu yerde kadının kocasına eve neden gelmediğini sorması söz 

konusu olamaz. Aynı zihniyet, hayat kadınlarından da türlü isteklerde bulunup bir dirençle 
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karşılaştığında yine şiddete başvurabilmekte, hatta bu durum –Soğuk filmindeki gibi– 

cinayetle de son bulabilmektedir. Çoğunluk’ta milliyetçi muhafazakâr söylemlerle 

bezenmiş bir ataerkil yapı görülür. Kendilerinin ait olduğu milleti öven film karakterleri 

çocuklarını da bu bakış açısıyla yetiştirmeye çalışır ve kendilerinden olmayanları dışlar. 

İmamın, çocukları ahlaklı yetiştirmek gerektiği sözlerini dinlese de kendisi uygulamayan 

ve oğluna iyi bir örnek teşkil edemeyen baba, camide oğlundan bir saf öndedir. Ataerkil 

yapı camide de işlemiş, belli bir hiyerarşik düzen korunmaya devam etmiştir. 

Vavien’de Celal, ergenlik çağındaki oğluna kızarken ve onu azarlarken, aslında kendi 

kendisiyle konuşuyor gibidir: “Keşke okumaya hevesli olsan da ben de ceketimi satıp seni 

Ankaralarda İstanbullarda falan okutsam. Ama bakıyon, karşında tam bir andavallı. Ne 

dediğini anlar ne dediğini yapar. Oğlum senin kafan niye çalışmaz ya.” Mesut’un rol 

modeli olarak Celal, kendisindeki bazı özellikleri oğlunda da görür ve belli ki oğlunun 

kendisi gibi olmasını istemez. Yirmi yıldır sürdürmesine rağmen işini pek sevdiği 

söylenemez; evindeki musluğun damlatmasını umursamaz, kadın vekilin evindeki 

merdivenlerde bulunan iki lambayı birbirine vavien bağlamayı da bilmez. Vekilin 

kendisinden böyle bir istekte bulunması üzerine bu tür bağlamayı bilmediğini söyler. 

Sevilay’ın, vekilin isteğini gerçekleştirememelerinin verdiği mahcubiyetle Celal’e kızması 

üzerine tartışırlar ve Celal sesini yükselterek Sevilay’ı susturur ve onu yolun ortasında 

arabadan indirir. Sibel’den olumlu yanıt alamayan Celal, gergin olduğu bir sabah, “Zaten 

alnıma sıkacağım, olacağı bu. İşiniz gücünüz zarar. Bıktım hepinizden. Bir mutluluk 

vermediniz bana” der. Oktan’a göre, Celal böyle bir tavır takınarak ve bu cümlelerle kendi 

yetersizliğinin sorgulanmasını engellemeye çalışır (2018, s. 17). Oldukça bencil davranan 

Celal’e göre, eşi ve çocuğu ona mutluluk vermelidir. Geleneksel toplumlarda kadının 

görevinin evi çekip çevirmek, eşinin tüm isteklerini gidererek onu mutlu etmek olduğu 

kabulü gibi, Celal de eşi ve oğlunun yalnızca kendisinin mutluluğu için var olduğu algısına 
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sahiptir. Tıpkı, oğluna söylediği şu sözlerde olduğu gibi: “Ben başkaları gibi çocuğumla 

gururlanamayacak mıyım ya. Benim oğlum şöyle benim oğlum böyle diye hava 

atamayacak mıyım ya ben.” Kendisi, oğlunun başarısını isteyen değil, bencilce davranarak 

oğlunun başarılarıyla çevresine hava atmak isteyen bir baba figürdür. Evden bu şekilde 

sesini yükselterek ve eşi ile oğluna psikolojik şiddet uygulayarak sinirle çıkarken, onu 

sakinleştirmeye ve gönlünü almaya çalışma görevi de elbette ki evin hanımına düşer. 

Sevilay, Celal’e ördüğü hırkayı yüzünde gülücükle getirir, ancak Celal kızmaya devam 

eder: “Bir hırkamız eksikti, o da tamam oldu ya. İyi etmişsin.” Hırkaya bakmadan, 

denemeden gider. Hırkanın rengi sarı olduğu için filmin devamında Celal tarafından “kadın 

şeysi” diye nitelenerek, sarı rengin kadınların giyebileceği bir renk olduğu vurgusu yapılır. 

Hırkaya düğme alırken tuhafiyeci adam da “Bayan mı giyecek, erkek mi?” diye sorar. 

Bunun üzerine Sevilay, hırkayı üzerine tutarak, “Bayan hırkasına mı benziyor ki?” diye 

sorar. Piknik dönüşünde Sevilay hırkayı üzerine giymiştir. Uçurumdan yuvarlandıktan 

sonra arama ekipleri Sevilay’ı bulamaz, ancak hırkayı bulup getirirler. Celal, oldukça 

soğukkanlı ve donuk, hırkaya dokunmaz bile. 

Cemal, kardeşinin porno film koleksiyonu yaptığını, bazı esnaflar ise Samsun’a 

pavyona gittiklerini bilir. Cemal, Celal’i ara sıra uyarmaya, büyüğü olduğu için üzerine 

düşen görevi yerine getiriyormuş gibi ona öğütler vermeye çalışır. Kendisi evli olmadığı 

için (karısı vefat etmiştir) çevrelerindeki insanlar buna söz etmeyecektir, ancak evli bir 

adam olan Celal insanların diline düşecektir. Cemal karısı kaybolduğunda da Celal’e 

destek olmaya çalışır, bir derdi olduğunda içine atmak yerine anlatmasını öğütler. İki 

kardeş sırdaş gibidir, pavyon, Sibel, hatta Celal’in Sevilay’ı öldürme plânı bile aralarında 

sır olarak kalır. Aslında içine kapanık, ketum gibi görünmesine rağmen, abisinin kendisine 

bir derdi varsa içine atmamasını söyledikten sonra Celal, belki de abisinin sürekli kendisini 

kollamasına alışmış olduğundan, abisine Sevilay’ı bilerek uçuruma yuvarladığını ve 
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paralarını aldığını itiraf eder. Cemal, önce kendisinin de bu “işte” olup olmadığını sorar, 

sonra kardeşini döver. Ertesi gün, bir çözüm üretme işi yine büyük kardeş olan Cemal’e 

kalmıştır, tıpkı bağlamayı öğrenerek kadın vekilin evindeki vavien bağlama işini çözmeleri 

gibi Cemal Samsun’daki lise işinden belli bir miktar para aldıkları yalanını üretir. Celal’da 

bu yalanı Sevilay’a söyleyerek ona aslında kendi parasından (ancak, abisinin söylediği 

miktarın çok daha az kısmını) bir miktar vermek ister; ancak Sevilay, para değil, yalnızca 

Celal’i istediğini söyleyerek paraya bakmaz bile. 

Geleneksel toplumlarda henüz olgunlaşmamış, birey olamamış, ailesinden 

bağımsızlaşamamış erkekleri evlendirerek tüm bunlara bir çözüm bulacağını sanmak gibi 

çok yaygın bir eğilim bulunur. Yanı sıra, askerden döner dönmez evlendirilen erkek henüz 

karşı cinsi tanıma fırsatı edinemez, tanışsa da yaşadığı taşrada bazı mekânlarda gidip bir 

şeyler içmeye dahi birileri görürse ve tanıdıkları arasında dedikodu yayılırsa diye endişe 

duyar. Celal de cinsel anlamda henüz bir doyuma ve olgunlaşmaya erişememiş gibi 

görünmektedir, zira kendisi askerden döndüğünde görücü usulü ile evlendirilmiş gibidir. 

Evliliklerin böyle kapalı yaşanmasını örgütleyen toplumlarda aile içinde ne yaşanırsa 

yaşansın, sessiz kalma, evliliğin devamını getirme, sorunu görmezden gelerek çözmeye 

çalışmamak gibi durumlar oldukça yaygındır. Bilge’nin de belirttiği gibi, “Taşrada evlilik 

eril hegemonyanın dayattığı rutin geleneklerin egemenliği altındadır” (Bilge, 2015). 

Filmin ataerkil dünyasını görünür kılan bir diğer davranış ise, piknik yaptıkları 

esnada yağmurun bastırması üzerine dönme kararı almaları; ancak yağmur yağarken 

eşyaları yalnızca kadınların toplaması, erkeklerin ise arabada kadınları beklemesidir. 

Ataerkil toplumlarda ev içi sorumlulukların neredeyse tamamının kadına yüklenmesinde 

olduğu gibi, piknikte de erkeğin kendi gücünü gösterme fırsatı olarak gördüğü mangal ve 

semaveri yakma görevi haricindeki görevler kadınlara aittir. Zira Celal, karısını öldürme 

plânı yaparken dahi, piknik eşyalarını toplayacağı için arabaya en son Sevilay’ın 
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bineceğini –eşyaları topladığı için herkesten sonra ve tabii ki otomatik kapının önüne– 

bilmiştir. Celal bu hesaplamayı toplumsal bilinçaltı ile gerçekleştirmiş görünmektedir. 

Taşra toplumlarındaki ritüeller, inanç, gelenek ve adetler tarafından oluşturulur ve 

toplumsal ilişkileri şekillendirir. Köyde geleneksel toplumlarda görülen ataerkil yapı ile 

onun ön kabulü olarak genelde erkekler söz sahibidir. Gölgesizler’de Güvercin’in babası 

ve köylüler Güvercin hamile olduğu ve onu kaçırıp hamile bırakanın Cennet’in oğlu 

olduğunu düşündükleri için ikisinin evlenmesi gerektiğini söyler, böylece Güvercin’in 

namusu temizlenecektir. Kaybolan Güvercin’i bulmak için son çare olarak düşünülen 

imamın büyü yapması fikri ise Rıza tarafından ileri sürülür ve bu kararlar alınırken 

kadınların fikri sorulmaz ve istekleri dikkate alınmaz; tıpkı bulunduktan sonra 

konuşmadığı için evin ahırına Güvercin’i kilitleyen Reşit’in karısını dinlemediği gibi. 

Doğum sancıları başladığı hâlde Reşit yine de kapıyı açmamış, Güvercin yalnız doğum 

yapmak zorunda kalmıştır.  

Köyde otorite erkeklerin tekelinde olmasına rağmen, bu otoritenin de kendi içinde bir 

hiyerarşisi vardır. Muhtar, babası olmadığı için Cennet’in oğlunun hiç çekinmeden 

suçlamış, devletin köydeki otoritesinin temsilcisi olarak kendisine karşı koyabilecek bir 

güç bulunmadığından bu suçlamayı ona şiddet uygulayarak pekiştirmiş ve akli dengesini 

yol açmıştır. Şiir yazdığı, kitap okuduğu; yani köylünün yaptıklarından farklı eylemlerde 

bulunduğu için anlayamadıkları, dolayısıyla garipsedikleri Cennet’in oğlu, gerçeklik 

algısını yitirmiş biri olarak görülür. Köylü onun adını hiçbir zaman dile getirmez; o 

yalnızca hayatta kalan tek ebeveyninin, “Cennet’in oğlu” olarak anılır, adının kimsenin 

ağzından zikredildiği duyulmaz. Ataerkil toplumlarda erkekler güçlü, sağlam, duygularını 

gizlemek zorunda olan bir konumdadır. Tek çocuğu olan muhtar, onu evin altındaki ahıra 

zincirlemiştir; çünkü kendi tabirine göre o bir “hilkat garibesi”dir. Filmin başlarında 

duyulduğu üzere insan sesine benzemeyen sesler çıkarmakta ve muhtarın ifadelerinden 
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anlaşıldığı üzere bu sesler komşuları rahatsız etmektedir. Karısı, bu duruma üzülen muhtarı 

evinin önünde ağlarken görür; ağladığını karısına göstermemek için sırtını dönen muhtar, 

akşam arkadaşlarıyla birlikte olacağını söyleyerek uzaklaşır. Kendi karısına dahi 

üzüntüsünü ve duygularını göstermemekte direnir. Sert ve otoriter baba figürü Çoğunluk 

filminde de görülür. Baba, zengin ve nüfuzlu bir müteahhit olarak iki oğlunu da kendi 

şirketinde çalıştırır, özellikle küçük oğlunu kendisi gibi sert mizaçlı, tuttuğunu koparan, 

milliyetçi muhafazakâr yetiştirmeye çalışır. Çocuklarının hayatını bizzat belirleyen baba, 

Mertkan’ın da dediği gibi “her şeyi düşünür”. Öyle ki, çocukluğundan beri kendi 

kararlarını almak ve kendisini birey olarak yetiştirebilmekten yoksun bırakıldığı için 

büyüdüğünde de babasına bağlı olacaktır. Babasının sözünden çıkmayan, ara sıra 

yaramazlıklar -alkollü iken araç kullanma, kaza yapma, kendi milletinden olmayan bir kız 

arkadaş edinme- yapsa da babası bunları telafi edecek -arabanın kaskosundan para 

alabilmek için oğlunun alkollü olduğunun yazıldığı kaza tutanağını tanıdıkları aracılığıyla 

düzelttirerek alkollü ibaresini sildirir, oğlunun çarptığı taksiyi yarım yamalak tamir ettirir, 

kendisinden tamamını yaptırmasını isteyen kazazede taksi şoförünü ise tekme tokat ofisten 

kovar- ve oğlunun akıllanması ve ona göz dağı vermek için onu evden uzağa, bilgisayarın 

bile olmadığı, televizyonun çekmediği, annesinin ev yemeklerinin olmadığı şantiyeye bir 

süreliğine gönderir.  Orada otoriter ve aşağılayıcı bir üslubu olan babasına gittikçe 

benzeyen Mertkan, kendisine zarar vermesinden korktuğu işçi için babasından silah temin 

etmesini bir bahane ile isteyecektir. Ataerkil yapıyı sağlamlaştıran ve devamlılığını 

sağlayan ise bu düzene karşı çıkmayan ve hatta onun söylemleri ve eylemleri ile 

devamlılığını sağlayan kadınlardır. Vavien, Gölgesizler, Beş Vakit ve Çoğunluk gibi daha 

pek çok filmde gündelik hayatta da sıkça rastlanan bu durum görülür. Çoğunluk’ta eşinin 

ve oğlunun duygusuzluğundan yakınan anne, bu durumu değiştirmek için bir çaba 

içerisinde görünmez. Eşi, oğlunun kız arkadaşını sırf Kürt olduğu için istemediğinde, bir 
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bildiği olduğu için istemediğini söyler. Eşinin eylemlerini, mantıklı olup olmadığını veya 

otoritesini sorgulamaz, bunun için yeltenmez. Bu filmdeki gibi otoriter babasına dönüşen 

başka bir karakter ise Daha filminde de görülür. 

Şehre göre daha küçük yerleşim yerleri olan taşrada insanlar genellikle birbirlerini 

tanıdığından, birbirleri üzerinde bir denetim ve kontrol güdüsüne de sahiptir. Bundan 

dolayı taşra halkı hem kendi davranışlarında dikkatli olmalı hem de herhangi bir 

gözetleme, denetleme gibi bir duruma karşı kendisini savunabilecek şekilde tedbirli 

olmalıdır. Taşra, “dedikodunun iktidarı” aracılığıyla (Türkeş, 2005, s. 182) bireyleri 

kontrol altında tutabilmek için önemli çizgiler çizerek sınırlar oluşturur. Ürettiği 

dedikodularla bir “denetim mekanizması” oluşturarak ilişkileri düzeysizleştiren bir alan 

meydana getirir (Alver, 2017a, s. 21). Küçük yerleşim yerlerinde herhangi bir olay veya 

gelişme çok çabuk yayılır, tıpkı dedikodu gibi. Dedikodu aracılığıyla taşrada insanlar 

arasında zengin-yoksul, deli-akıllı gibi birtakım ayrımlar belirlenerek genel ahlak ve 

davranış normları üretilir ve bu şekilde normlara uymayanlar dışlanarak cezalandırılır. 

Taşradaki muhafazakârlığın beslendiği kaynak da budur (Türkeş, s. 185-186). Dolayısıyla 

insanlar, özellikle kadınlar giyimlerine veya konuşmalarına dikkat etmelidir. Özellikle 

“dul” ve çocuklu kadınlar için taşrada yaşamak çok daha zor olabilmektedir.38 Karpuz 

Kabuğundan Gemiler Yapmak filminde Nezihe, henüz ergenlik çağındaki Recep’i evlerinin 

avlusuna alıp ona yiyecek içecek ikram ettiği için büyük kızı tarafından tepkiyle karşılanır. 

Ona göre “el âlemin oğlanları”nın evlerine girmesi çevrelerinde dedikodusu yapılacak bir 

                                                             
38 Bir kadının dul olması toplum için “pek çok toplumsal kurumla dizginlenmiş cinselliğinin 

başıboşluğuna işaret ettiğinden problemli bir statüyü oluşturmaktadır”. Zira “dul kadın, hem 

cinselliği yaşamış, onu bilen ve hem de bunun denetiminden (aile, koca) yoksun kalmış bir 

figür olarak tehdit unsuru gibi görülür”. Toplum, “dul” kadından “düzeni bozmayacak belli bir 

yaşam tarzı benimsemesi”ni (eşi vefat ettiyse), “cinsel perhiz”, “dış görünüşünü önemsememe” 

ve “boyun eğme” gibi davranışlarda bulunmasını bekler (Doğan, 2013, s. 11-12).  
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durumdur. Bunun yanı sıra kadınlar sokağa çıktıklarında başları hafif önde, hızlı adımlarla 

yürümek durumundadırlar. Nihal, kendisine mektup getiren Mehmet’i sokağın ortasında 

azarlar, ona tokat atar ve kendisini polise şikâyet etmekle tehdit eder. Yere düşen mektubu 

önce almaz, çevresine bakınır, kimsenin bakmadığına emin olduktan sonra alıp giysisinin 

içine saklar.  

Alver’in ifade ettiği üzere taşra, dedikoduyu bir “denetim mekanizması” olarak 

kullanmaktadır (2013, s. 20). Dedikodulara konu olan genellikle kadınlardır. Kadınların ev 

içi sorumluluklarını yerine getirmesi, çocuk yetiştirmesi, kendilerine bakması beklendiği 

gibi; dışarıda nasıl yürüdüğünden, dışarıda uzun süre kalmaması gerektiğine, eşinin her 

söylediğini koşulsuz yerine getirme gibi hemen hemen her konuda belirlenmiş sınırlar 

dâhilinde yaşamak zorundadır. Yan gözle bir yere ya da kimseye bakmamalı, “namus”una 

halel getirmemelidir, ancak, eşini aldatan bir erkek ise, genellikle kimsenin tepkisini 

çekmez. Gözetleme Kulesi’nde ise üniversite arkadaşları ile birlikte bir eve yerleşmek 

isteyen Seher, ailesinden izin almak ister. Annesi bu duruma pek sıcak bakmaz. Bunun 

üzerine Seher, “Ne olur, orospu mu derler?” diye sorar, annesinin verdiği cevap ise taşrada 

kadının nasıl bir dedikodu nesnesi olduğunu açıklar niteliktedir: “Derler. Her şeyi derler 

ya. Küçük yer orası, kimin ne diyeceği belli mi olur?” 

Yalnızca dul kadınlar için değil –özellikle- genç ve bekâr kadınlar için de 

dedikodulara konu olmak taşrada kaçınılmaz bir durum olabilir. Vurun Kahpeye (1949) 

filminde Aliye öğretmen kasabadaki diğer kadınlar gibi giyinmediği, onların aksine 

dışarıda yalnız yürüdüğü ve açık fikirli olmasından ötürü kasabalıların dedikodu ve 

iftiralarına maruz kalır. Bunların bir örneğini kahvehanede oturup Aliye öğretmen 

hakkında konuşan adamların sözlerinde görmek mümkündür: “İstanbul’dan gelen zamane 

hocalarına itimat olmaz. Biz onları çocuklarımızı okutsun diye getirtiyoruz, onlar bizim 

verdiğimiz terbiyeyi de bozuyorlar. Gül gibi kızlarımız dururken kâfir terbiyesiyle yetişmiş 
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kadınları everip bir de ailelerimize fesat mı sokalım! Bunlara kâfir gözüyle bakmalı” der. 

Başka biri, “İstanbul’dan gelen bütün muallimeler karılarımıza kötü misal oluyolar” der. 

Bir diğeri ise karısının Aliye ile konuşmasını yasaklamıştır.39 

2) Eşitsizlik 

Toplumun çoğu kesiminde görülen eşitsizlik taşrada çok daha şiddetli yaşanır. 

Kadın-erkek, yöneten-yönetilen, genç-yaşlı, güzel-çirkin, yaşlı-genç gibi birçok eşitsizlik 

şekli incelenen filmlerde de görülmektedir. Ataerkil toplum düzeninin olduğu taşrada 

erkekler daha üstün konumda iken kadınlar ve çocuklar ikinci, hatta üçüncü sıradadır. Bu 

eşitsizliği doğuran toplumsal yapının devamlılığı da çeşitli ritüeller, yaptırımlar ve 

normlarla sağlanır. Toplum içinde bazı sözlü kurallar vardır ki bu kurallar kimsenin 

sorgulamasına ve itirazına açık değildir. Bunun yanında, kadın vekil ile birlikte hayır 

işlerine dâhil olan, psikolojik şiddet uyguladığı eşi Sevilay ise, onun gözünde kimseye 

faydası dokunmayan biridir. Celal’in yanında Sevilay’ın söz hakkı yoktur ve herhangi bir 

sorgulamasında dahi Celal ona psikolojik baskı uygular. Filmdeki siyasî otorite olan kadın 

vekil ise daima emir veren bir üslupla tüm karakterler karşısında söz sahibidir. Bu üslup, 

taşra halkının kendisine gösterdiği aşırı hürmetten kaynaklı görünmektedir. Kendisi, 

dernek toplantısında, yapacakları açılış için konuşurken Sevilay’dan pide yapmasını 

                                                             
39 Muhafazakâr taşralıyı Aliye öğretmene karşı kışkırtan Hacı Fettah (Settar Körmükçü), filmin 

sonunda kadını linç ettirmeden önce azgın kalabalığa doğru –şeytan, kahpe dediği Aliye’nin- 

"erkekleri baştan çıkaran haram saçlarını yolunuz, parçalayınız!” der. Bu filmdeki gibi 

kasabalının topluca yaptığı bir linç girişimi Ay Büyürken Uyuyamam’da da görülür. Bu filmde 

de kasaba halkı iki genç kızı olan genç ve güzel Melek’i (Ayça Bingöl) -kendilerinin 

onaylamadığı biçimde- açık giyindiği için dışlar ve sürekli olarak psikolojik baskı uygular. Bir 

süre sonra eşinden ayrılan Melek, dul bir kadın olarak taşralıların –özellikle erkeklerin 

tacizleri- kendisini ve kızlarını daha fazla derecede rahatsız etmesine dayanamaz. Sonuçta üçü 

birlikte kasabayı terk eder. 
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isterken ve evindeki elektrikle ilgili tadilatlarla ilgili Celal’le konuşurken otoriter bir ifade 

ve ses tonu kullanmaktadır. 

Gölgesizler’de de yönetici otorite konumundaki muhtar köydeki her şey hakkında tek 

hüküm veren konumundadır. Öyle ki, suçlu aradığında sezgileriyle hareket etme hakkını 

kendisinde görür, idari yetkisini cezalandırma için çekinmeden kullanır ve tüm bu 

eylemleri köy halkı tarafından hiçbir biçimde sorgulamadan kabul edilir. Kıskanmak’ta 

“çok güzel” olduğu için balo gibi eğlencelere davet edilen Mükerrem (Berrak Tüzünataç) 

ile toplum tarafından “çirkin” bulunduğu için dışlanan Seniye (Nergis Öztürk) karakterleri 

göze çarpar. Seniye, abisinin eşi olan Mükerrem’i güzelliği dolayısıyla çok kıskanır ve 

onun arkadaşlık ve sırdaşlık girişimlerini geri çevirir.  

Taşradaki eşitsizliğin çok fazla görünür olduğu filmler, köy filmleridir. Bir Zamanlar 

Anadolu’da savcı, doktor Cemal (Muhammet Uzuner), Komiser Naci (Yılmaz Erdoğan), 

polis memurları ve muhtar arasında hiyerarşik yapılanma göze çarpar. Komiser, katil 

zanlısı Kenan (Fırat Tanış) cesedi gömdüğü yeri bir türlü bulamaması üzerine Kenan’ı 

dövdüğü için savcı tarafından azarlanır. Bunun üzerine komiser de doktordan sigara 

isteyen katil zanlısını azarlar:  

“[…] Sigara istiyosan hak edeceksin. Öyle bedava iş yok. Bak savcıya, adam hukuk 

tahsili yapmış, çalışmış. Sigarasını da içer, fırçasını da atar. Niye? Hak etmiş adam. Sen ne 

yaptın? Maymun ettin oğlum bizi sen. Artık yok, beleş sigara migara yok. Başka bi kanala 

geçtik artık biz […]”  

Komiserin ifade ettiği hiyerarşik düzene göre daha üst bir konumda olan birinin 

kendisinden daha aşağı konumda olan birini azarlama hakkını doğal olarak edindiği algısı 

da toplum içinde yaygın olabilmektedir. Şalvar Davası’nda ise köye yıllar sonra dönen Elif 

(Müjde Ar) köydeki eşitsizliğe sessiz kalamaz ve bu gidişe bir son verebilmek için çeşitli 
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çözümler üretir. Zira köyde erkekler tüm gün kahvehanede oturup üretime destek 

olmazken kadınlar ev içi sorumlulukları, çocuk yetiştirme ve tarlada çalışmak gibi 

gündelik işlerin hepsini yüklenmek zorunda bırakılmışlardır. Kadınlar, kendilerine 

yüklenen ağır sorumlulukları yerine getirmek istemediklerinde veya biraz aksattıklarında 

ise şiddetle karşılaşır. Şiddetten kaçınabilmek için ise kendisinden istenenleri eksiksiz bir 

şekilde yerine getirmeye çalışır, soru soramaz ve itiraz dahi edemez.  

3) Şiddet  

Kadınlara, çocuklara veya köydeki “delilere” yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet 

taşrada da oldukça sık görülmektedir. Taşradaki kadın, çoğu zaman şiddetten kaçmak, bir 

yere sığınmak gibi olanağı olmadığından şiddette sürekli maruz kalmaktadır. Erkeklerin 

kadınlara uyguladığı şiddet toplum tarafından normalleştirildiğinden, şiddete uğradığını 

söyleyen bir kadına çevresindeki insanlar sessiz kalmasını ve sineye çekmesini öğütler. 

Şellale’de kocasından sürekli şiddet gören bir kadın karakter vardır. Şalvar Davası’nda 

kadınlar; Beş Vakit, Aydede ve Koca Dünya’da ise çocukların şiddete maruz kaldığı 

görülür. Vavien’de Sevilay, eşiyle ilgili şikâyetini anlattığında destek bulamaz. Halk, 

şiddete şahit olsa da sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü onlara göre erkekler istekleri yerine 

getirilmediğinde şiddet gösterme hakkına sahiptir. Taşralı erkekler de çevrelerindeki 

insanlara sert bir erkek imajı çizebilmek ve onların gözünde komik duruma düşmemek için 

eşlerine sert muamelede bulunur. Taşranın bu yapısı kadınları belli davranış kalıplarına 

dâhil olmak durumunda bıraktığı gibi erkekleri de aynı zorunluluğa sevk eder.  

Anadolu’da uzun yıllardır varlığını sürdüren ataerkil sistem, erkeğin önceliğini 

temeline alarak kadınları –ve çocukları- ikincilleştiren, onların toplum içinde –ve her 

yerde- nasıl davranacaklarını, neler konuşabileceklerini yazılı olmayan belli normlarla 

oluşturan bir yapıdır. Bu yapı erkeklere hizmet ediyor olmasının yanı sıra, devamlılığını 
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sağlamak adına destekte bulunan büyük oranda kadınlardır. Kadınlar, çocuklarını 

kendilerine dikte edilen normlar çerçevesinde yetiştirerek onlara bu toplumsal normların 

dışına çıkmamaları gerektiği, aksi hâlde toplum tarafından dışlanabilecekleri veya şiddet 

görebileceklerini öğretirler. Zira kendileri için de bu durumun geçerli olduğu açıktır. 

Toplum, zamanla oluşturulan ve yerleşikleştirilen bu kurallara üyelerinin riayet edip 

etmediğini onları sürekli gözetleyerek kontrol eder. Bunun için de dedikodu mekanizması 

bireyleri tehdit edercesine işler. Bireyler –özellikle kadınlar- kendileri hakkında bir 

dedikodu çıkmasından çekindiklerinden her zaman dikkatli bir şekilde hareket etmek 

zorundadırlar. Dolayısıyla kendileri için belirlenen çizgilerin dışına neden çıkmaması 

gerektiğini bilen bireyler bu çerçevede yaşamlarını sürdürürler. Toplum, kurallarına uyan 

bireyler yetiştirir ve o bireylerle toplumun sistemli bir devamlılığını sağlamayı hedefler. 

 



137 
 

SONUÇ: TEKDÜZELİKTEN ÇEŞİTLİLİĞE TEKRAR DÖNÜLEN TAŞRA  

Tanım olarak dışarıyı, merkezin dışında olan yeri ifade eden taşra, ona nereden ve 

nasıl bakıldığına bağlı olarak farklı tanımları da içerebilmektedir. Bu tanımlardan olumlu 

olanları sakin, huzurlu ve yalın bir yeri tarif ederken olumsuz olanları ise ıssız, geri kalmış 

ve pek çok yönüyle eksik bir yeri tarif eder. Taşraya içeriden ve dışarıdan bakıldığında 

farklılıklar görülecektir. Zira taşrayı asıl tanımlayan merkezdir. Merkez, taşraya “kendi 

kanununu dayat”arak (Lefebvre, 1996, s. 169) onu kendisine tabi kılmaya ve benzetmeye 

çalışmaktadır. Taşrayı merkezin bir gölgesi olarak ele almak dahi mümkün olabilmektedir 

(Varlık, 2010, s. 237). Merkez, “dışarlıklı bir bakışla” taşrayı sığ bir biçimde ve uzaktan 

tanımlamaktadır. Ancak bu tanımlama bazı yönlerden eksik bulunmaktadır. Bu durumda 

taşranın aşağılanan ve modern olanın kendisini “aşağıladığı bir öteki olma özelliği ile 

“mâdun olduğu” söylenebilir (Bozkurt, 2004, s. 76). Taşra içeriden, kendi tanımını 

yaptığında ise yine bu tanımda eksiklik bulunabilir. Bu nedenle taşrayı tanımlayabilmek 

için bazı yardımcı öğelere ihtiyaç vardır. Zira taşra, sınırları olan bir kavram iken anlamsal 

olarak genişlemiş ve artık tanımlanması çok daha güç bir kavram hâline gelmiştir. Taşrayı 

coğrafya, nüfus veya maddî zenginlikle sınırlanamadığı için “kaygan bir zemin” olarak 

tanımlayan Türkeş’e göre taşra, orada “yaşadığını bilenlerde maddileşen bir gerçeklik”tir 

(2005, s. 164-165). Ancak merkez, taşraya dışarıdan yani kendi merkez konumunun da 

dışından bakmadıkça taşranın tanımını yapması zor görünmektedir. Taşra, orada 

yaşayanlarla birlikte de bir anlam kazanmaktadır. Alver’in de ifade ettiği üzere taşralı 

olmak coğrafî ve mekânsal boyutunun da ötesinde “hâl”, “durum”, “zihniyet”, “hissiyat” 

ve bir “tarza” dönüşmüş olma durumudur. “Taşralı olmak” veya “taşralılık hâli”, yalnızca 

“mekânsal anlamda taşraya ait olmak değil”, bir “düşünme ve davranma tarzıdır” da aynı 

zamanda. Bir “psikoloji” olarak yorumladığı taşralılık ona göre “bir yaşama ve düşünme 

üslubudur”. Taşralılık yalnızca taşrada yaşamak değildir (Alver, 2013, s. 20). Taşralı, 
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taşradan çıktığında veya şehre gittiğinde de kendisini hâlâ taşrada hissedebilir veya şehre 

alışamadığında taşradaki alışkanlıklarını devam ettirebilir. Taşra (veya taşralı), merkezle 

(şehirle) arasındaki mesafeyi kapatma istek ve eğilimiyle kendisini merkezden geri kalmış, 

eksik ve yetersiz hissetmesinin yanı sıra taşralı olmaktan “gurur duyma”, merkezin sahip 

olamadığı şeylere kendisi sahip olduğu için “böbürlenme” hissiyatı arasında gidip gelebilir 

(Çelik, 2010, s. 192). Taşrayı “bir arada kalmışlık hâli” olarak betimleyen Suner’e göre ise, 

taşra mahrumiyet, kısıtlılık ve hüzün ile samimiyet, coşku ve neşeyi ifade ederek zıtlıkları 

bünyesinde barındırır (2005, s. 55). 

Taşranın bu “arada kalma hâli” geçmişten günümüze devam ede gelen bir süreçtir. 

Sürekli gelişen ve yenilenen merkeze ayak uyduramaması, onun gerisinde kalması ve 

sakinleri tarafından kaderine terk edilmesi taşrayı iyice yoksullaştırmış ve 

yoksunlaştırmıştır. Merkeze yetişmek isteyen, ancak bunun için yeterli çabayı göstermeyen 

taşranın, “her zaman eşikte, bir ara yerde durmanın hüznünü ve bigâneliğini taşıdığı” 

söylenebilir (Bozkurt, 2004, s. 76). Ancak bu durum her bir taşra için geçerli olmayabilir. 

Zira “mistik bir ruh hâli olan” taşra, mutlak tarifi yapılamayan bir kavramdır. Pekdemir’e 

göre taşra ile kırsal kesim özdeş olmasa da akrabadır. Zira taşra olarak adlandırılabilecek 

coğrafî bölgeler de birbirinin aynısı değildir. Kültürün farklı olmasının yanı sıra, iklimin de 

insanlar üzerindeki etkisi değişkenlik göstermektedir (2005, s. 78-79). Kendi dinamikleri 

ve öz değerlerini koruyup devam ettiren taşralar olduğu gibi, özünden hızla kopan (Tosun, 

2015, s. 134) ve kentin belli bazı özelliklerini alan taşralar da vardır. Böylece merkez ile 

taşra arasındaki farklılıklar azaldıkça ikisinin de birbirine dönüşme olasılığı artmıştır. 

Şehrin nerede bitip taşranın nerede başladığı artık tam olarak belirlenemediğinden ikisi 

arasındaki sınırlar da gitgide muğlâklaşmış, birbirinin dinamiklerini devam ettiren bir yapı 

hâline gelmiştir.  
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Bu tür farklılıkları anlamlandırabilmek için taşranın Türkiye’deki değişim ve 

dönüşümlerini incelemek gerekmektedir. Zira taşranın tanımı belli olsa da ülkede yaşanan 

değişim/dönüşümlere ve taşraya bakan tarafın perspektifine de bağlı olarak farklılıklar 

göstermiştir. Taşra, Güven Turan’a göre Osmanlı’da –ve Cumhuriyet ilân edildikten sonra 

da– İstanbul’un dışında kalan her yeri ifade etmekte iken (2004, s. 51), Argın’a göre 

Cumhuriyet ile birlikte gelen modernleşme atılımlarıyla birlikte gitgide daralmış, 

sonrasında ise “ufuk daralması”nı işaret etmek için kullanılır olmuştur (2005, s. 277). 

Gelişen ve zenginleşen kente yetişemeyen taşra, kendi kabuğuna çekilmiş ve 

yalnızlaşmıştır. Cumhuriyet öncesi ve sonrası taşrasını yoksulluk açısından ele alan Argın, 

Cumhuriyet sonrasında taşranın kenara itildiğini, yoksulluğuna bir de “yoksun”luğun 

eklendiğini söyler (2005, s. 277). Taşraların “totalleşmesi” ve “tekdüzeleşmesi”nden söz 

eden Bora ise, 1960’lara değin “taşra” kelimesinin kullanıldığından, bununla, topyekûn bir 

taşradan ziyade, kendine has yerlerin ifade edildiğinden söz eder (2005b, s. 46). Böylece 

taşra, eski hâline dönebilme gücünü de yeniye yönelik cesaretini de yitirmiş (Çiğdem, 

2005, s. 105) ve giderek “görünmez” bir hâl almıştır (Bora, 2005b, s. 47).  

Tek bir tanıma sığdırılamayacak bir kavram olan taşranın, dışarıdan veya içeriden 

bakarak ne kadar anlaşılabileceği de tartışmalıdır. Taşrayı kimin nasıl tanımladığının yanı 

sıra taşranın kendisini nasıl tanımladığı ve nerede konumlandırdığı da önem arz 

etmektedir. Taşra, kendi söylemek istediklerini edebiyat, şiir, tiyatro ve sinema gibi farklı 

mecralarda dile getirmektedir. Zira taşranın da söyleyecekleri vardır. Onu anlatanın 

perspektifi de okuyucu ve izleyiciye yansıyacağı için önemlidir. Bu çalışmada Türkiye 

sinemasında taşrayı anlatan ilk filmden başlayarak taşra filmleri ele alınmış, 2000 yılı 

sonrasındaki taşra filmlerinden dört tanesi gelenekselcilik ve muhafazakârlık gibi 

özellikleri açısından incelenmiştir. İncelenen filmlerde görüldüğü üzere taşra, türlü 

tanımları yapılabilen, tanımlarken nerede durulduğu önemli olan, her birinin birbirinden 
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farklılıklar gösterdiği bir yapıdadır. Bölge bölge değişmekle ve istisnalar olmakla birlikte 

Türkiye’de genellikle taşrada yaşayan halk, geleneklerini ve dinî inanışlarını korumak 

anlamında muhafazakâr bir özellik gösterir. Muhafazakârlığın genelde din ile 

ilişkilendirildiği Türkiye’de halk, zaman içerisinde bazı inanışlarıyla birlikte İslamî öğeleri 

gündelik yaşamdaki eylem ve ritüellerle birleştirip dönüştürerek bir inanç biçimi meydana 

getirmiştir Bu inanç biçimi kitabî İslam’dan farklılıklar gösterdiği ve halk tarafından 

zamanla oluşturulduğu için geleneksel İslam olarak ele alınabilir. Bu inanışın 

yansımalarını ise Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Vavien Gölgesizler, Taş, Beş 

Vakit, Gelin, Şellale gibi pek çok taşra filminde görmek mümkündür. Taşranın ayırt edici 

özelliklerinin başında ataerkil toplum yapısı, bu yapıya ilişkin ritüel ve inançlar ile 

geleneksel davranış kalıpları gelmektedir. Bu durum filmlerde de yaygın bir biçimde 

karşımıza çıkmaktadır. Vavien filminde daha çok ataerkil yapı göze batmakla birlikte bir 

“Hızır” inanışı da söz konusudur. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’tagünlük hayat 

pratiği içindeki bir inanç ritüeli/biçimi olarak türbe ve ziyareti; Gölgesizler’de de yine pek 

çok batıl inanış; Yozgat Blues’da ise dinî ritüelleri ve yaşam biçimi olarak muhafazakâr bir 

yapı görülmektedir. Muhafazakâr taşra, kendisinin muhafaza ettiği gelenekleri yine kendi 

istediği yönde değiştirip dönüştürerek üyelerini kontrol etme gücüne de sahiptir. Bu 

kontrolü ise ataerkil yapı içerisinde oluşturulan toplumsal cinsiyet kalıpları ve bireylere 

yüklediği çeşitli sorumluluklar çerçevesinde sağlamaya çalışmaktadır. Buna göre kadınlar 

daha itaatkâr ve yapıcı iken genellikle ev içi gibi kapalı mekânlarda ve genellikle anne-eş 

olarak gerekli sorumluluklarını yerine getirmelidir. Erkekler ise daha çok kahvehane veya 

“çarşı” gibi ev dışı mekânlarda sosyalleşmektedirler. Şalvar Davası, Gölgesizler, The 

İmam, Şellale, Mine, Beş Vakit, Deli Deli Olma ve Züğürt Ağa filmlerinde kahvehanelerin 

çeşitli işlevleri olduğu görülmüştür. 
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İncelenen filmlerde dikkat çeken bir diğer husus ise geleneklerin korunmaya 

çalışılmasıdır. Kendisinin kurduğu düzeni korumaya ve devamlılığını sağlamaya çalışan 

toplum, bu aşamada bireylerine belli davranış kalıplarını dikte eder. Bunların dışına 

çıkmak isteyenleri ise dışlamakla –dedikodu aracılığıyla, şiddetle vs.- tehdit eder. 

Yılmazkol’un da belirttiği gibi, bazı filmlerde taşra “uyum ve uzlaşmacılığın mekânı” 

olması dolayısıyla karakterleri bastırmaktadır (2011, s. 62). Bu durumdan kurtulmak 

isteyen kimi bireyler sıkıcı ve tekdüze buldukları taşradan kaçıp kurtulma hayalleri 

kurarken (Yumurta’da Yusuf; Mayıs Sıkıntısı’nda Saffet; Kasaba’da Saffet, Ay Büyürken 

Uyuyamam’da Hülya ve Tatil Kitabı’nda Veysel) kimileri ise kaçtığı taşraya dönme özlemi 

duyar (Sonbahar’da Yusuf; Tatil Kitabı’nda Hasan; Kasaba’da Ali). Ancak dönülen ve 

bırakılan aynı taşra mıdır? Durağan görünen taşra bırakıldığı gibi değişmeden mi 

kalmıştır? Bu tür sorulara net yanıtlar bulmak mümkün görünmemektedir. İncelenen 

filmlerde görünen odur ki taşra ne ona geri dönenin aynı şekilde bulduğu, ne de bırakılanın 

aynı kaldığı bir yerdir. O, kendisine yüklenen anlamlarla var olabilen, pek çok durumda 

değişkenlik gösterebilen, bazen çok fazla anlam barındıran bazen de tek bir anlam ifade 

eden bir coğrafyadır.  
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