
 Journal of Current Researches on Social Sciences 

 (JoCReSS) 
www.stracademy.org/jocress  

ISSN: 2547-9644 

Year:2019 

Volume: 9      

Issue: 4 

 

   doi: 10.26579/jocress.319 

Tracing the Humanity in the Unbearable Pleasure Clamp of 
Consuming/Being Consumed in Samsara Documentary 

Fikret YAZICI1 & Fikriye ÇELİK2 

Keywords 
Samsara, 

Modernity, 
Globalization, 

Capitalism. 

 

Abstract 

It is not difficult to see that capitalist forms of production manifest themselves 
under other forms, despite the claims that capitalism has expired. In this study; 
the conditions in which the employees exposed to intensive exploitation are 
present in order to produce new commodities rapidly, the fact that man 
succumbs to time and consumes his values, faiths, soul and finally oneself, how 
modernity and globalization make man a machine from meat, how man 
managed to remain tiny among the masses surrounding the world; was 
examined through documentary film Samsara, made in 2011, directed by Ron 
Fricke and produced by Mark Magidson. Forty-three most powerful frames of 
the documentary were identified and described by semiotic analysis method. 
According to the findings; people in the grip of modernity tend to consume more 
because of the sacred spirit that they lost and lose their humanity day by day. 
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Özet 

Kapitalizmin miadını doldurduğu iddialarına mukabil kapitalist üretim 
şekillerinin kendini başka formlar altında gösterdiğini görmek güç değildir. 
Çalışmada tüketimin bütün dünyayı kuşatarak toplumları niteleyen bir sıfatı 
elde edecek güce sahip olması sonucunda zaten yoğun bir sömürüye maruz 
kalan çalışanların insanlara tüketebilecekleri yeni metaları hızla yetiştirmek 
adına içinde bulundukları şartlar; insanın “zaman” karşısında acze düşerek 
“değer”lerini, “inanç”larını, “ruh”unu ve en nihayetinde “kendi”ni acımasızca ve 
bir o kadar da keyifle, birazdan tükenecek bir hazla tükettiği gerçeği; modernite 
ve küreselleşmenin insanı nasıl birer “etten makine” haline getirdiği; hızla akıp 
giden hayatta “insan”ın dünyayı kuşatan yığınlar arasında nasıl küçücük kalmayı 
başardığı; yönetmenliğini Ron Fricke'in üstlendiği, yapımcılığını Mark 
Magidson'ın yaptığı 2011 yapımı belgesel film “Samsara” örneğinde 
incelenmiştir. Belgeselin en güçlü kırk üç karesi tespit edilerek göstergebilimsel 
çözümleme yöntemi ile betimlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; modernite 
kıskacında insan kaybettiği kutsal ruhu sebebiyle daha fazla tüketmeye 
yönelmekte ve büyük bir sömürüye uğrayarak günden güne insanlığını 
yitirmektedir. 
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1. Giriş 

“Emek”, yaşadığımız “tüketim toplumu”nda hiç kuşkusuz üzerinde çokça durulan 
kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapitalizmin miadını doldurduğu 
iddialarına mukabil kapitalist üretim şekillerinin kendini başka formlar altında 
gösterdiğini görmek güç değildir. Bilhassa da neoliberalizmin tırmanışa geçtiği bu 
dönemin belki de en mühim tarafının çok daha derin ve üstü kapalı bir emek-gücü 
sömürüsünü meşru kılmak olduğunu söylemek mümkündür. Hiç şüphe yok ki artık 
her şeye “meta” gözüyle bakan dönem, bütün insani ihtiyaçları metalaştırmıştır ve 
deyim yerindeyse “bugün tüm gezegen kapitalist bir fabrikadır” (Fuchs, 2016: 
162). 

Nesneler, bireyler tarafından yalnızca tüketilmemekte, aynı zamanda taşıdığı 
anlamı da tüketicilere aktarmaktadır; doğrudan etki altına aldığı kitleleri birer 
yığın haline getirmektedir. Baudrillard (2012), bu durumu; tüketim nesnelerinin 
sadece bireysel ihtiyaçları karşılamadığı, aynı zamanda bireyleri toplumsal 
ekonomik sistem içerisine dahil ettiği şeklinde yorumlamaktadır. Buradan yola 
çıkarak bireylerin mevcut sistem içerisindeki yerleri metalar aracılığıyla 
belirlenmektedir. Böylece tüketim toplumu yapısı içerisinde yeterince çalışmayı ve 
üretmeyi öğrenen bireylere bir süre sonra tüketim öğretilmekte ve bireyler hangi 
şart ve koşulda olursa olsun tüketmek zorunda olduğuna inandırılmaktadır. 

Böylesi bir yapıya sahip dünyada tüketimin sınırları öyle genişlemiştir ki “tüketim 
toplumu”nu temsil eden araçlara daha muğlak, daha az görünür olacak şekilde 
yenileri eklenmiştir. Ritzer’in o meşhur “tüketim katedralleri” tanımı ile tabir ettiği 
alışveriş merkezleri, fastfood zincirleri, olanca heybetiyle varlığını sergileyen 
kiliselerin yerini bugün bu sıfatı hakkıyla taşıyabilecek başkaca ortamlara 
bıraktığını görmek işten bile değildir.  

“İnsan önce kendini üretir” diyen Marx’ın ışığında konuya yaklaşıldığında 
görülecektir ki aynı zamanda insan önce kendini tüketmektedir. Tüketirken 
tükendiğinin farkında olmadan, “büyü”süne aldandığı bir dünyanın 
“simülasyonu”na kanan; dahil olduğu kitle yığının arasında her an duygusu 
yağmalanan, sömürüye uğrayan; sadece daha fazla tüketmek için fazla kazanmak 
ve dolayısıyla da fazla çalışmak zorunda kalan ve bütün bunlara “rıza” göstererek 
katlanan; mutluluk satın alma peşinde koşarken akıp giden “zaman” karşısında 
aciz kalıp devasa bir katedrale dönen kapital dünyada çaresizliğinin bilincinde dahi 
olamayan ve geçmişte bıraktığı “ruhunun ilacı”nı büyülü nesnelerde arayan 
“insan”ı odağına yerleştiren Samsara belgeseli başlı başına bir gösterge olmakla 
birlikte, bu özelliğiyle filmde yer alan karelerde izler/okur kitlenin karşısına çıkan 
göstergeler üzerinden incelenmeyi hak etmektedir. Buradan hareketle yargısal 
örneklem yöntemiyle belirlenen kareler göstergebilimsel analiz tekniği yardımıyla 
çözümlenmiştir. 

2. Tüketim: Tüket(il)menin Dayanılmaz Hazzı 

Dünya artık büyülü, kutsal bir ruha sahip değildir. Geleneksel toplumsal düzenlerin 
bir kenara itilmesi; araçsal aklın yayılmasında ve dolayısıyla da kapitalizmin 
bulduğu boşluğu doldurmasında kuşkusuz baş etken olmuştur. İnsanın içinde 
taşıdığı boşluklar kapitalizmin getirileriyle doldukça yeni boşluklar ortaya çıkmaya 
başlamış; her ne kadar gözle görülür, elle tutulur “madde”lerle boşluklar 



Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (4), 319-340.  321 
 

kapatılmak istenmişse de insanoğlu her seferinde “katı olan her şeyin 
buharlaştığına” tanıklık etmiştir. İşte bu fark ediş insanı yeni bir büyünün peşinden 
gitme güdüsüyle donatmıştır. Zira insan eski çağlardan beri gizemin, ilahi olanın 
cezbediciliği ile kuşanmış halde yaşamayı şiar edinmiştir. İşte çağın insanının 
böylesi bir büyülenmeyi arzu etme halini Sennett, kapitalizmin egemenliğinin yanı 
sıra Tanrıların öldüğü düşüncesinin sebep olduğu yıkımlara bağlamakta ve 
toplumların, sonsuz tatmin arayışı olarak tanımlamanın mümkün olduğu 
“narsisizm” üzerine kurulu olduğuna duyduğu inancı kanıtlarıyla dile 
getirmektedir (Sennett, 2010, s. 426-431). 

Modern dünyanın modern insanı, daha ziyade gelecekle derdi olmayan; “an”ı 
yaşaması salık verilen; ben merkezli, hazcı yapıya sahiptir. Bu yapısı sebebiyle de 
nesneler tarafından kuşatılmış durumdadır. Sürekli tüketmesi halinde var 
olabileceğine inandırılan günümüz insanının tükettiği sadece maddeler dünyasına 
ait nesnelerle sınırlı değildir; zira artık insan tüketirken beraberinde diyalektik bir 
ilişki içinde kendini tüketmektedir. Her şeyden evvel “zaman”ı tüketen insan; 
zamanla “değer”lerini, “inanç”larını, “ruh”unu ve en nihayetinde “kendi”ni 
acımasızca ve bir o kadar da keyifle, birazdan tükenecek bir hazla tüketmektedir. 

Baudrillard’ın da dediği gibi nesnelerin verdiği tatmin “bütünsel refah”a, 
“kurtuluş”a ermenin aracıdır. Günlük pratikte tüketimin lütufları mucize gibi 
yaşanmaktadır (Baudrillard, 2012, s. 23). Ne var ki esasında kıymetli olan, 
tüketmekten ziyade tüketme fikridir. Bu fikir bile insanı dizginlemekte; içinde 
bulunduğu bunalımdan kısa süreli de olsa kaçmaya imkan tanımaktadır. Bu kısa 
süreli kaçış bir müddet sonra öyle bir gerçeklik karmaşasına yol açmaktadır ki 
insan yaşadığı “lahza” ile yaşadığı zannı içinde bulunduğu “an” arasındaki nüansın 
farkına varamamaktadır. Artık insanın başrolde olduğu dünya, simülasyon çağının 
“perde” dediği bir mekan ve bu mekanda varlık bulan her şey Baudrillard’ın 
tabiriyle bir “simülasyon”dur (Baudrillard, 2017, s.15), yaşananlar birer “hiper-
gerçeklik”ten ibarettir. 

“Gerçek tüketici, yanılsamaların tüketicisi haline gelir. Meta fiilen gerçek bir 
yanılsamadır, gösteri ise onun genel tezahürüdür” diyen Debord’un (Debord, 2012, 
s. 53-54)  da işaret ettiği şekliyle, simüle edilmiş bir hayatın tam merkezinde 
bulunan insanın çaresiz bir ruh hali içinde keyfini sürdüğü yeni tüketim 
malzemelerinin gözden düşmeden yenileriyle yenilenmeleri adeta bir tür 
zorunluluk olarak kendini göstermektedir. Nitekim Ritzer’in birer “katedral” 
olarak nitelediği tüketim sahaları onu kutsayacak sayıda tüketiciyi kendine çekme 
yeteneğini kaybetmemek istiyorsa tekrar tekrar büyülü hale gelmeyi başarmalıdır 
(Ritzer, 2000, s. 135). 

İnsanın satın almaya güdülenmesi yolunda bir denetim ve sömürü söz konusudur. 
Ne var ki burada vurgulanması gereken husus, insanın bu sömürüye neden ve nasıl 
boyun eğmeye rıza gösterdiği meselesidir. Zira tüketici pozisyonundaki insan 
kendini denetlenip sömürülüyor olarak görmemekte ve bu fikre karşı çıkmakta 
ısrarcı görünmektedir (Ritzer, 2000, s. 104). Bir tür karşı duruş sergile(ye)meme 
halini Debord’un “gösteri toplumu” kavramında aramak gerekliliği kendini 
göstermekle birlikte, ona göre; böyle bir toplum pasif insanların oluşturduğu bir 
toplumdur. Gösteri toplumunda insan hayatı, “hakikat” ile “simülasyon”u ayırt 
etmenin söz konusu olamayacağı bir hal almıştır. Zira “yabancılaşmış tüketim 
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kitleler için yabancılaşmış üretimi tamamlayan bir görev” durumuna gelmiştir 
(Debord, 1983, s. 42. Akt. Wayne, 2015, s. 61). 

3. “Modern Kölelik”e Afili Yakıştırma: Çalışmak/İş Sahibi Olmak 

Ritzer’in deyişiyle büyüsü bozulan dünyanın yeniden büyülenmesi gerekliliği 
gerçeği ile karşılaşan kapitalist sermaye yapıları sorunun üstesinden gelme yolları 
aramaya koyulmuş; bu yolların başında da öncelikle sayısı sürekli artan tüketicileri 
daha fazla tüketmeye teşvik etme, daha fazla cezbetme, gözetim altında tutabilme 
ve sömürmeye devam etmek için “fazla kazanma, çok çalışma” gerekliliği insanın 
daimi biçimde gündeminde tutulmuştur. Bu sayede kafasını işten kaldıramayan, 
çalışma sırasında da yalnızca yaptığı işe konsatrasyonunu sağlaması gereken 
yığınlar yaratma kolaylığı ortaya çıkmıştır. 

Gerek klasik anlamdaki dört duvara sığan fabrikalar gerekse de açık çalışma 
alanları; uzun çalışma saatleri, mesailer, yoğun stres, rekabet gibi faktörler altında 
ezilen ve kendini daimi bir sömürü halkasının içinde bulan “emek” yaratıcısı 
işçilerin farkında olmadan hayatını adadığı ve Sennett’in tabiriyle “karakter 
aşınması”na (Sennett, 2008)  uğradığı birer mekandır. Marx'a göre kapitalist 
burjuva toplumlarında çalışanlar emeklerinin hazzını yaşayamamakta, ona sadece 
daha fazla tüketmenin bir aracı olarak yaklaşmaktadır. Ne var ki “emekçiler 
kendileri için değil, başkaları için” çalışmakta; kendilerini sadece meta olarak 
görme girdabına düşüp farkına dahi varamadan hem fiziksel hem psikolojik olarak 
acı çekmektedirler (Berger, 2014, s. 59). 

Adeta bir açık hapishane halini alan devasa çalışma alanları ya da aynı surat 
ifadesiyle sıra sıra dizilmiş, aynı hızda ve tarzda hareket eden çalışanları 
barındıran ortamlar; birer üretim mekanı olmaktan öte geçip ekmeğini yediği 
“kapitalizm” sayesinde, bünyesinde barındırdığı çalışanların hayatlarındaki 
denetimi kaybetmelerine, kaygı ile yoğrulan bir hayatın tam ortasına 
kurulmalarına ve yaşadıkları hayatı bir araç olarak görmelerine yol açmaktadır. 

4. Samsara Belgesel Filmi (2011) 

2011 yapımı Samsara; Ron Fricke’in Baraka’dan (1992) sonra yönetmenliğini 
yaptığı ikinci uzun metraj belgesel film olup, Fricke bu filminde yapımcı Mark 
Magidson’la çalışmıştır. Sanskrit bir kelime olan “Samsara”, “yaşamın sürekli 
dönen çemberi”, bir başka ifadeyle “yeniden doğuşlar zinciri” (Shayegan, 2017, s. 
43) anlamına gelmektedir; kelimenin tam anlamıyla filmde görüntülerin dilinde 
kendini bulduğu gözlenmektedir. 

Beş kıtada, yirmi beş ülkede, beş yıl süren çekimlerin sonunda ortaya çıkan bu 
yapımda 102 dakika boyunca Ron Fricke; dünya halkları tarafından kutsal kabul 
edilen mekanlardan insan eli değen felaketlerin izini taşıyan topraklara, doğanın 
yüceliğini resmetmeye yarayacak dünya harikalarından sınır tanımayan tüketim 
sonucunda kapitalizmin ulaştığı noktayı gözler önüne seren fabrikalara, modernite 
ve küreselleşmenin insanı nasıl birer “etten makine” haline getirdiğinin kanıtı 
olarak karşımızda duran şehir meydanlarından vızır vızır hareket eden ulaşıma 
çarpıcı bir bakış açısıyla odaklanmakta ve her bir açısında “insan” varlığına 
gönderme yapmaktadır.  
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Ciddi bir modernite ve kapitalizm eleştirisi şeklinde karşımıza çıkıp çekimleri 
Hindistan, Çin, Endonezya,Etiyopya, Güney Kore, Myanmar, Türkiye, ABD, Fransa, 
Brezilya, Danimarka, İtalya, Ürdün, Mali, Angola, Nepal, Japonya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Filipinler, Tayland, Gana, Filistin, Mısır, İsrail 
(https://www.barakasamsara.com/samsara/about) olmak üzere yirmi beş ülkede 
gerçekleşen filmin en belirgin yanı; her bir karenin gerek görüntüde görünen 
anlamı gerek fonda kendine yer bulan müziğin taşıdığı hissiyat ve gerekse de her 
bir görselin kimi daha hızlı kimisi daha ağır akmak suretiyle kendi içindeki hızının 
kelimelerin yerini alıyor olmasıdır. Başka bir deyişle bu belgesel filmde herhangi 
bir öyküye, diyaloga ya da oyuncuya rastlamak söz konusu değildir; çokça 
kullanılan “time-lapse” (zamanın hızlandırıldığı) ve “slow-motion” (zamanın 
yavaşlatıldığı)  çekim tekniği ile film içi hareket sağlanmıştır. Yönetmen 1992 
tarihli bir önceki yapımı Baraka’da kullandığı tekniği bu kez de tercih ederek 
kelimenin gücünü görüntüye, müziğe ve elbette kurguya yüklemektedir. Müziğin 
ruh üzerinde sarsıcı bir etkiye sahip olduğuna duyduğu inancı yapımında 
rahatlıkla okuyabileceğimiz yönetmenin bu teknikle, kendi deyimiyle bir tür 
“rehberli meditasyon” gerçekleştirmeyi gaye edindiğini düşünmek mümkündür. 

Gerek kullanılan çekim teknikleri gerek tercih edilen müzik ve gerekse de 
değinilen meseleler, ki esasında yönetmenin bir derdi olduğu ve cümle kurmadan 
da meramını anlatabildiği görülmektedir, izleyiciyi de aynı dertle dertlenmeye 
itmekte; görselin ardında duran alt metne işaret eden filmde “okur”un gözünü 
açması istenmekte ve “dünya ‘insan’ yüzünden, ‘insan’ eliyle ve ‘insan’ kontrolünde 
her geçen gün daha kötüye gidiyor” mesajı verilmektedir.  

Filmi “çarpıcı” olarak nitelemeyi kolaylaştıran ise şüphesiz izleyicinin bilhassa da 
sürekli tüketmek ve tüketebilmek için de ihtiyaç duyulan parayı kazanmak uğruna 
daha fazla çalışmak zorunda kalan/bırakılan/rıza gösteren insan ile yüzleşmeye 
zorlanmasıdır. 

Yabancılaşmanın topluma, ürününe ve kendine olmak üzere bütün türlerini görüş 
açısına alan Fricke; “emek” kavramının “değer”den yoksun bırakılışını, 
sanayileşme sonrası görülen makineleşmenin insanın yerini alışını ve yoğun 
çalışma saatlerinin robotlaşan insanlar yaratışını, tektip insan modelinin “zaman” 
ile girdiği amansız yarıştan mağlup ayrılışını, gerek dini gerek sosyal temelli 
yaşayışın sonunda hem maddi hem manevi tüketime kapı aralayışını bütün bir 
belgesel boyunca tüyler ürpertici bir üslupla göstermekte/dile 
getirmekte/resmetmektedir. 

Esasında yönetmenin dikkatinin daimi biçimde “insan” üzerinde yoğunlaştığını 
görmek güç değildir ve Fricke, izleyiciyi gördükleri karşısında “kabile insanı mı 
daha ilkel yoksa uygar insan mı” sorusunu dürüst bir şekilde cevaplamaya davet 
etmektedir. 

5. Metodoloji 

“Emek ancak kendi karşıtını ürettiği ölçüde üretkendir” derken Marx (1979, s. 
392), emeğin sermaye üretiyor olmasına işaret etmektedir ki bu çalışmanın amacı 
da bütün insani fonksiyonlarını yitirecek kadar hayatını çalışmaya adayan 
insanların sermaye üretiminin hizmetinde olduğu gerçeğine dikkat çekmenin 
yanında; sermayenin tüketilmeyi bekleyen metaya hayat verdiğini ve dünyanın 

https://www.barakasamsara.com/samsara/about
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ruhsuz, tektip bir insan yığını tarafından sarıp sarmalandığını ortaya koymaktır. 
Bütün bu döngüye sebep olan ise kuşkusuz tüketim çılgınlığının günden güne 
dünyayı saran bir fırtına durumuna gelmesidir. 

Çalışmada tüketimin bütün dünyayı kuşatarak toplumları niteleyen bir sıfatı elde 
edecek güce sahip olması sonucunda zaten yoğun bir sömürüye maruz kalan 
çalışanların insanlara tüketebilecekleri yeni metaları hızlıca yetiştirmek adına, 
içinde bulundukları şartlar Samsara belgeseli örneğinde tespit edilmiş; çalışmanın 
doğasında bulunup şartların daha da kolaylaştırdığı sömürüye odaklanılmıştır. 

“Emeğin ödülü hiçbir zaman emeğin miktarının karşılığı değildir” düşüncesiyle 
yola çıkan bu çalışma; kapitalizmin “daha hızlı olmak”, “daha hissiz olmak”, “daha 
uyumlu olmak”, “daha esnek olmak”, “daha fazla zamana ihtiyaç duymak” gibi suni 
itkiler aşıladığını; tüketim sarhoşluğunun içinden çıkmanın mümkün olamayacağı 
kadar derin bir çukur açtığını, hayatını modernitenin amaçlarına adayan insanın 
“kendi” olmaktan çıkıp nasıl ruhtan arınmış bir “robot”a dönüştüğünü, belgeselde 
verilen göstergelere dayanarak kanıtlamayı hedeflemektedir. 

Çalışmada Samsara filminden yargısal örnekleme yöntemi ile belirlenen kırk üç 
örnek karenin çözümlenmesinde göstergebilimsel yöntemden yararlanılmıştır. 
Simge ve göstergeleri inceleyen bilim dalı olarak bilinen “göstergebilim”, bir 
anlamlandırma edimidir. Bu niteliğinden yararlanarak çalışmada ulaşılan verilerin 
yorumlamaya tabi tutulması aşamasında göstergebilimsel tekniklerden 
yararlanılmıştır. 

Göstergebilim “metin”, “insan” ve “kültür” ile ilgilenmektedir. Göstergebilimin 
“alıcı” terimi yerine “okur” terimi kullanmayı yeğlemesi de bu nedenden ileri 
gelmektedir. Burada insan karşıdan gelen iletiyi doğrudan alımlayan değil; kendi 
fikriyatı, deneyimi ve ilgisi ile metnin karşısında duran bir okur pozisyonu 
almaktadır. Göstergebilim, insana tanıdığı bu konum sebebiyle iletişime yönelik 
ortaya konulan diğer bütün yaklaşımlardan farklı bir bakış açısına sahiptir; bu 
itibarla iletişimi bir süreç olarak değil, anlamın oluşturulması olarak 
değerlendirmektedir. 

Her gösterge gösteren ve gösterilenden oluşmakla birlikte, Fiske’e (2003, s. 62) 
göre; a)göstergenin kendisi, b) içinde göstergelerin düzenlendiği kodlar ya da 
sistemler, c) kodlar ve göstergelerin içinde işlediği kültür olmak üzere 
göstergebilimin üç temel çalışma alanı söz konusudur. Göstergebilimde 
anlamlama, düz anlam ve yan anlam şeklinde gerçekleşmektedir. Barthes’a (1979, 
s. 87) göre her anlamlama bütünü bir anlatım düzlemi ve bir içerik düzleminden 
oluşmakta ve anlamlama bu iki düzlem arasındaki bağlantıda açığa çıkmaktadır. 
Düz anlam, göstergenin neyi temsil ettiğini; yan anlam, göstergenin nasıl temsil 
edildiğini ifadelendirmektedir. 

Barthes’ın (1993, s. 186) ışığında konuya yaklaşacak olursak; Samsara örneğinde 
de “bir yanda keşfedilmeyi ve adlandırılmayı bekleyen gizli bir yüz vardır… öbür 
yandaysa yapılandırılmayı, yorumlanmayı… bekleyen dışa vurulmuş, özdekleşmiş, 
belki de birçok gösterene ayrılmış bir yüz söz konusudur”. Buradan hareketle 
gerek düz gerek yan anlam sunması bakımından zengin bir içerikle izler/okur 
kitlenin karşısına çıkan bu belgesel göstergebilimin önerdiği yaklaşımla 
incelenmiştir. 
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6. Bulgular 

“Görme sözcüklerden önce gelmiştir” diyen Berger’in (2018, s. 7) ifadesinin 
doğruluğuna delil olarak sunmanın mümkün olduğu Samsara’da karşımıza çıkan 
her bir karenin kıymetiharbiyesi, tek tek çözümlenmeyi hak etmekte ve sözsüz 
iletişimin de amaca giden yolda ne denli etki sahibi olduğunu kanıtlar niteliktedir. 
Adeta Barthes’ın, “öylesine geniştir ki, sözü öylesine aşar ki, dilin saydamsızlığına 
karşın, hatta bazı bazı bu saydamsızlığın yardımıyla, gösterge alışverişi büyüleyici 
bir zenginliğe, büyüleyici bir devingenliğe, büyüleyici bir inceliğe ulaşır” (Barthes, 
2016, s. 18) diyerek tabir ettiği “gösterenler imparatorluğu” ihtişamıyla “okur”una 
seslenen belgeselde; kullanılan teknik ve filmin özünde barındırdığı felsefe gereği 
her bir kare kendi içinde anlam barındırırken görüntüler arasında da düşünmeye 
sevk edici bir bağın varlığı gözlenmektedir. 

Koca bir fabrika içinde araçlarla toplanıp yığınlar halinde canlı canlı sepetlere 
atılan tavukların, sonraki aşamada uçsuz bucaksız bir görüntüye sahip fabrikada 
yine yığınlarca ilk bakışta birbirinden ayrılamayacak kadar tektip çalışanın 
önündeki bantta işlem görmeyi beklemesi; filmin en dikkat çekici görüntülerinden 
biridir. Nitekim kapitalizmin gözünde, üretiminde pay sahibi olduğu ürünü 
tüketsin diye hizmetine sunulan “insan” ile tüketilmek üzere katledilen “hayvan” 
arasında hiçbir fark yoktur. 

Çözümleme neticesinde ortaya çıkan bulgulardan yola çıkarak, bütün bir filme 
“gerilim”in hakim olduğunu görmek hiç de güç değildir; zira gerek aktarılan 
görsellerin ait olduğu konular gerekse de portresiyle ekrana yansıyan insanlar 
başlı başlına germeye ve hatta ürkütmeye muktedir bir niteliğe sahiptir. Örneğin 
komik olarak değerlendirilebilecek hareketlerle ve olanca renkli, etnik kıyafetler 
ve abartılı makyaj eşliğinde dans eden insanın bakışları ve ona destek fondaki 
müzik adeta bir tür çıldırmışlığı resmetmektedir. 
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6.1. “Zaman”ın Tüketimi 

Görsel 1    Görsel 2 

 
 

Görsel 3    Görsel 4 

 

Gösteren: Tapınak, Çinli rahipler, dini ritüel. 

Gösterilen: Tapınakta Çinli rahipler ince bir işçilikle, renkli tozlardan bir şekil icra 
ederek dini ritüel gerçekleştirmektedirler. 

Çözümleme: Tapınakta Çinli rahipler ince bir işçilik sergileyip renkli tozlardan 
dini simgelerle dolu bir şekil çizerek ritüel gerçekleştirmektedir ve dini kıyafetler 
içindeki çocuklar da birazdan kendi emeklerini yine kendi elleriyle yok edecek 
rahipleri izlemektedirler. Bir ibadet gibi yapılan bu iş ve yine bir ibadet gibi yapılan 
işin darmadağın edilmesi insanın tükettiği zamanın aslında ne kadar kıymetli 
olduğuna işaret etmektedir. Burada gösterilen; harcanan bu zaman karşısında 
insanın kendini tükettiğinin farkında dahi olmaması, bilakis bu tüketimi bir ibadet 
addetmesi ve bununla huzur bulmasıdır. Bu sahneyi esasında belgesele ismini 
veren “samsara”ya, “döngü”ye, eski dinlerin merkezinde bulunan doğum, ölüm ve 
yeniden doğuşa bir gönderme olarak da okumak mümkündür. Zira yeniden doğuş 
için yok oluşun var olması gerekmektedir. 
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6.2. Modernitenin Yok Ediciliği 

Görsel 5                                           Görsel 6 

 
 

Görsel 7    Görsel 8 

 

Gösteren: Harabe haline dönen eski yerleşim yerleri, silahlar, kurşunlar. 

Gösterilen: İnsanoğlu modern silahların yardımıyla “insan”ı yok etmektedir. 

Çözümleme: Uygar insanın tamamen akılcı bir tavırla ve bürokratik yollarla karar 
verip kitlesel silahlarla başka insanların hayatına son verdiği ve geride yerle bir 
edilmiş çeşitli yaşam alanları bıraktığı gösterilmektedir. Burada yönetmenin evden 
markete, sınıftan yemekhaneye pek çok mekana ait yıkıntıları izleyiciye sunması 
da şüphesiz uygarlık adına verilen savaşın yaş, cinsiyet, kimlik ayırmadığını 
göstermek maksatlıdır. Bilhassa da silah fabrikalarının, yığınlarca kurşun 
üretiminde pay sahibi insanların filmde kendine yer bulması kuşkusuz Bauman’ın 
(1997, s. 47) “ahlaksal uyku hapları” ürettiğini iddia ettiği modern teknolojiye 
işaret etmektedir. Görseller sırayla ekrana yansırken arkada kendine yer bulan 
müzik ise korku filmine ait fonları aratmamaktadır. 
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6.3. Büyülü Bir Karakter Olarak Din 

 Görsel 9                Görsel 10

      

Gösteren: Çocuk, kilise, vaftiz. 

Gösterilen: Din; arındırıcı, büyülü bir karaktere sahiptir. 

Çözümleme: Esasında dinin büyülü karakterine dair gösterilenlere bütün bir film 
boyunca pek çok karede rastlamak mümkün olmakla beraber bu sahnede de 
devasa bir kilisede çocukların vaftiz edilmesi, papazların otoritesi altında 
sömürüye uğrayan “insan” portesine işaret etmektedir. Yönetmen belgeselde 
yalnızca kiliselere yer vermemiş, pek çok inanç mekanlarını konu edinmiştir. 

6.4. Büyüsü Bozulan Dünyada İnsanın Mutsuzluğu 

Görsel 11                                                Görsel 12 

 

Gösteren: Kabile hayatında bir kadın, hızlı kent yaşamı. 

Gösterilen: Kabile hayatında ilkel bir yaşam süren insan da hızlı kent yaşamında 
hayatına devam eden kentli insan da başka formlar altında aynı çileyi çekmektedir. 

Çözümleme: Filmde görüntüler arası geçişte de bir anlam saklı olduğuna dikkat 
çekmenin gerekliliği kendini gösterirken bu kanının en önemli kanıtlarından biri 
olarak çok çocuklu, yoksul, yerli bir kabileden uzun yollarda hızla akan kent 
yaşamına geçiş karşımızda durmaktadır. Burada çaresizlik teması kadının 
bakışından okunurken devamında gösterilenler; aynı çaresizlik ve acizliğin bu kez 
başka bir yaşam şeklinde, çok daha acımasız bir şekilde modern insan modeli 
üzerinden kendini gösterdiğine göndermede bulunmaktadır. Bu itibarla belgesel 
kareleri arasındaki geçişin kurduğu anlam ve yeniden kurulan anlam, “her öğe, 
değerini, kendinden önce gelen ve kendini izleyen öğelerle kurduğu karşıtlıktan 
alır” (Barthes, 1993, s. 50) diyen Barthes’ı haklı çıkarır niteliğe sahiptir. 
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6.5. Cinnet Getiren Modern İnsan 

Görsel 13                                                   Görsel 14 

 
  

Görsel 15                                                  Görsel 16 

 

 

Gösteren: Fransız sanatçı Oliver de Sagazan, ofis, masa.  

Gösterilen: Bir insan ofiste çalıştığı sırada cinnet getirmektedir. 

Çözümleme: Belgeselin yine en dikkat çekici sahnelerinden biri de masasında 
sakin bir şekilde işini yapmaya devam eden çalışanın içinde bulunduğu çağ gereği 
sürekli aynı, standart, düzenli çalışma hayatı içinde bulunması sonucu cinnet 
getirdiği karelerden oluşmaktadır. Hayatta kalmasına yarayacak ve daha fazla 
tüketerek daha iyi yaşamasına imkan tanıyacak parayı kazanma yolu olarak 
düzenli gelir getiren bir iş sahibi olsa da böyle bir hayat insanı mutlu kılmaya 
yetmemekte, insan ruhu kendini bu denli materyalist bir dünyada mengeneye 
sıkışmış halde bulmaktadır. Elbette bu çözümlemeyi yapmak bahse konu 
gösterenden bir önce ve sonraki gösterenin de katkısıyla mümkün olmaktadır. 
Nitekim bir önceki gösterende “robot”laşan insan portrelerine rastlanmaktadır. 
Modern kapitalist çağda hiç kuşku yok ki insanın kişiliği makinenin gerisinde 
durmakta, böylesi bir egemenlik altında gün geçtikçe de görünmezlik 
kazanmaktadır. Bu karenin çığlıkla dolu korku fonu desteğiyle verilmesi de 
yönetmenin bütün bir belgesel boyu tercih ettiği tekniğin bir ürünüdür. 
Görüntünün bitişinin Klasik Batı Müziği eşliğinde yapılması ise, yönetmenin 
moderniteye karşı duruşunun açık edilmesi olarak görülmeyi hak etmektedir. 
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6.6. Doğallıktan Uzak, Sürekli Tüketen, Tektip Yığınlar 

Görsel 17                                                  Görsel 18 

 
 

Görsel 19                                                  Görsel 20 

 

Gösteren: Üst geçitlerde hızla akan trafik; spor salonunda bisiklet süren, kayak 
merkezinde kayan, beyzbol sahasında oynayan, boyunu aşan reyonların arasında 
kaybolan insanlar. 

Gösterilen: İnsanlar modern hayatın etkisiyle doğal olmayı terk edip sistematik 
biçimde aynı hareketleri yapan yığınlar halini almıştır. 

Çözümleme: Baudrillard’ın deyişiyle tüketim toplumunda kadınlara kadınlık, 
erkeklere erkeklik satılmaktadır. Bu satışın en kolay yolu da şüphesiz beden 
üzerinden gerçekleşmektedir. Kadınlar daha güzel görünmek, erkekler de daha 
kaslı olmak istiyorlarsa mutlaka bir spor salonunun yolunu tutmalıdırlar. Dünya 
doğal bir hareket alanından ziyade makinelerin kuşattığı ve kalabalıkların 
doldurduğu birer yapay spor alanları ile kuşatılmıştır. Bisiklete binmek isteyen 
spor salonundaki bisiklette bulmaktadır kendini, kayak yapmak isteyen insan da 
kayak merkezinde kaymak zorunda kalmaktadır. Çünkü artık bu dünya tıpkı büyük 
bir kayak merkezi gibi, bir beyzbol sahası gibi devasa “tüketim katedralleri” ile 
doludur. 

 

  



Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (4), 319-340.  331 
 

6.7. Kent Yaşamına Mağlup Kalabalıklar 

Görsel 21                                                  Görsel 22 

 

 

Gösteren: Metroya binen, metrodan inen insanlar. 

Gösterilen: Modern insan dahil olduğu yığınlarla birlikte aynı şeklide yaşamakta, 
büyük döngünün bir parçası olmaktadır. 

Çözümleme: Toplu taşıma araçlarını kullanan kentli insanların görüntüsünün 
time-lapse tekniği yardımıyla aktarılması, modern insanın içinde bulunduğu bu 
“döngü”nün adeta bir çıkmaz olduğunu dile getirmektir. Hızlı akan bir hayatta, 
vızır vızır işleyen bir trafikte metroya aynı anda binen ve metrodan inen insanlar; 
sürekli aynı hayatı hızla yaşamak zorunda bırakılan, durup düşünmeye, “kendi” 
olmaya vakti olmayan kent yaşamında kaybolup giden kitleleri temsil 
etmektedirler. Caddelerde yürüyen yaya kalabalığından üst geçitlerde akan trafiğe 
filmde yer alan insanların devamlı bir biçimde bir yerden bir yere ulaşmaya 
çalıştığını gösteren kareler adeta Ritzer’in (2000, 185) işaret ettiği yerde okunmayı 
beklemektedir: 

Tarihin çok büyük bir kısmı boyunca insanlar ihtiyaç duydukları şeylerin 
çoğunu, bazen hepsini evin içinde ya da evden fazla uzaklaşmadan avcılık 
ve toplayıcılıkla üretti ve tüketti…Ne var ki bir an geldi, insanın yaşadığı 
yerle mal ve hizmetleri elde ettiği yer arasında net bir ayrım ortaya çıktı. 
Genel olarak tüketim için ihtiyaç duyduğu şeyleri elde etmek için insanın 
evinden çıkması ve başka bir yere (pazara, çarşıya, fuara, sergiye, köy 
bakkalına, Main Street'e, kent merkezine, süper markete, alışveriş 
merkezine) gitmesi gerekti. 
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6.8. Bir Tüketim Katedrali Olarak Fabrikalar, İş Sahaları 

Görsel 23                                                  Görsel 24 

 
 

Görsel 25                                                  Görsel 26 

 
 

Görsel 27                                                  Görsel 28 

 

Gösteren: Fabrika, Maden Ocağı, Çöplük, İşçiler. 

Gösterilen: Dev fabrikalarda işçiler, devasa açık çalışma alanlarından biri olarak 
madenlerde çalışanlar, büyük çöplüklerde insanlar herhangi bir insani fonksiyon 
göstermeksizin çalışmayı sürdürmektedirler. 

Çözümleme: Git gide uygarlık yolunda ilerleyen insanlık akılcılığı baş tacı edince 
bir anda karşısında büyüsü bozulmuş bir dünya bulmuş ve tıpkı Ritzer’ın dediği 
gibi bu dünya “yeniden büyülenmeli” demiştir. İşte tam da bu anlayış yönetmenin 
kilitlendiği nokta olmuş, sekülerleşmenin doğurduğu ilahi duyuş boşluğundan 
yararlanıp dünyayı yeniden büyülemek isteyen modern yapılar ve çizilen modern 
insan portresine uyma zorunluluğu altında müthiş hızlı bir akış içinde yaşadığı 
zannı içinde bulunan ve çalışma hayatı tarafından kuşatılan insan, büyük bir 
“üretim” ve “tüketim” sirkülasyonundan öte hakim kapitalist düzenin devamını 
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sağlayan “dolaşım”; onun odak noktasını oluşturmuştur. Zira Fricke için bu 
mekanların her biri birer tüketim katedralidir. 

6.9. Modern Devletin Denetim Mekanizmaları: Hapishane, Ordu, Okul 

Görsel 29                                                 Görsel 30 

 
 

Görsel 31                              Görsel 32 

 
 

Görsel 33 

 

Gösteren: Hapishane, ordu, okul, mahkumlar, askerler, öğrenciler. 

Gösterilen: Hapishanede mahkumlar, orduda askerler, okulda öğrenciler nizami 
bir biçimde dizilip gösteri yapmaktadırlar. 

Çözümleme: İktidarını koruyarak varlığını yeniden yeniden kanıtlamak 
durumunda olan devletlerin bu amacı gerçekleştirmede elindeki en büyük 
yardımcı kuvvetin baskı aygıtları olduğu bilinmektedir. Althusser’in (2002, s. 23-
24) de belirttiği gibi devletler egemenliklerinin devamını sağlayabilmek adına 
yalnız baskı aygıtları ile yetinmemekte, yanı sıra ideolojik aygıtlara da ihtiyaç 
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duymakta ve daimi biçimde bu aygıtların kitleleri dizginleyen gücünden 
yararlanmaktadır. Nitekim Foucault’ya (2011, s. 19) göre de tektip bireyler 
yaratma yolunda asıl kapatma, dört duvar arasında cezalandırmaktan çok 
normların dışına çıkan yahut çıkması muhtemel ruhları terbiye etmekle 
gerçekleşmektedir ki burada Althusser’in “ideolojik aygıt” olarak tabir ettiği 
yapılar karşımıza çıkmaktadır. İncelenen karelerde bu kanının doğruluğu açıkça 
kendini göstermektedir. 

6.10. Dinin İhtişamı 

Görsel 34 

 

Gösteren: Dubai Jumeirah Cami, Burj Al Arab Hotel. 

Gösterilen: Her iki göstergenin aynı karede yer alması. 

Çözümleme: Yönetmen biri dini, diğeri tüketimi temsil eden iki göstergeyi aynı 
karede sergileyerek her ikisinin de “tüketim katedrali” olduğuna işaret etmektedir. 
Bu görselde her ne kadar ibadet amaçlı inşa edilse de cami ile bir tüketim ve yaşam 
merkezi olup dünyanın sayılı otellerinden biri olan mekanın; modern, kentli insan 
hayatında ne kadar iç içe olduğuna dair bir gönderme söz konusudur. Yanı sıra 
gösterişin, ihtişamın, sonsuz bir tüketim arzusunun yansıdığı bu devasa yapı ile 
yine olanca ihtişamıyla arkada görüntülenen cami aynı toprağın insanının, aynı 
inanışın ürünüdür.  
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6.11. Bir TüketimNesnesi Olarak Beden 

Görsel 35                             Görsel 36 

 
    

Görsel 37                          Görsel 38 

 
 

Gösteren: Dans eden bikinili kadınlar, dövmeli insanlar, estetik operasyonu 
geçiren kadın, Geyşa. 

Gösterilen: Bir güzellik ölçütü olarak dayatılan 90-60-90 ölçülerinden bedenin 
pazarlanmasına uzanan bir beden tüketimi. 

Çözümleme: Tıpkı birer meta gibi numaralanmış kadınlar tüketilen birer cinsel 
obje olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu görselin; öncesi ve sonrasıyla filmdeki 
akışında, güzellik gibi sunulan ölçülerin aslında yeri ve amacına göre nasıl çirkin 
bir görüntüye sahip olduğunu göstermek bakımından hayli vurucu bir sahne 
şeklinde kendini gösterdiğini söylemek kuşkusuz güç değildir. Yanı sıra bir diğer 
karede rastladığımız estetik operasyonu geçiren kadın da vücudunu dövme ile 
süslemiş insan da bedenin elverişli bir tüketim nesnesi olduğunun kanıtı gibidir. 
Çocuk yaştan itibaren bedenini nasıl tüketeceği öğretilen ve hayat boyu bedeniyle 
var olan Geyşanın da modern hayatın karşısındaki çaresizliği bakışlarından 
okunmaktadır. 
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5.12. Ritüellerin Tükettiği İnsan 

Görsel 39                                                  Görsel 40 

 
 

Gösteren: Etnik kıyafetler içinde ve yine yoğun etnik sahne makyajına sahip üç 
kadın, tapınak. 

Gösterilen: Etnik kıyafetli ve yoğun etnik sahne makyajına sahip üç Uzak Doğulu 
kadın tuhaf bakış ve mimikler eşliğinde yerel danslarını sergilemektedir. 

Çözümleme: Tapınakta dini bir ritüel olarak gerçekleştirildiği anlaşılan dans 
sırasında etnik kıyafet ve yoğun sahne makyajına sahip üç Uzak Doğulu kadının bir 
tür çıldırmışlığın dışa vurumu gibi kendini gösteren bakış ve mimikleri 
yönetmenin açısına girmektedir. Burada gösterilen ise şüphesiz dansın yahut 
kıyafetlerin özelliği değil, dansı icra edenlerin ruh halidir. 

6.13. Doğum, Ölüm, Yeniden Doğuşa Kadar Ağıt Yaktıran Hayat 

Görsel 41                                 Görsel 42 

 
 

Görsel 43 
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Gösteren: Bebek, ölen ihtiyar, Buda. 

Gösterilen: Doğumu bekleyen bebeğin en nihayetinde bir gün ölümü gören ihtiyar 
olacak ve sonra ruhu yeniden canlanacaktır. 

Çözümleme: Anne karnında bir bebek ve devamında bir ihtiyarın görselleri ile 
hemen ardından gelen Buda görseli doğuş, yok oluş ve reenkarnasyon göndermesi 
yaparken; bu akan zamanda “insan”ın geride ağıt yakılacak bir hayat bıraktığını 
düşündürmektedir. Nitekim fondaki müziğin de ağıt formunda olması tesadüfi 
değildir. Tam burada görüntüyü büyük bir patlamaya bağlayan yönetmenin 
Hiroşima vb. göndermesi yaptığı düşünülmektedir. Petrol kuyuları olduğunu da 
düşünebileceğimiz bir patlama ile yönetmenin insanoğlunun korkunç yanına 
seslendiğini var saymak güç değildir. 

7. Sonuç 

2011 yapımı Samsara belgesel filmi, taşıdığı kelime anlamını tam manasıyla 
perdeye yansıtmakta; “dünyanın sonsuz döngüsü”nün izlerini beş kıtada, yirmi beş 
ülkede yakalamaktadır. Beş yıl süren çekimlerin sonunda ortaya çıkan yapımda 
102 dakika boyunca Ron Fricke, “kullanılan araç haline dönüşen insan, sermayeye 
bağımlı olmakta ve artık bir insan olmaktan çıkıp, bir nesne (cisim) haline 
dönüşmektedir” (Fromm, 2004, s. 86) sözüne duyulan inancın yersiz olmadığını 
kanıtlamaktadır. 

Modern hayatın, kapitalist egemen sistemin, makineleşmenin, sınır tanımayan 
tüketimin insan üzerindeki yıkıcı etkisine işaret eden film; çaresizlik içinde 
yaşamaya çalışan, “kendi” olmaktan bihaber insanın insandan azade bir hayat 
düşlemesinden, Sennett’in bahsettiği “karakter aşınması”ndan izler taşımaktadır. 
Nitekim filmde karşımıza çıkan portreler, koşar adım yaşayan günümüz modern 
insanının içinde kopan çığlığın en nihayetinde cinnet olarak açığa çıktığına tanıklık 
etmemize yardımcı olmaktadır. 

“Muhakkak ki kutsallığını yitirmiş Batılı bir kültürün diğerlerine yönelik büyük bir 
intikam girişimi var” diyerek küresel güce karşı sergilediği bakış açısının temelinde 
kutsal büyünün bozulduğu düşüncesinin yer aldığını söyleyebileceğimiz 
Baudrillard’ın ne kadar haklı olduğunun bir tür belgesi gibi karşımıza çıkan 
Samsara’da görülmektedir ki; ruhları ele geçiren “büyüsünü yitirmiş, yaşadığı 
simgesel sefalet içinde tüm diğer kültürlerin özgünlüğü ve doğallığını öldüresiye 
kıskanan…kendini tamamen güvence altına almış küresel bir güç, Batılı bir dünya 
var”dır (Baudrillard, 2017, s. 33). 

Varoluşçu bir kimliğe sahip olduğunu kolaylıkla çözümleyebileceğimiz yönetmen, 
insanın doğaya açtığı savaş sonucunda kendi sonunu da hazırladığını ve bunun 
büyük bir döngü halinde dünya yok olana kadar devam edeceğini izler/okur 
kitleye sunduğu görsellerle iletmektedir. Doğayı katledip şehir merkezlerine 
dikilen yüksek binaların balkonlarına minyatür bahçe ve havuz yapılması insanın 
yaşadığı çelişkinin farkında olamayışının adeta bir tür göstergesidir. 

Devletin baskı aygıtları olarak bilinen dikenli teller, gözetleme kuleleri, eğitimli 
köpeklerin eşlik ettiği elleri silahlı güvenlik güçlerinin yanında hapishaneden 
okula, fabrikadan orduya gözetimin çok daha derin olduğu mekanlarda belgeselde 
karşımıza çıkmaktadır. Moderniteye ve modern devletin insanı tüketen, yok eden 
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yanına göndermede bulunan yönetmen, vizörünü çevirdiği görüntüler yardımıyla 
baskının boyutlarını çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermektedir. 

Bütün bir belgesel boyunca “samsara” kelimesini çağrıştıran anlatımın varlığına 
rastlamak mümkündür. Döngüyü gösteren, süreklilik arz eden görseller bu 
düşüncesinin oluşmasında başlıca sebeplerdendir. Örneğin, Fricke’in Kabe’de tavaf 
eden insan görüntüsünü kuşbakışı yansıtması tam bir döngünün göstergesidir. 

Belgeselin temel dinamiği olup yönetmenin bütün satır aralarına yerleştirdiği 
modernite eleştirisi; kabile hayatının yavaş, dingin, doğayla bütünleşik yanına 
özlem; modern hayatın hızlı, telaşlı, kendinden bihaber kitleler yaratan tarafına 
ağıt şeklinde kendini gösterirken, bu çağın acı yüzünü bertaraf etme adına 
Pakdil’in (2014, s. 54) “hız telaşı tedirgin etti iç sistemimizi. Belki en iyisi 
yürüyerek gidilir yaşamaya” önermesi kuşkusuz umut niteliği taşımaktadır. 
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