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YAŞAM ÖYKÜSÜ 

Tunç Okan, 1942 yılında İstanbul’da doğar. Balkanlardan Türkiye’ye göç etmiş, Boşnak bir ailenin 
çocuğudur. Diş hekimliği okumuş, askerliğini yaparken Ses Dergisi’nin sinemaya yeni yıldızlar, 
oyuncular kazandırmak için yaptığı yarışmaya başvurur ve “kapak yıldızı” seçilerek Yeşilçam’a adım 
atar. İlk filmi 1965 yılında çekilen, Türkan Şoray ile başrollerini paylaştığı Veda Busesi’dir. İki yıl içinde 
13 filmde oynar. Röportajlarında ifade ettiğine göre, bu filmlerin benzer öyküler anlatması, yabancı 
filmlerin taklitleri olmaları sonucu yaptığı iş onu tatmin etmemeye başlar. Oynadığı filmlerden memnun 
değildir.  Oyunculuğu bırakarak diş hekimliği alanında uzmanlık yapmak için yurt dışına gider. O tarihten 
başlayarak Almanya, Fransa ve halen bulunduğu İsviçre’de yaşamını sürdürür. Bir yandan diş hekimliği 
yapmaktadır ama sinemaya olan ilgisini kaybetmemiştir. 1974 yılında Otobüs filmini çeker. Okan, filmin 
senaryosunu yazmış, yönetmiş ve yapımcılığını da üstlenmiştir. Filmdeki karakterlerden birini de kendisi 
oynar. Daha sonra yaptığı filmlerde de yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik, yapımcılık görevlerini üstlenir. 
Tunç Okan’ı bu özelliklerine dayanarak bağımsız bir sinemacı sıfatıyla nitelemek yanlış olmayacaktır. 
Yönetmen, günümüze kadar dört uzun metrajlı film yapmıştır.  

YÖNETMEN OLARAK FİLMOGRAFİSİ 

1974 Otobüs  (Yazar, Yönetmen, Oyuncu, Yapımcı) 
1984 Cumartesi Cumartesi (Yazar, Yönetmen, Oyuncu) 
1992 Sarı Mercedes-Fikrimin İnce Gülü (Yazar, Yönetmen, Yapımcı) 
2013 Umut Üzümleri (Yazar, Yönetmen, Ortak Yapımcı, Oyuncu) 

BAŞLICA ÖDÜLLERİ 

Otobüs  Karlovy Vary International Film Festival, 1975; Taormina International Film 
Festival, 1976; Strasbourg Film Festival, 1975. 

Sarı Mercedes Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1992; İstanbul Uluslararası Film Festivali, 
1993.  

SİNEMASAL ANLATIM 

Tunç Okan, ele aldığı kavram ve meseleleri, insanlık durumlarını ve karakterlerin çelişkilerini hem etkili 
bir hikaye kurgusu içinde hem de olan biteni kaydetmenin çok ötesine geçen bir film diliyle anlatır.  



Okan’ın filmlerinde dikkati çeken ilk özellik, mekanları kullanma biçimidir. Otobüs’ün kent meydanı, bu 
meydandaki zemin çizgilerinin, renklerin düzenli, keskin grafik ilişkileri ve öykünün içinde geçtiği, eski, 
yumuşak kıvrımlı dış hatlarıyla otobüsün bu görsel fon üzerinde yarattığı zıtlık Batı-Doğu karşıtlığının 
bir metaforudur. Otobüs, iç mekan olarak da eski koltukları, perdeleri, renk dokusuyla karakterlerin temsil 
ettiği her şeyi kuşatır, tekrarlar ve vurgular.  Karakterleri boş alışveriş merkezinin içine 
konumlandırmasıyla ortaya çıkan zıtlık, bara götürülen karakterin o mekanla oluşturduğu zıtlığa 
paraleldir.  

Cumartesi Cumartesi’de yönetmen, hikayeyi anlatmak için bir kent meydanını, bu meydanın 
çevresindeki dükkanları, binaları ve sokakları kullanır. Olaylar bu mekanlarda geçer. Okan, kamerayı 
zaman zaman bu mekanlar arasındaki ilişkileri de kavrayacağımız uzaklıklara konumlandırır.  Böylece 
hayatlarının bir parçası olan kenti, kentsel mekanı insanlardan koparmaz.  

Sarı Mercedes’te ise, başlıca mekân yoldur. Bayram’ın Almanya’dan Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 
köyüne ulaşana dek kat ettiği yol, o süre içinde yaşadıklarına, anılarına, hayallerine zemin oluşturur. 
Araçlar arasındaki büyüklük-küçüklük, eskilik-yenilik, pahalılık-ucuzluk ilişkileri (tır, kamyon, diğer 
otomobiller ve Bayram’ın Mercedes’i) görsel olarak kurulur. Finalde, köyünün yok olduğunu öğrenen 
Bayram’ın dört yol ağzında nereye gideceğini bilemeden durduğu görüntü karakterin yalnızlığını, yersiz-
yurtsuzluğunu güçlü biçimde vurgular.  

Tunç Okan, anlatımı ve temayı güçlendirmek için grotesk ve absürtten de yararlanıyor. Otobüs’te 
alışveriş merkezindeki maskeli Batılıların otobüs yolcularının etrafını kuşattıkları sahne, aç yolcuların 
gerçek zannedip ağızlarına attıkları plastik yiyecekler gibi zıtlıkları abartan durumları kullanıyor. Aynı 
şekilde, Cumartesi Cumartesi’nin karakterlerinden kasap Maurice’in rüyasında eşini öldürüp etlerinden 
salam yapması, bu salamı mahkemedeki yargıcın yediğinin söylenmesi, restorandaki tuhaflıklar gibi 
absürtten yararlandığı cesur anlatım örnekleri görebiliyoruz.  

TEMALAR 

Dış Göç.       Altmışlı yıllarda, üretim ve hizmet sektörlerinde işçi açığı bulunan endüstrileşmiş ülkeler 
daha çok tarım toplumu olan ve istihdam sorunları bulunan ülkelerden anlaşmalar yoluyla işçi 
almışlardır. Biraz para biriktirip memleketine dönme niyetinde olan işçiler para kazanıp yaşam 
standartları yükseldikçe o ülkelerdeki kalış süreleri uzamış ve çoğu, misafir işçilikten vatandaş statüsüne 
geçmiştir. Bu işçi hareketliliği beraberinde insan kaçakçılığı, kültürel çatışmalar, yasa dışı evlilikler, 
Türkiye’de kalan ailelerin dağılması gibi sorunları da getirmiştir. Otobüs ve Sarı Mercedes’in başlıca 
temaları bu olguyla ilgilidir.  

Otobüs’te     çalışıp para kazanma umuduyla insan kaçakçılığı yapan bir şebekenin tuzağına düşen, 
İsveç’e getirilip pasaportları, paraları ellerinden alınarak bir otobüsün içinde terk edilen insanların öyküsü 
anlatılır.  

Sarı Mercedes’te ise, Almanya’ya işçi statüsüyle gidebilmek için rüşvet vererek bir başkasının sırasını 
kullanan, orada biriktirdiği parayla hayalindeki arabayı alıp, hem köyündekilere hava atmak hem de 
bırakıp gittiği Kezban’a evlenme teklif etmek için köyüne doğru yola çıkan Bayram’ın öyküsünü izleriz.  

Yabancı düşmanlığı.     İçine girdiği toplumun kültürel değerlerinden, toplumsal ve ekonomik yapısından 
farklı özellikler gösteren insanlar yabancı olarak nitelenir. Bu niteleme, kimi zaman ve yerlerde ortaya 
çıkan yabancı düşmanlığının özündeki kavramdır.  

Otobüs’ün yasadışı bir yolla Türkiye’den İsveç’e getirilen karakterleri ile Batı’nın refah topluluklarından 
biri olan İsveçliler arasındaki zıtlık filmde hem kültürel hem ekonomik çerçevede kurulur. Karakterlerin 
telefon kulübesinde sevişen çifte, seks bardaki performansa tanıklıkları, yürüyen merdiveni kullanma 
zorlukları bu zıtlığın vurgulandığı durumlardır. Ancak, zıtlık giderek düşmanca durumlara doğru ilerler. 
İçlerinden biri otobüsü bulamaz, gece boyunca dışarıda kalır ve İsveç’in soğuğunda donar. Sabah erken 
saatte donmuş karakterin önünden geçen bir İsveçli onu iterek nehre düşürür. Filmde yabancılara 
yönelik nefretin vurgulandığı başka anlar da vardır.  Yabancı düşmanlığının çerçevesi “pis yabancılar” 
gibi söylemlerle biçimlenir.  

Sınıf. Tunç Okan, ezilenlerin, alt sınıfların, yoksul bırakılan insanın durumunu dert edinmiş olan bir 
yönetmen. İncelediğimiz üç filmde de sınıfsal sorunların filmlerin merkezinde yer aldığı görülmektedir. 
Otobüs’ün karakterleri, daha iyi bir hayat özlemiyle, yoksulluklarından kurtulmak, iş bulup para 
kazanmak için yolculuğa çıkmıştır. Cumartesi Cumartesi’deki kasap Maurice, kendisini azarlayan 
patronu ve iş arkadaşı yüzünden sinirleri bozulunca üç kişiyi öldürür. Elbette bu tek neden değildir ama 



bardağı taşıran son damladır. Sürekli özür dileyen Maurice, bir parça geç kaldığı için azarlanan, sistemin 
ezdiği sınıfın da bir temsilcisidir. Patronun işçileri değersizleştiren tutumu dükkanı kapatmaya gönülsüz 
oluşuyla, sınıf bilincine sahip olmayan işçilerin fırsatçılığı, üç kasap öldürüldüğü halde satışların yüksek 
olacağı ve belki de bu yüzden prim alacakları düşüncesiyle çalışmaya devam etmeleriyle gösterilir. Sarı 
Mercedes’te Bayram’ın en büyük meselesi, önemsenmediği, aşağılandığı köyüne Mercedes’iyle gidip 
herkese zengin ve başarılı olduğunu göstermektir. Bir tür intikam almak gibi, kendini onlardan üstte bir 
konuma yerleştirmeye çalışır. Böylece, Okan, bu temayı işlerken yalnızca üst sınıf-alt sınıf karşıtlığına 
dayanmaz;  sınıf bilincini de sorgular filmlerinde.  

Endüstri Toplumu.    Modernleşmiş ya da refah toplumu olarak da adlandırılabilecek Batı toplumu, 
Otobüs’te tüketim, haz ve kibir kavramlarıyla betimlenir. İsveçliler, sınıfsal, kültürel açıdan altta 
gördüklerini aşağılayan, haz ve tüketim odaklı yaşayan bireyler olarak betimlenmişlerdir. Doğulu işçiler 
de “uygar” dünyayı tanımayan, kaba, bilgisiz kişiler olarak tanımlanırlar. Bu açıdan film sorunlu 
görünmektedir. En çok eleştiriyi de bu bağlamda almıştır. Ancak, diğer yandan, farklılıkların abartılarak 
vurgulanması, groteskin ve absürdün eleştirel tavrına yakınlaştırır filmi: Sorunları yumuşatan incelikli 
yaklaşım yok edildikçe gerçeğin içindeki çirkin ve  dehşet verici olan daha görünür olur.  Cumartesi 
Cumartesi’de Maurice’in rüyaları, küçük çocuğun yarattığı terör, müşterilerin arsızlığı, yetişkin gibi 
davranarak sevimsizleşen çocuk, olan bitene rağmen insanların alışverişe devam etmesi gibi durumlar 
da bu abartılı anlatımın parçasıdır.  

KARAKTERLER 

1. Hırslı 

Bayram (Sarı Mercedes) Bayram, ona iyi davranan ve güvenen insanlara bile ihanet eder. Bu 
davranışının temel nedeni, çocukluk döneminde yaşadıklarıdır. Köyde itilip kakılır, alay konusu olur, 
isteklerine değer verilmez. Almanya’ya gidebilmek için köylüsü İbrahim’i aldatır, onun sırasını kapar. Yol 
boyunca onu kışkırtan sürücülerle yarışa girmesi, arabasına zarar verildiğinde saldırganlaşması da hırsı 
yüzündendir.  

2. Hain 

Bayram (Sarı Mercedes) Bayram, Solmaz’ı arabasıyla Türkiye’ye götüreceğine söz verdiği halde onu 
almadan yola çıkar. İbrahim’in sırasını alıp Almanya’ya bir an önce gidebilmek için rüşvet vererek onun 
sağlık raporunu değiştirtir. Kendisine güvenen insanlara kolayca ihanet eder.  

Otobüs Sürücüsü (Otobüs) İşçilere yalan söyleyerek paralarını son kuruşlarına kadar ellerinden alır, 
onları meydanda bırakıp gider.   

3. Bencil 

Bayram (Sarı Mercedes) Onu seven, gidecek olmasından kaygı duyan Kezban’ı Türkiye’de bırakıp en 
büyük hayalini gerçekleştirmek, araba almak için Almanya’ya gider. Arabasıyla kaza yapan Veli’ye 
yardımcı olmak yerine durumu görmezden gelir. Solmaz’ı almadan Türkiye’ye doğru yola çıkar.  

Direksiyon kursu öğrencisi (Cumartesi Cumartesi) Öğreticinin uyarılarına aldırmadan davranır. Kızdığı 
zaman arabayı yol ortasında durdurup iner ve diğer arabaların geçişini engeller.  

Dükkandaki müşteri (Cumartesi Cumartesi) Satıcıya fotoğraf makinelerinin özelliklerini anlattırır, arkada 
bekleyen diğer müşterileri önemsemeden başka makineleri de görmek ister.  

4. Dürüst  

Kezban (Sarı Mercedes) Bayram’ın İbrahim’e yaptığı hainliği öğrenince onun Almanya’dan dönmesini 
beklemekten vaz geçer, başka biriyle evlenir.   

5. Akılcı 

Kezban (Sarı Mercedes) Köyden ayrılıp çalışmak için Ankara’ya gelmiştir. Temizlik işi yaparken 
akşamları dikiş kursuna gitmeye karar verir. Daha sonra bir konfeksiyon fabrikasında çalışırken patronu 
onu eve temizlik yapması için çağırınca fabrikadan ayrılır, bir bankada hizmetli olarak çalışmaya başlar.    

6. Duygusal 



Ayşegül (Cumartesi Cumartesi) Kuaförde yaptırdığı saçı beğenmeyen Oğuz’a küser; cinayet olayından 
hemen sonra acıktığını söylerken biraz mahcuptur, olayın etkisinden bir süre kurtulamaz. Oğuz onu apar 
topar marketten çıkardığı zaman hafta sonu aç kalacakları korkusuyla panik yapar.  

Bayram (Sarı Mercedes) Bayram, hırs ve bencillik gibi olumsuz özelliklerinin yanı sıra duygusal biridir 
de. Arabasının başına gelenlere olduğu kadar, Kezban’ın ona “karaktersiz” demesine de üzülmektedir. 
Bu tür durumlarda tepkileri ağlamaya ya da farkında olmadan gözü gibi sakındığı arabasını 
tekmelemeye dek varır.  

7. Uymacı  

Ayşegül (Cumartesi Cumartesi) Ayşegül, toplumun orta sınıftan bir bireyi olarak sistemin dayattığı 
yaşam biçimini ve davranışları birer görev gibi benimsemiştir. Alışveriş listesi hazırlamak, Cumartesi 
günü yapılacakları planlamak, evin ve hayatın sürekliliğini sağlamak gibi düzenin gerektirdiklerine 
sorgulamadan uyar.   

8. Sorgulayıcı 

Oğuz (Cumartesi Cumartesi) Hırsızlıkla suçlandıkları marketten çikolata çalıp kendini ihbar eder; 
alışverişi bitirmek üzerelerken her şeyi orada bırakıp marketten çıkar; Ayşegül’ün kuaförde yaptırdığı 
saçı beğenmez, onu üzmek pahasına doğruyu söyler. Bütün bunlar, refah toplumunda yaşayan orta 
sınıf bir birey olarak sistemin ondan beklediklerinin dışındadır.  Filmin finalinde Oğuz’un sistemin 
dayatmalarını sorguladığı ve Ayşegül’e bunları anlattığı bir sahne vardır.  

9. Tokgözlü 

Kezban (Sarı Mercedes) Kezban, Bayram’ı Almanya sevdasından vaz geçirmeye çalışır: “Ne gerek var 
Almanya’ya Bayram? İşin fena değil, ben de varım…”.  Kuracakları hayat, kıt kanaat geçinecek de 
olsalar ona yetmektedir.  

10. Açgözlü 

Patron (Cumartesi Cumartesi) Maurice kasaptaki üç işçiyi öldürdükten sonra patron, Cumartesi günleri 
iyi satış olduğundan söz ederek dükkanı kapatmaya yanaşmaz. Bunu doğrudan ve açıklıkla ifade etme 
cesareti olmadığı için işçilerine çalışıp çalışmak istemediklerini sorar. 

11. Vicdanlı 

Kezban (Sarı Mercedes) Köyün çocukları, Bayram’ı ortalarına alıp taş yağmuruna tutarken Kezban onu 
korumaya çalışır ve o da atılan taşlardan etkilenir.  

12. Vicdansız 

Otobüs sürücüsü (Otobüs) Yiyecek yemekleri, pasaportları, barınacak bir yerleri olmayan insanları 
ölüme terk edercesine soğuk bir otobüsün içinde bırakıp gider. Yaptığından dolayı bir pişmanlık, üzüntü 
duymaz.  

13.  Saf   

Kaçak işçiler (Otobüs) Otobüs sürücüsü paraları alıp gittikten sonra epeyce zaman geçmiştir. İçlerinden 
biri aldatıldıklarını söyler. Bir diğeri, sürücünün başına bir iş gelmiş olacağını söyleyerek onu savunur. 
Tüm paralarını adama verirken hiç sorgulamazlar. Belki de yeni bir hayat kurma umutları, kötülüğü fark 
etmelerini engellemektedir.  

 



  

Tunç Okan, Veda Busesi’nde Türkan Şoray’la birlikte (1965) 

 

Kaynakça 

İşçi Filmleri Festivali, Tunç Okan Söyleşisi. https://www.youtube.com/watch?v=5Xe-Q1kfB1A (erişim 
tarihi: 16.12.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=5Xe-Q1kfB1A

