“S‹NE-MASAL B‹R YOLCULUK:
TUNÇ OKAN’IN OTOBÜS’Ü VE ANLATILARDA
‘EVDEN UZAKLAﬁMA’ MOT‹F‹”
“A Cinematic Journey: Tunc Okan’s The Bus (Otobus) and the ‘Leaving
Home’ Theme”
Une excursion cinématique: Le bus de Tunç Okan et le thème du départ
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ÖZET
Günümüzün en popüler sanat dallar›ndan biri olarak kabul edilebilecek olan sinema edebiyatla s›k›
bir ba¤ kurmuﬂtur. Edebiyat eserleri de sözlü kültürün ürünleriyle ba¤lant› içindedirler. “Sinema anlat›lar›nda” halk hikâyelerinin tümü için geçerli baz› ö¤elerin bulunmas› ilgi çekicidir. Propp’un Masallar üzerine
yapt›¤› çal›ﬂmalar sonucu ortaya koydu¤u yap›sal özelliklerin baz›lar›n›n sinema filmlerinde de görüldü¤ü
dikkat çekmektedir. Tunç Okan’›n Otobüs baﬂl›kl› filmi masallar›n kaç›n›lmaz motiflerinden biri olan yolculuk motifi üzerine kurulmuﬂ bir senaryoya sahiptir. Bu çal›ﬂma yolculuk motifini s›kl›kla kullanan sineman›n, bu seçiminin alt›nda yatan nedenler üzerine yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmad›r.
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ABSTRACT
Cinema, which is one of the most popular branch of arts nowadays, has a firm relation with literature.
Literary works have connections with oral works. In “Cinema tales” it is quite interesting to find out some
motives and patterns, which are found in all folk tales. Movie director Tunc Okan’s Otobus (The Bus) has a
screenplay which is based on a journey, and this journey theme is essential in all folk tales. This essay is
focusing on the reasons of the usage of journey in movies in connection with folk tales.
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Tunç Okan’›n 1974 y›l›nda, ilk filmi
olan Otobüs’ü çekmesinin ard›ndan filmle ilgili olumlu ve olumsuz yönde pek
çok eleﬂtiri kaleme al›nd›. Biz bu çal›ﬂmam›zda Tunç Okan’›n filmini üzerine
kurdu¤u “evden uzaklaﬂma/yolculuk”
motifini merkeze alarak, halk anlat›lar›n›n modern anlat›larla yeniden üretilmesi ba¤lam›nda, film ve halk anlat›s›
aras›ndaki iliﬂkiden söz edece¤iz.
Edebiyat›n ve sineman›n üretti¤i
sanatsal ürünlerde yolculuk önemli bir

yer tutar. Yazar, yönetmen ve senaristler
yolculu¤u, evden uzaklaﬂmay› bir maceran›n baﬂlang›c› için gerekli temalardan
biri olarak görürler. Don Kiﬂot ya da Denizler Alt›nda Yirmi Bin Fersah ve bu
anlat›lara benzer say›s›z eser yolculuk
temas› üzerine oturtulmuﬂ anlat›lard›r.
Bu soy eserlerde yer alan karakterler
yazar taraf›ndan zorunlu bir yolculu¤a
ç›kar›l›rlar. Tolkien’in kült eseri Yüzüklerin Efendisi’nin ana karakteri Frodo’nun, Voltaire’in Candide’i ve Con-
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rad’›n Lord Jim’iyle birlikte an›labilmesini sa¤layan iﬂte bu zorunlu yolculuk,
evden uzaklaﬂma motifidir. Bu zorunluluk bir Quest Literature (Aray›ﬂ Edebiyat›) örne¤i ortaya ç›kard›¤› gibi, pek
çok ayr›nt›yla zenginleﬂtirilmiﬂ baﬂar›l›
bir masal› ya da sinema filmini da ortaya ç›karabilir. Masallar üzerinde çal›ﬂan
Vladimir Propp, inceledi¤i masallarda,
elde etti¤i verilerle dayanarak, ortak
olan 311 iﬂlev saptar. Bu iﬂlevlerin en
baﬂta geleni ise kahraman›n yolculu¤a
ç›kmas›d›r. Yolculuk, hikâyenin geçece¤i
uzamlar›, hikâyenin gerilimini de belirleyen kaç›n›lmaz bir ö¤edir.
Bu önemli ö¤e sinema taraf›ndan
da kullan›lm›ﬂt›r. Senaryo yazarlar›, filmin kahramanlar›n› s›kl›kla yolculu¤a
ç›kar›rlar. Genelde bir maceran›n yaﬂanmas› aç›s›ndan iﬂlev taﬂ›yan yolculuk
motifi, kimi yönetmenler taraf›ndan macera için gerekli olan arac› de¤il maceran›n kendisi haline dönüﬂür. Yolculuk bir
araç olmaktan çok bir amaç halini al›r.2
‹ncelememizin merkezinde bulunan Otobüs filmi de edebiyat ve sinema tarihi
aç›s›ndan önemli olan bu yolculuk temal› filmlerden biridir.
Tunç Okan’›nm çekti¤i ilk film olan
Otobüs, iﬂ bulmak amac›yla Türkiye’den
‹sveç’in Stockholm ﬂehrine giden dokuz
yolcunun, kendilerini ﬂehre ulaﬂt›ran kiﬂi taraf›ndan doland›r›lmalar›n›n ard›ndan geliﬂen olaylar› anlat›r. Bu dokuz
kiﬂi, pasaportlar›n› ve yanlar›nda bulunan paralar›n tamam›n› kendilerini getiren ﬂoföre teslim ederler. Pasaportlar›
ve paralar› alan ﬂoför geri dönece¤ini
söyleyerek içinde bulunduklar› otobüsten ayr›l›r. Otobüste paralar›n› ve pasaportlar›n› kaydettirmeye gitti¤ini düﬂündükleri kiﬂinin dönmesini bekleyen
yolcular bir süre sonra doland›r›ld›klar›-
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n› anlarlar. Bu noktadan sonra yönetmen filmin en can al›c› bölümlerini izleyicinin gözleri önüne sermeye baﬂlar.
‹çinde bulunduklar› otobüsle, çok
uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra vard›klar› bu yabanc› ﬂehir, dili, insanlar›,
yaﬂay›ﬂ tarz› ve so¤u¤uyla art›k tehlikede olduklar›n› hissettirecek bir “devler
ülkesi”ne dönüﬂür bu dokuz kiﬂi için.
Güvenli olan yer, bir bak›ma “ev”leri say›labilecek otobüsün içidir art›k. Paralar› olmayan kahramanlar›m›z, ki Okan
karakterlerini tam anlam›yla bir “çaresiz” bir “zavall›” olarak biçimlendirerek
bir tür tersine çevirim metodu uygular,
kar›nlar›n› doyurmak için çöplerden bulduklar›n› yemektedirler.
Geldikleri yerde görmedikleri ﬂeyler, ki bunlar s›ras›yla telefon kulübesinde seviﬂen çift, buz hokeyi k›yafeti satan
spor dükkan›, pornografik yay›nlar›n
sergilendi¤i bir vitrin, eﬂcinselliklerini
aç›kça belli eden erkekler, kahramanlar›n yabanc›l›klar›n› dolay›s›yla korkular›n› daha da belirgin hale getirir.
Bu noktada, gerek yaz›l› metinlerde
gerekse halk anlat›lar›nda “yolculuk”
motifinin iﬂleniﬂi ile ilgili baz› aç›klamalarda bulunarak, filmdeki izdüﬂümlerini
belirlemeye çal›ﬂaca¤›z
Bülent Somay, “Freudo Baggins’in
Mordor Yolculu¤u” baﬂl›kl› makalesinde
ﬂu saptamada bulunuyor: “[h]er yolculuk asl›nda benzersizdir. Ancak onlar›
anlayabilmek için birbirlerine benzetmemiz, ortak yanlar›n› bulmam›z, genellememiz gerekir” (9). ‹ncelemesinin merkezine fantezi edebiyat›nda yolculuk temas›n› alan Somay, bu tür edebi ürünleri “yad›rgat›c›/estranging” olarak niteliyor. “Yad›rgat›c› ak›m tarih boyunca
farkl› biçimler alabilir, peri masal›, halk
öyküsü, ortaça¤ romans›, bilimkurgu ya
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da fantezi ﬂeklinde ortaya ç›kabilir” (Somay 10). Vladimir Propp da ola¤anüstü
masallar, ki bunu Somay “peri masal›”
ifadesiyle karﬂ›l›yor, üzerine yapt›¤› Masallar›n Yap›s› ve ‹ncelenmesi baﬂl›kl›
çal›ﬂmas›nda, masallar› anlayabilmek
için onlar› birbirlerine benzetiyor, aralar›ndaki ortak yanlar› buluyor ve genellemeler yoluna gidiyor. Propp, bu önemli
çal›ﬂmas›n›n “Metod ve Malzeme” baﬂl›kl› bölümünde masal inceleme yönteminin nas›l iﬂledi¤ini aç›klar. ‹nceledi¤imiz konu aç›s›ndan önemli olan bir bölümü buraya almakta fayda var:
Aﬂa¤›daki vakalar› birbirleri ile
mukayese etmeye çal›ﬂal›m.
1. Kral maiyetindeki yi¤itlerden birine bir kartal verir. Kartal bu yi¤idi bir
baﬂka krall›¤a götürür.
2. Büyük baba, Soutchenko (Suçenko)’ya bir at verir. At Soutchenko’yu bir
baﬂka krall›¤a götürür.
3. Büyücü, Ivan’a bir kay›k verir.
Kay›k Ivan’› bir baﬂka krall›¤a götürür.
4. Kral›n k›z›, Ivan’a bir yüzük verir. Yüzük yard›m› ile ça¤›r›lan yi¤it kiﬂiler, Ivan’› bir baﬂka krall›¤a götürür.
Bu çeﬂitli misaller, süreklilik arzeden de¤erler ile de¤iﬂkenlik arzeden de¤erleri gösterir. Kahramanlar›n adlar›
(ve özel nitelikleri) de¤iﬂiklik gösterir,
fakat aksiyon ve fonksiyonlar de¤iﬂmez.
(Propp 35)
Propp’un belirledi¤i bu de¤iﬂmeyen
aksiyon ve fonksiyonlar›n yer ald›¤› ﬂu
cümle bize baz› aç›l›mlar sa¤layabilir:
“birisi, fakir kahramanlar›m›za bir otobüs verir ve bu otobüs kahramanlar›m›z› bir baﬂka ülkeye götürür”. “Masallarda ﬂöyle bir özellik vard›r: Bir masal›
oluﬂturan parçalar›n hepsi hiçbir de¤iﬂikli¤e u¤rat›lmadan baﬂka bir masala
aktar›labilir” (Propp 17). Bu parçalar›n
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hiçbir de¤iﬂikli¤e u¤rat›lmadan baﬂka
bir masala aktar›lmas›, ayn› parçalar›n
romana ya da sinemaya aktar›lmas›na
da cevaz verir niteliktedir.
Masal kahramanlar› maceralar›na
bir zorunlu yolculukla baﬂlarlar. Hiçbir
masal kahraman› evinin arka bahçesinde kendi dönüﬂümünü sa¤layacak bir
maceraya at›lamaz. Çok okuyan›n de¤il
çok gezenin bilgili oldu¤unu düﬂünen
masal dinleyicisi, kahraman›n evinden
ç›kmas›n›, yani güvenli oldu¤u uzamdan, kendisinin maceralar yaﬂamas›na
neden olacak tekinsiz yolculu¤a ç›kmas›n› bekler. Bu yolculuk kahraman› dönüﬂtürür. “‹ster karﬂ›ki da¤›n ard›na, ister ﬂu ›rma¤›n ya da denizin ötesine, ister oradaki ma¤araya, isterse de kendi
zihnimizin bilinmeyenine do¤ru yap›ls›n, yolculuk insan türü kadar eski. En
az z›dd› ve tamamlay›c›s› olan ‘ev’ kadar” ( Somay 10). Propp, Somay’›n da belirtti¤i bu görüﬂü, yukar›da ad› geçen
eserinde, ola¤anüstü masallardaki fonksiyonlar› s›ralarken kan›tlayacak baz›
verileri ortaya koyar. Masalda, baﬂlang›ç
durumunun ard›ndan gelen ilk fonksiyon aile fertlerinden birinin evden uzaklaﬂmas›d›r. Propp bu fonksiyonu “e”
sembolüyle gösterir ve “e” sembolünün
kullan›ld›¤› yerleri ﬂu ﬂekilde s›ralar:
“Uzaklaﬂan kiﬂi yaﬂl› kuﬂaktan olabilir.
Ebeveynlerin çal›ﬂmaya gitmesi (Masal
64). ‘Prens uzak bir yolculu¤a ç›kmak ve
kar›s›n› yabanc› ellere b›rakmak zorundayd›’ (Masal 148). ‘Sat›c› bir gün yabanc› memlekete gitti’ (Masal 115). Bilinen
uzaklaﬂma ﬂekilleri ﬂunlard›r: Çal›ﬂmaya gitme, Ormana gitme, Ticaret yapma,
Savaﬂa gitme. ‘‹ﬂ için gitme’” (44, vurgu
bize ait. E. E.).
Masal›n kahraman›n›n ilk yapt›¤›
iﬂ yolculu¤a ç›kmakt›r. Linda Degh
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“Halk Anlat›s›” baﬂl›kl› makalesinde ola¤anüstü masallar› aç›klarken ﬂu ifadeleri kullan›r:
[Ola¤anüstü masallar] [s]›radan bir
insan›n do¤aüstü insanlar›n dünyas›yla
olan mücadelesini ve onun ola¤anüstü
hareketleri yapmas›n› sa¤lamas›n› anlat›rlar. Masal, asl›nda tek kahramanl› bir
macera hikâyesidir. Kahraman, Kurt
Ranke’in söyledi¤i gibi, ‘dünyalar›n aras›ndaki yolcu”dur. Kahraman›n kariyeri
(baﬂkalar›n›nki gibi), gerçeklerin s›k›c›
ve berbat dünyas›nda baﬂlar. Sonra birdenbire ola¤anüstü dünya onu da içine
al›r ve mutlulu¤a do¤ru uzun seferine
baﬂlayan ölümüyle meydan okur. (103,
vurgu bize ait. E. E.)
Masal dinleyicisi s›k›c› gerçeklikten
uzaklaﬂmak bir maceraya tan›kl›k etmek ister. Roman okuyucusunun ya da
sinema izleyicisinin durumu masal dinleyicisinden pek de farkl› de¤ildir. Sözlü
kültürün en önemli ürünlerinden biri
olan masallar belli baz› kurallar› takip
ederek, dinleyicinin de bildi¤i belirli
sonlara ulaﬂ›rlar. Ancak, yaz›l› kültürün
sofistike romanlar› ya da filmleri bu
belirli kurallar› dönüﬂtürerek, bilinen
hikâyeleri yeniden üretme yoluna gider,
okuyucuyu ya da izleyiciyi beklemedi¤i
bir sonla yüzleﬂtirmeyi amaçlarlar. Elbette, sözü edilen romanlar çok satan
popüler romanlardan, filmler de popüler
Hollywood sinemas›n›n yayg›n örneklerinden farkl› olmal›d›rlar, bu popüler
örnekler yukar›daki belirlemenin d›ﬂ›nda tutulmal›d›r. Bu popüler ürünlerin
masallarla ya da geleneksel halk
hikâyeleriyle olan ﬂaﬂ›rt›c› benzerlikleri
ayr› bir inceleme konusudur.
Tunç Okan’›n filminin kahramanlar›, bilindik bir anlat›n›n kahramanlar›
gibi yolculukla baﬂlarlar hikâyelerine.
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ﬁoförün, filmin baﬂ›nda söyledi¤i ﬂark›n›n sözleri de bilindik sonu, yani mutlu sonu iﬂaret edecek sözler içerir: “A¤lama de¤mez hayat bu göz yaﬂlar›na”.
Ancak yönetmen, yaratt›¤› duygu ve ›ﬂ›k
ortam›yla iﬂlerin tahmin edildi¤i gibi
gitmeyece¤ini, otobüsün önünde yazan
“Allaha Emanet” yaz›s›n›n da son yolculu¤u oldu¤u bir süre sonra anlaﬂ›lacak
otobüse pek bir yard›m›n›n dokunmayaca¤›n› izleyiciye gösterecektir.
Kendilerini doland›ran adam›n geri
gelmeyece¤ini
anlayan
kahramanlar›m›z gece olunca tuvalet ihtiyaçlar›n›
gidermek için otobüsten ç›karlar. Girdikleri binada ilk gördükleri seviﬂen bir
çifttir. Merakla etraflar›n› inceleyen yolculardan ikisi bir gezinti s›ras›nda kaybolurlar. Biri uyuyup dondu¤u bir su
kenar›nda, suya düﬂerek ölür. Di¤eri ise
b›çaklan›r; izleyici bu kahraman›n öldürülüp öldürülmedi¤ini ö¤renemez.
B›çaklanan kahraman o kadar açt›r ki
kendisine sald›ran adamlar›n tekmelerine, b›çaklar›na ald›rmadan elinde
tuttu¤u tavuk parças›n› yemeye çal›ﬂmaktad›r.
Otobüste hapis kalan di¤er kahramanlar noel e¤lenceleri yapan korkunç maskeler takm›ﬂ bir topluluk
taraf›ndan korkutulurlar. Kaç›n›lmaz
son, yani yolcular›n polisler taraf›ndan
otobüsten ç›kar›larak tutuklanmalar› bu
gerilim dolu anlar›n sonunu getirecektir.
Polisler taraf›ndan bulunduktan sonra
bile otobüsü terk etmek istemeyen yolcular›n her biri otobüsten ç›kt›¤›nda,
yönetmen otobüsün imha ediliﬂini gösteren çok k›sa bölümler koyar filmine.
Bu imha ve tutuklanma, bir bak›ma
kurtuluﬂ olur kahramanlar›m›z için.
Masal›n sonunda evine dönen mutlu kahraman›n aksine, adlar› sanlar›
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belli olmayan bu dokuz kiﬂi (içlerinden
yaln›z birinin ad›n›n Mehmet oldu¤unu
ö¤reniriz; ne ki bu kahraman, ad› an›l›rken sahnede yer almaz) zaman geçtikçe
›ﬂ›¤›n ve müzi¤in de etkisiyle ürkütücü
bir uzam içinde resmedilirler. Okan, bu
filmiyle yaln›zca masal formunu de¤il
bir Türkün dünyaya bedel oldu¤u ve
buna benzer milliyetçi görüﬂleri de tersine çevirir. “Türk Sinemas› ve Göç
Sorunu” baﬂl›kl› yaz›s›nda Kurtuluﬂ
Kayal›, k›sa bir göç temal› filmler tarihi
verir. Kayal›’n›n bu yaz›s›nda, inceledi¤imiz Otobüs filmi hakk›nda ﬂu
bilgilere ulaﬂ›yoruz: “Türkiye’de Otobüs
di¤er d›ﬂ göç filmlerine nazaran daha
fazla yank› yapm›ﬂt›r.Yank› yapmas›nda
çarp›c› görüntülerin yo¤unlu¤unun bir
ba¤lant›s› vard›r. Hatta giderek eleﬂtiriler Türk insan›n›n aﬂa¤›land›¤› noktas›na kadar götürülmüﬂtür. Tart›ﬂma
sadece sinema yönetmenleri ve sinema
yazarlar› aras›nda de¤il, Türk edebiyat›n›n önde gelen yazarlar›n›n da
kat›l›m›yla cereyan etmiﬂtir” (692).
Masal›n belirledi¤i kurala uyarak
kötü adam› cezaland›ran Okan, di¤er
pek çok ö¤eyi tersine çevirmiﬂtir. Oedipus ve Bin Bir Gece Masallar› gibi dünyaca tan›nm›ﬂ metinleri filme alan ünlü,
ayk›r› yönetmen Pier Paolo Pasolini’nin
bir cinayete kurban gitmesinin ard›nda
yatan neden, yönetmenin hiçbir toplumsal ya da ahlâki de¤eri gözetmeyip, kendisine ait sanat eserini kendi dünya
görüﬂü, alg›lay›ﬂ› do¤rultusunda ortaya
koymas›yd›. Tunç Okan’›n da ﬂiddetli
tepkilerle karﬂ›laﬂmas›, kabul görmüﬂ
de¤erlerin yeniden ele al›n›rken dönüﬂtürülmesinin toplumda pek de hoﬂ karﬂ›lanmad›¤›n›n bir göstergesi olarak
al›nabilir. Oysa, bir sanat olarak sinema, masaldan pek de farkl› de¤ildir.
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Sonuç itibariyle iki anlat› türü de “gerçek olmayan›”, “kurmaca” olan› anlat›rlar. Çünkü, gerçe¤i anlatan sinema, belgesel; gerçe¤i anlatan masal, üçüncü
sayfa haberi olmaktan kurtulamaz. ‹ﬂte
bu yüzden Otobüs filmi bir anlat›, bir
masal olarak kabul edilebilir, sine-masal
bir anlat›.
NOTLAR
1 Bu say›, farkl› kaynaklarda 33’e kadar ç›kar›l›r.
2 Bu filmlere örnek olarak Easy Rider, Badlands,Thelma and Louise, Motorcycle Diaries adl›
filmler gösterilebilir.
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