
kebikeç / 27  2009

1980 Sonrası 
Yeni Gerçekçilik Örneği Olarak

 Düttürü Dünya

     Orhun YAKIN* 

331

Esin Coşkun, Türk Sinemasında Akım Araştırması isimli çalışmasın-
da yıllar içinde ortaya atılan “toplumsal gerçekçilik”, “halk sineması” ya da 
“ulusal sinema” gibi kavramlardan/hareketlerden hiçbirinin biçim ve öz ola-
rak yeni bir anlatım, yeni bir bakış açısı, sanatsal kaygı ya da yeni bir düşün-
sel ideoloji ortaya koymadığını ve bu girişimlerin bir moda olmaktan öteye 
gidemediğini, akım olamadığını söylerken, aslolanın -Amerikan sinemasının 
işleyişine benzer bir biçimde- genelde yönetmenlerin kişisel tavırlarının ön 
plana çıkışı olduğunu belirtir (2009: 11–13). Coşkun, incelemesinin sonun-
da özellikle 70’li yılların ortasından itibaren etkisini iyiden iyiye gösterme-
ye başlayan bir “politik sinema”dan bahsedilebileceğini ileri sürer; bazı yö-
netmenlerin -Ömer Kavur, Şerif Gören, Yılmaz Güney, Erden Kıral ve Zeki 
Ökten- Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz şartlara, baskıcı ortama karşın 
toplumsal ve siyasal gerçeklere eğilmeye çalıştıklarını söyler (2009: 85–6). 

Türk sinema tarihinin çeşitli yönleri üzerine çok sayıda araştırma ya-
yınlamış olan Agâh Özgüç ise yakın tarihte yayımladığı Türlerle Türk Si-
neması çalışmasında “Yılmaz Güney’in Mirasçıları” ara başlığı altında Şe-
rif Gören ve Zeki Ökten’i gösterirken, Ökten’in Güney’in senaryolarından 
yola çıkarak yönettiği Sürü (1978) ve Düşman’dan (1979) sonra 80’li yıl-
ların başında ülkeyi kasıp kavuran “bankerzedeler sorununu” ele alan Faize 
Hücum’la (1982) bağımsız ve özgür bir sinemacı olduğunu gösterdiğini be-
lirtir (2005: 20–1). 

Zeki Ökten’in, Güney’in en parlak döneminde yazdığı senaryolar-
dan ikisini büyük bir başarıyla yönetmesi sanatının değerlendirilmesi açısın-
dan yorumculara hem kolaylık hem de zorluk çıkartabilir. Güney’in senaryo-
larından önce çekmiş olduğu ve gişe açısından çok başarılı olan Umur Bu-
gay senaryolarının büyük desteğini de arkasına almış Kemal Sunal güldürü-
leri (Kapıcılar Kralı, 1976 ve Çöpçüler Kralı, 1977) ya da bu yazının konu-
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sunu oluşturan ve Güney filmlerinden sonra verdiği kısa bir aranın ardından 
Kemal Sunal’lı Düttürü Dünya (1988) ve hemen öncesinde yine Kemal Sunal 
ile çekmiş olduğu Yoksul  (1986) ya da Tarık Akan’lı Pehlivan (1984) ve Ses 
(1986) çalışmaları köklerini 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin hemen son-
rasında sanat dünyasında etkisini göstermeye başlamış olan “toplumsal ger-
çekçilik” tarzına bir anlamda geri döndüğü şeklinde yorumlamak çok da yan-
lış olmayacaktır.

Bu yazıda Düttürü Dünya filmini Halit Refiğ’in 1971’de yayımlanan 
ve 15 Ekim 1965-12 Mart 1971 tarihleri arasında bir kısmı daha önce ya-
yımlanmamış yazılarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Ulusal Sinema 
Kavgası kitabında ele almaya çalıştığı Türk sinemasında “toplumsal gerçekçi-
lik” akımı (ya da yaklaşımı) çerçevesinde yorumlamaya çalışacağız. Öncelik-
le Refiğ’in söz konusu olguyu nasıl ele aldığını ve açıkladığını görelim:

Refiğ, 1966–67 yılları arasında Türk sinemasının bir “halk sinema-
sı” olduğu görüşünü ortaya atar ve özellikle de aydınlar kesiminden büyük 
bir tepkiyle karşılaşır. Tezini aydınların halkı tanımama yönündeki ısrarı - ve 
buna bağlı olarak Türk sinemasının Türk halkının duyuş ve heyecanlarına, iç 
dünyasına açılan bir pencere olduğu gerçeğini de ıskalamaları- ve toplumun 
isteklerine karşı yöndeki kültürel çabaların Türk toplumunun kültürel haya-
tında büyük bir kısırlığa yol açmış olduğu şeklinde özetlemek mümkündür. 
Burada sinemanın fikren gelişmesini engelleyen en önemli etkenler arasında 
aydınların sanayileşmiş toplumların ulaşmış olduğu düzey karşısında aşağı-
lık duygusuna kapılmış olmaları ve kendi halklarının duyuş ve düşüncelerine 
karşı korkunç sayılabilecek düzeyde bir anlayışsızlık geliştirmeleri, bu da yet-
mezmiş gibi devletin açık ve net bir kültür siyaseti olmaması da yer almakta-
dır. Ama bu ümitsiz ortam 27 Mayıs sonrasında düzelmeye başlamış gibi gö-
rünür... Yeni çıkışlar ve fikirler ilgiyle karşılanmakta ve beyaz perdeye aktarıl-
ma şansı bulmaktadır. Bu iyimser hava, 1961 ortalarından itibaren kaybolma 
eğilimine girmişse de 1961 Anayasası, yeni kurulan siyasi partiler ve seçim-
ler toplumun sorunlarına sinemayı da içine alacak şekilde farklı bakış açıları-
nın doğmasına yol açmış ve “toplumsal gerçekçilik” olarak anılan, toplumun 
yapısı ve bu yapı içinde çeşitli katmanlardan insanların birbirleriyle ilişkileri-
nin anlatılmaya çalışıldığı bir akım doğmuştur. 

Refiğ’e göre, siyaset arenasında sürmekte olan çatışmaların sinemaya 
yansıdığı ilk örnek Metin Erksan’ın Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından si-
nemaya uyarlamış olduğu Yılanların Öcü (1962) filmidir. Bu film özellikle si-
nemaya getirmiş olduğu gerçeklik duygusuyla ayrı bir önem taşımaktadır. Bu-
nun ardından yine Erksan’ın Necati Cumalı’nın aynı adlı öyküsünden sinema-
ya aktardığı Susuz Yaz (1964) Berlin’de birinci olur... Bu başarı Refiğ’e göre 
Türk sinemasının son yıllarda yoğunlaşmış olan gerçekçi çalışmalarının mey-
dana getirmiş olduğu birikimin bir sonucudur. Aynı dönemde yine benzer yak-
laşımla çekilen Şehirdeki Yabancı, Acı Hayat, Kızgın Delikanlı, Yarın Bizim-
dir, Bitmeyen Yol ve Gurbet Kuşları ülkenin toplumsal gerçeklerine ışık tut-
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maya çalışmıştı. 1964 yılı sonlarında gösterime çıkan Kızgın Delikanlı (Ertem 
Göreç) dönemin bu türden yapıtlarına ve yaklaşımlarına oldukça sert bir mu-
halefet sergileyen eleştirmenler ve sinema yazarları tarafından tam bir yaylım 
ateşine tutulmuş, Göreç başta olmak üzere “toplumsal gerçekçilik” akımı ve 
takipçileri hakkında söylenmedik olumsuz söz kalmamıştır. Basının ve aydın-
ların olumsuz hatta düşmanca tavrına karşın Susuz Yaz’ın Berlin’de kazandı-
ğı başarı ve Gurbet Kuşları’nın hem seyirci tarafından çok tutulması hem de 
Hindistan’da katıldığı festivalde biletlerinin karaborsaya düşecek kadar ilgi 
görmesi film yapımcılarına toplumsal konulu filmlere yatırım yapmak için ge-
rekli olan cesareti vermiştir.

1965 sonlarına doğru, siyasi ortam yeniden değişmeye başlamış ve bu 
durumdan kaçınılmaz bir biçimde etkilenen sinema farklı arayışlar içine gir-
mek zorunda kalmıştı. Deyim yerindeyse, rüzgâr artık karşıdan esmekteydi ve 
toplumsal gerçekçilik akımı da son günlerini yaşamaya başlamıştı. Karanlık-
ta Uyananlar, Suçlular Aramızda, Keşanlı Ali Destanı ve Haremde Dört Ka-
dın filmleri gösterime çıktıklarında, basının ilgisi tam anlamıyla zorlama ya 
da yasak savmak şeklinde kendini göstermiş, gişe açısından da dikkate de-
ğer bir başarı gösterememişlerdi. 1965 sonlarında yeni sinema sezonu başla-
madan önce geçen bir yılın muhasebesine bakıldığında ortaya çıkan manza-
ra Refiğ’e göre oldukça rahatsızlık vericidir:  “yerli konulardan hareket eden 
Üç Tekerlekli Bisiklet, Ahtapotun Kolları, Kızgın Delikanlı, İstanbul’un Kız-
ları, Suçlular Aramızda, Keşanlı Ali Destanı, Karanlıkta Uyananlar ve Kırık 
Hayatlar gibi filmlerin hepsi ticari başarısızlıktı… Yerli bir kaynağa dayanıp 
da iş yapan yegâne film Vurun Kahpeye! idi ama o da bilinir ki Halide Edib’in 
daha önce Lütfü Akad tarafından filme çekilen romanıydı, yani bir tekrardı”. 
Gişede iyi hâsılat yapan filmlere - Fıstık Gibi Maşallah, Öksüz Kız, Fabrika-
nın Gülü, On Korkusuz Adam, Ekmekçi Kadın ve Şaka ile Karışık- bakıldığın-
da daha önce diğer ülkelerde iki üç kez perdeye aktarılmış filmlerden yapılan 
aktarmalar olduğu görülmekteydi.

Bu durumun Refiğ’e göre açıklaması şuydu: Bilindiği gibi Türk ay-
dını bir süredir kendi özünden, kaynaklarından umudu kesmişti, işte şimdi 
de Türk halkı artık kendisiyle ilgilenmek istemiyor, kurtuluşu kendinde değil 
dışarıda arama yoluna gidiyordu. Refiğ’in vardığı sonuç şudur: “Sinemamı-
zın 27 Mayıs 1960’ta başlıyan bir devresi böylece 10 Ekim 1965’te son bulu-
yordu (…) Yılanların Öcü’nde Irazca ananın direnişi, karşı koyuşu ile başla-
yan hareket Haremde Dört Kadın’da tıbbiyeli jöntürk’ün, uğrunda mücade-
le ettiği insanlardan biri tarafından kalbine saplanan bıçakla sona ermişti…” 
Refiğ’in şikâyetçi olduğu bir diğer önemli konu da söz konusu dönemde “top-
lumsal gerçekçilik” akımı üzerine iki inceleme dışında hiçbir yayının yapıl-
mamış olmasıdır.1

1 Bu yazılardan birisi Yücel Özturan tarafından Artist dergisinde “Türk Sinemasında 
Olgunlaşma Devresi” serisi içinde yayımlanmış, diğeri ise daha sonraları özellikle 
Türk sinemasının yıllar içinde geçirdiği evreleri farklı yönleri ile tanıtan çok sayıda 
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 “Toplumsal Gerçekçilik” akımını 27 Mayıs ihtilalinden ayırmayı 
doğru bulmayan Refiğ, söz konusu müdahaleyi de tarihimizin başarısızlıkla 
sonuçlanmış batılılaşma girişimlerinden birisi olarak değerlendirmekte ve bu-
nun nedenini de söz konusu hareketlerin ‘halktan gelen itmelerle’ değil yaban-
cı menfaatler ve dış etkilerle (ki 28 Nisan günü İstanbul Üniversitesi’nde pat-
lak veren ve ilk kıvılcım olarak değerlendirilebilecek olaylar söz konusu hare-
ketin bir aydınlar hareketi ve yeni bir batılılaşma çabası olduğunu ortaya koy-
maktadır zaten) yapılması olarak göstermektedir. İşte bu noktada Refiğ, sine-
madaki “toplumsal gerçekçilik” akımının da bir çeşit batılılaşma ve aydınlar 
hareketi olduğunu, akımın kendisinin de içinde olduğu en önemli temsilcile-
rinin de yazarlık ve öğretmenlik gibi mesleklerden sinemaya geçmiş olmala-
rının da bu belirlemeyi desteklediğini söyler. Bu akımı doğuran/harekete ge-
çiren öğelerden birisi de 1956–60 arası eleştirme çabasıdır Refiğ’e göre. Söz 
konusu dönemin ana akımları olan İtalyan neo-realizmi ve Amerikan gerçek-
çi sineması Türk “toplumsal gerçekçilik” akımı üzerinde gözden kaçırılama-
yacak kadar büyük bir iz bırakmış ve etkili olmuştur.2

Refiğ’in bu akımın doğuşuna yönelik olarak getirdiği açıklamayı ver-
meden önce Türk sinema tarihine yönelik en kapsamlı araştırmalardan birini 
kaleme almış olan Giovanni  Scognamillo’nun ellili yılların bitiminde sinema-
nın genel durumunu (ve 1960-1986 dönemini hazırlayan şartları) özetleyen şu 
satırlarına bakmakta fayda var:

“Sinema 1949–1959 döneminde en canlı yıllarını yaşamıştır. An-
cak bu dönem düzenli ve nitelik açısından gerçekten en verim-
li yıllar değildir. Sinemaya karşı doğru bir yaklaşım vardır; si-
nemacılar, teknikerler, oyuncular yetişiyor, kimi hemen unu-
tulacak, kimi zamana dayanacak ilginç, olumlu yapıtlar çıkı-
yor. Çoğu zaman düzensiz olan bu genel arayışta yapımevleri 
kuruluyor, kimi çalışmalarını sürdürüyor, kimi birkaç deneme-
den sonra ortadan kayboluyor. Daha önce denenmiş ya da de-
nenmemiş konular, eğilimler, türler değişik sonuçlarla beyaz-
perdeye aktarılıyor. (…) Bu tür denemelerin ilginç yönü sine-
macılardan değil de ya tiyatroculardan, ya da yeniliği türde ara-
yanlardan ya da Batı etkilerini sürdürenlerden gelmeleridir. Bu 

başvuru kitabı yayınlayarak haklı bir üne kavuşacak olan dönemin genç yazarı 
Giovanni Scognamillo tarafından Sinema 65 dergisinde üç monografi şeklinde 
yayımlanmıştır.
2 Özellikle İtalyan neo-realizmi (yeni gerçekçiliği) yoksul ve çalışan (çalışmaya 
çalışan) sınıfın hikayelerini anlatan, büyük bölümü ya da tamamı gerçek ortamlarda 
çekilmiş, sıklıkla esas mesleği oyunculuk olmayan kişilerden oluşan ekipler ve 
ağırlıklı olarak II. Dünya Savaşı sonrasında İtalya’nın tekrar ayağa kalkma çabaları 
çerçevesinde bireylerin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve ahlaksal sorunları 
anlatmıştır. Günlük yaşam birçokları için uzun bir süre iki sözcükten ibaret olmuştur: 
yoksulluk ve çaresizlik. 
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karmaşık ve son derece ilginç dönem, aşırıya kaçmasına rağ-
men iyi ve kötünün, olumlu ve olumsuzun birlikte yer aldığı 
yapıcı bir dönem olmuştur. 1960’lardan sonra filizlenecek, ol-
gunlaşacak ve kalıcı yapıtlarını verecek Türk sineması, “çağ-
daş” Türk sineması, bu ortamdan doğacaktır”. (1998: 185-6)

Refiğ’e göre bir anlamda ‘sanat filmleri’ olarak da adlandırılabilecek 
-toplasanız sayıları 25-30’u geçmemektedir- “toplumsal gerçekçilik” akımı-
nın örneklerinin çekilebilmiş olması bile üzerinde durulması gereken önem-
li bir konudur, çünkü yurt dışında bu tür filmlerin büyük çoğunluğu ekono-
mik sistemin dayatması sonucu (burjuva hesabı) üretilmekte olup, seyircisi ve 
salonları zaten belli sınırlar içinde garanti altına alınmıştır, yani ortada sergi-
lenen bir ‘şövalyelik ruhu’ filan bulunmamaktadır, dahası sosyalist ülkelerde 
devlet zaten hem filmlerin hem de sinema salonlarının sahibi olduğundan bu 
tür filmler için ortada bir kâr zarar hesabı da bulunmamaktadır. Peki, ülkemiz-
de nasıl olmuş da bu türden filmler çekilebilmiştir? Refiğ’e göre bu filmler 
daha çok ‘şanım yürüsün’ özlemi içinde olan, namını duyurmak isteyen ve bu 
yolda maddi kazancı önemsemeyen bir grup Osmanlı kalıntısı yiğit ve ağala-
rın gayretleri ile çekilmiştir. Batılı anlamda, batının etkisinde, ilk sol hareket 
olarak nitelendirilebilecek “toplumsal gerçekçilik” akımı sağcı basının kopar-
dığı tüm yaygaraya karşın sol basının savunusu ve üst tabakada meydana ge-
len gürültüler sayesinde gelişmiştir ama tıpkı 27 Mayıs hareketi gibi aslında 
halka hiçbir zaman inememiştir. Otobüs Yolcuları, Acı Hayat ve Gurbet Kuş-
ları dışında halk açısından popüler toplumsal gerçeklik filmi yok gibidir. Da-
hası, sağ basın bu filmlerle ilgilenmekten vazgeçince ‘solcu geçinenler’ bay-
rağı devralmış ve bu hareketin üst tabakada da herhangi bir desteği kalma-
mıştır. Sonuçta, bu işe şan salmak, namını duyurmak için girişenler sonun-
da aptal, bilgisiz ve beceriksiz kimseler olarak teşhir edilmek durumuna düş-
müş, ayrıca sermayelerini de tüketmiş olarak soluğu daha az yiğitçe filmler-
de almışlardır3 (1971: 37-8). Refiğ’in batıya ya da batıcılığa karşı bu açık ve 
olumsuz tavrı sol ideoloji ve ‘aydın geçinenler’in sinemaya yönelik tavrıyla 
birleştiren yaklaşımına her açıdan katılmak pek de kolay olmamakla birlikte 
dönemin koşulları ve verilmeye çalışılan mücadele çerçevesinde anlaşılabilir 
bir tepki olarak yorumlamak mümkündür. Sonuçta, Refiğ ve benzer görüşle-
ri paylaşan diğer yönetmenler, filmleri aracılığı ile topluma bir ayna tutmak, 
kendi içinden eleştiri getirmek ve ülkenin kendi değerlerini ön plana çıkara-
rak, dışarıya ödün vermeden iyiye, güzele giden yola bir tuğla daha döşemek 

3 Bu yargıyı Scognomillo’da desteklemektedir: “….  1963–65 yılları arasında 
sinemaya geçen ilk genç kuşağın bir kısmı, özentili bir yaklaşımla hareket ederek, 
içerik ve iletişim sorununu çözümlemeden biçim sorununu çözümlemeye kalktığından 
ya bir saman alevi gibi parlamış, ya da meslekte tutunabilmek için zorunlu olarak 
geleneksel kural ve şartlandırmalara uymuştur. Aynı şekilde, sinemayı değişik bir 
sahne gibi gören birkaç tiyatro adamı, sinema seyircisini, geniş halk topluluklarını 
etkileyebilmenin ne denli güç bir uğraş olduğunu bir iki denemeden sonra anlamıştır” 
(1998: 194–5).  
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istemektedirler. Bu yolda karşılarına aslında kendilerine destek vermesi gere-
ken oluşumların engelleyici ve küçümseyen tavırları ile karşılaşmak üretenler 
olarak kendilerine oldukça acı vermiş olsa gerektir. Aslında Refiğ, o tarihte, 
gelecekten pek de umutsuz değildir. Hiçbir dış müdahale ya da devlet desteği 
olmaksızın halkın bünyesinden doğan sinema, 1960–65 devresinde bir aydın-
lar sineması olma çabasında kesin olarak başarısızlığa uğramıştır ama bunda 
Türk sinemacılarının kişisel yetersizliklerinden ziyade, Türkiye’nin kendine 
özgü tarihsel koşulları rol oynamıştır ve hem dış dünyadan hem de aydınla-
rından umudunu kesen sinema kaçınılmaz bir biçimde kaynağına yani halkına 
dönecektir. Refiğ bu dönüşün pek de kolay olmayacağının farkındadır çünkü 
bu yönelişi engellemeye yönelik çeşitli köstekleme gayretleri olacaktır. Ama 
‘Türk sinemacılarının belli bir kısmında bu bilincin uyanmış olması’ bile mut-
luluk vericidir. Türk düşüncesi ve sanatı yeni bir yeniden doğuşun kaynakları-
nı kendi tarihinde ve halkında aramak zorundadır. Refiğ şu ifadeyle sözlerini 
noktalar: “Herhalde mutlak olan şudur ki, Türk sineması halktan gelen bir si-
nemadır ve de halkına dönük olmak zorundadır” (1971: 40-2).

Halit Refiğ’in yukarıda ifade ettiği arayış ve halka dönük olunma-
sı dileği aradan uzun bir süre geçtikten sonra Zeki Ökten tarafından Düttürü 
Dünya (1988) ile gerçekleştirilmek istenmiştir. Sürü ve Düşman ağırlığında 
olmasa da Ökten’in bu çalışmayla bir anlamda İtalyan Yeni Gerçekçiliğine ve 
de dolayısıyla Refiğ’in yukarıda detaylandırdığımız Türk Yeni Gerçekçiliğine 
oldukça yakın bir duruş sergilemiştir kanısındayız. Buna yönelik çözümleme-
den önce (İtalyan) Yeni Gerçekçiliğinden kısaca söz edelim.

(İtalyan) Yeni Gerçekçiliğinin4 belki de ilk başta söylenmesi gereken 
temel özelliği özünde siyasi bir mesaj içermemesidir. Hemen ardından eklen-
mesi gereken iki özelliği ise çekimlerin büyük bölümünün, bazen de tamamı-
nın, stüdyo dışında gerçekleştirilmesi -çoğunlukla kırsal bölgelerde ya da işçi 
sınıfının yoğun olarak yaşadığı semtler - ve diyalogların seslendirme yön-
temiyle gerçekleştirilmesinin tercih edilmesidir. Bu sayede yönetmen sahne 
düzenlemesini çok daha geniş alanlara taşıma fırsatı bulmaktadır. Genellik-
le ana karakterler profesyonel oyuncular tarafından canlandırılsa da yardımcı 
oyuncular -bazen ana karakterler de- mesleği oyunculuk olmayan kişilerden 
oluşmaktaydı. Bu yaklaşımın nedeni mümkün olduğunca tecrübeli/profesyo-

4 Bu akımın adına yönelik ilginç bulduğumuz bir ayrıntıyı burada aktarmak 
istiyoruz. Dönemin en önemli senaryo yazarı Suso Cecchi d’Amico –kendisi Bisiklet 
Hırsızları’nı, Visconti ve Antonioni için birçok senaryo yazmıştır- kendisiyle yapılan 
bir söyleşide “şu neo-realizm dedikleri şey” tarzında bir ifade kullanır ve söyleşiyi 
yapan kişi nedenini sorduğunda “her şey olup bittikten sonra dünyanın bir başka 
yerinde başka biri bu yapılanlara “neo-realizm” demeyi uygun buldu ve konu hakkında 
bir sürü kitap yazıldı bugüne kadar. Ama sonuçta film yapmak isteyen küçük bir grup 
arkadaşın sokağa çıkmalarından ibaretti bütün hadise. Bugünkü kadar dergi ve gazete 
olsaydı elimizin altında büyük ihtimalle birçoğumuz gazeteci ya da muhabir olurduk. 
Ama film çekmek hesaplı bir işti ve bizim tek derdimiz o dönem yaşadıklarımızı, 
deneyimlerimizi aktarabileceğimiz bir ortam bulmaktı. 



Düttürü DünyaYAKIN

337

nel oyuncu kullanmayarak filmdeki gerçeklik duygusunun arttırmaktı. Alay-
lı oyuncuların kamera önünde zaman zaman kasılmalarının çekilen sahneye 
farklı bir sahicilik ve inanırlılık getirdiği düşünülmekteydi. Çekimlerden önce 
noktasına virgülüne varıncaya kadar hazırlanmış senaryolara ihtiyaç duyul-
mamakta, organik bir biçimde, çekim aşamasında kendiliğinden oluşan du-
rumları hikâyenin içine almaya sıcak bakılmaktaydı. Kimi zaman akıp giden 
hayattan parçalar hikâyenin içine yedirilir, ufak ayrıntılar büyük anlatımın 
destekleyicileri haline getirilirdi. Görüntülerin belgesele yakın -ama tam an-
lamıyla belgesel gibi gözükmeyecek bir mesafe bırakarak- özellikler taşıması 
arzu edilir, karakterlerin ifadelerinin sokakta kullanılan gerçek ifadelerle aynı 
ya da yakın olması sağlanırdı. Işıklandırma ve kamera kullanımında belli bir 
stilin yansımasının bulunmaması hedeflenirdi.  Bu akımın bir anlamda vaftiz 
babası sayılabilecek Cesare Zavattini’nin belirttiği gibi “neo-realist, gerçeği 
anlatmak, görmek ve yorumlamak anlamında önüne geçemediği bir arzu duy-
maktadır. Böylece var olan, yaşamakta olan herkese bir anlamda somut bir 
mesaj göndermekte, onların önünde saygı duruşunda bulunmaktadır” (Ratner, 
2008). Akım, temelde İtalya’daki hayatı -deyim yerindeyse- içine hiçbir tat-
landırıcı katmaksızın sunma amacını gütmekteydi. Bu yaklaşımıyla önce Av-
rupa sinemasını, ardından da dünya sinemasını oldukça güçlü ve kalıcı bir bi-
çimde etkilemiştir. Ama tıpkı Düttürü Dünya’da olduğu gibi, İtalyan sinema 
seyircisi, birkaç istisna dışında, çoğu borçla ya da kredi çekilerek kotarılmış 
olan bu filmlere çok az ilgi göstermiş, ülkelerinin fazlasıyla olduğu gibi, çok 
parlak ışıklar altında gösterilmesinden mutsuz olmuşlardır.5 Hatta bu konu 
1949’da çıkarılan ve Andreotti Kanunu olarak da anılan bir kanunun kapsa-
mına da alınmıştır. Bu kanun “İtalya’nın yüksek çıkarlarına uygun yapımlar” 
için yapımcılara oldukça uygun koşullarda maddi destek sunmaktaydı, tabii 
çekimden önce “gerekli tavsiyeleri duymak için” senaryonun bir kopyasıy-
la ilgili devlet dairesine uğramak koşulu ile (Wagstaff, 2007: 11–17). Düttü-
rü Dünya’ya geçmeden son bir not düşelim: Vittorio de Sica’nın Bisiklet Hır-
sızları6 (1949) sonu itibarı ile o tarihte ülkeyi, Refiğ’in dönemi anlatırken vur-
guladığı gibi, ortadan ikiye bölmüştür. Film, seyircisine açık, anlaşılır, kabul 
edilebilir bir son ve de çözüm sunmadığından “sağcılar ve muhafazakârlar” 

5 Akımın öncülerinden Cesare Zavattini, Yeni Gerçekçiliğin sinemada öykü anlatma 
zorunluluğunu ortadan kaldırdığını ifade ettikten sonra insanların günlük gerçek 
karşısındaki ilk ve üstünkörü tepkisinin can sıkıntısı olduğunu söyler ve şöyle devam 
eder: “gerçek o kadar zengindir ki, sadece bu gerçeğe bakmasını bilmek gerekiyordu, 
sanatçının görevi de, bir takım değiştirmelere başvurarak seyirciyi heyecanlandırmak 
ya da tiksindirmek değil, onu kendisi ya da başkalarının yaptığı şeyler üzerine, yani 
katıksız gerçek üzerine düşünmeye yöneltmekti” (Coşkun, 2009: 195, vurgu benim).
6 Esin Coşkun Dünya Sinemasında Akımlar isimli çalışmasında Rossellini’nin 
Roma, Açık Şehir (1944) filmi Yeni Gerçekçi Akımın anahtar filmi olarak genel kabul 
gördüğünü ama bazı sinema tarihçilerinin Visconti’nin Tutku’sunu (1942) başlangıç 
noktası olarak aldıklarını belirtir. Bisiklet Hırsızları ise akımın amaçlarını ve estetiğini 
tanımlayan en iyi film olarak kabul edilmektedir (2009: 181, 184-5).
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tarafından toplumun hatalarını (ama sevaplarını değil) fazlasıyla ortaya çıkar-
dığı için, “solcular ve de aydınlar” tarafından da doğru düzgün bir analiz ve 
sosyal değişim önerisi sunmadığı için yaylım ateşine tutulmuştur. Bu durum-
la Düttürü Dünya’nın -Kemal Sunal gibi çok popüler bir yıldız başrolünde ol-
masına rağmen- son derece kısıtlı bir gişe hâsılatı elde etmesi arasında bir pa-
ralellik kurulabileceği düşüncesindeyiz.

Düttürü Dünya: Bir Neo-Realist Ankara ve Pavyon Denemesi
1980’ler Türkiye’sinde, Türk sinemasında belirginleşen eğilimleri 

vermek Düttürü Dünya’nın nerede durduğu -ya da dur(a)madığını- anlamak 
açısından gerekli olabilir. Yağmur Nazik, bazı örnekleri de sağlayarak, aşağı-
daki noktalara işaret ediyor:

Kadın Filmleri (Ah Güzel İstanbul 1981, Ömer Kavur; Dul Bir Ka-
dın 1985, Atıf Yılmaz; On Kadın 1987, Şerif Gören), arabesk ve göç filmle-
ri (Alişan 1982, Şerif Gören; Bir Avuç Cennet 1985, Muammer Özer; Fidan 
1984, Erdoğan Tokatlı), Yeşilçam’a bakış ve yaratı sorunları (Hayallerim, Aş-
kım ve Sen, 1987, Atıf Yılmaz; Melodram, 1988, İrfan Tözüm; Su da Yanar, 
1986, Ali Özgentürk), bireyi inceleyen filmler (Anayurt Oteli, 1986, Ömer Ka-
vur) toplumsal güldürüler (Banker Bilo, 1981, Ertem Eğilmez; Çıplak Vatan-
daş, 1985, Başar Sabuncu; Namuslu, 1985, Ertem Eğilmez) ve 12 Eylül film-
leri (Sen Türkülerini Söyle, 1986, Şerif Gören; Prenses, 1986, Sinan Çetin). 
Bu sınıflandırmaya Düttürü Dünya’nın dahil edilip edilemeyeceği sorusunun 
yanıtı pek de kolay verilemeyebilir. Aşağıdaki analiz, filmden kareleri de kul-
lanarak, bu yanıta ulaşmayı hedeflemektedir. 
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Zeki Ökten, hem kendisinin hem başkalarının yaptığı işe duyduğu 
saygı nedeniyle filmleri hakkında konuşmaktan ve röportaj vermekten kaçınan 
-aslında birçok şey hakkında fazla konuşmayan- bir insan. Ali Karadoğan’ın 
inatla izini sürmesi (peşini bırakmaması demek belki daha uygun) sonucu 
2007’de İstanbul’da gerçekleştirdiği ve de aynı yıl yayımladığı Yoksul: Zeki 
Ökten derlemesinin içinde yer alan yaklaşık 25 sayfalık bir röportaj onun si-
nema görüşünü, filmlerinde yansıttığı gerçekçiliğinin kökenlerini biraz olsun 
anlamak için elimizdeki tek kaynak niteliğinde.

Karadoğan sunuş yazısında, hem Kapıcılar Kralı ve Yoksul’da hem 
de Düttürü Dünya’da belirli yaşam alanlarına ilişkin birer deney alanının se-
yirciye sunulduğunu belirtir ve Düttürü Dünya’da ana karakter klarnetçi Düt 
Düt Mehmet’in çalıştığı pavyonun da kentin “karanlık yüzünü” simgeledi-
ğini ekler. Bu ifadeyi başlangıç noktamız olarak alabiliriz. Film daha sonra 
Ankara’nın Ulus semtinde7 olduğunu göreceğimiz adı belirsiz bir pavyonun8 
içinde fonda çalan göbek havası eşliğinde siyah beyaz karolarla kaplı pistte 
göbek atmakta olan (erkek) müşterilerin görüntüsüyle açılır. Ardından sahne-
nin bir köşesinde kendilerine ayrılmış bölmede diğer müzisyenlerle birlikte 
klarnetini çalmakta olan Düt Düt Mehmet’i ve yakın dostu darbukacı Rıfat’ı 
görürüz. Pek keyifli görünmemektedirler ama Mehmet’in sıklıkla tartıştığı-
nı göreceğimiz (as)solist Serap’a eşlik etmektedirler. Kamera acele etmeden 
bize pavyonun içini gösterir: masalarda bekleyen sıkıntılı konsomatrisler, ser-
vis edilen yanan meyve tabakları,  Serap’ın başından aşağı boca edilen kır-
pılmış kâğıt dolu tabaklar. İç mekân kişileri görebileceğimiz kadar aydınlık, 
ama salonun arkasında masasına çağırdığı ve kendisine bol bol içki ısmarla-
tan konsomatristi ‘götürmeye’ çalışan müşterilerin çabalarını ancak seçebi-
leceğimiz kadar da loştur. Solist şarkısını bitirdiğinde verilen aradan Meh-
met ve Rıfat evlerine gitmek üzere mekândan ayrılana kadar geçen zaman di-
liminde birçok ayrıntıyı yeni gerçekçilik yaklaşımına uygun bir biçimde gö-
rürüz ve duyarız: pavyonun müşteri çekme açısından pek de parlak durum-
da olmadığını (Mehmet: “Tosun pavyonda sorun yok, ağzına kadar dolu”), 
Mehmet’in yakın arkadaşına bile sigarayı tane ile ve hesabını tutarak verdiği-
ni, pavyon mutfağında ustanın Mehmet için zulasında bir şişe rakı tuttuğunu, 
Mehmet’in devamlı beste yapmakla uğraştığını (Usta: “Her akşam bir beste 

7 Bugay, Ökten’in ve de kendisinin Ankara Sanat Tiyatrosu ile diyalogunun çok iyi 
olmasının filmin Ankara’da çekilmesinde önemli rol oynadığını belirtmiştir. Ayrıca, 
Ökten alışılagelmiş oyunculardan farklı bir kadro oluşturmak istemiştir ki bu da yeni 
gerçekçiliğin manifestosu ile uyum içinde olan bir tavırdır.
8 Zeki Ökten’in birçok başarılı filminin senaryolarını yaratmış olan Umur Bugay, 
kendisi ile yaptığım söyleşide Ankara’da 60’lı yılların sonu ile 70’lerin başında 
geçirmiş olduğu yaklaşık 2,5 senelik bir zaman diliminde o dönemin görülmeye/
gidilmeye değer bütün bar ve pavyonlarını gördüğünü ve bunlar arasında kendisinin 
de uzun dönem kaldığı Ulus’ta bulunan Turist otelin alt katında bulunan Eke isimli 
barın daha sonra film için en uygun yer olarak aklına geldiğini ve Ökten’e de 
önerdiğini belirtmiştir.
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 Solist Serap’la kavga
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yapıyorsun”) gördükten sonra vestiyerde görevli Pehlivan lakaplı görevli ile 
tanışırız. Hikâyenin ortalarına doğru kendisi belki de yeni gerçekçilik çerçe-
vesinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilmesi gereken bir sahnede de 
karşımıza çıkacaktır. Verilen ara bittiğinde sahneye dansözümüz çıkar. Ökten, 
dansöze filmin başında ve de sonunda oldukça yer vermiştir ve her iki sah-
nede de Düt Düt -farklı nedenlerle de olsa- (sınırlı) hünerini göstermektedir 
bize. Mehmet karakterini senarist Bugay kendi tecrübelerinden ve gözlemle-
rinden faydalanarak yaratmıştır.9 Tam anlamı ile hayatından bezmiş, bitik ve 
başarısız bir adamdır Mehmet. Askerde az çok çalmasını öğrendiği klarnetin-
den başka hiçbir sermayesi yoktur. Daha da vahimi, kendisine “değeri bir tür-
lü anlaşılamamış, keşfedilememiş ve şöhreti her an yakalamak üzere olan bir 
sanatçı” kimliğini uygun görmüş olmasıdır. Şehrin o acımasız ortamında bir 
garip hayal âleminde yaşamaktadır ama geçerliliğine öylesine inandığı bir ha-
yal âlemidir ki bu, sahtekârın ve fırsatçının önde gideni, oturduğu evin sahibi, 
her ay kira ödemek zorunda olduğu ve evi bir müteahhide yıksın diye veren10 
ve de Mehmet bir an önce biraz para biriktirsin ve bir başka eve çıksın diye 
ona ilgisiz işler önererek sonunu çabuklaştıran kayınçosu bakanlıklardan biri-
sinde odacı Osman’ın11 bulduğu ilk iş olan Kızılay’da Konur Sokak civarında-

9 Bugay söyleşimizde bu konuya şöyle açıklık getirmiştir: “Ankara şundan dolayı… 
Maltepe’deki barlardan birinde ben bu adamı gördüm. O tarihlerde (1968, 69 ve 
70’ler kastediliyor) Ankara’da gece kulübü çok azdı, o yüzden barlara giderdik. 
Orada böyle bir canından bezmiş klarnetçi gördüm. Siyah elbiseli falan… Parçaların 
arasında duruyor, bir şey oluyor, birden uyanıyor, uyukluyor. Aradan birkaç sene 
geçti. Ben bunu Zeki’ye anlattım. Şöyle kurdum: Maltepe’deki barlardan birinde 
çalışan bir adamın resmini gördüm ve onun dünyasını anlatmak istiyorum dedim. Bu 
adam canından bezmiş, çoluk çocuğu var. Bir gecekonduda oturuyor, ya kendisinin 
ya da sığıntı”. Buradaki tarihlerin ve Bugay’ın zihninde konunun şekillenmesinin 
yazımızın girişinde Halit Refiğ’den yola çıkarak vermeye çalıştığımız Türk Yeni 
Gerçekçiliği’nin ‘doğum tarihi’ ile gösterdiği paralleliğe dikkat çekmek isteriz.
10 Çağlar Keyder’e göre 1980’lerin enflasyonist ortamında konut piyasası siyasi 
yozlaşma, kapitalist gelişme ve uluslararası finansın kesişme noktasında yer alan 
İstanbul’un en kârlı sektörü haline geliyordu (…) Ankara’da gelişmeleri yakından 
takip eden spekülatörler paralarını gecekondu bölgelerinin lüks apartmanlı semtlere 
dönüştürüldüğü bu canlı piyasaya akıtmıştı (Mike Davis, Gecekondu Gezegeni, 
Metis, 2007: 110).
11 Bugay odacı tipini çok önemsemektedir. Onları devlet bürokrasisinin ete kemiğe 
bürünmüş sembolleri olarak görmekte ve de tehlikeli bulmaktadır. Odacı Osman 
bir gece Mehmet’i bulmak için pavyona geldiğinde vestiyerde duran pehlivana dert 
yanar: “Ben onun gibi gece yaşamıyom ki. Sekiz dedin mi bakanlığın kapısındayım. Üç 
protesto yedi. İşgalci durumuna düştü. Kanun benim yanımda.” Bu ifadelerle Bugay 
bize Osman’ın yardım maskesi altında sadece kendi çıkarını düşünen ve bu uğurda 
kız kardeşini ve biri özürlü üç yeğenini bile kış vakti Ankara sokaklarına koyacak 
kadar bencil ve acımasız olduğunu yansıtır. Ama ‘gerçek’ böyle bir şeydir sonuçta, 
düşene vurmak gerekmektedir. Bugay bu tavrını Düt Düt’ün ağzından esprili bir 
şekilde iletir: “Benim kayınbiraderim bir tanedir. Her boku bilir. Kanunları yutmuş. 
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ki çakmak tamirciliğini işinden bile “ben sanatçı adamım, ne anlarım çakmak 
gazından hava gazından” ve “bizim meslekten birileri görecek diye ödüm ko-
puyor” diyerek sıyrılmaya çalışır. “12   

Gece biter, Mehmet, Rıfat ve ekmekçide karşılaştıkları bekçi Cabbar 
birlikte Ulus Atatürk heykelinden yukarıya evlerine, Altındağ gecekondu ma-
hallesi13, doğru yürümeye başlarlar. Bir ara Mehmet onlara da yeni bestesini 
okur. Cabbar çok iyi satacağını söylediğinde Mehmet bir başka hayat gerçeği-
ni devreye sokar: “Tabii satar. Bu milleti ağlatacaksın”. Semtin görüntüsü bu 
ülkenin başkentine yakışmamaktadır ama gecekondu gerçeği de tüm çıplak-
lığı ve yıpratıcılığı ile karşımızdadır.14 Mehmet evine doğru gitmektedir ama 
yaklaşan tehlikenin de farkındadır: “kaynım evi müteahhide verdi. Bir aya ka-
dar yıkacaklar”. Ama iki göz bir gecekondunun kirası da dönemin parası ile 
100.000 T.L.’dır.

Gecekondu semtinin sakinleri arasındaki günlük ilişki hem görsel 
hem de sözel düzeyde gerçekçilik açısından neredeyse belgesele yaklaşan bir 
üslupla aktarılmıştır. Selamlaştıkları bir kadının bir süredir kayıp olan kızı için 
bekçi Cabbar’ın “en son Adana’da dediler. Pavyona düşmüş” ifadesine “lafı-

Bakanlıkta odacı. Ne demek, Angara’nın kalbi”. Aslında Düt Düt haklıdır. Osman 
gerçekten yalayıp yutmuştur hayatı. Tam on altı yıllık odacıdır. Ama bu günlere 
kolay gelmemiştir: “bu meslekte kendini hiç belli etmeycen, tahriklere gapılmaycan. 
Bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler gelip giderler. Hiç birine kulak asmıycan, 
rengini hiç belli etmeycen” diye özetler durumu Umur Bugay bize. Zaten Düt Düt 
de işlerin dışarıda bir başka şekilde yürüdüğünü anlamış gibidir. Yorgun argın evine 
döndüğünde kızı Mükerrem evin tek masasının başında ders çalışmaktadır: “Çalış 
kızım, çalış da memur ol”. “Başka iş mi yok baba?”- “Sen bakanlıklardan birinde 
memuriyet ne demek biliyor musun?”
12 İleride de görüleceği gibi, Düt Düt filmde bize aslında deliliğe giden yolun başında 
tanıtılmaktadır. Bu yolda epey mesafe katetmiş kişilerin yansıttığı en göze batan 
özellikleri de “kendine bağlılık, içinde beslediği yanılsamalar aracılığıyla oluşturduğu 
insan tipidir ki bu insan tipi kendi kendine bağlı olduğu için hatayı doğru olarak, yalanı 
gerçek olarak, şiddet ve çirkinliği güzellik ve adalet olarak kabul etmektedir çünkü 
delilik hakikat ve dünyadan çok, insanın algılayabildiği kendi gerçeğiyle ilgilidir” 
(Foucault, 1992: 47).
13 Umur Bugay söyleşimizde, Ankara’da geçirdiği sürede sıklıkla Kale’ye çıktığını, 
buranın otantikliğinden hoşlandığını ayrıca Altındağ semtini de sevdiğini özellikle 
belirtmiştir.
14 Film için Ankara’nın en yoğun gecekondulaşmasının yaşandığı Altındağ semti ve 
Ankara Kalesi civarının seçilmesi bir noktaya kadar senarist Bugay’ın o dönemde semti 
sevmesi ve ziyaret etmekten keyif alması ile bağlantılı olabilir. Ama filmin çekildiği 
yıl aynı bölge zaten çok yoğun bir gecekondulaşma örneği olarak durmaktaydı ve daha 
sonra yayımlanan 2005 Birleşmiş Milletler Habitat raporuna göre dünyanın en büyük 
30 mega gecekondu mahallesi arasında 500.000 nüfusla 25. sırada yer alıyordu. Aynı 
rapora göre 2003 yılında Türkiye’de gecekondu nüfusunun kent nüfusuna oranı % 
42,6 yani yaklaşık 19 milyon civarındaydı (Mike Davis, Gecekondu Gezegeni, Metis, 
2007: 40–44).



Düttürü DünyaYAKIN

343

nı bil de konuş, Cabbar Efendi, biz de pavyonda çalışıyoruz” diye tepki gös-
terir. Düt Düt işini/mesleğini gerçekten çok ciddiye alan, kendi etiğini oluş-
turmuş bir bireydir ama yanlış zamanda ve yerde bulunmaktadır. Bu gerçek 
ortaya çıktığında ise her şey için çok geç olacaktır. Yine yolda rastlaştıkları 
semtin “hurda kâğıt kralı” Nazif at arabasının arkasında oturan iki çocuğuna 
Mehmet’in torbasından kaptığı ekmeğin bir parçasını vermesi bu semtin ya-
şam koşullarının ne kadar sert ve acımasız olduğunu gösterir bize. Mehmet’in 
evi gerçek anlamda dökülmektedir. Tam bir yoksulluk manzarası ile karşı kar-
şıya bırakır bizi Ökten. Ev, filmdeki diğer tüm mekânlar gibi, ‘gerçek’tir. Ka-
mera o dar alanda nereye dönerse dönsün gördüğümüz hiçbir obje oraya ait 
olmama hissini uyandırmaz bizde. Yoksulluk adeta beyazperdeden üstümü-
ze hücum etmektedir. Eve girdiğinde kendisini karşılayan eşi Gülsüm sürek-
li öksürmekte ve hemen her şeyden şikâyet etmektedir: “sabaha kadar karılar-
la vur patlasın çal oynasın”.  Mehmet de şikâyetçidir bu durumdan: “bir sa-
bah olsun güler yüzle karşılayın adamı şu evde”. Evin diğer fertleri sırayla 
karşımıza çıkar: kızı Mükerrem, zekâ özürlü oğlu Doğan ve en küçükleri Fat-
ma. O daracık mekânda beş aile ferdi devasa bir sıkışıklığın içinde yaşama-
ya çalışmaktadırlar.15 Semt insanı da yaşam koşullarından şikâyetçi ve bez-
miş durumdadır. Bekçi Cabbar’ın karısı gündeliğe gitmektedir, bırakmak is-
ter ama yapamaz çünkü o yapmazsa yapacak çok kişi beklemektedir sırada: 
“Kalk git Çankaya’ya, 6.000 liraya boklu bez yıka. Ama 7.000 liraya bile mil-
let nazlanıyor… 6.000’e çalışacak kadın mı yok Ankara’da”. Ekmeğin asla-
nın ağzında olduğu gerçeğini hikâyenin ortalarına doğru Düt Düt Mehmet de 
acı bir biçimde öğrenecektir. 

Evde pavyona gitmeden önce klarnetini hazırlayan, ayaküstü prova 
yapan Mehmet’e küçük kızı da dansöz taklidi yaparak eşlik eder ve kame-
ra aniden evin oturma odasından pavyona geçiş yapar. Bu bağlantıyı belki de 
-hikâyenin sonunu dikkate aldığımızda-  ileriye yönelik bir gönderme olarak 
da yorumlamak mümkündür. Pavyonda zaman sanki hiç geçmemekte, ade-
ta yerinde saymaktadır. Aytekin Çakmakçı’nın kamerası16 hiç acele etmeden 
mekânın içini bize limitleri dâhilinde göstermektedir. Zaten filmin toplam sü-
resi içinde pavyon sahnelerinin oranı göz önüne alındığında Ökten’in -bel-

15 Ersan Ocak “Yoksulun Evi” başlıklı makalesinde tipik bir gecekonduyu şöyle 
betimler: “genellikle sağlıksız çevre koşulları içinde yer alan kalitesiz binalardır 
(…) Sağlıksız bir yaşam alanı sunarlar (…) Sanki yoksulluk söz konusu olduğunda 
şartı da evin sağlıksız olmasıdır (…) Eşya ya yok denecek kadar azdır ya da çok 
fazladır (…) Oda sayısı yetersiz hane nüfusu kalabalıktır (…) Gündelik yaşam 
olumsuz etkilenmektedir (Ev çoğunlukla fenni inşa edilmediği için hane bireyleri bir 
türlü hastalıktan sıyrılamazlar”, Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğunun 
Toplumsal Görünümleri, ed. Nemci Erdoğan, İletişim Yay. 2007: 151–171).
16 Kameraman Aytekin Çakmakçı sinemaya Yılmaz Güney’in Acı filmiyle girmiş, 
Kan ve Yılanların Öcü filmleriyle de Antalya Film Festivali’nde En İyi Görüntü 
Yönetmeni ödüllerini almıştır. Diğer önemli işleri arasında Muhsin Bey, Arabesk, Biri 
ve Diğerleri, Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri sayılabilir. 
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  Artık kaçış yok

  İşte bir zafer daha
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ki de sonradan verdiği bir karardır-  bu ortamı neredeyse Mehmet’in hikâyesi 
kadar öne çıkartmaya çalıştığını da algılayabiliriz. Ökten bunu yaparken ka-
merayı hemen her zaman etrafına bakınmakta olan orta boylu bir insanın göz 
seviyesinde tutmayı tercih etmiştir. Bu öyle çok da dikkatli bakan bir çift göz 
değildir ama durduğu yerden başını her çevirdiğinde bize belki de o zamana 
kadar görmediğimiz duymadığımız bir şey göstermekte ya da söylemektedir. 
Pavyon içi sahnelerinin yeni gerçekçilik çerçevesinde insan ilişkileri bağla-
mında sinemamıza büyük katkısı olduğu kanısındayız.17 Eke Pavyon bir bal-
kon katına da sahiptir ama pehlivanın güreş sahnesinin açılış kısmı hariç (ki 
vinç kullanılıp kullanılmadığını da bilemiyoruz) Ökten o yüksekliği ve sağ-
layabileceği geniş açıyı -belki de teknik nedenlerle- tercih etmemiş, yukarıda 
ifade ettiğimiz yaklaşımı benimsemiştir. 

Günler geçmekte, Mehmet pavyon-ev rutinine devam etmekte ve 
mümkün olduğu kadar kayınçosu ile yüz yüze gelmemeye çalışmaktadır. Ama 
kayınço Osman gece pavyona gelip son ihtarını da verir. Düt Düt’e ihtar çe-
ken sadece o da değildir. Ek iş yorgunluğu ile geciktiğinde patron Necip Bey 
“bir daha olmasın” der sahneye doğru giderken. Ama en sert ihtar ya da ağız 
dalaşı - Bugay’ın sokak ya da günlük yaşam dilini ne kadar iyi gözlemlediğini 
de bize gösterircesine- Düt Düt’ün bir gece assolist Serap’ın arkasından bile-
rek birkaç kez yanlış nota basarak kendince eğlenmeye belki de kendi çapın-
da kapris yapmaya çalışmasının ardından gelir.18 Ara verildiğinde pavyonun 
dar koridorunda Düt Düt ve Serap karşı karşıya gelirler. Serap çok kızgındır:

“Söylerim Necip abiye, siktir eder seni… Sen o boruyu anana öttür”.
“Ben sanatıma laf söyletmem”.
“Sanatına sıçayım. Senin o çaldığın klarneti ben kıçımla çalarım. 

Nota bilmez, usul bilmez. Başımıza besteci kesildi. Hayvan… Askerde iki 
boru üflemiş”.

Hikâyenin doruk noktası -aslında Düt Düt’ün akmakta olan hikâyesi 
ile ilgisi pek de yokmuş gibi görünen- filmin ortalarında karşımıza çıkar. As-
solist Serap gecikmiştir, yedek sanatçı hazırlanıncaya kadar sabırsızlanmaya 
başlamış olan seyirciyi oyalamak gerekmektedir. Patron Necip Bey gerekti-
ğinde bir tefle bile seyircinin gaza getirileceği gerçeğinden yola çıkarak ‘Ner-

17 Umur Bugay, söyleşimizde o tarihlerde, benzeri mekânlarda çok vakit geçirdiğini, 
müşteri kitlesini ve özelliklerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve sonuçta 
bu insanların büyük bir kısmının yalnızlığın pençesinde olan insanlar olduğunu 
belirtmiştir. 
18 Foucault bu bağlamda “sanatların icad edilmesini meczup hayal güçlerine 
borçluyuz; ressamların, şairlerin ve müzisyenlerin kaprisi, onların deliliğini ifade 
etmek için kibarca yumuşatılmış bir addan başka bir şey değildir” demektedir 
(Foucault, 1992: 63). Düt Düt kendisini diğerlerinden öylesine farklı görmektedir 
ki kızının kendisine en yüce değerin emek olduğunu söylemesine “Emekçiymişim 
ben, emek en yüce değermiş. Ben sanatçı doğdum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya 
emekçilik de nereden çıktı” şeklinde karşı çıkar.
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min hazırlanana kadar Pehlivan çıkacak sahneye’ direktifini verir. Ardından 
adeta bir maç öncesinde sporcusuna taktik veren bir antrenör gibi Pehlivan’a 
tavsiyede bulunmayı da ihmal etmez: “Göreyim seni pehlivan. Kendini kap-
tırıp da fazla uzatma ha. Alkış patlayınca kaldır herifi vur yere”. Pehlivan an-
lamıştır: “Baş üstüne efendim.” Bu noktadan -yani bir garsonun sahnenin or-
tasına Pehlivanın rakibini getirmesinden itibaren- karşılaşma bitene kadar ge-
çen yaklaşık 5 dakika kanımızca dünya yeni gerçekçilik filmlerinden seçme 
sahneler antolojisinde (bulunmamakla birlikte hazırlanmasında fayda vardır) 
yer almayı hak ettiği kanısındayız.19 Pehlivanın rakibinin bir sandalye oldu-
ğu gerçeği tam bir sürprizdir seyirci açısından. Pehlivan üstünde bir yün atlet, 
ayakkabılarını çıkartmış ve pantolonunun paçalarını sıvamış bir şekilde sah-
neye gelir ve sanki er meydanındaymışçasına hafiften rakibini yoklamaya ve 
el ense çekmeye başlar. Bu arada Dütü Düt ve yoldaşı Rıfat ortama uygun mü-
ziği arka planda ve ayakta çalmaya devam etmektedirler. Seyirci bu beklen-
medik görüntüye şaşılacak kadar çabuk uyum sağlar ve coşkuyla alkışlamaya, 
pehlivanı desteklemeye bir taraftan da “bravo pehlivan, kurtul ondan, kafako-
la al, çevir hadi ulan, kaldır onu, silkele” şeklinde taktik vermeye çalışırlar. 
Patron arka planda memnun gözükmekte, insanların her seferinde bu numara-
yı yutmasını küçümsercesine başını iki yana sallayarak arkasında fedaisi salo-
nu terk eder. Pehlivan güreşe devam etmektedir. Sonunda sandalyeyi dize ge-
tirmeyi başarırı. Soluklanmak ve terini silmek için bir an duraklar. İşte o nok-
tada Çakmakçı’nın kamerası yakın plana geçer, pehlivanın o ‘hiçliğe-yokluğa’ 
karşı sonuçsuz savaşının yüzüne yansımasını arka planda garip, tarifi zor bir 
ışık huzmesinin eşliğinde yakalar. Pehlivan rakibini tuttuğu gibi kündeye alır 
ve ayağa kalkar. Seyirci adeta çıldırmıştır ve rakibin harcanmasını beklemek-
tedirler. Artık zamanın geldiğine inanan Pehlivan rakibini sallar atar. Coşku 
büyüktür. Pehlivan son derece alçak gönüllü bir şekilde selamını verir ve sah-
neyi terk eder. Gösterinin hayal kısmı bitmiştir ama pavyon ve insan gerçeği 
halen devam etmektedir. Arka masalardan birinde bir müşteri maraza çıkart-
mıştır ama görevliler duruma anında müdahale ederek diğer müşterilerin ra-
hatsız olmasını ve ilgilerinin dağılmasını önlemek için adamın ağzını da kapa-
tarak hızla dertop edip vestiyere doğru götürürler. Anlarız ki hesaba bir itiraz 
söz konusudur ama buralarda kendi düşen ağlamamaktadır. Bugay büyük ola-
sılıkla şahit olduğu bir anı bize yine dil ustalığını konuşturarak aktarır. Görev-
lilerden birinin adama hitap edişi tıpkı David Lynch’in Blue Velvet (Mavi Ka-
dife, 1986) filminde perdeye ‘yansıyan’ karanlığın cisim bulmuş halidir: “Ko-
nuşma ibne, boğarım. Masana karı çağırırken iyi miydi? (parayı zorla cüzda-
nından alır) Hade siktir, hade”.

19 Bugay, zaman içinde bu filmle ilgili olarak ne zaman konu açılsa hemen herkesin 
aklında kalan tek sahne olduğunu kendisine aktardıklarını belirtmiştir. Söyleşiden 
çıkarabildiğim kadarı ile bu sahne gerçek hayattan alınmadır ama Bugay bire bir 
şahit olmamıştır. Bir başkasından duymuştur ve senaryo içine - aslına bakılırsa Yeni 
Gerçekçilik manifestosuna oldukça uygun bir biçimde- ekleme isteği duymuş, Ökten 
ve Pehlivan da (Ayberk Çölok) sahnenin hakkını sonuna kadar vermişlerdir.
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Yeni gerçekçilik kurallarına uygun bir biçimde Mehmet’in ayakta kal-
ma çabalarının birer parçası olan çakmak tamirciliği ve inşaatlarda denenen 
amelelik sahneleri Kızılay’ın orta yerinde ve o tarihlerde hızla dolma yolun-
da ilerleyen Gazi Osman Paşa semtlerinde çekilen sahneler gerçek mekân kul-
lanımları açısından oldukça etkileyicidir. Özellikle Kızılay/Konur Sokak çe-
kimleri çok doğaldır. Her daim kalabalık olan bu noktada birçok filmde rast-
ladığımız, ilgisizce kadraja girmeye çalışan, uzaktan donup kalmışçasına çe-
kimi izleyen kişileri görmek mümkün değildir. Yine yakın bir nokta olan Ata-
türk Bulvarı üzerinde bulunan ve o tarihte Orman Bakanlığı olan bina önünde 
gerçekleştirilen çekimlerde, o noktanın yoğun (memur) kalabalığı içinde ka-
yınçosunu bekleyen Kemal Sunal akıp giden kalabalıktan tek bir kişinin bile 
bir kez kafasını çevirip bakmasına neden olmaz. Düt Düt’ün evinin yıkımı sı-
rasında semt halkının klarnetin oynak havasına kapılıp toplu halde göbek at-
maya başlaması da olabildiğince doğal yansıtılmıştır. Oldukça kalabalık bir 
sahne olmasına rağmen hemen herkes gerçekten de oynamaktan keyif alıyor-
muş gibi gözükmektedir. Evinin yıkımı esnasında yakın plan çekimde Düt 
Düt’ün yüzünde beliren bilmiş ifadede bir delinin gülümseyişini, bir şeylerin 
tamiri imkânsız bir biçimde kırıldığını görürüz, “deliliğin acı alaycılığı bayra-
ğı devralmış”tır (1992: 34-35). Yapacak tek bir şey kalmıştır artık. Zaten kısa 
bir süre önce evine geldiğinde kızına oğlu Doğan’ın nerede olduğunu sorup 
“sokakta baba, oynuyor” yanıtı üzerine “oynasın, oynasın. Yakında hepimiz 
sokakta oynayacağız” diye yanıt vermiş olan Mehmet elindeki son silahı, san-

  Ulus meydanına doğru...
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ki modern zamanlarda yaşayan Fareli Köyün Kavalcısı gibi, devreye sokar. 
Ama klarnet artık bir silah değil, deliliğin dışa vurumudur.20 Film son sahnede 
başladığı yere, pavyona döner. Hem müşteriler hem de pavyon personeli piste 
çıkmıştır. Ortalarında Düt Düt ve yanında tefle kendisine eşlik eden oğlu Do-
ğan, herkesi coşturmuştur. Bu çılgınlık hali hareketli kamera ile aktarılır bize, 
artık seyirci de pistin ortasındadır ve göbek atmaya başlamış, yıkım tamam-
lanmıştır. Yıkılan sadece Düt Düt’ün kiralık evi değil, her gün bu ve benzeri 
olaylar gerçekleşirken kılını bile kıpırdatmayan, “nasıl olsa ben değilim” diye 
düşünen toplumdur. Ama delilik bulaşıcıdır, her şey olup bittiğinde artık ken-
dinizi ritme kaptırıp piste çıkmanız ve yığılıncaya kadar göbek atmanız kaçı-
nılmazdır. İşte bu noktada Düt Düt ve oğlu kalabalıktan sıyrılırlar ve çalıp oy-
namaya devam ederek pavyonu terk ederler. Sabahın ıssızlığında Ulus meyda-
nına doğru ilerlemeye başlarlar. Civarda tek tük insan ve taşıt vardır. Hava kir-
liliği etkisini sürdürmektedir ama yine de görüntü izlenebilecek kadar temiz-
dir. Düt Düt nefes almaksızın solosuna devam etmekte, oğlu da neşe içinde te-
fini çalmaktadır. Meydanda Atatürk heykeli önünde Düt Düt son bir kez dizi-
nin üstüne çöker, oğlu etrafında bir tur atar ve ikili çalmaya, hoplamaya de-
vam ederek Sıhhiye/Kızılay yönüne doğru yürüyerek gözden kaybolurlar. Bu 
son sahnede kamera - belki de artık yapabileceği bir şey kalmamışçasına- sa-
bitlenmiştir. Arada gelip geçen ve aslında görüntüyü engellediğini düşündü-
ğümüz tek tük arabalara ve de yayalara aldırmaz yönetmen, bunları montajda 
çıkarmaz. Sanki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri seyretmekte 
olduğumuz hissi uyanır. 

Sonuç: “Delilerin ruhu deli değildir”, M. Foucault
Zeki Ökten ve Umur Bugay’ın ana meselesi insanı, Ökten’in ifadesiy-

le o “çok zengin malzemeyi, hâlâ çözülememiş malzemeyi” yakalamak olarak 
karşımıza çıkıyor Düttürü Dünya’da. Ökten yetişme çağında Bugay’ın ağabe-
yi Saim Bugay’ın kütüphanesinde keşfettiği Orhan Kemal ve Panait Istrati’de 
tanıdığı o sert ve acımasız dünyayı, ekmek kavgasını Dostoyevski’yi de içi-
ne katarak yansıtmaya çalışmıştır yeni gerçekçiliğin çerçevesi içinde. Ökten, 
yine yeni gerçekçiliğin tavrına uygun bir biçimde ‘o anda neyi görüyorsa, plan 
çıkarmaksızın, o anda ne geliyorsa öyle anlatarak’ kotarmıştır bu filmi. Pavyo-
nun filmde ana mekân olarak oldukça önemli bir rol oynaması, yukarıda ifade 
edilmeye çalışılan sanatçının (ve içinde bulunmak zorunda olduğu) toplumun 
durumunun gösterilebilmesi açısından gereklidir. Batı sanatının ve edebiya-

20 “Yönetmenin Hüznü” yazısında Hilmi Maktav da hem Faize Hücum hem de Düttürü 
Dünya’nın finallerinin buruk olduğunu, traji-komik olarak da yorumlanabileceklerini 
ifade ederek “deliliğe vurdurmanın” veya “akli melekenin” yitirilmesinin” mizahla 
olan kadim beraberliğinin anlaşılabilir olduğunu ve çaresizliğe kitlenen finalleriyle 
deliliğin/çılgınlığın /dünyadan ele etek çekmenin tıpkı ölüm gibi bir yokluğa 
dönüştüğü, kahkahanın bir anda gücünü kaybettiği filmlerle karşı karşıya olduğumuzu 
belirtir (2007: 110-1). 
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tının vazgeçilmez figürlerinden/sembollerinden birisi olan, kaptansız ve hiç-
bir limana uğramayan bu “deliler gemisi”nin (Foucault, 1993) yolcuları ne-
reye doğru gittiklerini bilmeyen, toplumun tanıdığı ama dışladığı insanlardır: 
konsomatrisler, eşcinseller, fedailer, sefih ve savurganlar. Ancak. Düt Düt on-
ların bir adım ötesine geçer. Önce yabancılaşmış ardından sessizliğe bürün-
müş (klarnetin notaları çıkarabildiği son sestir) ve toplum tarafından, Sıhhiye-
Kızılay yönüne doğru sürgüne gönderilmiştir. Ne odacı Osman gibi “işini bi-
len”, fırsat kollayanlar tarafına geçebilmiş ne de sanatıyla Pehlivan’ın hayali 
güreşinde olduğu kadar pavyon müşterilerini büyülemeyi başarabilmiştir. Düt 
Düt bir anlamda her iki dünyadan da kurtulmuştur. Özel durumundan dolayı 
bu sorunları zaten hiç ‘yaşamamış’ olan oğlu Doğan’la beraber gemiden atla-
mıştır. Hikâyesinin ‘sonunda’ artık özgüdür, geçim derdi, barınma gibi sorun-
lar ve sorumluluklar geride,  Ulus tarafında kalmıştır. 
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Özet: Bu yazıda yönetmen Zeki Ökten’in Düttürü Dünya (1988) filmi çerçevesinde 
yakın dönem Türk sinemasında yeni örneklerine pek rastlanmayan ve kökleri 1960’lı 
yılların başına kadar uzanan Türk Toplumsal Gerçekçilik Akımının bir değerlendiril-
mesine gidilmiş ve filmin ‘yoksulluğu’ ve ‘çaresizliği’ anlatırken aslında çok daha de-
rinlerde yatmakta olan evrensel delilik durumunu anlattığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Düttürü Dünya, Zeki Ökten, Umur Bugay, Ankara, Yoksulluk, 
Gecekondu, Pavyon 

Abstract: This article attempts to establish a contact, or rather a relation, between 
Turkish Neo-Realist cinema, which is almost non-existent at the moment, and it is 
concluded that although the movie attempts to tell about poverty and desperation 
among the low classes in a big city, it is actually about a condition which could be cal-
led as ‘universal madness’.
Key words: Düttürü Dünya, Zeki Ökten, Umur Bugay, Ankara, Poverty, Slums, 
Night Club 


