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Abstract 

While natural laws bring about an unchangeable field and reality which is 
over human capability, the construction described culture designs a 
modifiable/interferential reality. Human perceive the life/world within 
manipulative reality regard as subject of culture but not nature. Culture aims 
to create regularity moreover culture is always aiming at hegemonic 
regularity via its institutions. In fact not only organising physical world of 
human but also mental world culture is mainly upper repressive authority. 
Shaping human's body and soul, the basis apparatus of culture are its 
institutions forming common consent. Starting with globalisation whole 
cultural productions are actualising within a transnational structure. As a 
new instrument of cultural hegemony multiculturalism is serving for 
ongoing exploitative system. Thus current culture maintains its hegemony 
within global extent and more confines humanity into an unchangeable 
destiny. With critical films celebrated British film director Loach suggests 
through his movies out a consciousness that human able to shift this fate. 
The director who describes how human has been put into such a dead-end 
or Mobius Cycle via the oppressive agents of present culture, as does if 
perform a deep critique of culture and the system. In this paper, on the basis 
of the movie I Daniel Black that last production of Loach, particularly the 
reason of those well known phenomenal cases are being inquired people' 
alonliness and unhappiness, oscillations in everyday life and the case human 
who seems is being swallowed by the system due to effects of new 
communication technology. The movie of Ken Loach (Sweet Sixteen, It is a 
Free World, Angels Share, I Daniel Black) is examined by the assistance of 
theoretical fundamental datum of cultural critiques. 
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Kültürel Hegemonyanın Kıskacında Yeni İnsan: Bir Kültür 
Eleştirisi Olarak Ken Loach Sineması 
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Uygarlık, 

Kültür/Çokkültürlülük, 
Hegemonya, Emek, 

Ahlak, Suç, Ken Loach 
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Özet 

Doğa yasaları insanın gücünü aşabilen, değiştirilemez bir alanı ve gerçekliği 
ifade ederken, kültür denilen yapıntı; müdahale edilebilir, modifiye 
edilebilir bir gerçeklik kurgulamaktadır. İnsan dünyayı, doğanın değil, 
kültürün konusu olan manipule edilebilir bir gerçeklik içinde 
algılamaktadır. Kültür, düzen yaratmak ister ve bu düzeni kurumları 
aracılığıyla hegemonik kılmak amacındadır. İnsanın yalnızca fiziki 
dünyasını değil, zihni dünyasını da örgütleyen kültür, esasen en üst baskıcı 
otoritedir. İnsanı  bedeni ve zihniyle şekillendiren kültürün en önemli 
aygıtları ise ortak rıza oluşturan kurumlarıdır. Küreselleşmeyle birlikte 
kültüre ait tüm üretimler ulusötesi bir yapı içinde gerçekleşmektedir. 
Çokkültürlülük, kültürel hegemonyanın yeni bir enstrümanı olarak sömürü 
düzeninin sürmesine hizmet etmektedir. Ve böylece verili kültür 
hegemonyasını küresel ölçekte sürdürmekte, insanı değişmesi zor bir 
yazgının içine hapsetmektedir. Eleştirel filmleriyle dünyaca bilinen İngiliz 
film yönetmeni Ken Loach, filmleri aracılığıyla insanın bu yazgıyı 
değiştirmesi yönünde bir bilinç önermektedir. Baskıcı kültürün kurumları 
eliyle, insanın nasıl çıkmaza düşürüldüğünü betimleyen yönetmen, adeta 
derin bir kültür eleştirisi yapmaktadır. Bu çalışmada, Loach'un son dönem 
filmlerinden bir seçki yapılarak; Sweet Sixteen, It is a Free World, Angels 
Share ve I Daniel Blake filmleri esas alınarak, küreselleşmeyle ve yeni 
iletişim teknolojisiyle daha çok yalnızlaşan sıradan insanın mutsuzluğunun, 
hayatın içinde savruluşunun, adeta sistem tarafından yutuluşunun nedeni 
sorgulanmıştır. Eleştirel kültür kuramlarından yararlanılarak, Ken Loach 
Sineması incelenmiştir. 
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1. Giriş ve Teorik Çerçevede Kültür Eleştirisi 

“Uygarlık insanın mutluluk olanağının bir bölümünü bir parça 
güvenlik ile takas etmiştir”(Freud, 2004 :71). 

“Uygarlığın özünde yer alan ve hiçbir reform çabası ile 
giderilemeyecek güçlüklerin var olduğu fikrine kendimizi 
alıştırmamızda yarar vardır”(Freud, 2004: 71). 

Bauman’a göre kültür misyonerce bir etkinliktir ve hegemonyasını kurduktan 
sonra tektipliliği hedefler. Bu bağlamda kültür özü itibarıyla baskıcıdır(Bauman, 
2004:178). Küreselleşen dünyada; emekçinin, hizmetlinin, ya da “işsizin” ortak 
sorunu; sistemin içinde olmanın doğurduğu bir ahlaki sorundur. Zira "fark 
etmeme, toleranssızlık, unutma ve utanmama" sorunu yaygın bir ahlaki sorundur 
ve kaynağını hegemonik dilin içselleştirilmesinden alır. Dünyaca bilinen İngiliz 
yönetmen Ken Loach ise, filmleri aracılığıyla, baskıcı kültürün insanların iç 
dünyalarını ve birbiriyle ilişkilerini nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir. 
Sömürünün, suçun ve şiddetin yaşamın tüm alanlarına sirayet etmesinin 
sonuçlarını tartışmaya olanak veren filmleriyle Loach, adeta sosyolojik bir gözleme 
olanak vermektedir.  

Ken Loach izleyicisini, ahlaki bir sorgulamaya davet ederek, suçluluk ve 
sorumluluk duygusuyla yüzleştirmeğe çalışmaktadır. Böylece bu çalışmanın amacı, 
bürokratik sistemin katı kuralcılığından kaynaklanan hegemonik dilin(şiddet 
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dilinin), günlük yaşamı kuşatması sonucunda güçten düşen insanın trajedisine 
ilişkin sosyolojik bir bilinç yaratmaktır. Bu bağlamda sosyolojik perspektifle Ken 
Loach sineması incelenmiştir. Çalışmanın kapsamını; başlangıcından bugüne tüm 
filmleriyle, baskıcı kültürün insanlar arası ilişkileri nasıl etkilediğini betimleyen ve 
“emek/sömürü/ahlak” sorununu irdeleyen Ken Loach Sineması oluşturmaktadır. 
Bu çalışma, Ken Loach'un 2000'lerde çektiği; "Sweet Sixteen, It is a Free World, 
Angel’s Share ve I Daniel Blake” filmlerinin incelenmesiyle sınırlandırılmıştır. 
Böylece, küreselleşen dünyada; giderek daha çok yalnızlaşan, emeği sömürülen ya 
da suça yönelen sıradan insanın “çaresizliği/ahlaki bunalımı/aidiyetsizliği ve 
iletişimsizliği”, Loach filmleri üzerinden sosyo-psikolojik bir perspektifle 
irdelenmiştir. Temel referans alanı olarak; küreselleşmeye getirdiği eleştirileriyle 
önemli bir kültür kuramcısı ve sosyolog olan Zygmunt Bauman'ın çalışmaları 
seçilmiştir. Ayrıca Uygarlığın Huzursuzluğu adlı eseriyle, 20. Yüzyılın başında, 
insanın mutsuzluğunun derinleşmesine neden olan uygarlığın, yeni bir düzeni 
dayatmasının sonuçlarını tartışmaya açan Sigmund Freud’un eserlerine de 
başvurulmuştur. Bu çerçevede, İngiliz yönetmen Ken Loach'un, mevcut kültürü 
sosyo-psikolojik bir gözlemle anlamamıza olanak veren son dönem filmlerinden 
bir seçkiyle, “sosyo-spikolojik” yöntemle film incelemesi yapılmıştır.  

“.. ‘Kültürel engellenme’ insanların toplumsal ilişkilerine hakim 
durumdadır; bütün uygarlıkların kendisiyle mücadele etmek 
durumunda oldukları düşmanca tutumun nedeninin bu engellenme 
olduğunu biliyoruz”(Freud, 2004: 55). 

Bireyin iç ve dış dünyasındaki çatışmalar, toplumsalın ve bireyin ahlaki ve ruhsal 
panaromasını ortaya koymaktadır. Freud’a göre uygarlık; insanların cinselliğini, 
saldırganlık eğilimlerini, haz taleplerini kısıtlayıp bastırmaktadır, bir düzene 
koymaktadır. İnsan uygarlığın içinde kendini mutlu hissetmede güçlük 
çekmektedir. Uygarlığın ilk çağlarında bile; ‘uygarlığın nimetlerinden yararlanan 
azınlık ile bunlardan yoksun bırakılmış bir çoğunluk arasındaki karşıtlık’ söz 
konusudur.  Günümüz uygarlığı ise; insanın mutluluk verici bir yaşam düzeni 
talebini yerine getirmekte yetersiz kalmaktadır, hatta önlenebilecek pek çok acıya 
izin vermektedir. Freud, uygarlığa ilişkin eleştirisinin bir uygarlık düşmanlığı değil, 
doğal bir hak kullanma olduğunu belirtmektedir. Freud; ‘uygarlığın, insanlığın 
gereksinimlerini daha iyi tatmin edecek ve eleştirileri azaltabilecek değişiklikleri 
adım adım hayata geçirmesini’ umut ettiğini belirtmektedir. Ancak Freud 
uygarlığın özünde yer aldığını belirttiği ve reformlarla düzeltilemeyecek kadar zor 
güçlüklerin bulunduğu konusuna dikkati çekmektedir. Bu güçlüklerin başında; 
‘içgüdü kısıtlaması’, bu kısıtlamanın getirdiği ‘kendilerine hazırlıklı olduğumuz 
görevler’ ve ‘kitlenin psikolojik sefaleti’ gibi olgular bulunmaktadır. Freud, ‘kitlenin 
psikolojik sefaleti’ tehlikesini; 1921 tarihli Kitle Psikolojisi ve Ben Analizi adlı 
eserini referans göstererek şöyle açıklamaktadır: ‘Toplumsal bağların, üyelerin 
kendi aralarındaki özdeşleşmelerle sağlandığı toplumlarda, önder durumundaki 
bireylerin, kitle oluşumunda üzerlerine düşmesi beklenen önemi kazanmamış 
olmaları durumunda söz konusudur’(Freud, 2004: 70-71).  

Freud, şair-filozof Schiller’in ‘Dünyayı döndüren açlık ve sevgidir’ sözünü 
kendisine dayanak yaptığını belirterek; açlığı, bireyin varlığını korumasını 
amaçlayan içgüdülerin temsilcisi olarak değerlendirmiştir. Sevginin ise nesnelerin 
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peşinden koştuğunu ve asıl işlevinin türün varlığının korunması olduğunu 
belirtmiştir. Nesnelerin peşinden koşan içgüdülerin enerjisini “libido” olarak 
tanımlamıştır. Ben içgüdüleri ile sevginin nesneye yönelik “libidinal” içgüdüleri 
arasında bir karşıtlık vardır. Haz İlkesinin Ötesinde(1920) adlı eserine de atıfta 
bulunarak Freud; canlı varlığın korunması ve büyük birimler halinde bir araya 
getirilmesi içgüdüsünün(eros-yaşam içgüdüsü) yanı sıra, bu birimleri çözerek 
başlangıçtaki inorganik yapıya geri götürmeye çalışan karşıt bir içgüdünün(ölüm-
yıkım içgüdüsü) de olması gerektiği sonucuna vardığını belirtmektedir. Ölüm 
içgüdüsünün enerjisinden ayırt etmek amacıyla, ‘eros’un dışavurumları için; 
‘libido’ adının kullanılabileceğini belirtmiştir. Eros’un hizmetinde olan uygarlık; 
ayrık durumdaki bireyleri, aileleri, boyları, halkları birleştirme amacına yönelik bir 
süreçtir. Eros’un işi; insan yığınlarını birbirlerine ‘libido’ temelinde bağlamaktır. 
Ancak insanın doğal saldırganlık içgüdüsü; birbirlerine karşı duyduğu düşmanlık 
ve yıkım, uygarlığın birleştirme programına ters düşmektedir. Saldırganlık 
içgüdüsü, ölüm-yıkım içgüdüsünün bir türevi ve ana temsilcisidir. O halde 
uygarlığın evrimi esasen; eros(yaşam içgüdüsü) ve ölüm(yıkım içgüdüsü) 
arasındaki bir savaşı gösteren süreçtir. Freud uygarlığın evrimini kısaca; ‘insan 
türünün yaşam kavgası’ olarak betimlemektedir(Freud, 2004: 72-77). 

Freud, kötülüğün yıkım içgüdüsüyle özdeşleştirilmesini, Goethe’nin 
Mefistofeles’inin ağzından şöyle aktarmaktadır: “Çünkü oraya çıkan ne varsa, 
layıktır yok olup gitmeye… Yani sizin günah, yıkım, kısacası kötü dediğiniz; asıl 
işimdir benim.”(Aktaran; Freud, 2004: 75). Freud, Goethe’nin şeytan imgesinin 
rakibinin; iyi/kutsal olan değil, doğanın yaratma/çoğaltma gücü yani “Eros” 
olduğunu belirtmektedir: “Havadan, sudan, topraktan.. Binlerce tohum dağılır.. 
Kuru, ıslak, sıcak, soğuk her yere!.. Ateşi ayırmamış olsam kendime, işe yarar bir 
şey olmayacaktı elimde”(Aktaran; Freud, 2004: 75).  

İlk uygarlık aşaması olan totemizmde bile, nesne seçimindeki kurallar ve yasaklar, 
tarih boyunca insan yaşamını etkilemiştir. Tabu, yasa ve adetler; hem erkeklerin 
hem de kadınların rollerini ve ilişkilerini düzenleyen/belirleyen kısıtlamalar 
getirmiştir. Uygarlığın cinsellik karşısındaki tavrı da, bir diğerini sömürüsü altına 
alan bir kabile ya da toplum katmanının tavrı gibidir. Ezilenlerin varlığı, aynı 
zamanda düzen karşısında bir tehdit unsuru olduğu için; korku ve endişe 
kaynağıdır. Düzen, ezilenlerin ayaklanması tehlikesine/endişesine karşı en sıkı 
tedbirleri alma yönüne gitmiştir. Freud uygarlığın gelişimini tarihsel bir 
perspektifle anlamaya ve eleştirmeye çalışırken, 20. Yüzyılın başlarındaki 
durumuna ilişkin ise dikkate değer bir tespitte bulunmuştur. ‘Uygar toplumun 
bugün, kendi kuralları uyarınca cezalandırması gereken pek çok ihlale ses 
çıkarmadığını, göz yumduğunu ve buna mecbur kaldığını’ söylemektedir(Freud, 
2004: 60-61).   

Uygarlık; ‘düzene, temizliğe ve güzelliğe’ ilişkin talepleri beraberinde getirmiştir. 
Hatta insan, uygarlığın bu taleplerini, kendi bedenine ve ilişkilerine de 
yaymaktadır. Düzen, -insanın ne zaman nasıl davranması gerektiğini belirleyen ve 
kararsızlığı engelleyen- tekrarlama takıntısıdır. İnsanın yaşamına düzen 
getirmesinde, doğa’nın gözlemlenmesi de temel dayanaklardan biri olmuştur. 
Uygarlığın temel gerekleri arasında; ‘adalet, düzen, güzellik, temizlik’ önemli bir 
yer tutmakla birlikte, bu gereklerin esas olarak ‘düzenin yararına’ olduğu açıktır. 
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Uygarlığın bir diğer ve belki de en temel özelliği ise, insanlar ve toplumlar arası 
ilişkileri düzenlemesidir. Hatta ‘uygarlık öğesinin’, toplumsal ilişkileri düzenleme 
yolundaki ilk çabayla ortaya çıkmış olabileceğini söylemek mümkündür. Kaba 
kuvvet olarak damgalanan bireyin gücünün karşısına, topluluğun gücü ‘hak’ olarak 
çıkmıştır. Uygarlık açısından atılan en temel adım, ‘bireyin gücünün yerine 
topluluğun gücünün getirilmesidir’. Bu durumda, uygarlığın ilk talebi adalettir. 
Böylece bu adalet; kurulmuş olan hukuk düzeninin, tek bir bireyin yararına 
bozulmayacağını garanti eder. Ancak Freud, bu hukukun etik değeri hakkında 
düşünmek gerektiği konusuna dikkatleri çekmiştir. Bu hakkın; ‘diğerlerine ve belki 
çok geniş kitlelere, adeta zorba bir birey gibi davranan küçük bir 
topluluğun/kastın iradesinin ifadesi haline gelmemesi yolunda çaba göstermek 
gerektiğini’ önermiştir. Uygarlık, düzen getirmekle birlikte, içgüdülerin 
yadsınması-bastırılması-dışlanması üzerine kurulmuştur. Bu nedenle insanın tüm 
toplumsal ilişkilerine hakim olan şey, ‘kültürel engellenmedir’(Freud, 2004: 51-
55). Freud, uygarlığın baskısının ve getirdiği kısıtlamaların, insanın 
acısını/mutsuzluğunu derinleştirdiğini belirtmektedir. Tam bir tatminden yoksun 
bırakılmış günümüz insanının mutsuzluğunu, İngiliz şair J. Galsworthy’nin The 
Apple-Tree(Elma Ağacı) adlı küçük hikayesinin çok güzel ifade ettiğini belirten 
Freud, eseri kısaca şöyle yorumlar: “Bu eser, günümüz uygarlığındaki insanın 
yaşamında, iki insanın ‘basit, doğal sevgisine’ nasıl yer kalmamış olduğunu 
etkileyici bir tarzda anlatır”(Freud, 2004: 61-62). 

Uygarlık da bir kültür biçimidir ve kentleşme uygarlığın simgesel unsurlarından 
birisidir. Siyasal kültür anlamında da değerlendirilen uygarlık, kentten ya da 
devletten önce doğmuştur. Kültürün eşitsizlikçi bir aşaması olarak ortaya  çıkan 
uygarlığın, esasen bir sınıflar savaşı olarak da düşünülmesi gerekmektedir( 
Kaplan, 2016: 171). 

Foucault açısından güç; farklı formlardadır, çoğuldur ve gerçekte ‘güç ilişkileri’ söz 
konusudur. Güç, hiçbir şey yapmadığı halde ve aslında bir hiç iken bile baskıcı 
olabiliyorsa; sorulması gereken soru, itaat etmenin gerekli olup olmadığıdır(Mills, 
2010: 35-36).    

“Hasta bir sevilme yanılsaması satın alır”: (Bauman, 2004: 114). 

“Aşk ve mübadele, üzerinde tüm insan ilişkilerinin yer aldığı sürekli 
bir çizginin iki uç noktasıdır”: (Bauman, 2004: 119). 

Küreselleşme olgusuyla birlikte, modern toplumun içinde bulunduğu yeni sürece, 
eleştirel bir perspektifle katkıda bulunan Bauman, bireyin parçalanmışlığının ve 
hiçbir yere ait olamayışının kültürel nedenlerini anlamamıza olanak vermektedir. 
Bugün tüm ilişkilerde başat olan; satın alma gücüdür, para’dır. Parasal ödeme, 
ilişkileri ‘kişisel olmayan’ bir düzleme taşır. Örneğin bir terapistin 
hastasıyla(müşterisiyle) ilişkisindeki parasal ödeme, bu ilişkiyi kişisellikten 
uzaklaştırmıştır. Kişi hizmetini satın aldığı insandan kaygılanmaksızın ilgi bekler. 
Popüler sanat metinlerinin tüketiminde de hizmeti satın alan müşteri için aynı 
tatmin olma beklentisi vardır. Piyasa kişinin seçebileceği çeşitli kimlikleri vitrine 
koyar çünkü ticari reklamlar satmaya çalıştıkları malları sosyal bağlamlarıyla 
göstermektedir. Bu çerçevede Bauman’a göre piyasa, farklı biçimlerde 
kullanılabilecek, farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş “kimlik yapıcı” araçlar 
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sağlamaktadır. O halde kişi, piyasa yoluyla kendi yaptığı kimlik kartının uyarlanmış 
benlik öğelerini bir araya getirebilir. Yani; ‘modern, özgür, özenli bir kadın’ ya da 
‘aklı başında, şefkatli bir ev kadını’; ‘ileriye bakan, kendine güvenen bir zengin’ ya 
da ‘fiziksel olarak sağlıklı maço bir erkek’ şeklindeki benlik öğeleriyle kişi kendini 
kurgulayabilmektedir. Piyasanın sunduğu kimlikler sosyal onaylarıyla satın alınır 
yani olumlama sorunu ortadan kalkmıştır. Kimlikler ve hayat tarzı simgeleri yetkin 
insanlar tarafından sunulur/denenir ve onaylanır, bu nedenle şüphesiz kabul 
edilir. Adeta ‘onay’, pazarlanan ürünün yapısında en baştan beri vardır. Bauman, 
Richard Sennett’e de atıfta bulunarak, aşkın değerden düşmesinin nedeninin, 
erotizmin dışlanması ve yerine cinselliğin geçmesi eğilimi olduğunu söyler. 
Bauman’ a göre, cinsel ilişkinin işlevi, tek bir işleve -arzunun tatmini işlevine- 
indirgenmiştir. Cinselliğin aşktan yoksunluğunun sonucu ise; partnerlerin, 
birbirinden faydalanan ve bir başkasıyla ikame edilebilen bir araca dönüşmesidir. 
Cinselliği erotizm bağlamından koparmak, aşk ilişkisini zayıflatmıştır; ilişki, 
'gerilim atma düzeyine' indirgenmiştir. Düşlerimiz ve özlemlerimiz, doyurulması 
mümkün olmayan iki ihtiyaç arasında parçalanmıştır. Bu ihtiyaçlar; ‘aidiyet ve 
bireysellik’ ihtiyaçlarıdır. Aidiyet ihtiyacı, bireyi diğerleriyle güçlü ve güvenli 
bağlar kurmaya zorlayarak güvence altına alır. Bireysellik ihtiyacı; özgür 
olduğumuz, kendimiz olduğumuz, özel olduğumuz duygusunun tatminine yönelir. 
Özetle bu ihtiyaçlardan ilki toplumsala ikincisi özel hayata yöneliktir ve her ikisi de 
dayatıcı ve güçlüdür(Bauman, 2004: 114-119). 

Kültür elbette bir insan etkinliğidir ancak bu etkinlik, bazı insanların diğer insanlar 

üzerinden yürüttüğü bir etkinliktir. İnsanın bedeni ve düşünceleri üzerindeki en korkunç 

otorite, muğlak bir kendilik biçimi olarak ortaya çıkan ve herkesin kanaati gibi görünen; 

“kamuoyu, ortak rıza, uzman görüsü, sağduyu, moda” gibi anonimleşmiş kurallardır. 

Kültür, yapay düzen kurma işini, pek ayrı düşünülmeyecek şeyler arasında bile ayrımlar 

yaparak, farklılaştırarak, bölerek, parçalayarak gerçekleştirmektedir. Böylece bölünmüş 

dünya bir yapıya kavuşmuştur; üstler-astlar, otorite sahipleri-sıradanlar şeklinde 

ayrımlarla, yaşam alanları bile parçalanarak bir düzen kurulmuştur. Kültürel olarak 

örgütlenmiş sosyal dünyanın yapıları ile kültürel olarak eğitilmiş insanların davranış 

yapılarının denkliğini sağlayan şey ise kültürel kod’dur. Ve kod, elbette bir zıtlıklar 

sistemidir. Gerçekle zıt olan şey, işaretler sistemidir: Farklı renk ışıklar, farklı elbise 

modelleri, farklı yaşam alanları,  farklılaştırılmış ses-yüz ifadeleri ve kokular gibi nesne 

ya da olaylardır. Kod verili bir sistemde herkesin benzer kültürel eğitimden geçmesiyle 

öğrendiği şeydir. Aksi halde işaretler işaret olarak görünmeyecektir. Anlamlı olan, tek 

başına işaretler değil, işaretler arasındaki karşıtlıktır. İşaretler keyfidir, yani kültürel 

olarak üretilmiş işaretler, doğada bulunabilecek her tür şeyden ayrılmıştır. Kültürel 

kodun gerçek anlamda öncesi yoktur. Bir bütün olarak kültürel kodda(işaretler 

sisteminde) anlam; işaretle göstergesi arasında olduğu varsayılan bağlantıda değil 

yaptığı ayrımda saklıdır. Bauman’ın değişiyle, ‘kültür en çok doğa kılığına 

büründüğünde etkilidir’. Çünkü ancak o zaman, yapıntı olan şey; eşyanın tabiatından 

kaynaklanan, zorunlu, insan kararıyla değiştirilemez bir şeymiş gibi görünür. Ancak bu 

bir körlüktür ve kültürel  oyunun bir parçası olarak ortaya çıkar (Bauman, 2004: 162-

175). 

Bauman’a göre,  ‘uzaklık coğrafi olmaktan çok zihinsel bir meseledir’. Bürokratik 

sistemin aklını ve ahlakını sorgulayan Bauman’ın bu konudaki tespitleri dikkate 

değerdir. İnsani olmayan amaçlara hizmet eden bürokrasi, ‘bu gayri insani yeteneğini’; 
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yalnızca kendi sınırları içinde çalışanların değil, sınırlarının ötesindekilerin de ahlaki 

güdülenimlerini şekillendirerek/susturarak göstermektedir(Bauman, 2004: 150-151).  

Bauman, küreselleşmeyle birlikte ulus devletin güçten düştüğünü ve dünya çapında bir 

bağımlılıklar ağının yaygınlık kazandığını belirtmektedir. Devlet; bağımsız siyaset 

yürütmekte güçlük çekmekte, denetim gücü zayıflamakta ve en önemlisi ‘piyasa 

güçlerine’ teslim olmaktadır. Liberal hoşgörüye dayandırılan çok-kültürlülüğün asıl 

işlevinin, ‘eşitsizliklerin yeniden biçimlendirilmesi’ olduğuna işaret eden Bauman; 

‘farklılığı fark etmeme olgusu, kültürel çoğulculuk adı altında kuramsallaştırılıyor’ 

eleştirisini getirmektedir(Bauman, 2001: 89-124).  

Bireyin ve toplumun ruhsal panaromasını, daha ziyade Freud'un ve Bauman'ın 
eleştirel perspektifinden tartıştığımız bu kısa teorik girişten sonra; Loach 
sinemasında dikkatlere sunulan, ‘sıradan insanın derinleşen acısını, 
parçalanmışlığını, sevgiden münezzeh ahlaki değerlerini, acımasızlığını ama yine 
de sevgi/şefkat arayışını’ anlamak şüphesiz daha kolay olacaktır.  

2. Bir Kültür Eleştirisi Olarak Ken Loach Sineması: Örnek Film İncelemeleri  

“Filmlerim siyasi, çünkü birçok kişisel trajediye, bir şekilde, siyasi ya 
da toplumsal faktörlerin yol açtığına inanıyorum”: Loach (Okyay, 
1997:129). 

“Filmler birbirimiz hakkında neler düşüneceğimiz ve bu dünyada 
nasıl davranacağımız hakkında bizi koşullandırma gücüne sahip”: 
Loach (Okyay, 1997:132). 

Yoksulların, emekçilerin, en alttakilerin sesi, gözü ve yüreği olabilen filmleriyle 
şiirselliği yakalayan Loach’un sinemasının gücü; toplumsal/siyasal konulara 
getirdiği eleştiride samimi oluşudur. Samimidir, çünkü inandığı 
değerler(kolektivizm/dayanışma/farkındalık) uğruna mücadele eder. Samimidir, 
çünkü hikayesini tanıklık ettiği, yabancı olmadığı, iyi bildiği yaşam deneyimlerini 
kurgulayarak oluşturur. 

Sevin Okyay’ın ifadesiyle Loach; ‘kibar ve utangaç bir mizacı olduğu halde, 
siyasal/toplumsal konularda lafını esirgemeyen, tutkulu ama kavgacı olmayan’ bir 
yönetmendir. Emekçi bir aileden gelen ve emekçilerin sorunlarını sinemasında 
görünür kılan Loach’un filmleri, kendiliğindenliği hissettiren anlatı yapısıyla 
gerçekliğe dokunmaktadır. Profesyonel olmayan oyuncularla, gerçek mekanlarda 
ve doğal anlatıma imkan verecek (hikayenin kendiliğindenliğini sağlayacak) bir 
‘kamera-oyuncu’ yönetimiyle; kendi üslubunu yaratmış bir yönetmendir. Loach’un 
filmleri vaaz özelliği taşımadığı gibi, hemen hemen tüm filmlerinde komik öğeler 
de bulunur; böylece sıkıcı ve didaktik olmayan, belgesel tadında hikayeler ortaya 
çıkar. Oyunculuk da, görsellik de, ancak filme hizmet ettiği oranda önem 
taşımaktadır.  (Okyay, 1997: 121-133). 

Film incelemelerine geçmeden önce, Global Kültür ve Kimlik adlı kitapta ayrıntılı 
olarak incelenen Ken Loach sinemasının temel işlevine ilişkin toparlayıcı bir özet 
yapmak yararlı olacaktır: Küreselleşmeyle birlikte giriftleşen ilişkileri algılamakta 
güçlük çeken sıradan insan, bugün çok daha belirsizliklerle dolu, tekinsiz bir 
dünyada yaşamaktadır. Loach; bu belirsizliklerin neden olduğu trajedileri görünür 
kılmak için, ‘emeğin ve vicdanın’ sömürüldüğünü göstermek için, ‘kolektif 
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mücadelenin insani/ahlaki bir sorumluluk’ olduğunu hatırlatmak için inatla film 
üretmektir. Sanal dünyanın efendilerinin önünde eğilmemek gerektiğini, her şeye 
itaat etmemek gerektiğini, tüketim kültürünün yaşanacak tek dünya olmadığını 
hatırlatmak için film üretmeye devam etmektedir. En kısa ifadeyle Loach; sevgiyi 
arayanların, sınıf mücadelesi verenlerin hikayelerini anlatırken, emeğin en 
kıymetli şey olduğunu vicdanlarda yeniden uyandırmak/duyumsatmak için film 
üretmektedir(Kaplan, 2013: 204-205).     

Sweet Sixteen: 

“Dünyayı döndüren açlık ve sevgidir”: Schiller(Aktaran; Freud, 
2004: 72). 

Sweet Sixteen (2002) filminde, 16 yaşındaki Liam'ın mücadelesi, hapishaneden 
çıkacak olan annesine bir karavan alarak insanca bir yaşam olanağı sağlamak 
içindir. Ancak yersiz yurtsuz olan ve ablasına sığınmak zorunda kalan Liam, 
hayatta kalmak ve annesine karavan alabilmek için kaçak sigara ve uyuşturucu 
satıcılığı işine bulaşmıştır. Hapishaneden çıkan annesini, uyuşturucu satıcısı 
sevgilisinden (Stan) kurtaramayan Liam, suça bulaşmaktan kendini kurtaramamış, 
aralarında çıkan arbedede Stan'ı bıçaklamıştır. Annesini suçluların dünyasından 
çıkarmak isteyen Liam'ın kendisi de suç işlemiştir ve artık onun da toplumsal dizge 
içindeki yeri "suçlu"dur. Şu halde sorun; bireyi çaresiz bırakan ve sıkıştıran 
toplumsal koşulların dayatmacılığıdır. Sorun, sistemin; "yoksulluğun, açlığın, 
yabancılaşmanın, aidiyetsizliğin ve sevgisizliğin" aşılması yönünde işletilmediği 
sürece suçlu üreteceği konusudur. Sistemin adeta suçu ve şiddeti araçsallaştırarak, 
suçtan besleneceği olgusudur. Şiddeti üreten toplumsal koşullar kaldırılmadığı 
sürece, Liam gibi çocuklar; ailelerinin, mafyanın, işsizliğin ve eğitimsizliğin kurbanı 
olacaktır. Sistemin akıl ve ahlak dışılığının diyeti; "suç", "şiddet" ve "ölüm" 
olacaktır. Temel sorun; işsizliğin, yoksulluğun ve emeğin suistimal edilişinin 
getirdiği ahlaki çürümedir. 

It is a Free World: 

“Uygar toplum, kendi kuralları uyarınca cezalandırması gereken 
pek çok ihlale ses etmeksizin göz yummaya mecbur 
kalmıştır”(Freud, 2004: 61). 

It is a Free World (2007) filminde ise; göçmen asıllı olan ve yıllardır çalıştığı iş 
bulma ajansından atılan Angie'nin, kendi ajansını kurduktan sonra, göçmenlerin 
emeğini gasp ettiği ve sömürüden yana bir ahlaki tutum sergilediği 
betimlenmektedir. Adeta Britanya'da Londra'nın içinde, mikro ölçekte bir "üçüncü 
dünya" yaratılmıştır ve sömürü düzeni sürdürülmektedir. Sistem, "yöneten-
yönetilen, gelişmiş-az gelişmiş, güçlü-güçsüz" ilişkisinin karşıtlık ve zayıf olanın 
suistimal edilmesi yönünde sürdürülmesine tolerans göstermektedir. Trajik olan, 
toleransın bile; güçlüden yana, egemen ahlakı ve onun kuralcılığını dayatandan 
yana gösterilmesidir. Filmin dikkatlere sunduğu gibi, "legal ve illegal" süreçlerde, 
toplumda emeğin sömürülmesi konusundaki tutum ve politika aynıdır. Film, 
unutma sorununu açığa çıkarmıştır. Çünkü Angie, kendi emeğinin sömürülmesi 
sorununu unutacak kadar sisteme eklemlenmiştir. İşveren statüsüne yükselip, 
güçlü olanı temsil ettiğinde ise; "ailesine, çocuğuna, işine ve göçmenlere" karşı 
tolerans göstermeyen, empati kurmayan tutumu ile sistemin ahlakını açığa 
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çıkarmıştır. Zira bu ahlak, tüketim ideolojisini üreten bir dili dayattığı için, insanlar 
arası ilişki; toplumun en temel yapı taşı olan aile içinde bile şiddet üretmektedir. 
Angie'nin ailesinin sorunlarını dinlemeye, anlamaya, empati kurmaya bile 
tahammülü yoktur. Angie için mutlu olmanın yolu tüketmektir ve daha çok para 
kazanmak(ve tüketmek) için, çalışanın emeğini gasp etmeği meşru görmektedir. 
Çünkü özgür dünya ve içinde yaşadığı Britanya buna izin vermektedir. Loach 
sistem eleştirisini, filmine verdiği "İşte Özgür Dünya" adıyla, henüz filmi izlemeden 
ironik bir şekilde izleyicisine anıştırmaktadır. 

Angel’s Share: 

“..Topluluğun gücü, ‘kaba kuvvet’ olarak damgalanan bireyin gücü 
karşısına ‘hak’ olarak çıkar. Bireyin gücünün yerine, topluluğun 
gücünün geçirilmesi uygarlık açısından belirleyici adımdır..Hiç 
kimsenin kaba kuvvetin kurbanı olmasına izin vermeyecek bir 
hukuk olmalıdır”(Freud, 2004: 53).  

Angel’s Share (2012) filmi, Britanya'nin kuzeyinde, İskoçya'da geçen öyküsüyle; 
küreselleşen dünyanın yoksullar açısından nasıl bir kapalı ve çıkışsız bir mikro 
evren yarattığı sorununu görmeye olanak tanımaktadır. Zira Bauman, 
küreselleşmenin esasen sermayenin sınırlarını genişletmesine hizmet ettiğini 
belirtmektedir. Film, adi suçlar isleyen gençlerin hâkim karşısında cezaya 
çarptırılmaları görüntüleriyle baslar. Hikayenin kahramanları; Robbie, Rhine, 
Albert ve Mo'yu  bir araya getiren şey ise, hapse girmekten son anda kurtularak, 
aynı kamu hizmeti cezasına çarptırılmalarıdır. Bu zorunlu kamu hizmeti, 
suçlulardan oluşan bir çetenin, suç islemeyecekleri bir yasam alanına erişme 
arayışlarının ve dayanışmalarının ortak platformuna dönüşmüştür. Bu zorunlu 
hizmet,  bir viski müzayedesinde, Robbie'nin tat alma konusundaki yeteneğinin 
keşfedilmesine olanak tanımıştır. Hikâyenin kahramanları, Robbie'nin tat alma 
yeteneğinin kullanılmasıyla, milyon sterlin değerindeki viskiyi fabrikadan çalma 
girişiminde bulunmuş ve başarılı olmuştur. Çaldıkları viskiyi satarak hayatlarını 
değiştirebilecek kapitale sahip olmuşlardır. Robbie, yeni doğan çocuğunu ve 
sevgilisini de alarak şehrin sınırlarını asacak ve başka bir yasam olanağı için yola 
çıkacaktır. Suçlulardan oluşan bu çetenin başında, zorunlu kamu hizmeti 
görevlerini yapmaları konusunda onlara eşlik eden sosyal hizmet görevlisi 
bulunmaktadır. Sosyal hizmet görevlisinin empati kurma ve Robbie'ye anlayışla 
yaklaşma yeteneği de filmin dikkatlere sunduğu önemli bir olgudur. 
Kahramanlarımızın Suç isleyerek suçtan kurtulma girişimi, suç'u meşrulaştırma 
algısını üretmemektedir. Tersine işsizliğin, aidiyetsizliğin, eğitimsizliğin, kısaca 
yoksunluğun, gençleri nasıl bir çaresizliğe sürüklediğini ortaya koymaktadır. 
Şehirlerin onlar için (yoksullar için) giderek sınırları daralan bir hapishaneye 
dönüştüğünü anıştırmaktadır.   

Angel’s Share (Meleklerin Payı) filminde Loach, suçlulardan oluşan bir grup genci 
bir araya getirerek sistemin hukukunu sorgulamış, adalet ile hukuk arasındaki 
paradoksu açığa çıkarmıştır. Zira hukuk somut olgulara ve sonuçlara dayanarak 
hüküm verirken, suç ve cezayı da tayin etme yetkisine sahiptir. Ancak filmin de 
irdelemeye çalıştığı gibi, adil olmayan bir düzenin ta kendisi, adeta suç'u bireyler 
üzerinde tahakküm kuran/dayatmacı bir enstrüman olarak kullanır. 
Kahramanlarımız suç ve şiddetin bu kapalı evreninden/ yaşadıkları şehirden 
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çıkmanın yollarını aramaktadırlar. Yaşadıkları şehir onlar için çıkışsızlığı 
imlemektedir. İşsizlik, eğitimsizlik ve aidiyetsizlik(aile kurumunun 
sarsılması/yabancılaşma) kahramanlarımızı yalnızlaştırırken, suç ve şiddeti meşru 
ve zorunlu gören bir ahlaki tutum sergilemelerine neden olmaktadır.  Hırsızlık, 
bağımlılık ve şiddet, toplumsal konumları açısından kahramanlarımızın 
değiştirilmesi güç bir yazgısı niteliğindedir. Yönetmen, hikâyenin kahramanlarını, 
bu yazgıyı aşma ve değiştirme yönünde motive edici bir üslupla işlevsizleştirir. 
Böylece suçtan kurtulmanın yolu bile, suçlular arasında bir dayanışma modeliyle 
gösterilmiş olur. Somut ve acı verici olan gerçekliğin dışına çıkmak, suç'un ve 
şehrin sınırlarını asmak için yolculuğa çıkarlar. Böylece Loach, somut olanın 
görülmesi/fark edilmesi/değiştirilmesi yönünde soyut olandan yararlanmayı 
benimsemiştir. Anlatısını şiirselleştirmiş, "emeğin/yeteneğin ve dayanışmanın" 
önemine işaret eden kurgusal yapısıyla filmini şiire yükseltmiştir. Böylece yaşanan 
hayatin bireye acı veren ve onu çaresiz bırakan somut gerçekliğinden beslenen 
sinematografisi ve hikâyesi aracılığıyla(birer suçlu olan kahramanlarını; 
yoksunluğun, şiddetin, suçun kol gezdiği şehrin en dip noktasından çıkarmanın 
yollarını aramıştır) soyut olanın hikâyesini (kahramanları aracılığıyla; 
sevgiye/dayanışmaya, emeğe çıkan yolun arayışı edimini ortaya koymuştur) 
yaratmıştır. 

Angel’s Share filminde Loach, kahramanlarını suçlu olmaktan kurtarmak isterken, 
aynı zamanda politik bir eleştiri de ortaya koymuştur. Suç'u bireye ait, doğuştan 
gelen bir aksaklık olmaktan çıkarmış ve suç'un toplumsala ilişkin bir sorun 
olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu bağlamda suç ve suçlu, egemen ekonomi-
politiğin ürettiği/dayattığı toplumsalın içindeki bir sorun ya da sonuçtur. Film, 
çalışacak bir işi bile olmayanların; emekten, aileden, sevgiden yoksun olan 
aidiyetsizlerin, "ait" olma mücadelesini ortaya koymaktadır. Böylece "ait olmayı ve 
dayanışmayı", yabancılaşma sorununu aşmanın yolu olarak işaret etmektedir. 
Loach bu filmde de "aile" kurumunun önemine dikkatleri çekmiştir. Dayanışmanın 
gerekliliği meselesini; aile üyeleri arasındaki sevgi ve güven yoksunluğunun 
aşılması üzerinden de anlatmaktadır. Nitekim film, Robbie'nin yeni doğan 
bebeğinin suçlu olmayacağı bir dünya için yolculuğa çıkmasıyla son bulmuştur. 

I Daniel Blake: 

“Ezilenlerin ayaklanmasından duyulan endişe, en sıkı tedbirlerin 
alınmasına yol açar”(Freud, 2004: 60).  

I Daniel Blake (2016) filminde ise; yeni iletişim teknolojisine yabancı, bilgisayar 
kullanmayı bilmeyen, yaşlı ve kalp rahatsızlığı olan emekçi (marangoz) Daniel'in 
hikâyesi üzerinden sistem eleştirisi yapılmıştır. Emekçi bir marangoz olarak 
yaptığı işi seven, bir bütün olarak kütüphane, oyuncak ya da ev yapacak kadar 
yaptığı işin bilgisine haiz olan Daniel, hastalığı nedeniyle çalışamayacak 
durumdadır ve işsizlik ve sosyal yardım için başvuru yapması gerekmektedir. 
Bilgisayar kullanmayı bilmeyen Daniel, devlet yardımı almak için gittiği kamu 
kurumundaki prosedürleri yerine getirmekte güçlük çekmiş ve yetkililerden 
yardım alamamıştır. Film, devlet yardımı alma prosedürleri içinde bocalayan bir 
yaşlı ve hastanın, sistemin elinden "ölümünü" betimleyerek, yeni bürokratik 
sistemin akıl ve ahlak dışılığını tartışmaya açmıştır. Sistem zayıf olana tolerans 
göstermeme yönünde ve katı kuralların dayatmacılığı üzerinden 
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sürdürülmektedir. Yeni iletişim teknolojisi; kurumların/devletin/şirketlerin lehine 
çıktılar üretecek şekilde araçsallaştırılmıştır. Film, prosedürlerin uzaması sonucu 
güçten düşen ve kalp krizi geçirerek ölen Daniel'in trajik hikâyesi aracılığıyla; 
sıradan insanı "yutan/öğüten" sistemin sanal değil, somut olan fotoğrafını gözler 
önüne sermiştir.  

I Daniel Blake filmi; iki farklı kuşağın dayanışması ve dostluğu üzerinden; insanlar 
arası ilişkiye ilişkin sosyo-psikolojik bir önerme getirmiştir. Eşyaya özel bir önem 
veren/psikolojik anlam yükleyen, yazılı kültüre daha yatkın bir kuşağın temsilcisi 
olan Daniel ile tüketim kültürünün her şeyi metalaştıran algı dünyasının ve görsel 
kültürün temsilcisi olan genç Katie arasında bir dayanışma modeli ortaya 
koymuştur. Böylece Loach, kuşaklararası empatinin gerekliliğine işaret ederken, 
bu dayanışmanın bağlamını ise toplumsal konumlarının aynı olmasıyla 
ilişkilendirmiştir. Her iki figür de yoksundur, işsiz kalmıştır, emekçi sınıftandır. 
Katie'nin iki çocuğuyla birlikte yalnız başına verdiği yaşam mücadelesi, İngiliz aile 
yapısındaki değişime ve çeşitliliğe ilişkin ipuçları vermektedir. Evlilikten 
beklentiler değişmiştir, boşanma oranları ve yalnız yaşayanların sayısı 
artmaktadır. Londra'da hayata tutunamayacak kadar yoksul düşmüş Katie için, 
yoksulların daha yoğun olarak yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Newcastle bir umut 
olabilmektedir. Daha kolay geçinebileceği ve iş bulacağı umuduyla Newcastle'e 
taşınan Katie'nin Daniel ile dostluğunun nedeni ise; her ikisinin de ortak sorunu 
olan işsizlik yardımı fonuna başvurmaları konusundaki bürokratik engeldir. 
Bürokratik işlemler/engeller, genç bir kadını inandığı ideallerden (bir iş bulmak, 
çalışmak ve üniversiteye gitmek) uzaklaştırıp onu bedeni üzerinden para 
kazanmaya zorlarken; Daniel'in ölümüne neden olacak kadar katı 
uygulanmaktadır. Bu noktada Loach'un sistem eleştirisi kural koyanlar kadar, 
kurallara katışıksız itaat edenlere de yönelmektedir. Çünkü bugünün insanı, 
inisiyatifi ve toleransı unutup göz ardı edecek kadar, kurallara boyun eğici bir 
algıyla hayata bakmaktadır. Bu algı, duygu ve akıl arasında bir karşıtlık kuran, 
insanı bütün olmaktan alıkoyan egemen ahlakın sorunudur. Loach; unutma 
sorununu açığa çıkarmıştır. 

Ne ilginçtir ki; sanatsal ya da popüler tüm metinlerin; -müziğin, sinemanın ya da 
edebi metinlerin-ortak bir öğesi de insanın "unutma" sorununu işlemesidir. Bu 
sorunun işlenme yöntemi bile çelişik/dual bir yapı ortaya koyar. İnsan ya 
unutmamak için direnir, unutmamayı yüceltir; ya da bir düşmanlık ve öç alma 
dışavurumu olarak unutmayı över. Yani unutmak; yıkmak, yok etmek, silmek 
demektir. O halde Loach'un unutma sorununu açığa çıkaran sineması, 
sevgiden/dayanışmadan yani eros'dan yanadır. Belki de bu nedenle, şiire 
yükselmiş bir görsel anlatı sunar. 

Ve bize şu dizeleri hatırlatır:  

“Unutma!.. Yüreğinde bir ismin imzası var.. Ve sen onu silemezsin.. 
Söküp atamazsın ne kadar uğraşsan da.. Seninle beraber büyür 
içindeki sızı…”: Can Yücel 

“Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp, Ben artık kimseyi sevemem deme! 
Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.”: Nazım Hikmet 
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“Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor.. Hiçbir tabip yarama merhem 
olmuyor.. Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor.. Göynüm hep 
seni arıyor, Neredesin sen”:Neşet Ertaş  

3. Sonuç 

“En büyük kazanç, ruhsal ve entelektüel çabadan kaynaklanan haz 
edinimlerini yeterince arttırmayı başarmakla sağlanır. Bu durumda 
kader insana pek bir zarar vermez. Sanatçının hayalindeki yapının 
cisimleşmesinden, araştırmacının sorunların çözümü ve doğrunun 
bulunmasından duyduğu bu tür tatminin, bir gün hiç şüphesiz 
metapsikolojik açıdan açıklayabileceğimiz, özel bir niteliği vardır. 
Şimdilik yalnızca mecazi olarak, bunların bize ‘daha incelmiş ve 
daha yüksek’ olarak göründüğünü söyleyebiliriz..”(Freud, 2004: 39). 

Loach sinemasının incelenmesi; mevcut kültürün bireye acı veren yanlarını anlama 
konusunda izleyiciye ipuçları vermektedir ve sosyolojik okumaya uygun metinler 
olarak bizi şu sonuçlara ulaştırmıştır: 

 Loach sineması her seferinde emekten yana tavır almıştır. Sistem 
eleştirisini, emekçinin hakları konusundaki talepler doğrultusunda; 
kahramanları aracılığıyla görünür kılmıştır.  

 Loach'un sinemasında, emeğin gasp ve suistimal edilişi konusunda, 
makrodan mikroya sistemin bütün kurumları aracılığıyla işleyen bir 
eşgüdümlü sömürü düzeni dikkatlere sunulmaktadır. Böylesi bir eleştirel 
panaroma içinde, kurumların işleyişine entegre edilmiş ya da entegre olmuş 
sıradan insanın da eleştirisi yer almaktadır. Kısaca Loach'un 
hikâyelerindeki insan ilişkileri; toplumsal dizgenin kılcal damarlarına kadar 
sirayet etmiş bir egemen ahlakın sorgulanmasına olanak tanımaktadır. 
Böylece esasen, unutma sorununun ve hegemonik dilin egemen olduğu bir 
kültürel ortamda, insan olmanın olanaksızlığı 
hatırlatılmakta/vurgulanmaktadır.  

 Yönetmen, yönetenler ve yönetilenler ilişkisine; karşıtlık değil, karşılıklı 
eşgüdümlülük ilişkisi içinde bakarak, verili sistemin esnek/mobilize 
yapısına dikkati çekmektedir. Nitekim küresel iletişim çağının bu yeni 
bürokratik sistemi; her kesim ve her statüdeki insan için aynı vaadi 
vermekte, aynı hegemonik dili kullanmakta/dayatmaktadır. Zira bu nedenle 
I Daniel Blake filminin kahramanı Daniel'in ölümünün nedeni sistemden 
ziyade, sistemin eşik bekçilerinin elinden olabilmektedir. Ve yine bu 
nedenle Angels Share filminde, suç işleyerek suçtan kurtulmanın yolunu 
arayacak kadar sıkıştırılmış bir gençlik profili betimlenebilmektedir. It is a 
Free World filminde, dünün emekçi Angie'si bugünün suistimalci bir 
işverenine dönüşecek kadar acımasız olabilmektedir. Ve Sweet Sixteen 
filminde, 15 yaşındaki Liam’ın annesini suçluların dünyasından ve 
uyuşturucu batağından çıkarma mücadelesi; Liam’ın da suç işlemesiyle, 
yenilgisiyle sonuçlanabilmektedir. Sistem, 15 yaşındaki bir gencin; “sevgi 
arayışı, aidiyet ve aile özlemi” mücadelesine izin vermemiştir. Liam suç 
işlemiş ve sisteme bir suçlu olarak salıverilmiştir. 
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 Şu halde sorun; "rule"(kural) denilen sanal bir efendiye, şüphesiz 
inananların da sorunudur. Çünkü sistem; sadece görünmeyen gizil bir 
gücün kurallarıyla değil, o kurallara rıza gösteren sıradan insanın ta 
kendisinin de kuralcılığıyla işlemektedir. 

 Emekçinin de, işsizin de, gencin de, yaşlının da sorunu; sistemin içinde 
olmanın doğurduğu bir ahlaki sorundur. Sorun; sorgulamanın, eleştirmenin, 
toleransın, dayanışmanın unutulmasıdır. Farketmeme, toleranssızlık ve 
utanmama sorunu; yaygın bir ahlaki sorundur ve kaynağını hegemonik dilin 
içselleştirilmesinden alır. Ken Loach izleyicisini; ahlaki olarak sorgular, 
suçluluk ve sorumluluk duygusuyla yüzleştirir. Ve adeta sinemasal bir güçle 
izleyiciyi sarsmaya/uyandırmaya/utandırmaya çalışır. Loach sinemasının 
en güçlü politik tavrı, unutma sorununu açığa çıkarmasıdır. 

 Filmlerin tartıştığı ana mesele son kertede; eros ve ölüm içgüdüsü 
arasındaki çatışma ve evrimin dışavurumları olarak; sevgi/dayanışma ve 
düşmanlık/yıkım çelişkisinin(dualitesinin), düşmanlıktan  yana derinleştiği 
tehlikesine işaret etmesidir.  
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Not: Bu makale, 21-22 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli’nde gerçekleştirilen Uluslar 
arası 3. Farklı Şiddet Boyutları ve Toplusal Algı Konferansında sunulan, 
“Ken Loach Sinemasında Emekçinin Ahlaki Bunalımı ve Sıradanlaşan 
Şiddet” adlı bildirinin ve 12-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Prag’da 
gerçekleştirilen 6. Uluslararası ICoSReSSE Konferansında sunulan, 
“Kültürel Hegemonyanın Kıskacında Yeni İnsan: Bir Kültür Eleştirisi 
Olarak I Daniel Blake Filmi İncelemesi” adlı bildirinin özetlerinin 
genişletilmesiyle hazırlanmıştır.     
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