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GENEL BAKIŞ 

Endüstrileşmiş ve yüksek bir refah düzeyine ulaşmış ülkeler 1960’lardan itibaren üretimde çalıştırmak 

üzere Türkiye, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerden vasıflı ve vasıfsız işçi almaya başlamışlardır. Bir süre 
sonra, işçi ithalinin durdurulmasıyla yasa dışı yollarla işçi göçü ya da daha doğru bir ifadeyle insan 
kaçakçılığı başlamış, daha iyi bir hayat umuduyla yurt dışına gitmek isteyen insanlar ın kaçakçılar 
tarafından kandırıldığı ve çok zor durumlarda bırakıldıkları olaylar yaşanmıştır. Otobüs, böyle bir olayı 
ele alır. 

Film, sinemada oyunculuğa henüz başlamış bir diş hekimi ve asıl adı Mehmet Celal Kulen olan Tunç 
Okan’ın ilk filmidir. Bir gazete haberinden yola çıkarak Okan’ın yazdığı senaryoya dayanan f ilmin 
çekim ve gösterim tarihine ilişkin farklı kaynaklarda değişik tarihler verilmiştir. Ancak, 1975 yılında 
çeşitli festivallerde ödül almasına dayanarak Otobüs’ün 1975 yılında tamamlanmış bir film olduğunu 
varsayıyoruz.  

Otobüs’ün Türkiye’de gösterimine, Türk insanını aşağıladığı gerekçesiyle birkaç yıl izin verilmemiştir. 
Filmin Batılı bir bakış açısıyla yapıldığı, oryantalist bir yaklaşımı olduğu yönündeki eleştiriler  de 
sürmektedir.   

SİNEMASAL ANLATIM 

Otobüs, sinema eğitimi almamış ve sektörde çalışmamış bir diş hekimi tarafından yapılmış bir ilk film 
olarak iddialı denebilecek öğeler içerir. Genel olarak, otobüsü ve mekan-insan ilişkisini, yüzleri, 

mekanların mimari özelliklerini etkili biçimde kullanan sinematografisi, metro durağındaki absürt 
sahnesi ve müziği ile sanatsal bir tavır ortaya koymuştur. Bu tavırda görüntü yönetmeni Güneş 
Karabuda’nın, müziği yapan Zülfü Livaneli’nin ve oyuncuların büyük bir payı olduğunu hatırlatmak 
gerek.  

KİŞİLER 

Otobüs Sürücüsü Otuzlu yaşlarda. İnsan kaçakçısı çetenin elemanı.  

Kaçak İşçiler Otuzlu yaşlarda. Türkiye’den yurt dışına gidip çalışmak için kaçakçılık 
şebekesine para ödeyen dokuz erkek yolcu.  

İsveç Toplumu Zengin, endüstrileşmiş toplumların insanlarını temsil eden İsveçliler.  

FİLMİN ÖYKÜSÜ 

Yurt dışında çalışmak için bir kaçakçılık şebekesinin adamıyla birlikte Türkiye’den eski bir otobüsle 
yola çıkan dokuz erkek, yasa dışı biçimde İsveç’e girer. Çetenin adamı olan otobüs sürücüsü, onları 

Stokholm’ün merkezinde parasız ve pasaportsuz halde bırakır. Temel ihtiyaçlarını gidermek için 
otobüsten çıkmak zorunda kalan yolcular hiç tanımadıkları bir dünya ile karşılaşırlar. İçlerinden ikisi 
ölür, diğerleri polis tarafından götürülür.   

OLAY DİZİSİ 

Hatıra fotoğrafı.    Eski bir otobüs kar yağışı altında ilerlemektedir. Otobüsün içinde çoğu tek başına 
oturan ve uyuklayan erkekleri görürüz. Otobüs sürücüsü, neşelidir, şarkı söylemektedir. Gümrük 
memurlarını kandırmakla övünerek yolculara seslenir: “Kurtuldunuz lan, medeniyet lan burası, para lan 
para”. Bir göl kenarında durup mola verirler. Yolcular, hava koşullarına uygun olmayan giysileriyle 

otobüsten inip buzlanmış karda kaymadan yürümeye çalışır. İskeleye çıkıp suya doğru işerler. Bir 
kenarda çömelip yere serdikleri gazete üzerinde az miktardaki yiyecekle karınlarını doyururlar.  Sürücü 
pişkin bir biçimde yanlarına gelip izin almadan yiyeceğe ortak olur. Isınmak için yaktıkları ateş 
etrafında türkü söyleyip oynarlar. Sonra kimi namaz kılar, kimi tıraş olur, kimi sigara içer. Sürücü 
hepsini otobüsün önünde toplayıp fotoğraflarını çeker.  



Otobüsün sürücüsü.    Yola devam eder, Stockholm’e varırlar. Sürücü, kent merkezinde trafik 
ışıklarında beklerken arkadaki polis arabasını görür. Hızla ve kuralsız biçimde ara sokaklara dalar. 
Polis onun bu kuşku uyandıran sürüşü yüzünden otobüsü takip eder. Sürücü, otobüsü bir meydanın 

ortasına park eder. Yolculardan önceden anlaştığı parayı ister. Dokuz erkek paraları birleştirip şoföre 
verir. Şoför, polise kaydettirmek bahanesiyle geri kalan paralarını pasaportları içine koyup kendisine 
vermelerini ister.  İnanıp adamın dediğini yaparlar. Bozuk paralarını bile alır. Otobüsten çıkmamalarını 
söyleyerek uzaklaşır. Sürücü, pasaportları bir çöp kutusuna atıp uçakla İsveç’ten ayrılır. 

Polis.    Meydandaki otobüste bekleyen 9 adam dışarıda polisin gezdiğini görünce otobüsün 
perdelerini kapatıp koltukların arasına saklanırlar. Polis kapıyı açamayınca ceza kesip uzaklaşır.  

Patron.    Sürücü İsveç’ten ayrılıp para dolu çantayla Hamburg’a gelmiştir. Pasaport kontrolünden 
sonra polis, sürücünün çantasını açtırır. Paraları görünce uyuşturucu kaçırdığından şüphelenip onu 

çıplak aramaya tabi tutarlar. Yasa dışı bir madde bulamadıkları için sürücüyü serbest bırakırlar. 
Restoranda iki kişiyle yemek yiyen patronunun yanına gider, para çantasını teslim eder. Patron 
memnundur.  

Çarşı.    Akşam olmuştur. İçlerinden biri aldatıldıklarını söyler. Gece, içecek su ve tuvalet bulmak için 

ikisi dışarıya çıkar. Meydandaki çarşıya girdiklerinde bir telefon kulübesinde sevişen bir çift görürler. 
Tuvaleti bulup ihtiyaçlarını giderirler. Diğer iki yolcu da tuvalete gelir. O sırada bir İsveçli onlardan 
esrar ister. Adamın ne dediğini anlamazlar. Hep birlikte çarşıdaki kapalı dükkanların vitrinler ine 
bakarlarken bir polisle karşılaşırlar. Polis, kimliklerini görmek ister. Adamlar kaçarlar, polis 
arkalarından koşar ama yakalayamaz. Tekrar otobüse girerler. İçlerinden biri kaçarken binanın içinde 
yolunu kaybetmiştir. Diğerlerine seslenir ama duyuramaz; sekiz adam otobüste sessizce oturmaktadır. 

Çarşıdaki yolcu köpeğini gezdiren bir İsveçliyle karşılaşır. Ona otobüsü görüp görmediğini sorar. Adam 
korkar, köpeğini kucağına alıp koşarak uzaklaşır.  

Soğuk.    Sabah olur. Otobüstekiler, soğuktan korunmak için bulabildikleri şeylere sarınmış titreyerek 
oturmaktadırlar. Çarşıda kaybolan yolcu bir yükselti üzerinde çömelmiş, kollarıyla bacaklarını sarmış, 

başı önünde hareketsiz durmaktadır. Önünden geçen İsveçli bir adam “Pis herif” diyerek onu ittirir. 
Adam soğuktan donmuştur, pozisyonu bozulmadan yer yer buz tutmuş suya düşer, boğulur.  

Günlük hayat.    Yiyecekleri bitmiştir. Bulabildikleri kuru ekmek parçalarını paylaşırlar. İçlerinden biri 
hastalanır, öksürmeye başlar. Bazıları, meydanı temizlemek için gelen aracın sesinden korkup koltuk 

aralarına çömelir. Temizleme aracındaki işçi otobüsün plakasını görünce “Pis yabancılar” diye 
söylenir. Polisler otobüsün çevresinde dolaşır. Bir kaçı otobüsün içine işer. İdrar kapının altından dışarı 
sızar. Adamlar perdeyi aralayıp dışarıya bakarlar. Meydandaki insanları, bandonun konserini,  
dükkanlarda alış veriş yapanları, yiyecek dükkanlarının vitrinlerini görürüz.  

Açlık.    Gece etrafta kimse kalmayınca otobüsten çıkıp çöp kutularında yiyecek ararlar. Kaçak 
işçilerden biri tuvalete girer. İçeride İsveçli bir erkek vardır; adamı inceler, koluna girip onu bir gece 
kulübüne götürür. Diğerleri ilk kez ve zorlukla kullandıkları yürüyen merdivenle binanın alt katına 
inerler. Gece kulübü, porno filmlerin de gösterildiği bir mekandır. Yolcu, etraftaki insanlara ve filmde 
gördüklerine dehşet içinde bakmaktadır. Onu kulübe getiren adam kolunu yolcunun omuzuna atar, 
diğer eliyle de bacağını okşamaktadır. Yolcu bağırmaya, diğer müşterilerin tabaklarındaki yiyeceklere 

saldırıp yemeye başlar. Görevliler onu dışarı çıkarıp döverler. O sırada diğerleri metroda yiyeceğe 
benzeyen plastik nesneler bulup yemeye çalışırlar. Tuhaf maskeli insanlar onların çevresini sarar 
kahkaha atarak alay ederler. Yolcular koşarak kaçar.  

Sarhoşluk.    Otobüs sürücüsü bir barda içip sarhoş olur. İki hayat kadınıyla otele gider, uyuyakalır. 

Kadınlar onun paralarını alıp giderler.  

Kimsiniz?    Sabah meydandaki otobüsü gören polisler otobüsü çekiciyle polis merkezine getirirler. 
Yedi yolcu hala otobüstedir. Merkezde otobüsün kapısını açan polisler yolcuları görünce “Kimsiniz? 
Burada ne yapıyorsunuz? Nerelisiniz?” diye sorarlar. Adamlar korku içinde polislere bakmaktadır. 

Hepsini teker teker otobüsten çıkarıp polis merkezine sokarlar.  

TEMALAR 

Dış göç.    Göç, özellikle dış göç, iki binli yılların dünyadaki başlıca sorunlarından biri  olarak kabul 
edilmektedir. Göç, insanların gelir dağılımındaki adaletsizlik, savaş, terör, siyasal ve toplumsal baskı 
gibi nedenlerle doğup büyüdükleri yerden ayrılıp ülke içinde ya da dışında başka bir yerde hayat 
kurmaya çalışmalarıdır. İç ve dış göç dünya üzerinde çok uzun zamandır var olan bir olgu. Bu olgunun 



özellikle endüstrileşmiş toplumlar tarafından bir sorun olarak tanımlanmaya başlanması neo-liberal 
ekonomik politikaların yükselişe geçtiği, ekonomisi zayıf ülkelerin daha da yoksullaştığı ve kitlesel 
göçlerin arttığı 80’lı yıllarda başlar. Küresel ekonomi, gelir dağılımı eşitsizliğinin artması ve çokuluslu 

şirketlerin üretim ve tüketim zincirine egemen olmaları insanların büyük kentlerde, refah seviyesi 
yüksek ülkelerde yaşama arzusunu ve ihtiyacını çoğaltmıştır. Kitlesel göçler yaşanmaya başlandıkça 
endüstrileşmiş toplumların insanları ve kurumlarıyla göç edenler arasında kültürel, siyasal, toplumsal 
nedenlerle gerilimler ortaya çıkmıştır.  

Altmışlı yıllarda, Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda gibi ülkeler, genç nüfusun azlığı, 
üretim kapasitesinin artışı, eğitim seviyesinin yükselmesi, ağır işlerde çalıştıracak işgücü ihtiyacı gibi 
nedenlerle işçiye ihtiyaç duymuşlar ve endüstrileşmemiş toplumlardan işçi ithal etmişlerdir.  Türkiye de 
bu ülkelere çok sayıda işçi göndermiştir. Birkaç yıl çalışıp araba, ev alacak parayı biriktirmek amacıyla 
giden işçilerin çoğunluğu o ülkelerde kalıcı olmuş, misafir işçi olarak tanımlanmaktan göçmenliğe, 
Türkiye kökenli vatandaş statüsüne geçmişlerdir. Türkiyeli göçmenler, belediye başkanı, milletvekili 

gibi seçilerek kazanılan konumlar elde etmiş,  şirketler kurmuş, dükkanlar açmışlardır.  

Filmde, insanların neden endüstrileşmiş ülkeler gitmek istediği, İsveç’e giriş yaptıkları zaman kaçakçı 
çetenin elemanı otobüs sürücüsü tarafından dile getirilir: “Kurtuldunuz lan, medeniyet lan burası, para 
lan para”.  Bu yüzden, ülkeler resmi olarak talep etmese de insanlar o ülkelere gidebilmek için 

hayatlarını tehlikeye atmışlardır.  

İnsan kaçakçılığı.    Otobüs’ün anlattığı yolculuk, işgücü ithal eden ülkelerin işçi alımına son 
vermesiyle başlayan yasa dışı bir insan hareketliliğidir. Misafir ve göçmen işçiler gittikleri ülkede para 
kazanıp hayat standartlarını yükselttikçe daha çok sayıda insan refah ülkelerine gitmek istemiştir. İş 

gücü ithal eden ülkeler, hem kendi ekonomik sorunları hem de misafir olarak gelen işçilerin göçmen 
statüsüne geçmesi ve yaşanan kültürel çatışmalar nedeniyle bir süre sonra işçi alımını durdururlar.  Bu 
yüzden, söz konusu ülkelere doğru, özellikle vasıfsız işçilerin dahil olduğu bir insan hareketliliği ve 
kaçakçılığı başlar. Farklı ülkelerden ortaklıklarla oluşan insan kaçakçısı suç örgütleri o yıllarda da 
bugün tanık olduğumuz gibi insanlık dışı olayların yaşanmasına neden olmuşlardır. İnsanların umutları 
sömürülmüş, Otobüs filminde olduğu gibi, kandırılmışlar, tanımadıkları, dilini bilmedikleri ülkelerde 

yalnız bırakılmışlardır. Tunç Okan, bu filmin senaryosunu bir gazete haberinden, gerçek bir olaydan 
esinlenerek yazar.  

Filmde, otobüs sürücüsü kendi ülkesinin yurttaşlarını korkunç bir durumda bırakır hatta ölüme terk 
eder. Bunu yaparken sergilediği rahatlık, kaçakçı çetelerin yarattığı insanlık dramının derinliğine bir 

örnektir. Sürücü, yolculardan topladığı paraları patronuna teslim eder. Patron o sırada birlikte yemek 
yediği kişilere gümrükte adamları olduğunu söyler. Son yıllardaki kaçakçılıklarda da görüldüğü gibi bu, 
farklı ülkelerden devlet görevlilerinin de dahil olabildiği, örgütlü bir suçtur.   

Yabancı düşmanlığı.    Film, İsveç toplumunun temsil ettiği endüstrileşmiş batı toplumlarının 

kendilerine benzemeyen “doğulu” insanlara yönelik nefret duygularını ısrarla ve grotesk sahnelerle 
vurgular. Göçmen işçilerin kısa sürede kendi ülkelerine dönmeyecekleri anlaşıldığında, ülkedeki 
şiddet, işsizlik, uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunların göçmen işçilerden ve sığınmacılardan 
kaynaklandığı düşüncesi yaygınlaşmıştır. Zengin ülkelerin üretim ve hizmet sektörlerindeki en zor, ağır 
ve pis işleri yaptırdıkları yabancı işçiler, ülkede kalışları uzayıp göçmen statüsüne geçtikçe sorunların 
kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır.  

Altmış yıla yayılan bu süreçte kültürel, toplumsal, yasal sorunlar yaşanmış, yaşam biçimi, inanç, ahlaki 
değerler sürekli bir çatışma konusu olmuştur. Yabancıya, farklı olana yönelik hoşnutsuzluk, nefret ve 
düşmanca duygular yalnızca batı toplumlarına özgü değildir elbette. Ama, işgücü ithalinin 
başlangıcında gönüllü biçimde kabul edilen hatta törenlerle karşılanan yabancı işçiler kendilerine o 

ülkelerde bir hayat kurmaya başladıkları zaman ortaya çıkan hoşnutsuzluk ve düşmanlık zengin 
Batı’nın ikiyüzlü ahlaki tutumunu da göstermiştir.    

Otobüs’ün belki de en etkileyici sahnesi, Tuncel Kurtiz’in oynadığı yolcunun çarşı içinde yolunu 
kaybedip bir köprü duvarı üzerinde çömelmiş halde donduğu, bir İsveçli’nin “Pis herif!” diyerek onu itip 

arkaya yarı donmuş suya düşürdüğü ve adamın suyun içinde kaybolup gittiği sahnedir. Ölen bu kaçak 
işçi, köpeğini gezdiren bir İsveçliye otobüsün yerini sorduğu zaman adamın köpeği kucağına alıp 
korkuyla kaçması da yabancılara yönelik nefret ve düşmanlık duygularını temsil eder.  

Bu konuyu abartılı hatta grotesk bir tarzla işleyen bir başka sekans da tuhaf, ürkütücü maskeler takmış 
İsveçlilerin, yürüyen merdiveni kullanmasını bilmeyen otobüs yolcularının etrafını çevirip kahkahalar 



atarak onlarla alay ettiği, taklitlerini yaptıkları, rahatsız edici bir müziğin eşlik ettiği bölümdür. Bu sahne, 
çevrelerindeki her şeye dehşetle bakan kaçak işçilerin zihnindeki Batılı insanı da temsil eder.  

Temizleme aracıyla meydanı temizleyen İsveçli işçi ise otobüsün plakasını görünce “Pis yabancılar” 
diyerek o toplumdaki yabancı düşmanlığını tesciller.  

Modernlik.    Tunç Okan, kaçak olarak İsveç’e girmeye çalışan taşralı, eğitimsiz, çaresiz Türkler kadar, 

refah içinde yaşayan İsveçlilerin temsil ettiği modernleşmiş, Batılı, zengin endüstri toplumlarının da bir 
betimlemesini yapmaktadır. Filmde sıradan, gündelik hayat içindeki İsveçlileri de görürüz ama asıl 
vurgu, cinsellik, yiyecek ve uyuşturucuyu rahatça, abartılı olarak tüketen, her şeyi metalaştırmış 
insanlara, modern topluma yöneliktir. İsveç toplumuna ilişkin olumlu pek bir şey görmeyiz.  Gece 
kulübündeki ya da telefon kulübesindeki açıkça icra edilen seksten müşterilerin et yeme biçimlerine, 
yabancı düşmanlığına kadar her şey yönetmenin modernleşmiş refah toplumuna ilişkin bakışını da 

sunar. Grotesk sahneler, gördüklerimizin, otobüs yolcularının karşılaştıkları durumların onların 
zihninde büyüyerek abartılı bir şekil aldığı izlenimini uyandırır. Bu anlamda, etkili bir sinemasal anlatım 
gerçekleştirilmiştir.  

KARAKTERLER 

Otobüs sürücüsü. Otuzlu yaşlarda, İnsan kaçakçılığı yapan bir çetenin elemanı. Dolandırıcı. 
Kayıtsız. 

Dolandırıcı.    Türkiye’den getirdiği kaçak işçilerin bütün paralarını alıp, Stokholm’ün işlek bir 
meydanında bırakıp ortadan yok olur. Rahatlığından anlaşıldığı kadarıyla bunu defalarca yapmıştır. 
Sıradan bir mal taşır gibi insanları taşıyıp paralarını aldıktan sonra onlardan kurtulmaktadır.  

Kayıtsız.    Kalanların ne yapacağını, ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini düşünmeden, hiçbir vicdani 

yaklaşım göstermeden onları bırakıp kaçar. Yaptığından dolayı bir pişmanlık, üzüntü duymaz.  

Kaçak işçiler. Otuzlu yaşlarda dokuz kaçak işçi. Eğitim düzeylerinin düşük olduğu, daha önce büyük 
bir kentte bulunmadıkları izlenimi yaratırlar. Saf taşralılardır. Otobüsle uzun bir yolculuk yaparlar. Bu 
süre içinde yalnızca içlerinden birinin adının Mehmet olduğunu öğreniriz. Diğerlerinin adı geçmez fi lm 

boyunca. Okan, bu yolla hepsini bir karakter gibi ele alır. Türkiye’deki en yaygın erkek adlarından biri 
hepsini temsil etmektedir. Onları birbirinden ayıran özelliklerini de görmeyiz. Bu nedenle kaçak işçileri 
bir tek karakter gibi değerlendiriyoruz.  

Saf.    Otobüs sürücüsü paraları alıp gittikten sonra epeyce zaman geçmiştir. İçlerinden biri 

aldatıldıklarını söyler. Bir diğeri, sürücünün başına bir iş gelmiş olacağını söyleyerek onu savunur. O 
kadar saftırlar ki, tüm paralarını adama verirken hiç sorgulamazlar. Kendilerini tümüyle ona teslim 
etmişlerdir. Belki de yeni bir hayat kurma umutları, bütün kötülükleri görmelerini de engellemektedir.  

Taşralı.    Otobüs, yolcularını, yaşam bilgisi, kültürü ve modernlikle ilişkili olarak tanımlar.  Kaçak 

işçilerin, gördüklerine gösterdikleri tepkiler, yürüyen merdiveni kullanamamaları, İsveçlilerle aynı dili 
konuşmadıklarını kavrayamayıp sorularını Türkçe sormaları onlar la modernleşmiş bir ülkenin insanları 
arasındaki farklılığı daha büyük kılar.  

İsveç Toplumu. Filmin bir bölümünde boş zaman etkinliğine katılan çocukları, alışveriş yapan, 

metrodan çıkmış ya da metroya yürüyen insanları, dinsel şarkılar söyleyerek para toplamaya çalışan 
bir kadını, otobüs hakkında aşağılayıcı yorumlar yapan işçileri görürüz. Tuvalette uyuşturucu isteyen 
adam, yolculardan birini seks kulübüne götüren gey, telefon kulübesinde sevişen çift de bu 
modernleşmiş toplumu betimleyen diğer unsurlardır.  

Yabancı düşmanı.    Donmuş kaçak işçiyi suya ittiren adam, “pis yabancılar” diyerek aşağılayan 
temizlik işçisi, yürüyen merdivenleri kullanmayı beceremeyen yolcularla alay edenler, köpeğini alıp 
koşarak kaçan adam, İsveç’te yabancılara yönelik nefret ve düşmanlığı temsil ederler.  

 



 

Hatıra fotoğrafı. 

               

Sürücünün, içindeki kaçak işçilerle birlikte meydanda terk ettiği otobüs.                                                                                                                                            

 

Soğuk, açlık, korku ve ölüm. 



 

Otobüs insanların ilgisini çeker ama içindekileri görmezler.  

 

Otobüs polis merkezine taşınıyor. 

 

Kaçak işçiler otobüsten teker teker çıkartılıp merkeze götürülür.  


