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26. Temmuz. 2021
Adı- Anyssa Q. El-Manfaa
Ders- B1 Intermediate Turkish
Film Ödevi- Dedemin İnsanları 

Türkiye ve Yunanistan arasında 1923 yılında yapılan “mübadele” anlaşmasından sonra 
iki ulusun arasında yaşanan çatışmaları konu alan filmde mübadele ile birlikte Ozan ve ailesi 
Yunanistan’dan Türkiye’ye dönüyor.

Ozan Türkiye’de büyürken Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel çatışmaların 
ortasında kalır. Film özellikle bu çatışmaların derinliğine odaklanıyor. Mübadele ile oluşan 
büyük popülasyon takası Ozan’ın büyük babasının hikayesini de etkiliyor. Kültürel, sosyal ve  
politik çatışmaların karakterleri nasıl etkilediğinin en iyi örneği filmde Peruzat’ın akıl sağlığını 
kaybetmesi olabilir.

Ozan’ın babası Türkiye’nin yaşadığı endüstrileşmenin getirdiği sosyal ve kültürel 
bozulmayı fark eden bir belediye başkanıdır. Filmde Ozan’ın karakter gelişimindeki en önemli 
nokta Türkiye-Yunanistan ilişkilerini geliştirme amacıyla yaptığı iş için bir yunan çocuk ile 
birlikte çalışması oldu. 

Ozan’ın Türk kimliğiyle mücadelesini ve Yunanları kafir olarak adlandırılmasını 
görüyoruz ve filmdeki en önemli noktalardan biri de beyni yıkanmış Türk çocukların evlere 
taşlarla saldırması. Olayların ortasındaki olan ve kendisine kafir denilen Ozan ise kendi 
mahallesinde karışıklık çıkarır. Ozan’ın kimlik bunalımını çözen olay ise büyük babasının 
üzüntüden kendisini denizde boğması oldu ve büyük babasının ölümünden sonra kültürel 
farklılıklara karşı daha duyarlı biri oldu. Ozan son olarak büyük babasını onurlandırmak için 
Yunanistan’ı ziyaret ediyor.
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Sonuç olarak en sevdiğim karakter Ozan oldu çünkü en çok karakter gelişimini o yaşadı, 
kendisi hırçın ve ırkçı çocuktan duyarlı biri haline geldi ve kimliğiyle barışarak büyük babasını 
daha iyi anladı. Ozan’ın karakteri mübade’nin yarattığı çatışmaları ve çözümleri simgeliyor ve 
Türkiye tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan bu büyük göçün iki ülkeye yaptığı kültürel, 
ekonomik, politik ve sosyal etkiyi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu film sayesinde Türkiye ve 
Yunanistan arasındaki ilişkiyi Ozan karakteri üzerinden çok iyi anladım. 

Film Özeti Değerlendirme (%10) Evet Hayı
r

5 
puan

İçerik

1 Ana karakterlerin özelliklerini anlattım. ● ●

1 Filmdeki favori karakterimin kim olduğunu ve nedenini 
açıkladım.

● ●

1 Filmin geçtiği dönemin özelliklerini araştırdım. Film ve dönem 
arasındaki bağlantıyı (ilişkiyi) açıkladım.

● ●

1 Filmi özetledim. (konu, olay vs.) ● ●

1 Filmle ilgili düşüncelerimi paylaştım. ● ●

3 
puan

Dil

1 Çeşitli (orta seviye Türkçe) dil bilgisi yapılarını kullanmaya özen 
gösterdim.

● ●

1 Farklı orta seviye Türkçe kelimeler kullanmaya özen gösterdim. ● ●

1 Cümleler/ Fikirler arası geçiş için bağlaçlar kullandım. ● ●

2 
puan

Organizasyon

1 Ödevimi (yönergede belirtildiği gibi) 4 ayrı paragraf şeklinde 
yazdım.

● ●
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1 Ödevim, yaklaşık olarak 250-300 kelime. ● ●


