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Özet
Çalışmada, sanayi devrimi sonrası Avrupa toplumunda meydana gelen yapısal değişikliklerin, 1980’li yıllarda yaşayan bireylerin toplumsal
yaşantısına olan etkisinin gözler önüne serildiği Der siebente Kontinent
(Yedinci Kıta) filmi incelenmiştir. Bu bağlamda film sahneleri; öncelikle, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile yabancılaşma arasındaki
bağlantı, kamusal alanın yok oluşu ve fetişizm kavramı açıklanarak
okunmuştur. Kamusallığın bireyler yalıtılmış oldukça gitgide yerini bireyselliğe bıraktığı bir ortamda, aile kurumunun geçirmiş olduğu değişim filmdeki belirli metaforik göndermelerin çözümlemesiyle ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra değişen bu toplum yapısında hukukun konumu ve yaşama ne biçimlerde dahil olduğu, hukuki öznelik
tartışılarak araştırılmıştır. son olarak, filmin çekilmiş olduğu dönemden
günümüze gelindiğinde, değişmeyen sorunların çözümü için yapabileceklerimiz konusunda fikirler ileri sürülmüştür.
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olumsal bir şekilde geliştiğini ve yeni deneyimler yoluyla da değişebileceğini bize gösterir. Böylece yeni deneyimlerimizle iktidar ilişkilerinin de çizgisi değişecek, tepkimiz intihar gibi pasif ve kendine dönük olmayacaktır.
Bu düşünme biçimi aksine akvaryumun içinde fakat ona karşı pozitif bir
mücadele olacaktır.

Sonuç
1980-90 yılları arasında, Avusturya’da yaşayan orta sınıf bir ailenin yaşantısı üzerinden topluma, iktidar ilişkilerine, hukuka dair birçok mesaj veren
ve izleyicinin bu mesajları tüm gerçekliği ile görmesi için çabalayan Haneke’nin Yedinci Kıta filmini, biz de yabancılaşma, kamusal alan, meta ve
hukuk fetişizmi, öznelik kavramlarıyla birlikte değerlendirmeye çalıştık.
O dönemi anlatan bir Haneke filmi karşısında duran izleyiciler olarak,
“Film, içinde yaşadığımız bu döneme ilişkin bize hangi düşüncelerin kapılarını
açmalıdır?” diye soruyoruz ve sonuç kısmında bu soruya birkaç yanıt vermeye çabalıyoruz: O zamanların Avrupa toplumunda görülen aşırı diyebileceğimiz bireyleşmenin, günümüzde ülkemiz açısından farklı tezahürleri
mevcuttur.
Toplumsal cinsiyetten, savaşlardan, gelir eşitsizliğinden, yoksulluktan
ve farkında olduğumuz başkaca sorunlardan bahsedebilir, bunları bildiğimizi iddia edebiliriz. Fakat başarmakta yetersiz olduğumuz bildiklerimiz
konusunda bir sivil toplum olarak bir şeyler söyleyebilmek ve birlikte eyleme geçebilmek olduğu düşüncesindeyiz. Dünyanın birçok ülkesinde, sivil
toplum kuruluşları aracılığıyla, insanlar değişimde aktif rol alabiliyorlar.
Yedinci Kıta filminde televizyon izleyen yalıtık bireylerin olduğu bir toplumdan, günümüzde, tüm kötü koşullar varlığını sürdürmeye devam ederken,
çok fazla sayıda olmasa da hayâl gücünün ürettiklerini gerçek dünyada izleyen bireyler yetişebildi. Dolayısıyla, yalnızlık içerisinde intiharı düşünmeyip hep birlikte hayal kurabildiğimiz bir dünya için sivil toplumu inşa
etmeye daha çok çalışmalıyız diye düşünüyoruz.
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