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Linç(1970) 

Bilge OLGAÇ   
 
Genel Bakış  
 
Arap Kadir alt başlığı olan Linç filmi Bilge Olgaç’ın en iyi filmleri arasında gösterilir. Linç, Kerim Korcan’ın 
aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Yönetmen olarak görünürlük kazandığı film olan Linç  Adana Film 
festivalinde Yılmaz Güney’in Umut ve Halit Refiğ’in Bir Türk’e Gönül Verdim filmlerine karşı yarışmış ve 
3. olmuştur. Bilge Olgaç ise en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Bir sahne dışında tamamı hapishanede 
geçen nadir filmlerden biridir. Aynı şekilde bir sahnede görünen kadın oyuncusu dışında tüm film 
erkekler arasında geçer.   
 
Filmin, daha sonra büyük başarı elde etmiş ve Türk sinema tarihinde önemli yer edinmiş Tatar Ramazan 
filminin esin kaynağı olduğu kabul edilir. Bilge Olgaç filminde sistemi eleştirirken bir karakteri de 
derinlemesine yaratmayı başarmıştır.  Gerçekçi bir yaklaşımla çekilen filmin bol küfür ve argo içermesi 
nedeniyle zamanında sansüre uğramıştır. Bu film, Bilge Olgaç’ın erkek avantür filmleri çektiği 1. 
Döneminden, daha toplumsal meselelere eğildiği 2. dönemine geçiş filmi olarak kabul edilebilir.   
   
Üslup ve Anlatım  
 
Bilge Olgaç Linç filminde de dönemin hakim film diline meyil etmemiş kendine ait bir anlatım ve üslup 
geliştirmeye çalışmıştır.  Film, filmin setinin kurulumuyla başlar. Film daha en başından seyirciye 
izleyeceğinin film olduğunu anlatır.  İçinde yönetmeninde olduğu set çalışanları kendi aralarında 
konuşurlar filmin başında. Sonra bir ses duyulur: “Bu planda kaç takacaktır, Bilge?” Bilge Olgaç cevap 
verir: “50 mm takacaksınız efendim.” Yabancılaştırma efekti gibi dizayn edilmiş bu sahneden sonra eğik 
bir açıyla çekilmiş hapishane koridoruyla film başlar.  
 
Filmin ön jeneriği yaklaşık 18 dakika sürer. Film akmaya başladıktan sonra ara ara stil fotoğraflarla 
planlar donar ve isimler yazar.  Bunun oldukça yenilikçi bir yaklaşım olduğu iddia edilebilir. Seyirci filmin 
önemli, anlarında donan kareler ve yazan isimlerle bir kere daha filmin dışına atılır. Buradan da filmin 
dönemin hâkim üslup ve anlatısından farklı bir çizgide olduğu anlaşılır.      
 
Film birçok yerde devamlılık kurgusunu bozar. Bazı anlar iki kere tekrarlanırken bazı anlar yarım 
bırakılır. Ayrıca hücrede Arap Kadir’in zifiri karanlıkta çekilmiş iç hesaplaşmaları ve halüsinasyonları 
filmde başka bir anlatım olanağı araştıran yönetmeni açığa çıkarır.   
 
Karakterler  
 
Arap Kadir  Filmin ana karakteri.  Onun köy delikanlılığından hapishane ağalığına, oradan linçe giden 
öyküsünü izleriz.  
 
Şevket         Hapishane Müdürü    
 
Rüştü          Hapishane baş gardiyanı  
 
Selim   Siyasi mahkûm  
 
Bayraklılı Fethi Bey Hapishane ağalığını Kadir’e öğreten ve görevini ona teslim ederek başka 
hapishaneye gönderilen hapishane ağası  
 
Özet  
 
Arap Kadir, köyde kız kaçıran bir arkadaşına yardım ederken birini vurması sonucunda hapse düşer. 
Hapiste onu çok farklı bir ortam beklemektedir.  Doğru sözlülüğü, mertliği ile hapishanenin ağası 
Bayraklılı Fethi Bey’in dikkatini çeker. Bir pide ve sıcak çay karşılığında onun için birini yaralamayı kabul 
eder. Hücrede kaldığı süre boyunca çizgisini bozmaz ve Fethi Bey onu sağ kolu yapar. Ona ağalığın 



inceliklerini öğretir. Sonra Fethi Bey başka bir hapishaneye nakil olur ve bu hapishanenin ağalığı Arap 
Kadir’e kalır. Ama Arap Kadir başka bir ağadır. O bir takım yeni düzenlemeler getirir. Kumarı yasaklar 
mesela. Ama kumardan sadece hapishanedeki ağalar kazamamaktadır. Aynı zamanda gardiyanlarda 
kumar parasından haraç almaktadır. Tüm düzeni bozulanlar Arap Kadir’e karşı cephe almaya başlarlar. 
Baş gardiyan Rüştü, mahkumlardan gelen geliri kesintiye uğrayınca, Arap Kadir’i bir bahane ile tekrar 
hücreye attırır. Haksız yere hücrede yatan Kadir bir yolunu bulur ve kaçar. Önceleri dışarda saklanan 
Kadir açlığa ve yorgunluğa dayanamayıp bir köye sığınır. Evinde kaldığı ve filmin tek kadını olan 
muhtarın kızına gönlü kayar. Muhtar Arap Kadir’i jandarmaya teslim eder. Kadir hapishaneye döner. 
Tekrar hücreye atılan Arap Kadir’in bu sefer tuvalet gitmesine bile izin verilmez. Bu arada Kadir 
hücresine gelip kendine hakaret eden müdürü bıçaklar. Siyasi mahkûm Selim’in de çabalarıyla olayda 
suça teşvik olduğunu kanıtlayan Kadir az bir ceza ile kurtulur. Sonunda yeniden koğuşa dönen Kadir’in 
başı diğer mahkumlarla derde girer. Onu diğer mahkumlardan korumak bahanesiyle tek kişilik “lüks” 
koğuşa atıp tecrit etmek gardiyanların tam istediği şeydir. Tecritte 9 ay kalan Kadir revire çıkma 
bahanesiyle idari kısma geçip baş gardiyan Rüştü’yü de bıçaklar. Bu arada gardiyanlar mahkumları 
kışkırtarak Kadir’e meydan dayağı atmalarını sağlar. Kadir, son anda ağır yaralı olarak kurtulur. Hücrede 
yaraları iyileşene kadar tutulan Kadir’in koğuşa geri dönme vakti gelir. Avludan geçerek koğuşa 
geçerken diğer mahkumlar tarafından linç edilerek öldürülür. 
 
Öykü 
 
Hikâyenin arka planı Arap Kadir köyden bir arkadaşına kız kaçırırken yardım etmeyi kabul eder. Kız 
kaçırma esnasında olaylar kontrolden çıkar ve Arap Kadir birini vurur. Bu suçunun karşılığında ceza 
evine düşer. Fakir bir ailenin oğludur. Ailesi de cezaevine düştükten sonra yardımı keser. Arap Kadir 
tamamen yalnız kalır. Cezaevine hâkim Bayraklılı Fethi Bey ağalık yapmaktadır. Müdür Şevket’te 
cezaevine yeni atanmış bir müdürdür. Baş komiserlikten gelmedir. İktidar kurmaya çalışmakta ve bu 
yolla kendini ispatlamak istemektedir.  Çünkü kimse karakoldan gelen birinin bu işi yapabileceğine 
inanmamaktadır. Bu nedenle fark etmeden yıllardır orda olan ve cezaevine hâkim başgardiyanın kuklası 
haline gelir.  Baş gardiyan mahkumlardan avantası olan, durumları kedi çıkarına uygun olarak 
düzenleyebilen bir karakterdir. Filmin başında başgardiyan yeni atanan müdüre tek tek mahkumları 
anlatır. Seyircide bu sayede karakterleri tanır. 

Fethi Bey ile dostluk   Arap Kadir asi ama mert tavırlarıyla hapishane ağası Fethi Bey’in dikkatini çeker. 
Dinlediği müzikten müzik haracı toplayan Fethi Bey’e asi bir duruş sergiler: “Burası koğuş dışarı çıkmam 
mümkün olamadığına göre sen dinleme müziği” der. Fethi’nin ağalığından pek hazzetmeyen ve ona 
haraç vermeyen Arap Kadir, ona gizli bir hayranlık ta duymaktadır. Fethi ise onu ezmek ile kullanmak 
arasında gidip gelse de yanına alıp kullanmaya karar verir. Bir gün başka koğuşların birinde Fethi’ye 
baş kaldırmaya çalışan eski ağayı jiletler Kadir. Fethi’nin hücreye, arasına ceviz kadar tereyağı 
konulmuş sıcak pide ve çay göndertmesi karşılığında yapar bunu. Bu durumu siyasi mahkûm Selim 
şöyle değerlendirir: “Bundan sonra atacağı 10 sakat adımın ancak 1’inden sorumludur Arap Kadir. 9’unu 
çevresi attırır ona. Kendini yakacak adımı atarken bir bardak çayı düşünmüştür”. Kadir için hücre günleri 
başlar.  

Cezaevinin yeni ağası Arap Kadir Otoritesini sağlamaya çalışan müdür ,Fethi beyi başka bir 
hapishane gönderir. Fethi Bey ağalığını Kadir’e teslim eder. Ona ağalığın inceliklerini anlatır. İneklerin 
isyan etmesini engellemek gerektiğini anlatır. İnekler cezaevi idaresidir. Onları ot ve sopa arasında bir 
denge kurarak yönetebileceğini anlatır. Yani şiddet ve avanta arasında bir denge. Ayrıca birine ceza 
vermenin yollarını anlatır. Verdiğin ceza aldığın cezaya değmeli der. Ama Kadir, Fethi beyden başka 
türlü bir ağa olur. O ezilenin yanındadır. Kumar oynamayı yasaklar. Haraç almayı ve vermeyi yasaklar. 
Kendilerini kafalarına göre yöneten idareye meydan okur.  

Tekrar Hücre Kumardan geliri kesilen baş gardiyan Rüştü’nün Arap Kadir’in önünü kesmesi elzem 
olmuştur. Zaten otoritesini sağlama derdinde olan müdürü Arap Kadir’i içeri attırmak için ikna etmesi hiç 
de zor olmaz. Kadir hiçbir suçu olmadığı halde yeniden hücreye atılır. Hücrede delirmenin eşiğine gelse 
bile gene aman dilemez. Kadir burada kendi korkularıyla yüzleşir. En büyük korkusu da idare ile iş birliği 
yapmak, onlardan aman dilemektir. Halüsinasyonlar görür. Bir gece, nöbetçi mastürbasyon yaparken, 
müdür de bir kadınla gönül eğlendirirken hücrenin gevşek parmaklıklarının arasından kaçmayı başarır. 
Paralel bir görüntü kurgusu ile verilen Kadir’in kaçış çabası, mastürbasyon ve müdürün sevişme sahnesi 
filme damga vuran sahnelerdir. 

Kaçış  Hapishaneden kaçtıktan sonra beş gün saklanan Kadir, en sonunda açlığa ve yorgunluğa 
dayanamayarak civar köylerden birinin muhtarının evine sığınır. Bu arada evin kızıyla (Fatma Karanfil) 



göz göze gelirler, gönülleri birbirine akar. Neredeyse kadınsız bir film olan Linç’in tek kadını muhtarın 
kızıdır. Muhtarın kendini ele vereceğini bile bile o gece o evde kalır. Yorgundur, açtır, kaçmaktan 
bıkmıştır. Belki de dışarısının içeridekinden daha beter bir hücre olduğunu fark etmiştir. Sabah jandarma 
Arap Kadir’i alır götürür. Jandarmalar onu götürürken kendini ihbar eden muhtara şöyle der: “Çakırcalı’yı 
saklayan dağlarda olmadığımı ben de bilirim” . 

Tekrar Hücre  Hapishaneye dönen Kadir tekrar hücreye atılır. Bu sefer tuvalete gitmesine de izin 
verilmez. Asgari insani şartlar bile elinden alınır. Kendini yakmak pahasına duruma meydan okuyan 
Kadir hücresindeki şilteleri ateşe verir ve gardiyanları hizaya getirir, tuvalete gitme hakkını yeniden 
kazanır. Bu arada Kadir, hücresine gelip kendine hakaret eden müdürü bıçaklar.  Müdür Kadir’i 
gardiyanın da gazıyla fazlaca kışkırtır. Siyasi mahkûm Selim’in de çabalarıyla olayda suça teşvik 
olduğunu kanıtlayan Kadir az bir ceza ile kurtulur. 

Tekra koğuş ve tecrit Sonunda yeniden koğuşa dönen Kadir’in başı diğer mahkumlarla derde girer. 
Onu diğer mahkumlardan korumak bahanesiyle tek kişilik “lüks” koğuşa atıp tecrit etmek gardiyanların 
tam istediği şeydir. Tecritte 9 ay kalan Kadir revire çıkma bahanesiyle idari kısma geçip baş gardiyan 
Rüştü’yü de bıçaklar. Bu arada gardiyan Kazım mahkumları kışkırtarak Kadir’e meydan dayağı 
atmalarını sağlar. Kadir, son anda savcının yetişmesi ile ağır yaralı olarak kurtulur. Hücrede yaraları 
iyileşene kadar tutulan Kadir’in koğuşa geri dönme vakti gelir. 

Linç Avludan geçerek koğuşa giderken başına gelecekleri fark eden Kadir, pis pis sırıtan gardiyan 
Kazım’a dişlerini gösterir ve ineceği avluda diğer mahkumlar tarafından linç edilerek öldürülür. Adalet 
yerine çıkarlarını korumak isteyenler iş birliği yaparak Arap Kadir’i öldürürler. Ama son anda bile Arap 
Kadir başına gelecekleri anladığı halde doğru bildiği yoldan sapmaz.  

Temalar  
 
Sistemin çürümüşlüğü filmin ana temasının sistem eleştirisi olduğu söylenebilir. Cezaevi sanki 
dışarısının mikro ölçekli temsili gibidir. Sadece çürümüşlüğü daha acımasız boyutlarda gösterebilmek 
için seçilmiş bir mekân gibidir. Sanki toplumun istenmeyenlerinin kendilerine kurdukları bir düzenin genel 
düzeni yansıtması amaçlanmıştır. Çürümüşlük baştaki iktidardan başlar. Müdür silik ve korkak bir adam 
olmasına rağmen egoları yüksek bir adamdır. Karakoldan geldiği için bu işi beceremeyeceğini düşünen 
çoktur. O da aksini ispatlamak için akıl almaz uygulamalar yapmaya başlar. Onun kişisel zaaflarını fark 
eden gardiyanın elinde kukla olur. Kararları kendisinin verdiğini zannedecek kadar farkında değildir 
yönetildiğinin. Gardiyanın ise tüm motivasyonu kendi çıkarlarıdır. Aslında koca hapishaneyi yöneten 
gardiyanların çıkarlarıdır. Müdür, savcı veya mahkumlar gardiyanların maşası olarak kullanıldıklarını 
fark etmezler. Sistemin çürümüşlüğü çıkar ilişkileri ile yansıtılır. Cezaevindeki keyfi uygulamalar, suçsuz 
yere hücre cezası vermeler bu çürümüşlüğün göstergeleridir. Cezaevindeki çürümüşlük bireyi suça iter.  
Cezasını çekmek için oraya gelenler başka bir suçun parçası olarak bulurlar kendilerini. Sistem 
çözemediği problem için linç kültürünü kullanır.  
 
İktidar ilişkileri filmdeki çatışmanın ana kaynağı iktidar ilişkilerindeki el değişikliğidir. Tüm mesele Arap 
Kadir’in cezaevinde hali hazırda dönen çarka çomak sokmasıyla başlar. O da artık cezaevinin 
iktidarlarından birdir. Ve o tüm adaletsizliklere meydan okumaya ve düzeni değiştirmeye çalışır. Tüm 
sorun da buradan kaynaklanır.  İktidar ilişkilerinin kurbanları dahil hiç kimse bu düzenin değişmesinden 
yana değildir.  Müdür kendini ispatlamak için, gardiyan çıkarları için bu düzeni ve mevcut iktidar ilişkilerini 
savunurken, Arap Kadir ölümüne adalet ve doğruluk için iktidar ilişkilerinin değişmesini ister. Çürümüş 
sistemin sebebi bu iktidar ilişkileridir.  
 
Doğruluk filmde altı çizilen olgu doğruluk ve dürüstlüktür. Bu temanın taşıyıcısı 2 karakter vardır. Filmin 
ana karakteri olan Arap Kadir’in yanı sıra siyasi hükümlü Selim de olayları doğru analiz edebilmesi ve 
haklı ama ezilmişten yana olmasıyla doğruluk temasının altını çizer. Onunla iletişim halinde olmayı 
istediği için  onunla aynı koğuşta kalmak için gerekli işlemleri yapar Arap Kadir. Ama gardiyanın gazıyla 
müdür buna izin vermez. Kadir böylelikle kendini kurtarabilecek tek seçenekten de yoksun kalmış olur. 
İçgüdüleri ve insanlığı ile doğruyu bulan Kadir ile bunu zihin ve entelektüel bilgiyle harmanlayan Selim 
filmde doğruluğun temsilleridir. Sistem onların bir araya gelmesine izin vermez.    
 
Karakter Analizi  
  
Arap Kadir       Filmin ana karakteridir. Aslında film onun üzerine inşa edilmiştir. Onun karakteri ile 
çürümüş düzen ve iktidar ilişkileri arasındaki çelişki filmin ana çatışmasını oluşturur. Cezaevine bir 



arkadaşına yardım ederken vurduğu biri yüzünden düşmüştür. Ama düştüğü cezaevi ayrı bir suç 
makinası gibi işlemektedir. Bu yüzden orda da çeşitli suçlara bulaşır.  

Güçlü  Arap Kadir güçlü bir karakterdir. Bunu ölümüne bildiğini yapma özelliğinden anlayabiliriz. O hem 
cezaevi ağası Bayraklılı Fethi Bey’e hem de cezaevi idaresine meydan okuyabilecek kadar güçlüdür. 
Hatta düzeni değiştirmeyi istemesinde, kumarı yasaklayıp, haraç toplamayı kesmesinde bile bu gücü 
görmek mümkündür. Tüm o hücre cezaları, haksızlıklar suça teşvikler onu yıldıramaz. Filmin sonunda 
ölüme gittiğine bile bile gardiyana diş göstermekten çekinmez. Gücü sayesinde doğru bildiği yoldan asla 
geri adım atmaz.  

Asi   gücünün ona verdiği bir asilik vardır. O meydan okuyan bir karakterdir. Yanlış gördüğü şeylere 
yaşamı pahasına meydan okur. Onun asi tavrını ilk Fethi Bey’le yaptığı inatlaşmada görürüz. Herkesin 
karşısında titrediği Fethi Bey’e haklı olduğu inancıyla meydan okumaktan çekinmez. Tüm hücre cezaları 
esansında en büyük kâbusu idare karşısında asiliğinden vazgeçmek olur. Onun gücü asiliğinden gelir. 
Ama mesela siyasi suçlu Selim’e büyük saygı duymaktadır. Onun sözünden çıkmaz. Hatta bazen ondan 
yardım bile dilenir.  Onun asiliği sadece sistemin çürüyen yanlarınadır.   
 
Doğru ve Adil  Arap Kadir ölümüne doğru bildiği yoldan şaşmaz. Doğruluk ve adil olmak onun tüm 
eylemlerindeki motivasyonudur. Doğruluk karşında boyun eğen Kadir aksi durumlarda asilik ile gücünü 
göstermekten çekinmez. Onun adil ve doğru olma arzusu çürümüş bir düzen tarafından linç edilerek 
öldürülmesiyle sonuçlanır.  

Şevket       Hapishaneye yeni atanan bir müdürdür. Kariyeri cezaevinde başlamadığı için kendine 
güvensizliklerini aşırı güç kullanarak bastırmaya çalışır.   

Zayıf  aslında o unvanının ve rütbesinin arkasına sığınmış zayıf bir adamdır. Kişiliğindeki zayıflıkları 
ünvanı ve iktidar ilişkilerindeki konumuyla gizlemeye çalışır. Bunu en çok arkasından atıp tuttuğu 
mahkumlarla karşılaştığında yaşadığı gerilim ve korkudan anlayabiliriz. Bu nedenle mahkûmlarla 
karşılaşmaktan kaçınır. Bu durum onu baş gardiyanın kuklası haline getirir. Onun sözüyle hareket 
etmeye başlaması da başka bir zayıflık durumudur. Baş gardiyanın kurnazlığı karşısında saflığa varan 
bir zayıflık sergiler.  
 
Kompleksli onun eylemlerindeki çelişkinin temeli yaşadığı komplekstir. Ona kaşıyabileceğinden daha 
büyük bir iktidar verilmiştir. O aslında zayıf karakteriyle bu iktidarın altında ezilmektedir. Üstelik 
karakoldan geldiği için etrafı tarafından çok ciddiye alınmaz. Bütün bu zayıflığın neden olduğu 
kompleksleri bastırabilmek için zamanla baş gardiyanın da gazıyla cezaevindeki yönetimde usulsüz 
uygulamalar yapar. Bu kompleksleri baş gardiyan tarafından kullanılan bir zaafa döner.    
 
Baş Gardiyan uzun yıllardır aynı hapishanede görevli olan baş gardiyan Rüştü hapishane içinde kendi 
düzenini kurmuştur. Aslında hapishaneyi yöneten gizli eldir.  

Çıkarcı onun hapishane yönetimindeki temel prensibi kendi çıkarlarıdır. Hak, adalet, mahkumlar hepsi 
ikinci plandadır.  Her tür ilkeden kendi çıkarlar için vazgeçebilir. Zaten Arap Kadir ile uğraşmasının 
sebebi de Arap Kadiri’n yeni uygulamalarının onun çıkarlarına zarar vermesidir. Artık hapishanede 
kumar oynanmaması ve mahkumlardan haraç toplanmaması gardiyanlara giden avanta parayı 
kesmiştir. Ayrıca Arap Kadir’in asi tavırları gardiyanların mahkumları yönetmek için saldıkları korku 
ortamını sekteye uğratmıştır. Yanı Arap Kadir’in asıl çatışması baş gardiyan ve onun temsil ettiği 
çürümüşlükledir.   

Kurnaz  ama tüm bunları yaparken kurnazca bir tavır sergiler. Asla elini kirletmez. Mahkumlara karşı 
aslında oda bir emir kuluymuş gibi davranır. Müdürü istekleri doğrultusunda yönlendirir. Her iki tarafa da 
olay kendinden bağımsızmış gibi davranır. Aslında çatışmanın temel kaynağı onun çıkarlarıdır. Bu 
durum da onun ne kadar kurnaz olduğunu gösterir. Elini asla kirletmez. Bütün pis işlerin arkasında 
olmasına rağmen görünmezdir.     
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