
CHOCOLAT



Sevgili Öğrenciler,

Ara tatilde güzel bir film izlemeye ne dersiniz?

ÇİKOLATA İLE DEĞİŞEN 
HAYATLARA DAİR BİR 
FİLM: CHOCOLAT



Filmi izlemeden 

önce



Aşağıdaki 
soruları filmi 

izlemeden önce 
okuyunuz.



1- Film, kasabanın genel görünüşüyle başlamaktadır. Sizce görüntü 
yönetmeni ve senaristin filmi böyle bir tabloyla başlatmakla neyi 
vurgulamak istemektedir? İzlediğiniz farklı başlangıçlara sahip 
filmlerle karşılaştırınız.

2- Kasabada yaşayan insanların belli rutinleri vardır. “Bir kış günü 
kuzeyden esen rüzgarlarla” kasabalıların hayatı hangi 
yönde/yönlerde değişir?

3- Filmin kurmaca zamanı ve vaka zamanı hakkında neler 
söyleyebiliriz? 

Filmi izlerken neleri sorgulayacağız?



4-Filmde yer alan tüm karakterleri ruhsal  ve fiziksel özellikleriyle 
değerlendiriniz. Özellikle filmin iletisi çerçevesinde karşıtlık içinde olan, 
çatışmaya yaşayan yan karakterler kimlerdir?

5-Filmin başkarakterinin yaşama karşı duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? En 
belirgin özelliği/özellikleri nelerdir? Neden?

6-Vianne’i farklı kılan ve yaşadığı toplumun bilmeyip kendisinin bildiği şey ne 
olabilir? Neden?

7-Kasabadaki insanların hayatlarına yön veren en belirgin olgu/durum nedir? 
Niçin? 

Filmi izlerken neleri sorgulayacağız?



8-Filmdeki olay akışının başlangıç noktası, beş hafta sürecek 
bir “perhiz dönemi” girişine denk gelir. Bu dönem size neyi 
ifade etmektedir? Filmde vurgulanan inanç sistemini de göz 
önünde bulundurarak değerlendiriniz.

9-Perhiz dönemine girerken kasabada bir çikolata dükkânı 
açılmıştır. Vianne’in açtığı bu çikolata dükkanı ya da salt bir 
imge olarak “çikolata”nın izleyiciye anlatmak istediği nedir?
 
10-Vianne ve kızı Anouk, sürekli “akıllı kuzey rüzgarları”nın 
kendilerini yönlendirmesiyle diyar diyar gezerler. Sizce 
senaristin “akıllı kuzey rüzgârları” imgesiyle vurgulamak 
istediği nedir? Bu imge kurmaca karakterlerine ve kurguya 
nasıl yön vermiştir?

Filmi izlerken neleri sorgulayacağız?



8-Filmdeki olay akışının başlangıç noktası, beş hafta sürecek bir “perhiz 
dönemi” girişine denk gelir. Bu dönem size neyi ifade etmektedir? Filmde 
vurgulanan inanç sistemini de göz önünde bulundurarak değerlendiriniz.

9-Perhiz dönemine girerken kasabada bir çikolata dükkânı açılmıştır. 
Vianne’in açtığı bu çikolata dükkanı ya da salt bir imge olarak “çikolata”nın 
izleyiciye anlatmak istediği nedir?
 
10-Vianne ve kızı Anouk, sürekli “akıllı kuzey rüzgarları”nın kendilerini 
yönlendirmesiyle diyar diyar gezerler. Sizce senaristin “akıllı kuzey 
rüzgârları” imgesiyle vurgulamak istediği nedir? Bu imge kurmaca 
karakterlerine ve kurguya nasıl yön vermiştir?

Filmi izlerken neleri sorgulayacağız?



9- Filmin kurgusu içerisinde Anouk’un dinlemekten keyif aldığı büyükanne ve 
büyükbabanın hikayesinin “Vianne – Anouk” ilişkisine ve anne ile kızın bireysel 
yaşantılarına etkisi nedir?
Bu soruyu yanıtlarken “yazgı” kavramını farklı disiplinlerin ışığında düşünerek 
yorumlayınız.

10-Nehir kıyısına gelip yerleşen insanlara toplumun bakışı nasıl olmuştur? 

11- Nehir kıyısına yerleşen ve Anouk’un deyişiyle “korsan” olan bu toplulukla 
yakınlık kurmanın bedellerini “farklı olan bireyin toplumda ötekileştirilmesi” 
ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Filmi izlerken neleri sorgulayacağız?



12- Filmin kurgusunda korsanlarla yakınlık kurmaya 
çalışan Vianne ve Anouk ikilisine korsanların yönelttiği 
çarpıcı bir soru yer almaktadır. Bu soruyu düşününüz. 
Soruya Anouk’un verdiği “çikolata” yanıtını göz önünde 
bulundurarak çikolata imgesini yeniden düşününüz. 

“Vianne  : Hiçbir yere ait olman gerektiğini 
düşünüyor musun?
Roux  : Bedeli ağır oluyor insanların 
beklentilerine mahkûm olmanın.
Vianne  : İnsanların senden beklenti içinde 
olmaları bu kadar kötü mü?”

Yukarıdaki diyaloğa göre “göçebe ve yerleşik yaşam” 
kavramlarını, psikolojik ve sosyolojik açıdan 
değerlendiriniz.

Filmi izlerken neleri sorgulayacağız?



FİLMİ İZLERKEN NOT 
ALMAYI UNUTMAYINIZ.
ARA TATİLDEN SONRA 
SINIFTA FİLM 
HAKKINDA SOHBET 
EDECEĞİZ.



Kendinize 
sıcak 
çikolata 
hazırlamayı 
unutmayınız:)

.



İYİ 
SEYİRLER ...


