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1. SİNEMANIN TÜRKİYE'YE GELİŞİ VE
TÜRKİYE'DE YAPILAN İLK FİLMLER

SİNEMANIN TÜRKİYE'YE GELİŞİ

Türkiye’de Çekilen İlk Filmler
Lumiere Kardeşlerin 28 Aralık 1895 tarihinde Paris'te Capucines Bulvarı'ndaki Grand
Cafe'nin alt katında bulunan Salon des Indiens'de halka açık ilk sinematograf gösterisi
düzenlemelerinin hemen ardından sinematograf Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti
İstanbul'a da ulaştı.

Haliç'in Panoraması (1896)

Lumiere Kardeşler'in operatörlerinden Eugene Promio'nun 1896 yılında İstanbul'a
gelerek Haliç'te (Panorama de la Corne d'Or / Haliç'in Panoraması) ve Boğaziçinde
(Panorama des Rives du Bosphore / Boğaziçi Kıyılarının Panoraması) çekimler yaptığı
bilinmektedir.

Halka açık ilk sinema gösterileri İstanbul'un Pera (Beyoğlu) semtinde gerçekleşti.
Fransız Pathe Yapımevi'nin İstanbul temsilciliğini yapmakta olan Romanya uyruklu
Polonya Yahudisi Sigmund Weinberg, Galatasaray Lisesi'nin karşısındaki Sponeck
Birahanesi'nde, (1896 sonlarında) bilet alınarak girilen “sinematograf” gösterileri
düzenledi.
Daha sonra, bugün yerinde St. Antoine Kilisesi'nin bulunduğu Concordia Salonu'nda
da gösteriler yaptı.
Ramazan boyunca Karagöz oynatmakla ünlü, direkler arasındaki (Şehzadebaşı)
Feyziye Kıraathanesi de çok geçmeden sinematograf oynatmaya başladı.
İlk yerleşik sinema salonu olan Tepebaşı'ndaki Pathe'yi de yine Weinberg açtı. Bu
salonu Beyoğlu'nda açılan Palas ve Majik sinemaları izledi. Çok geçmeden Feyziye
Kıraathanesi'nin yerinde, Cevat (Bayer) ve Murat Beyler tarafından ‘Milli’ adını
taşıyan bir sinema açıldı (19 Mart 1914). Sirkeci'de de Ali Efendi ve Kemal Bey
sinemaları açıldı. Bu salonları başka salonlar izledi.

Majik Sineması - Beyoğlu

Birinci Dünya Savaşı öncesinde İmparatorluğun İstanbul, İzmir ve Selanik gibi
kentlerinde sinema oldukça yaygınlığa kavuşmuştu. Bu arada halka açık gösterilerle
belki aynı zamanda, belki daha da önce Yıldız Sarayı'nda sinematograf gösterildiği de
biliniyor.

1914-1922
1876-77 Osmanlı Rus savaşı sonunda, Rus birliklerinin ulaştıkları en ileri nokta olan
Ayastefanos'ta (İstanbul'un Yeşilköy semti) yaptırılan Rus anıtını yıktırdığı 14 Kasım
1914 günü, Türk sinemasının başlangıç tarihi sayılır. Anıtın yıkılışı, yedek subaylığını
yapmakta olan Fuat Uzkınay tarafından filme alınır. Ancak, Merkez Ordu Sinema
Dairesi'nde bulunan bu film günümüze ulaşamamıştır.

Ayastefanos Rus Abidesi

Fuat Uzkınay

Öte yandan, Uzkınay'dan çok daha önce, Makedonyalı Yanaki ve Milton Manaki
Kardeşlerin 1911 yılında Sultan Reşat'ın Selanik ve Manastır gezilerini filme aldıkları
ve bu filmin günümüze ulaştığı bilinmektedir.

Yanaki ve Milton Manaki.

Kurmaca ilk Türk filmi ise o yılların genç karikatürcüsü Sedat Simavi'nin yönettiği
Pençe'dir (1917). Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'ne gelir sağlamak amacıyla iki film
çekmeyi öneren Sedat Simavi'nin önerisi kabul görür. Evlilik kurumunu, kişinin
özgürlüğünü kısıtlayan bir "pençe" olarak değerlendiren bu filmi, Simavi'nin ikinci
filmi Casus (1917) izler.
Sedat Simavi'nin filmlerinin ardından, çekimine çok daha önce başlanmış olan
Himmet Ağa'nın İzdivacı, Fuat Uzkınay tarafından (1918) bitirildi.
Weinberg'in, Himmet Ağa'nın İzdivacı'ndan önce filme çekmeye başladığı Leblebici
Horhor da (1916) oyunculardan birinin ölümü üzerine yarım kalmıştır.
İstanbul'un işgali yıllarında kurulan Malul Gaziler Cemiyeti de, gelir sağlamak
amacıyla film çekmeye karar verince dönemin önemli tiyatrocularından Ahmet Fehim
Efendi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın tiyatroya da uyarlanmış olan romanı Mürebbiye'yi
(1919) sinemaya uyarladı.

Mürebbiye'nin, varlıklı bir ailenin konağında mürebbiyelik yapan genç bir Fransız
kadının, ahlak kurallarını hiçe sayarak konaktaki erkekleri birbirine düşürmesini
işleyen

konusu,

filmin

Anadolu' da

gösterilmesinin

İşgal

Kuvvetleri'nce

engellenmesine yol açtı. (Mürebbiye, sansür uygulanan ilk Türk filmi oldu).

Ahmet Fehim Efendi'nin yönettiği ikinci film Binnaz'dır (1919). Yusuf Ziya'nın
(Ortaç) Lale Devri'nde bir aşk ve kıskançlık öyküsünü anlatan oyunundan uyarlanan
filmde Matmazel Blanche, Rana Dilberyan, Hüseyin Kemal (Gürmen) rol almıştı

Bican Efendi Vekilharç'ta (1921) varlıklı bir köşkün beceriksiz vekilharcının başına
gelenleri işledi. Bican Efendi'nin beyaz perdede büyük ilgi görmesi üzerine, devam
filmleri yapıldı: Bican Efendi Mektep Hocası, Bican Efendi'nin Rüyası (1921).
Bu filmlerin anlatımlarının oldukça düzgün olduğunu belirtmek gerekir.
Celal Esat'ın (Arseven) Almanya'da arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Transorient
Yapımevi adına çektiği Faust uyarlaması Die Tote Wacht (Ölü Uyanıyor, 1917) ise
yurt dışında çekilen ilk Türk filmidir.
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Yıllara Göre Yerli Film Sayıları (1914-1921)

TİYATROCULAR DÖNEMİ
1922-1939

Muhsin Ertuğrul

İlk özel film şirketi olan Kemal Film’in kuruluşu ile Türk Sineması farklı bir döneme
girer. Muhsin Ertuğrul'un Kemal Film adına yönettiği ilk film olan İstanbul'da Bir
Facia-i Aşk (1922) Türk sinemasında Tiyatrocular Dönemi’ni başlatan filmdir.
Muhsin Ertuğrul’un Kemal Film ve İpek Film için yapımcılık ve yönetmenlik yaptığı
filmlere senaryolar yazmış, tiyatro uyarlamaları yapmış ve bu filmlerde tiyatrosunda
çalışan oyuncuları oynatmıştır. 1922 ile 1939 yılları arasında onun tek adam olarak
yürüttüğü bu tiyatromsu filmlerin olduğu dönem, Tiyatrocular Dönemi veya Muhsin
Ertuğrul Dönemi olarak adlandırılmaktadır.
"İstanbul'da Bir Facia-i Aşk" ya da "Şişil Güzeli Mediha Hanımın Facia-i Katli",
mütareke yıllarında para karşılığında erkeklerle birlikte olan bir kadının, kendi
yüzünden sefalete düşmüş âşıklarından biri tarafından öldürülmesini anlatan
melodram tarzında tiyatromsu bir filmdir.

İstanbul'da Bir Facia-i Aşk (1922)

Aynı yıl Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanından uyarlanan Nur Baba (1922)
yapılmıştır. Film, tekkesine gelen zengin kadınlardan faydalanan, zevk düşkünü
Bektaşi şeyhi Nur Baba’yı anlatmaktadır. Bektaşilerin tepkisini çeken film bir yıl sonra
Boğaziçi Esrarı adıyla yayınlanmıştır.

Nur Baba (1922)

Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı romanından uyarlanan Ateşten Gömlek (1923),
Kurtuluş Savaşı’nı işleyen ilk konulu filmdir. Aynı zamanda ilk kez Müslüman ve
Türk kadın oyuncular bu filmde oynamıştır. Tiyatrodan uzaklaşan ve sinemasal
özellikler taşıyan bir film olarak Muhsin Ertuğrul’un en önemli eserlerinden kabul
edilir.
Bu filmin ardından aynı yıl çektiği Leblebici Horhor ile yine teatral biçime geri dönen
Ertuğrul’un bir operet uyarlaması olan bu filmi sessiz sinemaya aktarışı başarılı
olamaz ve Kemal Film’i büyük zarara uğratır.

Ateşten Gömlek (1923)
Ertuğrul Paris’teyken izleyip Türkçeleştirdiği, korku-gerilim türündeki bir Fransız
tiyatro oyununu ‘Kız Kulesinde Bir Facia (1923)’ ismiyle filme uyarlar. Fakat film
hem teknik bakımdan hem de öyküde yer alan gerilimi verebilme konusunda yetersiz
bulunmuştur.
Kemal Film adına çektiği son film olan Sözde Kızlar (1924), Peyami Safa’nın
romanından uyarlanmıştır. Kayıp bir film olduğu için romandan nasıl bir uyarlama
yapıldığı bilinmemekte, fakat yapımcı Şakir Seden’e göre kötü bir film olmuştur.
Kemal Film’in kiraladığı stüdyodan atılması ile çekim ekipmanları zarar görmüş ve
Seden kardeşler bunun üzerine yapımcılığı bırakıp işletmecilik ve film getirmeye
yönelmişlerdir.

Bu durum Muhsin Ertuğrul’un da Kemal Film’deki çalışmalarını sonlandırmasına
neden olur. Ertuğrul bundan sonra Sovyetler Birliği’ne giderek sinema ve tiyatro
çalışmaları yapmıştır.
Kemal Film, Muhsin Ertuğrul filmlerinin yanı sıra Mütareke ve Kurtuluş Savaşı
yıllarında elliye yakın kısa belge film yapılmasına katkı sağlamıştır.

Sovyetler

Birliği’nde

birkaç film çeken Ertuğrul,
İstanbul’a döndükten sonra
1928’de

İpek

Film

ile

çalışmaya başladı. Çektiği
ilk film bir Kurtuluş Savaşı
filmi

olan

Ankara

Postası’dır. Bu film İpek
Film’e çok büyük miktarda
para kazandırmıştır.

Ankara Postası (1928)

Ertuğrul, Türk Sineması’nın ilk sesli filmi olan ‘İstanbul Sokaklarında’yı 1931 yılında
çekmiştir. Şarkılı bir melodram olan film, Türkiye, Mısır ve Yunanistan’da yapılan
çekimlerle bu ülke oyuncuları kullanılarak yapılmıştır.

İstanbul Sokakları’nda (1931)

Muhsin Ertuğrul yıllardır özlemini çektiği bir proje olan Kurtuluş Savaşı’nın destanını,
Nizamettin Nazif’in hazırladığı bir sinopsisten yola çıkarak 1932'de ‘Bir Millet
Uyanıyor’ adı ile çekti.
Bu film görüntü estetiği ve müzik bakımından başarılı kabul edilmekle beraber
kanunun işlenişi yönünden dağınık bulunmuştur. Ancak halk ve eleştirmenler
tarafından beğenilmiştir.

Bir Millet Uyanıyor (1932)

1933-1935 yılları arasında operet ya da tiyatro uyarlaması olan ve senaryolarını
Mümtaz Osman takma adı ile Nazım Hikmet’in yazdığı yedi film çekmiştir. Bu
dönemde yaptığı müzikli filmler; Karım Beni Aldatırsa (1933), Söz Bir Allah Bir
(1933), Cici Berber (1933), Milyon Avcıları (1934), Leblebici Horhor Ağa (1934) gibi
filmlerdir.
Bu dönemde Nazım Hikmet Ran da Düğün Gecesi-Kanlı Nigar (1933), İstanbul ile
Bursa Senfonisi (1934), Güneşe Doğru (1937) filmlerini yönetmiştir.
Yine Nazım Hikmet tarafından İsveç’li bir yazarın hikâyesinden senaryoya uyarlanan
‘Aysel, Bataklı Damın Kızı’ (1935), yine bir melodramdır. Görüntüleri estetik olarak
başarı olan filmin köy ortamını inandırıcı olarak yansıtan dış çekimleri etkili
bulunmuştur. Bu film Muhsin Ertuğrul’un görüntüleri açısından en başarılı bulunan
filmlerinden biri olmuştur.

Aysel, Bataklı Damın Kızı (1935)

Genel olarak Türk Sineması’nda, Tiyatrocular Dönemi olarak bilinen yıllarda Muhsin
Ertuğrul’un çektiği filmler arasında üzerinde durmaya değer görülenler; Ateşten
Gömlek, Bir Millet Uyanıyor ve Aysel, Bataklı Damın Kızı olarak görülür.
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Yıllara Göre Yerli Film Sayıları (1922-1939)

GEÇİŞ DÖNEMİ
1939-1950
Muhsin Ertuğrul’un Türk Sineması’nda on yedi yıl boyunca tek adam olarak
kalmasının ardından yeni yönetmenler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yönetmenlerden
ilki olan Faruk Kenç’in ilk filmi Taş Parçası’nı çektiği 1939’dan 1950 yılına kadar
geçen süre Türk Sinema tarihçileri ve yazarları tarafından ‘Geçiş Dönemi’ olarak
adlandırılmıştır.
Bu dönem Muhsin Ertuğrul’un etkilerinin azalıp, sinemasal etkilerin bunun yerini
almaya başladığı bir dönemdir. Yani Türk Sineması’nın tiyatronun etkilerinden kurtularak, sinemasal özellikler kazandığı bir dönemdir.

Muhsin Ertuğrul’un 1935-1940 yılları arasında çektiği filmler de tiyatro
uyarlamalarıdır. Bu filmler: Tarihsel komediler olan ‘Aynaroz Kadısı’ (1938) ve ‘Bir
Kavuk Devrildi’ (1939), Ziya Şakir’in hikayesine dayanan ‘Allah’ın Cenneti’ (1939),
vodvillerden uyarlanan ‘Tosun Paşa’ (1939) ve Akasya Palas (1940)’dir. 1939-1942
arasında melodramlardan uyarlanan ‘Şehvet Kurbanı’ (1940), ‘Kıskanç’ (1939-1942),

‘Kahveci Güzeli’ (1941), Nasreddin Hoca Düğünde (1943) İpek Film adına çektiği son
filmlerdir.
Gezici tiyatroların repertuarlarındaki ‘Köy Düğünü’ne dayanan ‘Harman Sonu’
(1946), Faruk Nafiz Çamlıbel’in oyunundan aktarılan ‘Yayla Kartalı’ (1945) ve
Kızılırmak-Karakoyun (1957) da yönetmenin sinema anlayışında bir değişiklik
görülmez.
1953’te ilk renkli Tük filmi olan ‘Halıcı Kız’ı çeker. Bu filmin başarılı olamaması
üzerine Muhsin Ertuğrul sinema filmi yapmayı bırakır.

Halıcı Kız (1953)
Türk Sineması’nın Geçiş Dönemi’nin başlangıcı İkinci Dünya Savaşı’nın hemen
öncesindeki döneme rastlamaktaydı. Ülke savaşa girmese de bunun etkilerini
yaşamaktaydı. Savaşın dolaylı etkileri olan ekonomik sarsıntı, yiyecek sıkıntısı,
pahalılık, karaborsa, yüksek vergiler, karne sistemi vb. bu dönemin karakteristik
özellikleridir.

Savaş öncesi yıllarda Avrupa’ya giden ve çeşitli alanlarda eğitim gören gençler, İkinci
Dünya Savaşı’nın başlaması ile Türkiye’ye geri dönmüşlerdir. Sanat eğitimi için giden
gençlerin dönüşü bu dönem sinemasını da etkilemiştir.
Ha-Ka Film Şirketi’nin sahibi Halil Kâmil, Almanya’da fotoğraf okurken dönen
akrabası Faruk Kenç’e Reşat Nuri Gültekin’in Taş Parçası piyesini 1939’da filme
çektirmiştir.

Kenç’in tiyatrocu olmamasından ve tiyatro dışından amatör oyuncular da
oynatmasından kaynaklı olarak farklı bir sinema anlayışı ortaya çıkmış ve bu sonuç
Ertuğrul’un filmlerinden üstün bulunmuştur.

Bu dönemde birbirlerini etkileyen bazı gelişmeler olmuştur. Savaştan önce Avrupa ve
Amerikan Sinemaları aynı ölçüde temsil edilirken, savaş bu oranı değiştirmiştir.
Avrupa filmlerinin gelmesinin zorlaşmasıyla Amerikan filmleri sinemalarda en büyük
yeri kapladı.

Avrupa’daki savaş yüzünden Mısır üzerinden Türkiye’ye gelen Amerikan filmleri ile
Mısır filmleri de ülkeye girmeye başlamıştır. Mısırdan gelen bu filmler ülkemizde çok
rağbet görmüş, üç yıldır yerli filmin yapılmadığı Türkiye’de fesli-entarili oyuncular
ve ünlü Arap şarkıcılarının oynadığı ve tiyatrocuların eserlerinden pek farkı olmayan
bu filmler halkın beğenisini kazanmıştı. Bu da ülkede bir Mısır filmi furyası başlattı.
1938-1944 arası ülkeye giren Mısır filmleri ile yerli yapım filmlerin sayısı başa baş
gidiyordu.
Bu Mısır filmleri Tiyatrocular Dönemi’ndeki kötü etkiyi pekiştirdi ve izleyicinin de
sinemacının da film anlayışının gelişmesini engelledi.
Diğer yandan Avrupa’dan film gelememesi ile sinema salonlarında gösterilecek
filmlerin azalması, yerli film ihtiyacını da doğurmuştur. Yapılan vergi düzenlemesiyle
de film yapım stüdyolarının artmasına fırsat doğmuştur.
Sayıları artmaya başlayan film şirketlerinde Avrupa sinemasını tanıyan, tiyatro dışında
eğitim görmüş gençler daha sinemasal filmler yönetmişlerdir.
Amatör oyuncular kullanmış, dış çekim, hareketli kamera ve hızlı kurgu ile sinemasal
bir anlatı yakalamışlardır. Bu dönemde sinemaya giren genç yönetmenler: Faruk Kenç,
Baha Gelenbevi, Şadan Kâmil, Turgut Demirağ, Şakir Sırmalı, Çetin Karamanbey,
Aydın Arakon, Orhon Murat Arıburnu, Fikri Rutkay, gibi isimlerdir.
Bunlarla beraber önceki tiyatrocular döneminin özelliklerini sürdüren bir grup
sinemacı da yönetmenliğe başladı. Kani Kıpçak, Ferdi Tayfur, Hadi Hûn, Talât
Artemel, Sami Ayanoğlu, Kadri Ögelman, Mümtaz Ener, Cahit Irgat, Suavi Tedü,
Cahide Sonku bu yönetmenlerdir. Bunlara 1945’ten sonra tiyatroculuktan gelmeyen
ama aynı özelliklerde filmler yapan Vedat Örfi Bengü ve Seyfi Havaeri de katılmıştır.
Tiyatro etkisinden yeni kurtulmaya başlayan sinemamız, bu kez de Mısır filmleriyle
gelen müzikli melodramların etkisine kapılmıştır. Türk yapımcıların önce dublaj ve
Türkçe şarkılarla gösterimini yaptıkları Mısır filmlerinin yerini kendi çektikleri şarkılı
melodramlar almaya başlamıştır.
Bu dönemde Faruk Kenç, filmleri sessiz olarak çekip sonradan seslendirilmesi
yöntemini bulmuştur.

Kahveci Güzeli (1941) – Münir Nurettin Selçuk

Savaş döneminde sinema ekipmanlarının ve ham filmin azlığı, bu yüzden de pahalı
olması ve yapımcı şirket sayısındaki yetersizlik genç yönetmenlere film yapma
konusunda engeller yaratmıştır. Onlar da filmleri sessiz çekip sonradan seslendirme
yöntemini benimsemişlerdir. Böylece amatör oyuncular filmlerde rol alabilmiş ve sesli
çekimin prova süresinden tasarruf edilmiştir. 1980’lerin sonuna Türk Sineması’nda
dublaj yöntemi devam etmiştir.

Geçiş Dönemi’nde 1946’da sinemanın çeşitli alanlarından ‘Yerli Film Yapanlar
Cemiyeti’ni kurmuşlardır.
biçimde eğilmişlerdir.

Sinemanın o günkü durumu ve sorunlarına gerçekçi

Devletin koruma önlemleri alması, vergi indirimi yapması ve sinema çalışanlarının
telif haklarını tanıması isteklerini iletmişlerdir. 1948’de biletlerden alınan vergi
indirilmiş ve sinemacılık daha karlı hale gelerek çekilen film sayısı artmıştır.

Şehir

Kapalı Salon

Koltuk Sayısı

İstanbul

39

23.450

İzmir

8

5.600

Ankara

6

5.300

Diğer Şehirler

156

65.400

Toplam

209

99.750

Kapalı Sinema Salonlarının Yapısal Dağılımı (1948)

Şehir

Açıkhava Salonu

Koltuk Sayısı

İstanbul

9

6400

İzmir

0

0

Ankara

0

0

Diğer Şehirler

10

5.450

Toplam

19

11.850

Açık Sinema Salonlarının Yapısal Dağılımı (1948)
Geçiş Dönemi’nde sinemaya başlayarak Sinemacılar Dönemi’nde ustalıklarını
gösterecek olan çok sayıda oyuncu, görüntü ve ses yönetmeni yetişti.

Ancak Geçiş Dönemi yönetmenleri kendi zamanlarında ortaya önemli eserler
çıkaramadıkları gibi, 1950’den sonra da yapabildikleri yeni yönetmenlerden en usta
olanları taklit etmek ya da onların etkilerinde kalan filmler yapmak oldu.
Bu dönemin yönetmenleri, her ne kadar tiyatrocuların etkisinde kalmış olsalar da,
eğitim, yetişme ve düşünme tarzı bakımından 1950’den sonraki çağın sinemacılarına
daha yakın duruyorlardı.
Bu durum tiyatrocuların tamamıyla azınlıkta kalıp piyasadaki üstünlüklerini
kaybetmesini sağlamıştır.
Geçiş Dönemi’nde, Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname
çıkarılmıştır. 1939’da çıkarılan bu Nizamname bir sansür tüzüğüdür.
Bu kanun sinemacıların filmlerinin sansürlenmesi çekincesiyle sürekli oto sansürlü bir
çalışma sisteminde ürün vermelerine neden olmuştur. Böylece film içerikleri
kısırlaşmış, sinemada özgür ve eleştirel yaklaşımların gelişmesini önlemiştir.

2. SİNEMACILAR DÖNEMİ-2(1950-1970)

Türk Sinemasında Tiyatrocular ve Geçiş Dönemlerinden sonra, 1950’li yıllarda
'Sinemacılar Dönemi’ başladı.
Bu dönemde Türk Sineması artık sinema dilini öğrenmiş ve kendine özgü bir sinema
ortamı, çekim ve gösterim düzeneği oluşturmuştur.
Sinema salonları, film yapım ve dağıtım şirketleri, laboratuvarları ve çalışanlar ile
ticari anlamda bir sinema sistemi oluşmuştur.
Sinemacılar Dönemi 1950’li ve 1960’lı yıllar olmak üzere ikiye ayırarak ayrı ayrı ele
alan sinema tarihçileri olmuştur.

1950’li Yılların Türkiye’sinde Sinema

Türk Sineması’nda 1950’li yılların ilerisini açıklayacak bir kilit dönem olduğu ifade
edilir. Giovanni Scognamillo, 1949-1959 dönemini anlatım açısından bir
sinemalaştırma, sinema yapma dönemidir. Seyirciye sürekli yakın olan, seyirciyle arz
talep ilişkisine girme sürecine ulaşmaya çalışan bir sinema olduğunu ifade etmiştir.
Nijat Özön de bu dönemden; sinema terimleriyle düşünülen, sinema dili ile anlatma
çabalarının ilk örneklerinin verildiği yıllar olarak bahseder. Özellikle 1955-1960’lı
yıllarda Türk Sinemasının başlangıcından itibaren yapılanların kat kat aşıldığını
anlatır. Yine bu dönemde sinema eleştirisi, başlamış, ciddi sinema yazıları yazılmaya
başlamıştır.
Dönemin eleştirisini yapanlar ise, sinemayı olumsuz etkileyen ekonomik sıkıntılar,
demokrasi eksikliği ve gerici akımları vurgulamaktadırlar. Çürük temellere dayanan
bir sinema endüstrisinin oluşması, sinemacı yetiştirme konusunun ele alınmaması
usta-çırak ilişkisi içinde yetişen bir kuşak oluşturdu. Bunlar arasında bazı yönetmenler
kendi sinema dillerini kurmak için çabaladılar.
Sinemanın büyük yatırım gerektirmeyen bir kazanç kapısı olduğunu gören yatırımcılar
Yeşilçam Sokağı ve çevresine film şirketleri doldurdular. Sanat birikimi veya kaygısı

olmayan yapımcılar el yordamıyla çekilen bir sinemanın ortaya çıkmasını sağladılar.
Bu tür filmlerde, minare, ezan, mevlüt, mezarlık gibi dinsel öğeler, zengin kız-fakir
erkek, kötü yola düşenler, namus cinayetleri, aldatılan eşler filmlerin yaygın öğeleri
oldu. Yeşilçam’ın bu "Masal anlatmaya" dayanan kimliğini zorlayan girişimler,
1960'tan sonra görülecektir.
Sinemanın büyük yatırım gerektirmeyen bir kazanç kapısı olduğunu gören yatırımcılar
Yeşilçam Sokağı ve çevresine film şirketleri doldurdular. Sanat birikimi veya kaygısı
olmayan yapımcılar el yordamıyla çekilen bir sinemanın ortaya çıkmasını sağladılar.
Bu tür filmlerde, minare, ezan, mevlüt, mezarlık gibi dinsel öğeler, zengin kız-fakir
erkek, kötü yola düşenler, namus cinayetleri, aldatılan eşler filmlerin yaygın öğeleri
oldu. Yeşilçam’ın bu "Masal anlatmaya" dayanan kimliğini zorlayan girişimler,
1960'tan sonra görülecektir.
1950’lerde yüzünü Amerika’ya dönen bir Türkiye söz konusudur. Bu dönemde
magazinsel söylemin ve tüketim kültürünün yaygınlaştığı bir ortamda sinema da
bundan etkilenmekte ve bu kültürün yeniden üretilmesinde etkili olmaktadır.
1948 yılındaki vergi indirimi sayesinde çok sayıda film şirketinin kurulması, çekilen
film sayısını, dolayısıyla yeni yönetmen, oyuncu ve teknik çalışan sayısını artırmıştır.

Yıl

Yerli Yapımevi Sayısı

1950

5

1951

10

1952

9

1953

10

1954

15

1955

17

1956

12

1957

21

1958

18

1959

9

Toplam

126

Yıllara Göre Yerli Yapımevi Sayıları (1950-1959)
Bu dönemde halkın beğeneceği kolay anlaşılan, aile filmleri, aşk filmleri, melodramlar
hızla üretilmiştir. Senarist ve yönetmenler filler çoğunlukla yapımcıyı memnun ederek
piyasadaki yerlerini sağlamlaştıracak filmler çekerler. Bu filmlerin büyük bölümü her
türlü izleyiciye hitap edecek şekilde yapılmıştır.
Uzun dua ve ezan sahneleri, erkekler için uzun pavyon ve göbek dansları, kadınlar ve
genç kızlar için platonik aşk sahneleri, çocuklar için, komik aşçı ve hizmetçilerin
düştükleri gülünç sahneleri aynı filmde art arda yerleştirilmektedir. Bu dönemde
yaygınlaşan magazin dergileri sinemaya da geniş yer ayırmaya başlamıştır.
Düzenlenen yarışmalarla Yeşilçam Kral ve Kraliçeleri seçilmiş, yeni film yıldızları
yaratılmıştır.
Çok sayıda film çekilmeye başlanması konu sıkıntısına da yol açmış, bunu aşmak için
ya popüler yabancı filmler Türkiye ortamına uyarlanmış ya da çok satan piyasa
romanlarından sinemaya uyarlamalar yapılmıştır.

Tüketimi özendiren hizmetçili, lüks otomobilli, büyük konaklarda ya da lüks apartman
dairelerinde geçen varlıklı yaşam biçimlerinin güzel ve yakışıklı karakterler üzerinden
anlatıldığı filmler bu dönemde çok yaygınlaşır.

Yıl

Yerli Film Sayısı

Yabancı Film

Toplam

Sayısı

İzleyici

1950

23

229

11.822.000

1951

31

201

12.268.000

1952

50

240

14.315.000

1953

52

308

15.372.000

1954

51

323

20.615.000

1955

57

324

21.350.000

1956

49

317

23.500.000

1957

63

424

25.684.000

1958

59

253

28.123.600

1959

95

246

25.161.000

Yıllara Göre Yerli ve Yabancı Film ve İzleyici Sayıları (1950-1959)

1960’li Yılların Türkiye’sinde Sinema
1961 Anayasası’nın sağladığı ortam ile ilişkili olarak bu dönemde toplumsal ve
yönetimsel eleştirilerin yapılabildiği sanat ürünleri üretilip dağıtılmaya başlamıştır.
1950’lerde başlayan halk-sinema yakınlaşması 1960’lı yıllarda da devam etmektedir.
Halkın sevdiği konular sevilen yıldız oyuncularla alışılmış kalıplarla çekilmiş,
toplumun her kesimi tarafından beğeni ile izlenmiştir. Bu yıllarda renkli filmler de
yaygınlaşmaya başlamıştır.

Yıl

Film Sayısı

Siyah/Beyaz

Renkli

1960

68

68

0

1961

116

116

0

1962

127

127

0

1963

125

124

1

1964

178

177

1

1965

214

212

2

1966

238

238

0

1967

206

173

7

1968

117

153

24

1969

229

173

56

1970

225

147

78

1971

266

128

138

1972

298

142

156

1973

208

30

178

1974

188

6

182

1975

225

0

225

Yıllara Göre Siyah-Beyaz ve Renkli Film Sayıları (1960-1975)

Yazları açık hava sinemalarının da eklenmesiyle her mevsimde ülkenin birçok
köşesindeki sinemalar izleyicilerle dolmaktadır. Çekilen film sayısı daha da artarak
talebi karşılamakta zorlanır olmuştur. 1950-1960 arasında sinema dilini öğrenen ama
bunu yüzeysel konularda harcamak zorunda kalan sinemacılar, o döneme kadar zorla
ve baskıyla önlenmeye çalışılan önemli sorunların birçoğunu işleme fırsatı bulmuştur.
Yıl

Yeni Yapımevi

1960

15

1961

23

1962

20

1963

15

1964

22

1965

25

1966

30

1967

25

1968

18

1969

31

Toplam

224

Yıllara Göre Yeni Yapımevi Sayıları (1960-1969)

Bu yıllarda sinemacılar için nasıl anlatmak sorunu çözülmüş ve neyi anlatmak
gerektiği sorunu ortaya çıkmıştır. Böyle 1960 öncesi yönetmenleri ile 1960’ta film
yapmaya başlayan yönetmenlerin çoğu toplumsal sorunlara el atmaya başladılar.
Böylece 1960-1965 arasında Türk Sineması’nda ilk kez toplumun sorunlarını perdeye
yansıtmaya çalışan bir dizi film çekildi.
‘Toplumsal Gerçekçi’ olarak adlandırılan bu filmler her ne kadar sayısal olarak bir
akım oluşturacak kadar çok olmasa ve Yeşilçam’ın anlatım dilinden kökten bir ayrılık
göstermese de sinemanın eğlencenin ötesinde, gerçek sorunlar üzerine de kafa yoran
bir araç olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
Bu dönemin sinemasına dair en öne çıkan özelliğin “sinema üzerine düşünce üretmek”
olduğu ileri sürülür. İlk defa sinemanın içinde bulunan gençler; ‘sinema neyi
anlatmalıdır?’, ‘nasıl anlatmalıdır?’, ‘Türk Sineması nasıl olmalıdır?’, ‘Bize özgü
filmler olabilir mi?’ gibi sorular etrafında tartışmalar üretmişlerdir.
Bir takım ortak görüşler çerçevesinde gruplaşmalar olmuş ve bu gruplar Türk
Sinemasına dair kuramsal yaklaşımlar ortaya koymuştur. Kuramsal olarak ortaya
atılan tartışmalar filmlerde çok etkili olarak uygulanamasa da sinemacıların yaptıkları
filmler üzerine kuramsal tartışmalar da yapmaları bu dönemin sineması açısından
değerli görülmektedir.
Özünü her grubun siyasi eğiliminden alan üç kuramsal yaklaşımdan söz edilebilir.
Bunlar: ‘Ulusal Sinema’, ‘Milli Sinema’ ve ‘Devrimci Sinema’dır.

Ulusal Sinemacılar
Ulusal Sinema’nın öncüsü daha sonra bu görüş doğrultusunda filmler de yapacak olan,
o dönemin film eleştirmeni Halit Refiğ’dir.

Refiğ, Osmanlı’nın gelişim yapısı ve üretim tarzının Batı’nınkinden farklı olduğunu
savunan toplumsal tezlerden etkilenmiştir.
Sinemaya dair fikirlerini daha sonra yazdığı Ulusal Sinema Kavgası adlı kitabında
geniş olarak anlatmıştır. Buna göre Türk sinemasının Türk toplumunun değerlerine,
köklü geçmişine ve geleneksel sanatlarına dayanması gerektiğini savunmuştur. Ortaya
koyduğu bu teze en uygun olarak gösterilen filmi ‘Haremde Dört Kadın (1965)’ olarak
ifade edilir.

Haremde Dört Kadın (1965)

Milli Sinemacılar
Milli Sinema’nın öncüsü ise Yücel Çakmaklı’dır. Türk toplumu-nun dinsel yapısı göz
önüne alınarak film yapılması gerektiğini savunmaktadır.

Müslüman kimliği ön plana çıka. Müslüman kimliği ön plana çıkarılarak, İslam
anlayışının sinema aracılığıyla da yaşamın her alanına yerleşmesi öngörülmektedir.

Birleşen Yollar (1970)

Devrimci Sinemacılar

1965’te kurulan Sinematek Derneği çevresinde toplanan, ülkemizde ticari
gösterim şansı bulamayan Avrupa ve Dünya sanat sinemasına ait özgün örneklerin
gösterimini yapan; sinema ve kapitalist sistem üzerine eleştirel yaklaşımlı konuşma ve
toplantılar düzenleyen grup, Devrimci Sinema tezini savunmuştur.

Bu dönemin sinemasındaki düşünsel boyutun dışında, ticari anlayışla filmlerin
üretildiği Yeşilçam Sineması da üretimlerini artırarak sürdürmüştür. 1960’lı yıllarda

konu eksikliğini aşmanın bir yöntem olarak sevilen bir filme devam filmleri çekilerek
Türk Sineması’nda furya filmleri ortaya çıkmıştır. Ayşecik, Cilalı İbo, Turist Ömer,
Şoför Nebahat, Küçük Hanımefendi bu fillere önek olarak gösterilebilir.

Ayşecik

Şoför Nebahat

Turist Ömer

Cilalı İbo

Bu yıllarda tür filmi olarak adlandırabilecek fantastik filmler, western filmleri,
müzikal olmayan ama müzikli filmler ile güldürü ve melodramlar da piyasada ağırlıkla
tercih edilen yapımlardır.
1960’larda daha sistemli bir yapım-dağıtım ağı oluşmuştur. 1960’ların başında
Anadolu’da sinema salonları yaygınlaşmaya başlayınca ‘Bölge İşletmeciliği’ adında
bir sistem kurulmuştur.

Yıl

Salon Sayısı

Toplam Seyirci Sayısı

1960

183

25.246.000

1961

180

25.190.000

1962

186

31..500.000

1963

191

41.218.000

1964

222

38.961.000

1965

247

41.627.000

1966

270

50.542.000

1967

275

50.603.000

İstanbul’da Salon ve Seyirci Sayıları (1960-1967)
Bu yıllarda devletin desteklediği Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi film
şenlikleri yapılmaya başlandı. Bu dönemde daha önce Türkiye Film Rejisörleri
Derneği’ni de kurmuş olan Metin Erksan, Türkiye Sinema İşçileri Sendikası’nı
kurmuştur.
Çoğunluğu popüler ve magazinsel olan dergilerde sinema konusunda haber ve yazılar
çıkmaya başlamıştır.

Yıl

Yerli Film Seyirci

Yabancı Film Seyirci

Sayısı

Sayısı

1966

27.982.000

22.560.000

50.542.000

1967

28.021.000

22.582.000

50.603.000

Toplam
Seyirci Sayısı

İstanbul’da Yerli ve Yabancı Film Seyircisi Sayıları (1960-1967)

Sinemacılar Dönemi’nin en önde gelen yönetmenleri Lütfi Ömer Akad, Atıf Yılmaz
Batıbeki ve Metin Erksan’dır.
Her üç yönetmen de kendinden sonraki çok sayıda sinemacıyı etkilemişlerdir.
Günümüz sinemasının ve geleceğin sinemasının geçmişten gelen yapı taşları olarak
görülmektedirler.

Tiyatro ile sinemanın birbirinden
keskin çizgilerle ayrılmasını sağlayan
ilk film Lütfi Ömer Akad’ın 1949
yapımı ‘Vurun Kahpeye’ idi.

Bunun ardından çektiği, 1952 yapımı ‘Kanun Namına’ filmi ile Akad’ın Sinemacılar
Dönemi’ni başlattığı kabul edilir.
Akad’ın yetişme çağı Geçiş Dönemi yönetmenlerine dayanıyordu ancak sinema
alanında kendi kendini yetiştirmiş bir yönetmendi.

Kanun Namına (1952)

Kısa bir memurluk hayatından sonra Sema Film, Lâle Film ve Erman Film
kurumlarında muhasebecilik ve prodüksiyon amirliği yaptı. Lise sırasında
iken tiyatro ve edebiyata merak saran ve Halkevlerinde Şakir Sırmalının
yanında sinema üretimi konusunda bir deneme geçirdikten sonra; Erman
Film'de çalışırken bir yönetmenin yarım bıraktığı bir filmi tamamlayarak
meslek hayatına atılmış oldu.

Firma sahibi Hürrem Erman ve oyuncu Sezer Sezin ondaki yetenekleri
sezerek, Halide Edib'in ünlü romanından çevirmeyi tasarladıkları "Vurun
Kahpeye" filminin yönetmenliğini üstlenmesini sağladılar.
Bir yönetmenin ilk filmi olarak "Vurun Kahpeye", emsalsiz bir başarının
kanıtı olacak değerde bir film olarak görüldü.

Vurun Kahpeye (1949)
Kız öğretmen Okulu’ndan çıkarak bir Anadolu kasabasına çalışmaya gelen ve milli
kuvvetlere yarayacak bilgi toplamak suretiyle savaşla ilgili görevleri de üstlenen
Kuvay-ı Milliyeci Aliye öğretmenin düşman eline geçmesi, yaptığı fedakârlıklar ve
gerici kişilerin iftirasıyla linç edilmesi gibi hareketli olayları ve değişik tipleri anlatan
film bir ilk eser olarak oldukça başarılı bulunmuştur.
Bu başarılı çıkıştan sonra, Tahir ile Zühre ve Arzu ile Kamber adlı iki ticari aşk öyküsü
çeken Akad, bu filmlerle sinema deneyimini geliştirmiştir.

Ama Akad'ın yeteneğini en iyi ortaya
koyan film, onun bu dönemki başyapıtı
sayılan "Kanun Namına"dır, 1924
yılından beri film yapımcılığını terk
etmiş bulunan Kemal Film Kurumu,
yeniden yapımcılığa girişince Lütfi
Akad’la çalışmayı tercih etti ve Akad
bu filmini Kemal Film adına çekti.
"Kanun Namına”nın konusu II. Dünya
Savaşı’nı izleyen yıllarda İstanbul'da
gerçekten yaşanmış bir olaya dayanıyordu.

Genç bir tornacı ustasının kıskançlığı yüzünden ev den kaçan karısını geri getirmek
üzere babasının evine git tikten sonra orada ortaya çıkan tartışmaya kendini kaptırıp
tabancasını çekerek işlediği üçlü cinayetten sonra dükkânına kapanıp polise karşı
durmasının hikâyesini veriyordu film.

Lütfi Akad bu filmle kamerayı sokağa taşımış; çekim ve kurgu bakımından son derece
hareketli ve gerilimli bir çalışma ortaya koymuştu.
"Kanun Namına"nın sinema öğeleriyle ve çoğunluğu tiyatro dışından oyuncularla
çevrilmiş ilk önemli Türk filmi olduğu ifade edilir.
Lütfi Akad bu dönemde, "Kanun Namına'dan sonra üzerinde durulmaya değer
filmlerin yanı sıra geçim derdiyle, Yeşilçam koşullarına uygun, sıradan filmler de
yapmıştır.
Çoğunluğunu Kemal Film adına çevirdiği bu filmlerin birçoğunun senaryosunu ya
kendi başına ya da Akad'la ortaklaşa Osman Seden hazırlamış, görüntü
yönetmenliklerini de Enver Burçkin ve Kriton İlyadis yapmıştır.
Osman Seden film çevirme yöntemlerini Lütfi Akad'dan öğrendikten sonra, kendi
firması Kemal Film‘e kendisi filmler çevirmiş; Akad da başka firmalara filmler
yapmıştır.

Akad'ın bu dönemdeki anılmaya değer filmleri; İpsala Cinayeti", (ya da ‘Altı Ölü
Var’), ‘Öldüren Şehir’, ‘Beyaz Mendil’, ‘Meçhul Kadın’, ‘Ak Altın’, ‘Meyhanecinin
Kızı’, ‘Zümrüt’ (ya da ‘Siyah Yıldızlar’), ‘Yalnızlar Rıhtımı’ ve ‘Üç Tekerlekli
Bisiklet’tir.
Tarım Bakanlığı’nın isteği ile 1964’te çektiği Tanrı’nın Bağışı Orman adlı belgesel
Akad için yeni bir dönemi başlatmıştır.
Lütfi Akad, bu filmden önceki dönemi için «film yapma dönemi» adını kullanmıştır.
Bu dönemde film yapma konusunda ne varsa denediğini, her filmin bir sonraki için
bir müsvedde çalışması görevi gördüğünü belirtir.

Hudutların Kanunu (1966)

1966 yılındaki ‘Hudutların Kanunu’ ile ise ‘sinema dönemi’nin başladığını belirtir. Bu
dönemde anlatacağı konu ve senaryo üzerine ayrıntılı çalışmalar yapmaya, gerçekçi
bir dil oluşturmaya önem vermiştir.
Özgün bir Türk Sineması ve sinema dili oluşturmaya çalışmıştır. Halk sanatlarında
olduğu gibi sinemanın da sade bir anlatım gerektirdiğini savunmuştur.

Akad’ın bu ikinci döneminde üçlemeleri dikkat çeker. Baştan üçleme olarak
düşünülmese de Hudutların Kanunu, Ana ve Kızılırmak-Karakoyun sonradan Köy
Üçlemesi olarak adlandırılmıştır.
Daha sonradan İmkânsız Aşklar ya da Kent Üçlemesi ile Göç Üçlemesi çekilmiştir.
‘Hudutların Kanunu’ filminin öyküsü Yılmaz Güney’e senaryosu ise Lütfi Akad’a
aittir. İstemeden de olsa kaçakçılık yapmak zorunda kalın Hıdır’ın öyküsünü anlatan
film, insan ilişkileri ve yaşam koşulları açısından gerçekçi fakat devlet – birey ilişkileri
konusunda gerçek dışı bulunmuştur. Onaran, bunu sansüre karşı alınmış bir önlem
olarak ifade eder.
Bu film hem eleştirmenler, hem de halk tarafından çok beğenilmiş, aynı zamanda iyi
bir kazanç da sağlamıştır. Kaçakçılığa ekonomik açıdan yaklaşan, yöre halkının
günlük yaşamını başarı ile ele alan, yalın bir sinema dil ve anlatımına sahip olan filmin
bu özellikleri onu belirgin kılar.

Hudutların Kanunu (1966)

1967’de çekilen Ana, kan davasından kaçan Karadenizli bir annenin hikâyesidir. Kan
davasının kötü ve anlamsızlığını anlatan Ana eleştirmenler tarafından çok
beğenilmiştir. Hudutların Kanunu ile Ana arasında paralellikler kuran yorumlar
yapılmıştır.
Köy üçlemesinin sonuncu olan Kızılırmak-Karakoyun da aynı yıl çekilmiştir. Öyküsü,
daha önce Nazım Hikmet’in iki halk öyküsünü birleştirdiği ve Muhsin Ertuğrul
tarafından çekilen 1947’de çekilen senaryoya dayanmaktadır. Akad gerekli
düzenlemeleri başarı ile yapıp iyi bir yapıt ortaya çıkarmıştır.

Kızılırmak-Karakoyun (1967)

Yarı destansı bir havada, Yörüklerin yaşamının ve folklorik öğelerin iyi incelenerek
çekildiği filmin, Anadolu’daki tefeci sermayenin oluşumunu işlediği ifade edilir.
1967’de Yılmaz Güney’in oynadığı, bir kiralık katili anlatan Kurbanlık Katil filminden
sonra Kent Üçlemesinin ilki ve en beğenileni olan Vesikalı Yarim’i çekmiştir. Bir
konsomatrise âşık olan evli bir erkeğin, önce kadın tarafından da sevilip, evli olduğunu

öğrenince aşkından fedakârlık etmesini yalın bir sinema diliyle anlatan duygusal bir
filmdir.

Vesikalı Yârim (1967)

Kader Böyle İstedi (1968), İstanbul’a üniversite okumaya gelen varlıklı bir ailenin kızı
ile bir taksi şoförü arasındaki aşkı anlatır.

Üçlemenin son filmi olan Seninle Ölmek İstiyorum (1969) varlıklı bir erkek olan
kocasıyla mutsuz olan bir kadının evlerine gelen bir mimar ile yaşadığı aşkı anlatır.
Lütfi Akad’ın son sinema filmleri olan Göç Üçlemesi; Gelin, Düğün ve Diyet Türk
sinemasının klasikleri arasında yer alan, konu ve anlatım yönünden gerçekçi
filmlerdir.

1973 yapımı olan ‘Gelin’ üçlemenin en başarılı filmi kabul edilir. Üç film de de başrol
oyuncusu olan o dönemin Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit için de bu filmler bir
dönüm noktası olmuştur.
Yozgat’tan İstanbul’un bir kenar mahallesine gelen, geniş bir ailede Hacı İlyas ve
oğullarının büyükşehirde tutunabilme mücadelesi anlatılmaktadır.
Zengin bir semtte market açma hayali ile mahallelerinde açtıkları bakkal dükkanından
artırdıklarıyla sermaye biriktirmeye çalışıp daha iyi bir hayatın hayalini kurarlar.
Meryem’in oğlu Osman’ın hasta olduğu ve zamanında ameliyat edilirse iyileşeceği
öğrenir. Ancak kayınpederi İlyas market parası biriktirdiği için çocuğun tedavisine
para vermez. Bir Kurban Bayramı günü çocuk hayatını kaybeder. Meryem bunu
üzerine evi ve kocasını terk ederek bir fabrikada iş bulur, kayınpederi namusunu
temizlesin diye oğlunu gönderse de kocası eşinin yaptığını doğru bulur ve ona katılır.

Gelin (1973)

Taşradan İstanbul’a gelen ailenin hayatı, bir belge film gibi işlenmiş,
ailenin maddi olarak gelişmesinin bedelini adeta bir kurban gibi ödeyen
çocuk ve annesinin onu kurtarma çabaları anlatılmıştır.
Akad’ın sade sinema dili, sabit kamerası ile derinlikli orta ve genel
çekimleri

öykünün

gerçekliğini

artıran

görsel

unsurlar

olarak

değerlendirilir.
Gelin filminin Türk Sinemasında kadına bakış açısı konusunda da oldukça
yenilikçi kabul edilir. Tip olmaktan sıyrılmış yaşayan, gerçek kadın
karakterleri olarak yansıtılmışlardır.
Aynı yıl çekilen üçlemenin ikinci filmi Düğün (1973)’de bu kez
kardeşlerini korumaya çalışan bir ablanın öyküsü anlatılır. Urfa’dan
İstanbul’a gelen bir ailenin sokak satıcılığı, eskicilik gibi işlerler yapmaya
çalışarak burada tutunmaya çalışma mücadelesi işlenir.

Düğün (1973)

Kızlar fabrikada çalışırken, evin küçük oğlunu okutmaya çabalarlar. Ticaretle uğraşan
erkek kardeşlerinin İstanbul koşullarına uyum sağlayamaması ve kızların başlık parası
uğruna büyük ağabeyi tarafından zorla evlendirilmesine karşı koyan abla ailenin
bütünlüğünü korumaya çalışır.

Kızlar fabrikada çalışırken, evin küçük oğlunu okutmaya çabalarlar. Ticaretle uğraşan
erkek kardeşlerinin İstanbul koşullarına uyum sağlayamaması ve kızların başlık parası
uğruna büyük ağabeyi tarafından zorla evlendirilmesine karşı koyan abla ailenin
bütünlüğünü korumaya çalışır.

Üçlemenin son filmi 1974 yapımı
Diyet’tir.

Köyden

kente

göç

edenlerin fabrikalardaki işçileşme
sürecini

ele

dönemlerde

almaktadır.
gelişen

Bu

sendika-

laşmanın etkileri de bu filmde
görülebilmektedir.

Fabrika

işçilerinin yeni kurulacak olan
sendikaya bakışlarını sergiler.

Fabrikadaki iş makinelerinin eski ve tehlikeli olduğundan, değiştirilmelerini isteyen
Hacer sendika tarafında, eşi ise patronun tarafındadır ve fabrikada sendikalaşmayı
önlemeye çalışır. Sonunda değişmesini engellediği makine kolunu koparır ve Hacer
de bu kolu patrona atar atar bunu diyet olarak nitelendirir.

Diyet sloganvari bulunan yönü bakımından üçlemenin en zayıf filmi olarak görülür.
Bu film Lütfi Akad’ın son sinema filmidir. Bundan sonra TRT için çeşitli televizyon
filmleri ve yarı belgesel nitelikli Dört Mevsim İstanbul adında İstanbul’u anlatan
filmler çekmiştir.
Sinemacılar Dönemi'ne bu dönemin ilk ve en önemli siması Lütfü Ömer Akad'la
girdikten sonra, dönemin öteki ünlü yönetmenleri; Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Osman
Seden, Memduh Ün başta olmak üzere Nevzat Pesen, Orhan Elmas ve Ertem Göreç
gibi yönetmenlere de değinilmelidir.

3. SİNEMACILAR DÖNEMİ(1950-1970)

Sinemacılar

Dönemi’nin bir başka

yönetmeni

olan

Batıbeki,

Atıf

Güzel

Yılmaz
Sanatlar

Akademisi’nde Mimarlık Bölümünde
resim sergileri açmış ve sinemaya ilgi
duymaya başlamıştır.

Sinema çevresinden edindiği arkadaşlıklarla asistan olarak başladığı film
çalışmalarına, Mezarımı Taştan Oyun filminin yönetmeni filmi yarım bırakınca
tamamlamak zorunda kalarak yönetmenliğe adım atmıştır. Yönettiği ilk film Kanlı
Feryat (1952)’dir.
Bir dizi piyasa romanı uyarlamalarını filme çekmiştir: Aşk Izdıraptır, Kadın Severse,
dağları Bekleyen Kız, İlk ve Son, Beş Hasta Var art arda çekilmiştir. Böylece Türk
sinemasında bir hayli tutulacak olan piyasa romanı uyarlaması geleneğini başlatmıştır.
Bu dönem Atıf Yılmaz’ın biçimsel olarak öne çıktığı zamanlardır. Onun sinema dilini
geliştirme öğrenme dönemi olarak ifade edilir.

1957 yılında çektiği ‘Gelinin Muradı’, Yılmaz için bir dönüm noktası kabul edilir. Bu
film ile ilk kez gerçek bir edebiyat eserinden uyarlama yaparak gerçekçi dönemine
giriş yapmıştır. Bu film Yılmaz’ın filmografisindeki ilk önemli filmdir.

Gelinin Muradı (1957)
Kurtuluş Savaşı’nı farklı bir yönden işlediği Bu Vatanın Çocukları (1958), Türk
Sinemasındaki diğer Kurtuluş Savaşı öykülerinin aksine duygu sömürüsü yapmayan
film, Gaziantep’ten Ankara’ya önemli gizli belgeler getiren iki çocuğun karşılaştığı
zorlukları anlatır.

Bu Vatanın Çocukları (1958)

1960’da ‘Yerli Film’ firmasını kurmuştur. Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı ve
toplumsal eleştiriler taşıyan bir güldürü filmi olan Dolandırıcılar Şahı’nı çekmiştir.
Kasaba ve köy filmlerine tekrar dönen Yılmaz, 1963’te kasaba yönetiminde geçen
çıkar çatışmalarını anlatan ‘Yarın Bizimdir’ ve erotizme farklı bir estetik katması
açısından değerlendirilen, Urfa’da geçen ‘Erkek Ali’ filmlerini çeker.

1964’te Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı’nı sinemaya uyarlar. Başarılı bir
uyarlama olarak görülmeyen film, gecekondu çevresindeki insanların yaşamlarını
müzikli bir anlatımla sergilemektedir.
1965’ten sonra görülen halk sineması, ulusal sinema görüşlerini desteklemiş ve bu
doğrultuda filmler yapmayı denemiştir.

1966

yılında

toplumsal

gerçekçilik akımının son
dönemlerinde,

petrolün

ulusallaştırılması temasını
işleyen toplumsal gerçekçi
bir film olan ‘Toprağın
Kanı’nı çeker.

1972’de kadını toplum içindeki gerçekliği ile ilk kez ele aldığı belirtilen ‘Utanç’ ve
daha sonra çektiği ‘Kuma’ ile de kadının toplumdaki yerini incelemiştir1977’de
çektiği ‘Selvi Boylum, Al Yazmalım’ ile kadın konusunu işlemeyi sürdürmüş ve 1980

ve 1990’lı yıllarda yapmaya devam ettiği filmlerle ‘kadın filmleri yönetmeni’ olarak
bile anılmıştır.

Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977)

Güncel olaylardan da yararlanan Yılmaz,
dönemin ünlü televizyon programlarından
faydalanarak yaptığı ‘İşte Hayat’ (1975),
1976’da gazeteler ile sermaye ilişkilerini
incelediği

‘Mağlup Edilemeyenler’ ve

çevre kirliliğini anlattığı ‘Tuzak’ filmlerini
bu anlayışla çekmiştir.

Metin Erksan, sinemamızın
en kendine özgü ve ilgi çekici
yönetmenlerinden

biridir.

Çanakkale'de doğan, İstanbul
Edebiyat

Fakültesi

Sanat

Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

Metin Erksan daha üniversite öğrenimi sırasında sinema ile ilgilenmeye başlamış; bazı
yayın organlarında sinema ile ilgili yazılar yazmıştı. Bir yandan da Dünya gazetesinde
sinema eleştirileri yapıyordu.
1950 yılında Atlas Film adına Yusuf Ziya Ortaç’ın ‘Binnaz’ adlı eserini
senaryolaştırmıştır. Ancak bu film dokuz yıl sonra Mümtaz Yener tarafından çekilir.
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun senaryosunu yazdığı ilk filmi olan Karanlık Dünya / Aşık
Veysel’in Hayatı’nı 1952’de 23 yaşında yönetir. Bu ilk filmine toplumcu ve gerçekçi
bir yaklaşımla başlamış ama hem istediği her şeyi gerçekleştirememiş hem de sansüre
maruz kalmıştır.
Bu filmde, Erksan’ın ilerde gelişecek üslûbundan parıltılar bulunmasına karşın, acemiliğin izlerine de rastlanıyordu. Aclân Sayılgan, Kemal Bekir ve Ayfer Feray’la
gerçekleşen film, Âşık Veysel'in görüntülerine de yer vererek yarı-belgesel bir hale
getirilmişti.

Bu filmde Erksan, toplumcu ve gerçekçi bir kaygıyla işe girişerek ilk otantik köy
filmini ortaya koymak istemişti.
Bu filmin ardından iki yıl daha sinema yazarlığı yapar. Atlas Film için Cingöz Recai
(1954), Yol Palas Cinayeti (1955), Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1957) gibi
ticari filmler çeker. Askerliği sırasında Ordu Foto Film Merkezi’nde Dünya Havacıları
Türkiye’de adında bir belgesel çekmiştir.
Askerden döndükten sonra 1958’de onun gerçek sanatını ilk sergilediği eseri olarak
ifade edilen filmi Dokuz Dağın Efesi’ni çeker. Film, Osmanlı Hükümetine isyan
ederek dağa çıkan Çakıcı Mehmet Efe’nin öyküsünü anlatır. Bu film de sansüre maruz
kalır. Hem görüntüler ile sinemasal dili hem de konu ele alışı özgün ve başarılı
bulunmuştur.

Dokuz Dağın Efesi (1958)

Tanınmış eşkıya Çakıcı Mehmet Efe’nin yaşamı üstüne olan Dokuz Dağın Efesi’nde,
Fikret Hakan’ın başrolü oynarken filmde Serpil Gül, Kadir Savun, Erol Taş, Hayati
Hamzaoğlu gibi oyuncular da yer almıştı.
Bu film, onun ilk yetkin yapıtı olarak da görülür. Ancak bu düzgünlüğün daha çok
geniş ölçüdeki yabancı etkilerden ileri geldiğini öne sürenler olmuştur.
Filmde Steinbeck’in bir senaryosundan Elia Kazan’ın Marlon Brando ile
gerçekleştirdeği "Viva Zapatardan, Fred Zinneman’ın Gary Cooper’la çevirdiği
"Kahraman Şerif" (High Noon)’inden izler bulunduğuna dair görüşler açıklayan
eleştiriler yapıldı. Bütün bu iddialara rağmen, Erksan’ın filminde Türk insanının
davranışlarını vurgulayan birçok sahneyi olanca tutarlılığı ile verdiği de inkâr
edilemedi.
1958’de çektiği Hicran Yarası melodramik bir dramdır. 1959’da Atilla İlhan ve Atıf
Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı Şoför Nebahat filmini yönetmiştir. Senaryoda babası
ölünce borçlarını ödeyebilmek için babasının arabasında şoförlük yapan genç kıza
ağırlık verilmişken, yönetmen bu şoförlerin yaşamına ve birbirleriyle olan ilişkilerine
ağırlık vermiştir.

Şoför Nebahat (1959)

Türk Sineması için alışılmamış bir unsur olarak, erkeksi bir kadın kahramanın
yaratıldığı film izleyiciler tarafından çok tutulmuştur. Hatta o yıllarda çeşitli
yönetmenlerin tekrar çektiği bir Şoför Nebahat dizisi de oluşmuştur. 1950’li yıllarda
kendi dönemindeki yönetmenlere göre az sayıda film yapmıştır ama 1960’lı yıllarda
tecrübeli bir yönetmen olarak etkili filmler üretmiştir.
1960’da çektiği Gecelerin Ötesi ile hem kendisinin hem de Türk Sinemasının çok
önemli filmlerinden birisini ortaya çıkarmıştır. Yakın dönemin yönetim ideolojisini
eleştiren, o yılların yaygın söylemi olan ‘her mahallede bir milyoner yetiştireceğiz’
sözünü sorgulayan bir film yapar.

Gecelerin Ötesi (1960)
Aynı mahallede büyümüş, farklı meslekleri ve ilgileri olan bir grup tarafından yapılan
soygunun ya ölüm ya da hapis ile sonlanışı anlatılır. Yönetmenin önceki filmlerine
göre çok karakter üzerinden bir soygun eylemini anlatması, her karakterin toplumun
bir kesimini temsil ettiğini ve sosyal ve psikolojik durumunu göstermektedir.
Bu filmin ardından 1961’de yine bir çetenin serüvenini anlatan Mahalle Arkadaşları’nı
çekmiştir. Bu filmde sorumsuz ve avare yaşamın hoşluğunu, zengin kız ile fakir
erkeğin aşkını, geleneklere bağlı babayı ele almıştır. Yine aynı yıl kendi
filmografisinde sıradan bir film olan Oy Farfara Farfara’yı çeker.

1962’de Yılanların Öcü filmiyle başarılı bir edebiyat uyarlaması ortaya çıkarmıştır. O
yıllarda Fakir Baykurt’un kitabı ve tiyatro oyunu önemli bir eserdir.

Film sansürden geçememiş fakat dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in özel
izniyle gösterilebilmiştir.

Yılanların Öcü, Köyün ortak malı olan köy meydanında Kara Bayram’ın evinin önüne
ev yapmaya kalkan Haceli ile Bayram ve Irazca Ana arasındaki mücadeleyi anlatır.

Film mülkiyet sorununu işlemektedir. Bayram rolünde Fikret Hakan, Irazca Ana
rolünde Aliye Rona çok iyi oyunculuk gösterirler. Görüntülerin güzelliği ve ele alınan
kişiliklerin başarılı bir şeklide tasvir edilmesiyle etkili bir köy filmi ortaya çıkmıştır.
Erksan, aynı yıl Çifte Kumrular ve Sahte Nikah gibi duygusal güldürüler çektikten
sonra, 1963’te önemli filmlerinden olan Acı Hayat ve Susuz Yaz’ı çeker. Acı Hayat
(1963), evlenmek isteyen ve ev arayan iki genç işçinin hayatını anlatır. Filmde işlenen
aşk ve intikam, arka plandaki toplumsal sorunlar ve eşitsizliklerle birlikte işlenmiştir.
Susuz Yaz ise Necati Cumalı’nın romanından uyarlanmıştır. Bu film, Türk
Sineması’nın kazanılan ilk uluslararası büyük ödülü olan 1964 Berlin Altın Ayı
ödülünü almıştır. Yine köyde geçen film bu defa su mülkiyeti konusunu işlemektedir.
Hülya Koçyiğit’in oynadığı ilk filmdir. Etkili görüntüleri, köy ortamındaki naif
cinselliği gösterişi ve özellikle Erol Taş’ın kötü karakteri canlandırışındaki başarı
filmin öne çıkan özelliklerindendir.
Filmde kırsal alanda yaşan insanların doğalmış gibi görünen çaresizliklerinin
sergilendiği filmde köylüler bir araya gelip suyu kesen Hasan’a karşı koyamayınca

suyu parasını ödeyerek almayı bile düşünürler.
Yönetmen su konusunda ülkede var olan bir sorunun da bu film yapıldıktan ve ödül
kazandıktan sonra hükümet tarafından çözüme kavuşturulduğunu ileri sürmektedir.
1969’da çıkarılan kanunla “Türkiye’de kimin tapulu mülkünden kaynak çıkıyorsa, o
kamunundur”, denilen yasa çıkarılmıştır.

1964 yılında çektiği ‘Suçlular Aramızda’ filminde de sınıflar arasındaki uçurumu
vurgulayarak zengin sınıfın eleştirisini yapmıştır.
1966’da Erksan, en kişisel ve kendine özgü filmi olarak görülen Sevmek Zamanı’nı
çeker. Filmde ‘surete âşık olma’ olgusuna odaklanılarak, görsel anlatımında Fransız
şairane gerçekçiliğinin izlenimlerini taşıyan, estetik olarak üst düzeyde bir anlatım
vardır.

Düşle gerçek çatışıyor, düşün gerçekleşmesi imkânsızlaşıyor. Zengin nişanlısıyla
evlenmeye zorlanan kız, nikâh günü gelinliğiyle kaçıp yalnız adama sığınıyor;
kendisini izleyen nişanlı da, onlar bir kayıkla kıyıdan uzaklaşırken, bir silâhla ikisini
de vuruyor.

Yağmurlu, gri atmosferi, Mengü Yeğin, kamerasıyla çok iyi yakalıyor. Böylece
rüyaların güzelliklerinden gerçek hayatın acılarına bir dönüşü getiren film, estetik
havasıyla şiirsel boyutlara ulaşıyor.” Bu filmin ardından çok önemli görülmeyen filmi
“Ölmeyen Aşk”ı çekmiştir.

Sonraki çalışması, en önemli filmlerinden kabul edilen, 1968'de çektiği “Kuyu”dur.
Filmin öyküsü Batı Anadolu köylerinden birinde gerçekten olmuş ve gazetelere de
geçmiş bir olaydan kaynaklanıyordu.

Aynı kişi tarafından üç kez kaçırılan bir kadının, kendisine su sağlamak üzere içine
kova düşmüş bir kuyuya inen erkeği, başına taşlar yağdırarak öldürmesinin ve kuyuyu
ağzına kadar taşla doldurduktan sonra gidip jandarmaya teslim olmasının öyküsüydü
bu. Erksan bu gerçek olayı kendi yorumuyla, sonunda kadının da intihar edişiyle
bitirerek etkili bir şekilde anlatmıştır.

Film, bazı eleştirmenlerce popülizmin
tipik bir örneği olarak değerlendirilirken;
kimilerince

de

filmin

başında

da

açıklanan Kuran’ın "Nisa” suresindeki
“Kadınlara İyi davranın“ âyetinin bir
yorumu ve emsalsiz bir plâstik çalışma
olarak kabul edildi ve 1969 Altın Koza
Film Şenliği’nde birincilik ödülü aldı.

Scognamillo film için, “bir kız kaçırma olayının dramatik yapısı içinde, Anadolu
kadının yüzyıllar boyu süren kurallara boyun eğme zorunluluğunu almak ister”
şeklinde yorum yapmıştır. Kuyu, görüntüleriyle üst düzey bir estetiğe sahiptir. Bu film
daha sonra Erksan’ın Yılanların Öcü ve Susuz Yaz’da anlatılan toprak ve su
mülkiyetini sorgulayan filmlerin tamamlayıcısı olarak, erkeğin kadın üzerindeki
sahiplik ilişkisini sorgulayan ve mülkiyet üzerine yaptığı üçlemenin son filmi olur.
1969-1973 arasında çok sayıda ticari film çeken Erksan, 1974’te William Friedkin’den
uyarladığı Şeytan ve 1976’da Shakespeare’den uyarladığı Kadın Hamlet-İntikam
Meleği de ilginç bulunan ama çok önemli eserleri arasında sayılmayan filmleridir. Son
filmi Sensiz Yaşayamam (1977) psikolojik durumları yansıtmayı amaçlayan farklı bir
filmdir. Hasta olduğunu öğrenip, kendisini öldürmesi için tuttuğu kiralık katiline âşık
olan kadının onun da kendisine âşık olduğunu öğrenince birlikte ölüme gitmek için
kiralık katilini de öldürmesini anlatır.
Çektiği filmlerde çok uç noktalardaki insan duygularını ele almasının yanı sıra
toplumsal sorunlara da değinmiş ve bunları fillerinde derinlemesine işlemiştir.

Bu yüzden de fillerinde sansürle ilgili sorunlar yaşamıştır. Filmlerindeki görüntü
estetiği ve çerçeveleme, özellikle siyah-beyaz filmlerindeki gölge-ışık kullanımları
Metin Erksan filmlerini diğerlerinden ayırır.
Türk sinemasındaki birçok yönetmen gibi onun da özgün eserleri olduğu gibi ticari
filmleri de vardır. Yine de Erksan'ın filmlerinin, Türk sinemasının "sinema sanatı"
kavramıyla bağdaşan ilk örnekleri olduğunu kabul etmek gerekir. Türk Sinema
Tarihi’nde kendisini Ulusal Sinemacılar içine sokanlar olsa da kendisi hiçbir kalıp
içinde değerlendirilmek istemediğini belirtmiştir.
Ertem Göreç'in Otobüs Yolcuları (1961) ve Karanlıkta Uyananlar (1964), Halit
Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Haremde Dört Kadın (1965), Duygu Sağıroğlu'nun
Bitmeyen Yol (1965), Lütfi Akad'ın Hudutların Kanunu (1966) adlı filmleri, Erksan'ın
öncülük ettiği toplumsal gerçekçi anlayışın başka örnekleri oldu.
Anılan filmlere gelince, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı Otobüs Yolcuları
başlarını sokacak bir ev edinmek isteyenlerin sömürülmesini engellemeye çalışan bir
otobüs biletçisinin (Ayhan Işık) çabasını konu edinirken, Karanlıkta Uyananlar
emekçilerin dünyasına eğilmeyi deneyen ilk Türk filmi oldu.

Otobüs Yolcuları (1961)

Karanlıkta Uyananlar (1964)

Senaryosunu yine Vedat Türkali'nin yazdığı ve başrolleri Fikret Hakan, Ayla Algan ve
Beklan Algan'ın üstlendikleri film, emekçilerin bilinçlenmesi, yabancı sermaye,
sendika, grev, aydın-işçi dayanışması gibi konuları şematik ama etkileyici bir
anlatımla aktardı. Gurbet Kuşları kırsal kesimden, "taşı toprağı altın" İstanbul'a göç
eden bir ailenin parçalanmasını konu edindi.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu filmlerin Yeşilçam geleneğinden ayrılan içerikleri
sinema yazarlarının iyi niyetli bir yaklaşımla "toplumsal gerçekçi" tamlamasını
kullanmalarına yol açmıştır. Yoksa, toplu bir hareket, bir akım söz konusu değildir.
Zaten bir akımın doğmasına ne ekonomik koşullar ne ülkenin sinema geçmişi, ne de
sinema adamlarının birikimi elverişlidir.

Gurbet Kuşları ve
Haremde Dört Kadın'ın
yönetmeni Halit Refiğ
(1934-2009) ilk
yönetmenlik denemesi
Yasak Aşk'ı (1961)
"Visconti, Freud ve
sürrealizm etkilerinin
birbirine karıştığı" bir
film olarak
değerlendirir.

Bir "ilk filmden" beklenmeyecek ölçüde düzgün olan bu filmi izleyen Seviştiğimiz
Günler (1961) İstanbullu üç genç kızın iş ve gönül ilişkilerini konu edinir.

Gurbet Kuşları (1964)

Senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı Şehirdeki Yabancı (1963) Zonguldak'ın kömür
ocakları ortamında bir gönül ilişkisini ele alırken, bir aydının kendi toplumuna
yabancılaşmasını da vurgular. Bir pilot üsteğmenle (Göksel Arsoy) bir ağa kızının
(Leyla Sayar) ilişkisinden yola çıkan Şafak Bekçileri (1963) kırsal kesim geleneklerini
eleştirmeyi de dener.

Şehirdeki Yabancı (1963)

Senaryosunu Kemal Tahir'in yazdığı Haremde Dört Kadın ise Abdülhamit döneminde
bir paşa konağındaki yaşamı ele alırken, geçmişle günümüz arasında benzerlikler de
kuran bir çağ filmi oldu. Kırsal kesim kökenli altı delikanlının büyük kentte ayakta
kalabilme mücadelesini konu edinen Bitmeyen Yol, hem içeriği hem de anlatımıyla,
dönemin bugün de ilgiyle izlenebilen sayılı filmlerinden biridir.

Bitmeyen Yol (1965)

Yılmaz Güney'in başrolü oynadığı ve eleştirmenlerce aşırı bir övgüyle değerlendirilen
Hudutların Kanunu ise güneydoğu insanını kaçakçılığa zorlayan feodal koşulları,
yönetmenin durağan anlatımıyla aktarır. Bu arada, Fransa' da sinema öğrenimi gören
Atilla Tokatlı'nın, başrolü Ulvi Uraz'ın oynadığı, Fransız sineması etkileri taşıyan filmi
Denize İnen Sokak'ın (1960) seyircinin hiç ilgi göstermediği deneysel bir çalışma
olduğunu belirtmek gerekir.
Daha sonraki yıllarda, yine Fransa'da sinema öğrenimi gören Alp Zeki Heper'in
yönettiği Soluk Gecenin Aşk Hikâyeleri (1966) de aynı yazgıyı paylaşacaktır. Senaryo
yazarlığından sonra yönetmenliği de deneyen öykü ve roman yazarı Tank Dursun K.
ise ilk filmi Aramıza Kan Girdi (1962) ile başarılı bir serüven filmi örneği verdi.
Kelebekler Çift Uçar (1964) gibi duyarlıklı bir film de çeken yönetmen ne yazık ki,
yönetmenlik serüvenini erken noktaladı.

Memduh Ün birçok sıradan
filme imza attıktan sonra, o
yıllar Türk sinemasının en
önemli filmi sayılan Üç
Arkadaş'ı

(1958)

yönetti.

Film, gözleri görmeyen bir
genç kıza (Muhterem Nur),
üç

arkadaşın

vermesini

konu

destek
edinir.

Gözleri görmeyen kız, Yeşilçam sinemasının sık kullandığı bir melodram öğesidir.
Üç Arkadaş, masalsı bir öykü anlatsa da, sıradan insanların dünyasını ve yaşadıkları
ortamı verirken oldukça gerçekçi gözlemler getirir. Senaryosunu Orhan Kemal'in
yazdığı Avare Mustafa (1961) ile E. Morris'in oyunundan uyarlanan Kırık Çanaklar
(1960), Memduh Ün'ün bu dönemde öne çıkan başka filmleridir.

Kırık Çanaklar (1960)

İstanbul'un bir kenar mahallesinde yaşayan yaşlı bir büyükbabanın küçük torunuyla
ilişkisinin ağırlık kazandığı Kırık Çanaklar, düzgün anlatımının yanı sıra,
büyükbabanın (Salih Tozan) oyunculuğuyla dikkati çeker. Ama Memduh Ün'ün piyasa
isteklerine ayak uydurma eğilimi ağır basacak, küçük oyuncu Zeynep Değirmencioğlu
ile Ayşecik (1960) dizisini başlatacaktır.
Ulusal sinema görüşünü Halid Refiğ’le
paylaşanlardan biri olan Duygu Sağıroğlu,
1932

yılında

Galatasaray

Trabzon'da

Lisesini

doğdu.

bitirdikten

sonra

Mimarlık Fakültesi’nde okudu. 1956’da
Küçük Sahne‘ye dekorcu olarak girdi.
Grafikerlik yaptı. Cep Tiyatrosunun ve
Tiyatrocular

Derneğinin

kurucuları

arasında yer aldı.
1959‘da Atıf Yılmaz'ın ‘Karacaoğİanın Kara Sevdası" filminde reji asistanlığını, başka
filmlerinin de dekorculuğunu yaptı. 1956’da "Bitmeyen Yol" ile yönetmenliğe
soyundu. Bu nu izleyerek çevirdiği filmler arasında "Ben Öldükçe Yaşarım", "Nuh’un
Gemisi", 'Vatan ve Namık Kemal", ‘Leyla ile Mecnun", 'Yanaşma", "Namus", "Satın
Alman Adam" ve "Korkusuz Cengâver" sayılabilir.
Sağıroğlu, en çok ‘Bitmeyen Yol" filmiyle kendini tanıtmış ve bugünkü Türk
sinemasının en önemli kaynaklarından biri olan bu film, onun başyapıtı olmuştur.
Senaryosunu da kendisinin yazdığı filmde Fikret Hakan. Erol Taş, Selma Güneri,
Tuncel Kurtiz, Aliye Rona ve Ayfer Feray rol almıştır.

Bitmeyen Yol (1956)
Filmde, İstanbul'a taşradan çalışmaya gelen gurbetçilerin karşılaştıktan önemli
sorunlar, bunların yanı başında barınma, doyum ve cinsel doyum sorunlarının nasıl
çözümlendiği; mevcut dayanışmaların kent yaşamının zorunluğu ile nasıl yozlaştığı;
bunların yanı sıra temiz bir aşk öyküsünün intiharla noktalanan acı sonucu sergilenir.

4. KARŞITLIKLAR DÖNEMİ(1970-1980)

1970’li yıllar Türk Sineması için ilginç bir dönemdir. Bir taraftan Yılmaz Güney ve
onun izindeki Genç Sinemacılar’ın ortaya çıkardıkları, gerçekçi olmayı hedefleyen, o
güne kadar yapılmamış sertlikte siyasal eleştiriler içeren filmler çekilmeye
başlanmıştır. Bu filmlerin yapımcılar tarafından finanse edilmek istenmeyen daha çok
yönetmenlerin kendi buldukları paralarla çektikleri ve söyleyecek sözü olan filmlerdir.
1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi, bunun ülkemize yansıttığı ekonomik sıkıntılar ve
halkın yaşadığı yoksulluk ile 1968’de test yayınlarına başlayıp 1970’ten itibaren de
ulusal yayınlara geçen televizyon, sinema izleyicisinin salonlardan çekilmesinin
sebepleri olarak görülebilir. Zamanla evlerin çoğuna girmeye başlayan televizyon
sayesinde günde birden çok film izleme olanağı sunmasıyla çok daha ekonomiktir.
Hem evden dışarı bile çıkmaya gerek kalmadan izleme imkanı sağlamaktadır hem de
televizyonda yayınlanan yabancı dizi ve filmler, izleye izleye bıkılan ve iyice
özensizleşen Türk filmlerinden daha ilginç gelmektedir. Bunun yanında 1970’li
yıllarda toplumda ortaya çıkan ideolojik çatışmaların sokakları güvensiz hale
getirmesinin payı olduğu da öne sürülmektedir.
Böylece sinema salonlarından asıl izleyicileri olan kadın ve çocuklar televizyona
yönelmiştir. Bu gelişmeler sinema salonlarının boşalmasını ve ticari sinemanın krize
girmesini doğurmuştur. Yapımcıları her zaman kurtaran güldürü filmleri de sistemin
sürekliliğini sağlayamayınca, hedef kitlelerini değiştirmişlerdir. Böylece özellikle
göçle kentlere gelmiş erkek izleyiciye yönelik cinsel öğeler ve çıplaklıkların eklendiği
güldürü filmleri yapmaya başladılar.
1970’te renkli film sayısı da iki kat daha artmıştır. Bundan sonra yapımcılar renkli
filmleri ticari getiri umudu ile ağırlıklı olarak tercih etmeye başlar. Bu yıl Türk
Sinemasında çekilen filmler arasında, Halit Refiğ’in renkli sinemaskop çekip,
efektlerini İngiltere’de yaptırdığı Adsız Cengaver, Atıf Yılmaz’ın Aşktan da Üstün,
yine sinemaskop çekim yapan Orhan Aksoy’un Kezban Roma’da, Ertem Göreç’in
masal filmleri furyasını başlatan ve hasılat rekorları kıran Pamuk Prenses ve Yedi
Cüceler’i Bilge Olgaç’ın Linç’i, Çetin İnanç’ın Anadolu’da çok beğenilen yerli
westerni Çeko, Yücel Çakmaklı’nın Birleşen Yollar ve Yılmaz Güney’in

başyapıtlarından olan Umut bu dönemin başlangıç yılında çekilen farklı film türleri
olarak sayılabilir.

Yılmaz Güney
Bu filmlerin zıt kutbunda ise yaşanan sosyal ve
ekonomik gerçekliğe dair çekilen yapımlar vardır.
Yılmaz

Güney

1960’lı

yıllarda

Çirkin

Kral

filmleriyle kendini halka sevdirirken aynı zamanda
sinema dilini öğrenmiş ve film yapımında kendini
geliştirmişti. 1970 yılında çektiği Umut ile onun da
izleyici grubu değişmeye başladı.

Atıf Yılmaz ile tanıştıktan sonra onun 1958’de çektiği Bu Vatanın Çocukları filminin
senaryo çalışmalarına katılır ve filmin de başrol oyunculuğunu yapar. Buradaki
oyunculuğu ile dikkat çeker ve daha sonra Alageyik ve Tütün Zamanı filmlerinde de
başrol oyunculuğu yapar.
1966 ve 1967 yıllarında Lütfi Akad’ın çektiği Hudutların Kanunu, KızılırmakKarakoyun ve Kurbanlık Katil ile Atıf Yılmaz’ın Balatlı Arif ve Kozanoğlu
filmlerindeki oyunculukları dışındaki diğer rolleri, hep popüler filmlerdeki eli silahlı,
ezik ama saldırgan tiplerdir. 1966’da yine kendi oynadığı At Avrat Silah filmiyle
kamera arkasına geçerek yönetmenliğe de başlamıştır. Bu dönemde kendi çektiği
filmlerin yanı sıra başkalarının popüler illerinin senaryolarını da yazmıştır.
1968’de dikkate değer ilk filmli olan Seyyit Han’ın senaryosunu yazmış ve
oyunculuğunu da yapmıştır. Diğer filmleri gibi vurdulu kırdılı başlayan Seyyit Han
arkadaşının kız kardeşi Keje’ye âşık olur. Keje de onu sevmesine rağmen ağabeyi

Keje’yi Seyyit’e vermez. Yıllar sonra düşmanlarından kurtulup köyüne döndüğünde
Keje’nin düğünü yapılmaktadır.

Seyyit Han (1968)
Seyyit’in köye döndüğünü öğrenen Keje’ hala onu beklediğinden, kocası olan Haydar
bunu onuruna yediremez ve Seyyit’e bir oyun oynar. Seyyit bilemden Keje’yi vurarak
öldürür. Destansı bir anlatıma sahip olan filmde konuşmalar da şiirsel ve destansıdır.
Filmin sinemasal anlatımında Lütfi Akad etkileri görülür.
Bu filmin ardından birkaç piyasa filmi çekmiş ve diğer yönetmenlerin vurdulu kırdılı
filmlerinde oynayarak para kazandıktan sonra 1970’te Umut filmini yapmıştır. Bu
filmin yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncusu kendisidir. Türk Sinema Tarihinde
önemli bir yeri olan Umut, Adana’lı faytoncu Cabbar’ı anlatmaktadır.
Cabbar sıska ve yorgun atıyla yaşlı annesi, karısı ve beş çocuğunu geçindirmeye
çalışmaktadır. Faytonların yerini taksilerin alıyor olması ve Cabbar’ın faytonunun
kırık dökük olması nedeniyle artık para kazanamamaktadır. Bu nedenle umudunu Milli
Piyango biletine bağlar.

Umut (1970)

Bir gün atına bir otomobil çarpar ve atı ölür. Yeni bir at almak için borç para da
bulmaz. Tek çaresi arkadaşı Hasan’ın peşine takılıp define bulmaya çalışmak olur.
Hasan (Tuncel Kutiz) ve köyün hocasıyla birlikte define aramaya çıkarlar. Günlerce
hocanın dualarıyla fallarda gördüğü dibinde definenin bulunduğu kuru ağacı ararlar.
Sıcakta, aç susuz geçen aramaların sonunda hocanın gösterdiği yeri kazarlar.
Bulamayınca etrafını da kazarlar. Ama define yoktur. Cabbar çaresizlik içinde aklını
yitirir. Bu filmin belgesel niteliğinde ele alınan konusu, otobiyografiktir. Güney,
Umut’ta babasının özelliklerini ve kendi çocukluğunu anlatmıştır.

Umut, 2. Adana Film Şenliğinde (1970) en başarılı film, Yılmaz Güney en başarılı
senaryo ve erkek oyuncu ödüllerini de alırken, Fransa’da Grenoble Film Şenliğinde
jüri özel ödülünü kazanmıştır. 1971’de Cannes ve Berlin Uluslararası Film
Şenliklerinde gösterilmiştir.
Umut filmiyle Yılmaz Güney’in toplumsal gerçekçilik akımına bir canlılık getirdiği
ifade edilir. Kendinden önceki toplumsal gerçekçi filmlerden ayrılan nokta olarak;
hikâyenin geçtiği çevreyi yoğun biçimde belgesel olarak yansıtma çabasıdır. Bu
çabanın filme ‘yaşayan gerçeğin’ neredeyse olduğu gibi yansımasını sonuçlandıracak
güçlü bir etki katmaktadır.
Bunun yanında öyküyü olay karmaşıklığından kurtarıp yalın bir dille aktarması da öne
çıkan özelliğidir. Tek bir olayı anlatırken, bunu tamamlayan küçük olayları da aktarır.
Cabbar’ın bir noktadan başlayıp, başka bir noktaya giden yaşam kesitinin küçük
olaylara bölünüp bütünlenmesi etkilidir.

Küçük olaylar belgesel olarak yaşam gerçekliğini güçlendiren sahnelerle verilmiş
böylece dramatik yapı belgesel bir dille yansıtılma biçimine bağlı olarak kendiliğinden
gelişmekte ve yalın bir nitelik kazanmakta.
Yılmaz Güney de filmde anlatmak istediğini; “aldatıcı bir umudu anlatmak istedim.
Umut bizim hayatımızın bir parçasıdır. Ayağı yere basan bir insan, boş şeyleri hayal
edip umutlanmaz. Toplum belli bir düzeye ulaştığı zaman, insanlarda hayale dayanan
umutlar kalkar. Umut düzen bozukluğunun simgesidir.” diye açıklar.
Önceki filmlerine göre en belirgin farklarından biri de karakterinin bir kahraman
görüntüsü çizmenin tam karşısında, sürekli ezilen, savaşı baştan kaybetmiş yoksul bir
karakterdir. Kaderini kendisinin değiştirebileceğine inanmadığından hayalci bir
umutla ayakta kalır. O umudu da kaybedince bu çıkışsızlık karşısında aklını kaybeder.
1971 yılında yaptığı Yarın Son Gündür, üzerinde çok durulmasa da mesajını başarı ile
veren, simgesel anlatımlarla yüklü ve karikatürize edilmiş bir filmdir. Bu yıl, Acı,
Ağıt, Vurguncular, Umutsuzlar, Baba gibi filmleri çekmiştir.
Acı’da Çiçek Ali’nin, yanında çalıştığı ağanın isteği ile işlediği cinayetten cezasını
çekip köyüne döndükten sonraki pişmanlığını anlatmıştır. 1971 Adana Film
Şenliğinde Ağıt’tan sonra ikinci başarılı film ödülünü kazanmıştır.
Ağıt’ta ise Güneydoğu Anadolu’da kaçakçılık yapan Çobanoğlu’nun öyküsünü anlatır.
”Baba”da, patron tarafından yoksulluktan kurtarılacağı vaadiyle oğlu Koray (Kuzey
Vargın) yerine hapse girmeye ikna edilen; hapse girdikten sonra yardım göremeyen ve
hapisten çıkınca kızının ve oğlunun kötü yollara düştüğünü gören Cemal’in öyküsü
anlatılır.
Kızını genelevden kurtarır ve onu bu yola düşüren patronun oğlu Koray'ı öldürmeye
gider; onu öldürür ama kendisini de Koray'ın emrinde olan öz oğlu -babası olduğunu
bilmeksizin- öldürür.
Acı, Ağıt ve Baba filmlerinde Yılmaz Güney efsanesi devam etmektedir. Haksızlığa
uğrayan kahraman, silahı ile düşmanlarını öldürmekte, kendisi de vurularak
ölmektedir. Bu arada sınıfsal çelişkileri vermeyi amaçlasa da bireysellikten pek
kurtulamamıştır.

Yine de Güney’in oyun gücü filmlerinin başarısını ortaya çıkarmaktadır.
“Arkadaş'ta ise sosyeteye karışmış eski arkadaşı Cemil’i (Kerim Avşar) ziyaret eden
Azem (Yılmaz Güney), onun ahlâksız karısı Necibe (Azra Balkan)'nın cinsel ve
kendisine hayran olan baldızı (Melike Demirağ)’ın plâtonik bakımlardan ilgilerine
maruz kalır. Kendini kumara ve içkiye veren Cemil’e karısının durumunu anlatır;
Cemil ona inanmaz ve kendisine hakaret eder.
Azem'in misafirliği sona erer. Evden ayrılırken düzenlerini bozduğu için yüzünde
Necibe'nin tokalı patlar. O da evi ve kendisine hayran saf yürekli devrimci baldızını
istemeyerek terk eder. Uzaklaşırken duyduğu ikinci patlama sesi bir tabancadan gelir,
ölen ya da intihar edenin kim olduğunu anlayamadan uzaklaşır Azem.
Arkadaş ile iki kalıbın kırıldığı ifade edilmiştir. Birincisi sinemamızın asla
kurtulamadığı ve çoğu zaman melodrama kaçan klasik dram yapısı yıkılmış,
ikincisiyse kamuoyunda yıllardır oluşan Yılmaz Güney yanlış mitosunun yıkılmasıdır.
Birçok kimseye kopukluklar, karışıklıklar gibi gelen film yapısı bir çeşit izlenimler
bütünü olarak değerlendirilir.

1974’te

Yılmaz

Güney,

yazdığı

“Endişe"

adlı

Yumurtalık’ta

çekerken,

senaryosunu
filmi

Adana,

bir

tartışma

sonucu ilçe yargıçlarından birini öldürdüğü
için tutuklandı ve filmi Şerif Gören
tamamladı.

Hapisteyken senaryosunu yazdığı ‘’Sürü’’ adlı filmi sık sık hapishaneye giderek aldığı
yönergeye göre Zeki Ökten çekti. Film 29. Berlin Film Şenliğinde (1979) çeşitli
ödüller aldığı gibi, Türkiye'de Sinema Yazarları Demeği tarafından 'yılın en iyi filmi'
seçildi. Yılmaz Güney Dernek tarafından ‘'en iyi senaryocu". Zeki Ökten de "en iyi
yönetmen" olarak de değerlendirildi.

Sürü (1979)
Sürü bir destansı başarıya sahip olarak tarif edilmiştir. Filmde Güneydoğu
Anadolu’daki göçerlerin koyun sürüsünü satmak için Ankara’ya gitmeleri
anlatılmaktadır.
Göçerlerin yaşamı, tren yolculuğu ve Ankara bölümleriyle göze çarpan film
senaryodaki başarısının yanında Zeki Ökten’in yönetmenlik başarısını da
göstermektedir.
Anadolu’daki feodal ilişkilerin sona erip, kentleşmeyle birlikte, çağdaş kapitalist
ilişkilerle yüz yüze gelen insanların şaşkınlığını göstermektedir. İlk istasyondan son
Ankara istasyonuna kadar bu değişim aşama aşama gösterilmekte, son duraktaki
çelişkiler çok çarpıcı bir biçimde göz önüne serilmektedir.

Kullanılan görüntüler, çerçevelemeler, oyunculuk, akıcı ve yalın sinema dili, ele aldığı
insan malzemesindeki çeşitlilik bakımından etkili bir filmdir. Film 29, Berlin Film
Şenliğinde (1979) çeşitli ödüller aldığı gibi, Türkiye'de Sinema Yazarları Demeği
tarafından 'yılın en iyi filmi‘ seçildi. Yılmaz Güney Dernek tarafından ‘'en iyi
senaryocu". Zeki Ökten de "en iyi yönetmen" olarak değerlendirildi.

Yazdığı bir başka senaryo olan 'Düşman'
da

aynı

tarafından

yöntemle
filme

aynı

yönetmen

dönüştürüldü.

Bu

filmlerin hazırlık aşamalarında Zeki Ökten
ceza evinde olan Güney’i sık sık ziyaret
ederek

filmin

çekimi

ile

değerlendirmelerde bulunmuştur.

ilgili

Düşman, 30. Berlin Film Şenliği'nde (1980), film, "En iyi senaryo" Ödülü ve 'Jüri özel
Ödülü'nü kazandı. Sinema Yazarları Derneği'nce de 1981 yılının en iyi on filmi
sıralamasında üçüncü oldu.
1981 yılında Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı, Şerif Gören’in yönettiği ‘Yol’ ise
ayrı ayrı sorunları ve beklentileri olan beş mahkûmun cezaevinden izne çıkışlarını
anlatmaktadır.
1982 Cannes Film Festivalinde Costa Gavras’ın Missing filmi ile birlikte Altın
Palmiye ödülünü paylaşan film bir yıl sonra da Fransız eleştirmenlerinin ödülünü aldı.

Yol (1981)
Cezaevi ortamını ve 12 Eylül döneminde Türkiye ortamını genel olarak gösterdikten
sonra, bu beş mahkûmun peşinden giden kamera onların dramını ayrı ayrı gösterir.
Seyit Ali (Tarık Akan), hapisteyken karısının kendisini aldattığını öğrenmiştir. Hem
kendi hem karısının ailesi tarafından kadının öldürülüp namusunun temizlenmesi
beklenmektedir.

Karısını bir ahırda kapalı bulan Seyit Ali, onu sırtında taşıyarak karlı dağlardan geçirir.
Öldürmeye içi elvermez. Vicdanı ile töre arasında bocalarken kadın soğuğa
dayanamaz ve donarak ölür.
Mehmet Salih (Halil Ergün), karısını çok seven ama kayınpederi ve kayınvalidesi
tarafından korkaklıkla suçlanan ve karısıyla görüştürülmeyen bir karakterdir.

Yaptıkları ortak soygunda kayınbiraderini yaralı olarak bırakıp kaçmış ve ölmesine
neden olmuştur. Karısı ailesine rağmen kocasının yanında dursa da töre gereği küçük
kardeş Mehmet Salih’i öldürür.
Mevlüt (Hikmet Çelik) ise nişanlıdır. Nişanlısını görmeye gelir ama kızın ailesi onları
hiç yalnız bırakmaz. O da cinsel isteklerini gidermek için genelevlere gider.
Karısına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekleyen genç Yusuf (Tuncay Akça) ise izin
kâğıdını kaybettiği için ilk yol kontrolünde tekrar tutuklanıp cezaevine geri gönderilir.

Ömer de (Necmettin Çobanoğlu) köyüne vardığında jandarmaların vurduğu
kaçakçılardan birinin ağabeyi olduğunu görür. Başka bir kızı sevmesine rağmen töre
gereği yengesinin kocası olmak zorunda kalır. Atına binip, umutsuzluk içinde sürer.

Senaryosuyla bir Yılmaz Güney filmi, ama çekimleri ve oyuncu yönetimiyle Şerif
Gören imzası taşıyan Yol, sıkıyönetimin ülke üzerindeki baskı ve ağırlığını vurgular.
Bir yandan siyasal eleştiriler yaparken diğer yandan da törelerin, cahilliğin ve doğal
koşulların acımasızlığına terk edilen insanların dramını aktarır. Senaryonun bir roman
niteliğinde detaylı olması, görsel anlatım için büyük katkı sağlamış ve Şerif Gören’in
özellikle kar sahnelerinin çekimindeki ustalığı filmi doruk noktasına ulaştırmıştır.
Yol, elde ettiği Uluslararası başarıya rağmen uzun yıllar Türkiye’de gösterilemedi. On
sekiz yıl sonra ve Yılmaz Güney öldükten sonra filmin gösterimi Türkiye’de
yapılabilmiştir. Kurgusu düzeltilmiş, müziği yenilenmiş olarak yeni kopyasıyla
gösterime girmiş ve Güney’i tanıyamamış olan genç izleyicilerin de büyük ilgisiyle
karşılanmıştır.

Yılmaz Güney’in son filmi Duvar, 1983’te Fransa’da kendisi tarafından çekilmiştir.
Film 1981 yılının Ankara Merkez Cezaevi’nde geçmektedir. 12 Eylül darbesinin
birçok yönden ülkeyi büyük bir hapishaneye dönüştürdüğü ve cezaevlerindeki katı
uygulamaların daha da sertleştiği bir dönemdir bu. Kadınların, erkeklerin, siyasi
tutukluların ve 4. Koğuş olan çocukların olduğu bir hapishane geçer film.

Bu film de uzun yıllar yasaklı kaldıktan sonra 2000 yılında Türkiye’de gösterime
girebilmiştir. Film hem Yurtdışında hem de Türkiye’de karamsar bir film olarak
nitelendirilmiştir. Tuncel Kurtiz ve Ayşe Emel Mesçi dışındaki neredeyse bütün
oyuncular amatördür. Güney de bu filmde anlatmak istediklerinin çok azını
yansıtabildiğini ifade etmiş fakat başka filmlere geçebilmek için bu filmin çekilmesi
gerektiğini söylemiştir.

Duvar (1983)
Bu filmi çektikten sonra 1984’te kanserden ölmüştür.
Genel olarak sinemasını özetlemek gerekirse; 1960’lardaki Çirkin Kral tiplemesiyle
kendisini halka sevdirmiş, daha sonra sinemasal dili başarıyla kullandığı filmler
yazmış ve çekmiştir. Umut filmiyle Türk sinemasına yeni bir gerçekçilik anlayışı

getirmiş, sinemayı toplumun sorunlarını göstermek ve siyasal görüşlerini dile getirmek
için bir araç olarak görmüştür.
Türkiye’de siyasal sinema alnında adı ilk sırada anılan sinemacı olmuştur.
Senaryoları çeken yönetmenlerden yalnızca ikisi olan Zeki Ökten ve Şerif Gören,
sanatçının öz ve biçim özelliklerini aşırı didaktik ve aşırı politize olmadan yansıtmakta
başarılı olmuşlardır. Onu izleyen yönetmenler özellikle birtakım biçimsel
yaklaşımlardan ve anlatı çeşitlemelerinden yararlandılar; hem olaylara hem de çevre
ve insanlara yakından bakarak yalın bir dil kullandılar.
Lütfi Akad ve Metin Erksan’ın gerçeklik anlayışından başlamak üzere, Yılmaz Güney
sinemasını gerçekleştirenlerin yapıtlarıyla Türk Sineması daha nesnelleşmiş, daha
doğal ve yaratıcı olabilmek için kendini zorlamıştır. Bu gerçekçi anlatımı filmlerinde
sürdüren yönetmenler; Zeki Ökten, Şerif Gören, Yavuz Özkan, Erden Kıral, Ali
Özgentürk, Korhan Yurtsever, Tunç Okan, Ömer Kavur vd…

Zeki Ökten, 1941’de doğdu. Asistan olarak
girdiği sinemada Nişan Hançer, Lütfi Akad, Halit
Refiğ ve Atıf Yılmazla çalıştı. 1963 te ilk filmi
"Ölü Pazarı" ile yönetmenliğe başladı.
Değişik türlerde film yapan, 1975'ten sonra her
filmini özenle hazırlayan, inandığı, benimsediği
öyküleri gereksiz etkilerden arındırılmış, yalın bir
sinema anlatımıyla aktaran, önemli bir yönetmen
olarak tanındı.

Özellikle "Sürü" ile Türk sinemasının uluslararası düzeyde tanınmasında başı çeken
sinemacılardan biri oldu. ‘Düşman’la bu başarısını sürdürdü. Filmlerinin
senaryosunun yazımına da katılan Ökten, ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı.

Önemli filmlerinin arasında "Kadın Yapar", "Ağrı Dağının Gazabı", "Bir Demet
Menekşe", "Bitirim Kardeşler", "Askerin Dönüşü", "Boşver Arkadaş", "Pisi Pisi",
"Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Sürü", "Düşman" sayılabilir.

Şerif Gören, 1944 yılında İskeçe (Yunanistan)'de doğan Şerif Gören, lise öğrenimini
terk ederek sinemanın için de yetişme yolunu tutmuş yönetmenlerdendir.

İlk kez Erman Film Stüdyolarında
kurgucu

olarak

laboratuvar

çalışmaları yapan Gören, Yılmaz
Güney’in yarım bıraktığı 'Endişe"
(1974) ile yönetmenliğe başladı.

İlk filminin uyandırdığı ilgi daha sonra "Köprü" ve "Deprem" filmlerine imzasını
atan Şerif Gören, 12. Altın Portakal Film Şenliği'nde (1975) ilk filmiyle "en başarılı
film yönetmeni" seçilmesinden sonra yaptığı filmlerle Türk sinemasında kendine özgü
anlatımı bakımından çizgi üslü yönetmenlerden biri oldu.

Endişe’de ortaya koyduğu çalışması sayesinde Şerif Gören toplumcu sinemanın yeni
temsilcisi olarak karşılanırken, sinema sektörünün elverişsiz koşulları nedeniyle ticari
nitelikli filmlere kaymak zorunda kalıyordu. Şerif Gören’in kendi ilk dönemdeki belli
başlı filmleri; "Edişe", "Aşkı Ben mi Yarattım?", "Köprü", "Nehir”, "Deprem",
"İstasyon", "İki Arkadaş’’ "Derviş Bey”, "Almanya, Acı Vatan’dır.
Rejisini üstlendiği "Yol" filmiyle daha sonraki dönemde 1982 yılında Cannes Film
Şenliği’nde Costa Gavra "Kayıp" (Missing) adlı filmiyle büyük ödülü paylaşarak
yurt dışında da kendini tanıttı.

Onun bu ikinci dönemindeki filmlerinde ticari kalıp ve kurallardan fazla kopmamak
şartıyla daha ağır basan bir gerçeklik duygusu ve doğalcılık öne çıkmaktadır.

1982’de çektiği Tomruk’ta doğanın bir gerilim unsuru olarak sergilendiği belgesel
görselliğinde ayrıntıların olduğu ve güç çekimlerin yapıldığı görülürken, Derman
(1983)’da bu özellikler daha da ön plana çıkar. Aka planda doğa-insan mücadelesinin
anlatıldığı film, ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanır.

Derman (1983)

Sonraki filmlerinde değişik konu ve sorunları anlatan filmler çeker.
Güneşin Tutulduğu Gün (1983), tutucu bir ailenin kızının öyküsünü
anlatan bir kadın filmidir. Sonraki filmi Firar (1984)’da da yine bir kadın
hikâyesini, kendisini aldatan kocasını öldüren Ayşe’nin hapishanedeki
kapalı dünyasını anlatır.
1985 yılında kırsal alanda çektiği filmlerine devam eder: Kurbağalar,
Yılanların Öcü ve Kan. Kurbağalar’da cinsellik ve belgesel gerçekliği
paralel bir çizgide yol alır.
1986’da yeniden çevrilmiş olan Yılanların Öcü’nde sahnelemeleri dar bir
alana sıkıştırdığı ve en önemli olay örgülerinin köy meydanı, Irazca
Ana’nın ev önü ve çevresine odaklamaya zorladığı eleştirilmiştir.
‘Kan’da kan davası konusunu ele almıştır. Konuyu incelemesi ve töresel
açıdan inandırıcı fakat oldukça durağan bir anlatıma sahiptir. Bu üç film
onun kırsal alan üçlemesi olarak da değerlendirilmektedir.
Bundan sonra yaptığı kent filmleri ise; duygusal bir güldürü olan Adem
ile Havva (1986), mafya ile sermaye ilişkisini anlatan Umut Sokağı, 12
Eylül filmleri kategorisine konan Sen Türkülerini Söyle (1986) ile
Beyoğlu’nun dününü ve bugününü paralel çatışmalı bir akış içinde veren
Beyoğlu’nun Arka Yakası (1986) olacaktır.

5. HAFTA DERS NOTU

Yavuz Özkan da Zeki Ökten ve Şerif Gören
gibi Yılmaz Güney sinemasına yakın görülen
bir isimdir. Özkan, tiyatro çalışmalarından
sonra sinema alanına geçmiş ve 1974’te ilk
filmi ‘2x2 Eşittir 5’ ile yönetmenliğe
başlamış, sonraki yıl ‘Yarış’ı çekmiştir.

1978’de çektiği ‘Maden’ ile bir siyasal sinema örneği ortaya koyarken, 15. Antalya
Film Şenliği’nde en iyi film, en iyi erkek oyuncu (Tarık Akan), en iyi kadın oyuncu
(Hale Soygazi), en iyi yardımcı kadın oyuncu (Meral Orhansoy) ödüllerini
kazanılmıştır.

Maden filmi, öyküsü çok önce yazılmış, senaryosu yıllarca sansürde kalmış, çekimi
ise çok güç koşullar altında gerçekleşmiştir. Karanlıkta Uyananlar ve Şehirdeki

Yabancı gibi işçi-madenci filmlerin ötesinde farklı bir gerçekçilik ve toplumsal ilişki
bakışına sahip olduğu yorumu yapılmıştır.

‘’Maden’’de, bir maden ocağında sömürüye karşı başkaldırıp, bilinçlenen işçilerin
öyküsü anlatılır. İş kazalarının ölümle sonuçlanması nedeniyle İlyas (Cüneyt Arkın),
maden ocağında çalışa işçi arkadaşlarını uyarır. Tedbir alınması için imza toplamaya
çalışırsa da gereken dayanışma kurulamaz. Bu arada sendika ağları işçilerin bu
uyanışını engellemeye çalışır.
İlyas'tan yana olan Nurettin (Tarık Akan) de, o yöreye gelen çadır tiyatrosu
artistlerinden birine gönlünü kaptırır, mücadeleyi unutur, İlyas sendika ağalarının
adamları tarafından yaralanır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır. Bu sırada, maden
ocağı yöneticileri İlyas’ı kendileri için tehlikeli bir elebaşı görerek, arkadaşlarıyla
birlikte onu, çalışmak üzere bir başka ocağa naklederler.
Burada çalışma anında meydana gelen göçük İlyas’ın ölümüne neden olur. Bu olay ilk
kez işçiler arasında bilinçli bir dayanışma sağlar.

Siyasal sinemanın iyi bir örneği olduğu kadar, insancıl ayrıntılara da değer vermesi
bakımından (özellikle İlyas’la Nurettin'in, Nurettin'le çadır tiyatrosu oyuncularından
Şükran (Hale Soygazi)’ın ilişkileri bakımından son derece tutarlı bulunmuştur.
1979’da yaptığı "Demiryol’ Mahmut Talî Öngören’in senaryosundan İzzet Akay’ın
kamerası ve Tarık Akan, Fikret Hakan, Sevda Aktolga, Neslihan Danışman, Doğan
Bavli ve Güler Ökten'in güçlü oyunculuklarıyla ortaya konmuştur. Yavuz Özkan'ın
çektiği bu film demir yolu işçilerinin grevi üzerine bir yan-belgesel niteliğindedir.

Demiryol (1979)

Yavuz Özkan film hakkında şunları söylemiştir: ‘Bu filmde, gelişen işçi sınıfı
hareketine, işbirlikçi burjuvazinin indirmek istediği darbe girişimlerini sergilemeye
çalıştım. Bir kamu kuruluşu olan demir yollarındaki greve ekonomik planda hiç ilgisi
olmadığı halde politik planda ilgilenenlerin oynadıklarını sergilemek istedim.

Bu ana tema içinde toplumun çeşitli kesimlerindeki örnekleri alarak, bu baskı, terör ve
demagojiyi örgütlü ve birlik içinde püskürtmenin birlik olabileceğini vurgulamak
istedim.’ Bu filmin ardından Paris’e yerleşip bir süre burada yaşar.

Erden Kıral,
"Unutulmuşlar"

ve

"Kumcu Ali Yaşar" adlı
kısa

metrajlı

filmleri

çektikten ve bir süre
sinema

yazarlığı

ve

eleştirmenlik yaptıktan
sonra "Kanal" adlı filmi
çevirdi (1978).

Yaşar Kemal’in "Teneke" adlı büyük öyküsünden yola çıkarak çektiği filmde,
Çukurova’daki çeltik ağalarıyla genç bir kaymakamın çatışmasını ve bir kadın
doktorla ilişkilerini beyaz perdeye getirmiştir.

Başta bilmeyerek çeltik ağalarına olanak sağlayan kaymakam (Tarık Akan), idealist
doktor hanım (Meral Orhonsay)’ın ve köyün saygın ihtiyarı Abüzer (Tuncei Kurtiz)in
de ikazıyla toparlanır ve çeltik ekimini engelleyerek halkı sıtmadan kurtarır.
Erden Kıral, sinema dilinin kıvraklığı ve işlekliği ile güzel görüntüler yakalamayı ve
bunları işlemeyi bilen bir yönetmendir. Kalabalık sahneleri yönetmekteki başarısı da
yüksektir.

Halit Refiğ, bu film için yazdığı eleştiride; "Erden Kıral, sinema dilinin işlekliği,
kıvraklığı, doğallığı, güzel görüntüler yakalamaktaki rahatlığı, filmine aksamayan bir
akış sağlaması, kalabalık kitleleri yönetmekteki başarısı, genel olarak bütün
malzemesine hâkimiyeti ile son yıllarda sinemamızda çıkış yapan genç yönetmenlerin
en yeteneklisi" yorumunu yapmıştır.
Bir yıl sonra 1979’da "Bereketli Topraklar Üstünde" ise Orhan Kemal’in aynı adlı
romanından sinemaya uyarlanmıştır. Film 1980'de Nantes Film Şenliği‘nde "Jüri Özel
Ödülü" almıştır.
Mevsimlik İşçi olarak Çukurova'ya çalışmaya gelen dağ köylülerinden üçünün; Köse
Haşan, Pehlivan Ali ve İflahsızın Yusuf’un serüvenleri anlatılır filmde, önce bir
fabrikada, sonra bir inşaatta, sonra da çeltikte çalışırlar.

Köse Hasan fabrikada çalışırken hastalanır: İflahsızın Yusuf, inşaatta duvarcı ustası
olmak için hırsla çalışır. Pehlivan Ali çeltikte tanıdığı Fatma'ya âşık olunca ağa ile
çatışır çünkü ağanın da Fatma'da gözü vardır. Ağa, Ali'den kurtulmak için onu ağır bir
iş olan patoza verir. Ali çalışırken kolunu patoza kaptırır.
Böylece Çukurova ya birlikte inen üç arkadaştan biri yiter gider; birisi duvarcı ustası
olarak orada kalır; Pehlivan Ali de kesik koluyla köye döner.
Toprak reformu yapılmamış, sendikalaşmamış bir Çukurova’yı anlatan filmde, insanın
insanı sömürmesi, cinsel açlık ve mutluluk özlemi filmde çok iyi canlandırılmıştır.

Köyüne birkaç kuruş parayla ve bir gazocağı ile dönmeyi düşleyen Pehlivan Ali’nin
çırçır fabrikasında kolunu patoza kaptırması çok etkili bir sahne oluşturur.
Film romanın özünü bozmamış; hızlı epizotlar, insanı yormadan ve ilgisini yitirmeden
birbirini izleyerek filmde, belgesele yakın görüntüler oluşturmuştur.
1979’da Onat Kutlar’ın senaryosunu yazdığı Hakkari’de Bir Mevsim’i çekmiş ancak
film Türkiye’de 1987’de gösterilebilmiştir. Film, Berlin Film Şenliği’nde dört ödül
kazanmıştır.

Hakkari’de Bir Mevsim’de Erden Kıral son derece nesnel, ayrıntılı ve çevreyi
yansıtmasını bilen anlatımıyla karlar altında kalan ücra dağ köyünü adeta başka bir
boyut ya da başka bir evrendeymiş gibi göstermiştir.
Aynı zamanda bu bilmediği, düşlemediği yaşam kesitine zorunlu olarak giren, bu
noktadan sonra adeta kendi kişiliğini ve alışmış olduğu değerleri yitiren yazarı, keskin
bir bütünlük içinde yansıtarak birbirine yabancı bir toplum ile bir bireyin
karşılaşmasını hiçbir zorlamaya girmeksizin ortaya koymayı başarmıştı.
1984 yılında ‘Ayna’ adlı bir film çekti. Yunanistan’da çektiği filmde Zelihan, kocası
Necmettin ve Zelihan’a tutkun küçük ağa adlı karakterlerden oluşan bir üçlüyü ve
Necmettin’in Küçük Ağa’yı öldürüşü gibi bu üçlü etrafında gelişen kıskançlığı anlatır.
Genelde dar bir mekanda yaşayanları, ölüleri, ayna ve öküz gibi simgeleri bir tür ölüm
meditasyonu içinde inceliyordu.

1984 Venedik Film Şenliği’ne katılan film hakkında yönetmen şunları söylemektedir:
‘Ayna’da gerek bizde şimdiye dek yapılanlardan, gerekse kendi yapmış olduklarımdan
farklı olarak yeni bir yapı/üslup araştırmasına gittim… Biz sanıyorum ki artık yeni
resimler bulmak zorundayız. Güzel değil, gerçek resimler bulmak zorundayız.’

Tunç Okan, 1964'te kazandığı bir artist
yarışması sonunda sinemaya girdi. 1965*te
Türkân Şoray’la ilk filmi "Veda Busesi’ni
çevirdikten sonra; "Komşunun Tavuğu",
"Vahşi Sevda", Ölüm Yolcuları" gibi on
kadar film çevirdi.
Tunç

Okan,

bundan

sonra.

Dişçilik

öğrenimini ilerletmek amacıyla Almanya'ya
ve İsviçre'ye gitti (1967), Sonra da İsveç'e
geçti.

Orada, Güneş Karabuda'nın Yaşar Kemal'in bir
öyküsünden sinemaya uyarladığı "Bebek'te rol aldı.
Sonra da, 1974'te, oyuncu olarak da içinde rol aldığı
"Otobüs"ü çekti.
Türkiye’de, bir işçi simsarı tarafından kandırılarak
bir otobüsle İsveç'e getirilen ve ellerindeki paralarla
pasaportları simsar tarafından işlem göreceği
bahanesiyle alınıp Stockholm‘de park edilen otobüs
içinde kendi hallerine terkedilen bir avuç Türk'ün
serüveninden oluşur film.

'Otobüs", genel yapısıyla çağdaş, toplumsal ve ekonomik bir olgunun (Batı kapısındaki
yabancı işçilerin) filmi. Gerçekten olgu içindeki asıl trajik öge teknolojik bir toplumda,
dağdan, bozkırdan ya da kentleşmemiş yörelerden gelen, ama nitelikleri ile kırsal bir
kültürün ürünü olan kişilerin çektikleri yalnızlıktır, yabancılıktır.

Filminde ‘az gelişmiş toplum insanı ile tüketim toplumu insanını karşılaştırdığını’
söyleyen yönetmene, Türk halkını küçük düşürücü şeklide tasvir ettiği yönünde
eleştiriler de gelmiştir.

Yücel

Çakmaklı,

Akımı’nın

en

Milli

önemli

Sinema

temsilcisidir.

1963'ten başlayarak 1969’a kadar Kemal
Film ve Melek Film’de çevrilen 50 kadar
filmde reji asistanlığında bulunduktan (bu
arada Alp Zeki Heper'in "Dolmuş Şoförü"
ve "Eşkiya Halil" filmlerinde de reji
asistanlığı

yaptıktan)

sonra

birkaç

arkadaşıyla Elif Film’i kurdu.

1970’te Şule Yüksel Şenler'in "Huzur Sokağı" romanından sinemaya uyarladığı
"Birleşen Yollar'’ adlı filmi çekti Türkân Şoray ve İzzet Günay'la.
Teknik Üniversite ye devam eden iki gencin; zengin kızı ve Avrupai düşünceli Feyza
ile fakir ve muhafazakâr görüşlü Bilâl’in öyküsü anlatılır.
Feyza kendi halinde olan Bilâl'i arkadaşlarıyla giriştiği bir iddia sonucu kendine
bağlamayı başarır; ama bu arada onun görüşlerinin etkisi altında kalır ve Bilâl'i
gerçekten seven Davet olunduğu bir doğum günü partisinde, aslında bu ilişkinin bir
oyundan doğduğunu anlayan Bilâl, Feyza'dan ayrılır.

Birleşen Yollar (1970)
Okulları bitince iki genç kendi kafalarına uygun evlenmeler yaparlar. Ancak Bilâl
mutludur, Feyza da mutsuz. Bir süre sonra Feyza değişim sürecine girerek kocasından
ayrılır ve yetiştirmekte olduğu kızına, aynı mutsuzluğu tatmaması için, ‘milli terbiye’
verir.
Daha sonra 1972’de Çile, Zehra; 1973’te Ben Doğarken Ölmüşüm, Oğlum Osman,
Diriliş; 1974’te Garip Kuş, Kızım Ayşe, Memleketim filmlerini çeker.
Türkan Şoray, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Necla Nazır gibi dönemin
yıldız oyuncularıyla çalışan Çakmaklı, kendi milli görüşünü Oğlum Osman, Diriliş,
Kızım Ayşe, Memleketim gibi çalışmalarda iyice vurgulamıştır.

Ömer Kavur, 1944 yılında Ankara'da doğan,
yükseköğrenimini Paris'te sosyoloji, gazetecilik
ve sinema üzerinde tamamlamış, Bryan Forbes
ve Alain Robbe-Grillet’ye asistanlık yapmıştır.
1970’te yurda döndükten sonra belge film ile
reklam çekimleri yaparak ve sinema yazıları
yazmıştır.
Türk Sineması’nın en özgün yönetmenlerinden
biri olarak görülür.

Yatık Emine (1974)
İlk konulu filmi, Refik Halid Karay'ın 'Yatık Emine’ adlı büyük öyküsünden aynı adla
sinemaya uyarladığı çalışmadır. 'Yatık Emine" Osmanlı İmparatorluğu döneminde
geçen olayları anlatır. Buraya vilayetten sürgün edilen Emine, güzelce, ama bahtsız bir
düşkün kadındır. Sürgün edildiği bu kasabada da onu rahat bırakmazlar.

Kendisini savunanlar olduğu kadar, ondan yararlanmak isteyenler ve yeniden sürgün
edilmesini iste yenler de vardır. Bir süre hastanede kalıp çıktıktan sonra elden ayaktan düşer;
kendisini kimse aramaz olur. Ve bir gün çok soğuk bir havada kulübesinde onu ölü bulurlar.
Bunu izleyerek İstanbul'daki yitik çocuklar üzerine 'Yusuf ile Kenan'ı çekti. 'Yusuf ile Kenan',
kan davası yüzünden yetim kalıp İstanbul'daki amcalarının yanına sığınmak isterken, başlarına
olmadık İşler gelen iki

çocuğun öyküsüdür.

Yusuf ile Kenan (1979)

Amcalarını bulamayan çocuklar şehrin yoksul, unutulmuş semtlerindeki çocuklarla
yaşar ve onların sorunlarını paylaşırlar. Ömer Kavur bir bakıma deneme sayılabilecek
bu iki filminden sonra asıl önemli yapıtlarını ve ününü sağlayan çalışmalarını 80’li
yıllarda gerçekleştirecektir.
1980’den itibaren kendi filmlerinin yapımcılığını yapan Ömer Kavur’un başlıca
özelliği her filminde bir yolculuk izleği taşımasıydı. Bu kimi zaman bir iç yolculuk,
kimi zaman da kilometrelerce süren gerçek bir yolculuktu. Onun her filminin biçim ve
içerik olarak ayrı bir deneme, ayrı bir araştırma olarak ifade edilir.
Filmlerinde genellikle toplumsal çevreyi ve insan psikolojisini vermeye ve sinemasal
dili usta ve özgün kullanmaya gayret eden Kavur, Anayurt Oteli ile sinemasının doruk
noktasına ulaşmıştır.
1981’de çektiği Ah Güzel İstanbul, aynı yıl çektiği Kırık Bir Aşk Hikayesi, 1982’deki
Göl, 1985’te çektiği Amansız Yol, Körebe, 1987’deki Anayurt Oteli, 1988’deki Gece
Yolculuğu, 1990’daki Gizli Yüz üzerinde durulmaya değer filmlerindendir.
Yusuf

Atılgan’ın

uyarladığı

Anayurt

romanından
Oteli

(1986),

konaktan bozma oteline gecikmeli
Ankara treni ile gelip, yalnızca bir gece
kalan

kadının

bekleyişi

içindeki

Zebercet’i anlatmaktadır.
Film tek düze bir yaşam ve yalnızlık
içindeki Zebercet’in bu tutkusunun
günden güne saplantıya dönüşmesinin
öyküsüdür.

Türk sinemasında ve Ömer Kavur filmografisinde kahramanı, yan karakterleri, mekânı
ve anlatımıyla benzeri olmayan özgünlükte bir film olarak nitelendirilir.

1997’de çektiği Akrebin Yolculuğu, yönetmenin o güne kadar üzerinde durduğu bütün
temaların bir antolojisi gibidir. Yalnızlık, yabancılaşma, yolculuk, zaman, arayış
temalarına bu filmde ölümü sorgulama da eklenmiştir. Film başarılı bir sinema dilinin
kullanıldığı, özgün bir çalışmadır.

Akrebin Yolculuğu (1997)

2000 yapımı Melekler Evi, 90’lı yılların devlet-mafya ilişkilerini keskin bir eleştirel
dille ve hızlı bir kurguyla işlemiştir.
Son filmi Karşılaşma (2002), kanser tedavisi gören iki adamın, yaşamla ve oğullarıyla
olan duygusal ilişkilerini anlatır. Filmde yine zaman, ölüm, arayış, sevgi konularını
sorgular.
Ömer Kavur 2005 yılında film çalışmalarını sürdürürken kanser nedeniyle hayatını
kaybetmiştir.

6. VİZE ÖNCESİ GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye’de Çekilen İlk Filmler
Lumiere Kardeşlerin 28 Aralık 1895 tarihinde Paris'te Capucines Bulvarı'ndaki Grand
Cafe'nin alt katında bulunan Salon des Indiens'de halka açık ilk sinematograf gösterisi
düzenlemelerinin hemen ardından sinematograf Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti
İstanbul'a da ulaştı. İlk film gösterimleri de Saray’da yapıldı.
Alexandre Promio, 1896 yılında İstanbul'a gelerek;
“Türk Piyadesinin Geçit Töreni”,
“Türk Topçu Birliklerinin Geçit Töreni”,
“Haliç Panoraması” ve “Boğaziçi Panoraması”, filmlerini
çekmiştir.
Halka açık ilk sinema gösterileri İstanbul'un Pera (Beyoğlu) semtinde, Galatasaray
Lisesi'nin karşısındaki Sponeck Birahanesi'nde, (1896 sonlarında) yapıldı.
Bunlar bilet alınarak girilen “sinematograf” gösterileriydi.
Daha sonra, bugün yerinde St. Antoine Kilisesi'nin bulunduğu Concordia Salonu'nda
da gösteriler yaptı.
Ramazan boyunca Karagöz oynatmakla ünlü, direkler arasındaki (Şehzadebaşı)
Feyziye Kıraathanesi de çok geçmeden sinematograf oynatmaya başladı.
İlk yerleşik sinema salonu olan Tepebaşı'ndaki Pathe'yi de yine Weinberg açtı.
Bu salonu Beyoğlu'nda açılan Palas ve Majik sinemaları izledi.
Çok geçmeden Feyziye Kıraathanesi'nin yerinde, Cevat (Bayer) ve Murat Beyler
tarafından ‘Milli’ adını taşıyan bir sinema açıldı.
Kemal ve Şakir Seden, Sirkeci'de de Ali Efendi sinemasını açtı. Bu salonları başka
salonlar izledi.

1914-1922

Ayastefanos'ta (İstanbul'un Yeşilköy semti) yaptırılan Rus anıtının 14 Kasım 1914
günü yıkılışı, yedek subaylığını yapmakta olan Fuat Uzkınay tarafından filme alınır.
‘Ayastefanos Abidesinin Yıkılışı’ Türk sinemasının ilk filmi sayılır.

Öte yandan, Uzkınay'dan çok daha önce, Makedonyalı Yanaki ve Milton Manaki
Kardeşlerin 1911 yılında Sultan Reşat'ın Selanik ve Manastır gezilerini filme aldıkları
ve bu filmin günümüze ulaştığı bilinmektedir.

Osmanlı dönemi Türk sineması özellikle bazı kurumlar tarafından yapılmış ve
geliştirilmiştir. Bunlar:
Merkez Ordu Sinema Dairesi (MOSD)
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti
Malül Gaziler Cemiyeti
Donanma Cemiyeti’dir.

Merkez Ordu Film Dairesi için bir de tüzük oluşturuldu. Üst düzey subaylardan
oluşturulan bir kurulun hazırladığı bu tüzüğe göre MOSD:
Cephelerde savaşan birliklerin harekâtıyla ilgili filmleri;
Önemli olaylarla ilgili filmleri;
Askeri fabrikalarla ilgili filmleri;
Müttefik ülkelerden gönderilen yeni silahların kullanılışıyla ilgili
filmleri;
Manevralarla ilgili filmleri, çekecek ve gösterecekti.
Kurmaca ilk Türk filmi ise o yılların genç karikatürcüsü Sedat Simavi'nin yönettiği
Pençe'dir (1917). Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'ne gelir sağlamak amacıyla iki film
çekmeyi öneren Sedat Simavi'nin önerisi kabul görür. Evlilik kurumunu, kişinin
özgürlüğünü kısıtlayan bir "pençe" olarak değerlendiren bu filmi, Simavi'nin ikinci
filmi Casus (1917) izler.
Sedat Simavi'nin filmlerinin ardından, çekimine çok daha önce başlanmış olan
Himmet Ağa'nın İzdivacı, Fuat Uzkınay tarafından (1918) bitirildi.
Weinberg'in, Himmet Ağa'nın İzdivacı'ndan önce filme çekmeye başladığı Leblebici
Horhor da (1916) oyunculardan birinin ölümü üzerine yarım kalmıştır.
İstanbul'un işgali yıllarında kurulan Malul Gaziler Cemiyeti de, gelir sağlamak
amacıyla film çekmeye karar verince dönemin önemli tiyatrocularından Ahmet Fehim
Efendi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın tiyatroya da uyarlanmış olan romanı Mürebbiye'yi
(1919) sinemaya uyarladı.
İstanbul'un işgali yıllarında kurulan Malul Gaziler Cemiyeti de, gelir sağlamak
amacıyla film çekmeye karar verince dönemin önemli tiyatrocularından Ahmet Fehim
Efendi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın tiyatroya da uyarlanmış olan romanı Mürebbiye'yi
(1919) sinemaya uyarladı.

Ahmet Fehim Efendi'nin yönettiği ikinci film Binnaz'dır (1919). Yusuf Ziya'nın
(Ortaç) Lale Devri'nde bir aşk ve kıskançlık öyküsünü anlatan oyunundan uyarlanan
filmde Matmazel Blanche, Rana Dilberyan, Hüseyin Kemal (Gürmen) rol almıştı.
Bican Efendi Vekilharç'ta (1921) varlıklı bir köşkün beceriksiz vekilharcının başına
gelenleri işledi. Bican Efendi'nin beyaz perdede büyük ilgi görmesi üzerine, devam
filmleri yapıldı: Bican Efendi Mektep Hocası, Bican Efendi'nin Rüyası (1921).

Bu filmlerin anlatımlarının oldukça düzgün olduğunu belirtmek gerekir.
Celal Esat'ın (Arseven) Almanya'da arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Transorient
Yapımevi adına çektiği Faust uyarlaması Die Tote Wacht (Ölü Uyanıyor, 1917) ise
yurt dışında çekilen ilk Türk filmidir.

İşgal güçlerinin, geri çekilirken, köy ve kasabalarda yaptıkları vahşeti görüntüleyen
Ordu Film Alma Dairesi (OFAD), bu filmleri kurgulayarak, 1922’de İstiklal (İzmir
Zaferi) adlı belgeseli yaptı.
Cumhuriyet dönemi Türk sineması ilk kez Nijat Özön tarafından dönemlendirilmiştir
ve şöyledir:
1-Tiyatrocular Dönemi
2-Geçiş Dönemi
3-Sinemacılar Dönemi

TİYATROCULAR DÖNEMİ
1922-1939

Muhsin Ertuğrul

İlk özel film yapımevi olan Kemal Film’in kuruluşu ile Türk Sineması farklı bir
döneme girer. Muhsin Ertuğrul'un Kemal Film adına yönettiği ilk film olan İstanbul'da
Bir Facia-i Aşk (1922) Türk sinemasında Tiyatrocular Dönemi’ni başlatan filmdir.
Teatral kökenli çalışmalardan oluşan Türk filmlerini yönetmek, o dönem arkasına
siyasî ve kurumsal gücü alarak tek başına bir tekel oluşturan Muhsin Ertuğrul‘a
düşmüştür.
Muhsin Ertuğrul’un Kemal Film ve İpek Film için yapımcılık ve yönetmenlik yaptığı
filmlere senaryolar yazmış, tiyatro uyarlamaları yapmış ve bu filmlerde tiyatrosunda
çalışan oyuncuları oynatmıştır.
1922 ile 1939 yılları arasında onun tek adam olarak yürüttüğü bu tiyatromsu filmlerin
olduğu dönem, Tiyatrocular Dönemi veya Muhsin Ertuğrul Dönemi olarak
adlandırılmaktadır.
"İstanbul'da Bir Facia-i Aşk" ya da "Şişil Güzeli Mediha Hanımın Facia-i Katli",
mütareke yıllarında para karşılığında erkeklerle birlikte olan bir kadının, kendi
yüzünden sefalete düşmüş âşıklarından biri tarafından öldürülmesini anlatan
melodram tarzında tiyatromsu bir filmdir.

Aynı yıl Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun romanından uyarlanan Nur Baba (1922)
yapılmıştır. Film, tekkesine gelen zengin kadınlardan faydalanan, zevk düşkünü
Bektaşi şeyhi Nur Baba’yı anlatmaktadır. Bektaşilerin tepkisini çeken film bir yıl sonra
Boğaziçi Esrarı adıyla yayınlanmıştır.

Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı romanından uyarlanan Ateşten Gömlek (1923),
Kurtuluş Savaşı’nı işleyen ilk konulu filmdir. Aynı zamanda ilk kez Müslüman ve
Türk kadın oyuncular bu filmde oynamıştır. Tiyatrodan uzaklaşan ve sinemasal
özellikler taşıyan bir film olarak Muhsin Ertuğrul’un en önemli eserlerinden kabul
edilir.
Bu filmin ardından aynı yıl çektiği Leblebici Horhor ile yine teatral biçime geri dönen
Ertuğrul’un bir operet uyarlaması olan bu filmi sessiz sinemaya aktarışı başarılı
olamaz ve Kemal Film’i büyük zarara uğratır.
Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı romanından uyarlanan Ateşten Gömlek (1923),
Kurtuluş Savaşı’nı işleyen ilk konulu filmdir. Aynı zamanda ilk kez Müslüman ve
Türk kadın oyuncular bu filmde oynamıştır. Tiyatrodan uzaklaşan ve sinemasal
özellikler taşıyan bir film olarak Muhsin Ertuğrul’un en önemli eserlerinden kabul
edilir.

Bu filmin ardından aynı yıl çektiği Leblebici Horhor ile yine tiyatral biçime geri dönen
Ertuğrul’un bir operet uyarlaması olan bu filmi sessiz sinemaya aktarışı başarılı
olamaz ve Kemal Film’i büyük zarara uğratır.
Kemal Film’in kiraladığı stüdyodan atılması ile çekim ekipmanları zarar görmüş ve
Seden kardeşler bunun üzerine yapımcılığı bırakıp işletmecilik ve film getirmeye
yönelmişlerdir.

Bu durum Muhsin Ertuğrul’un da Kemal Film’deki çalışmalarını sonlandırmasına
neden olur. Ertuğrul bundan sonra Sovyetler Birliği’ne giderek sinema ve tiyatro
çalışmaları yapmıştır.
Kemal Film, Muhsin Ertuğrul filmlerinin yanı sıra Mütareke ve Kurtuluş Savaşı
yıllarında elliye yakın kısa belge film yapılmasına katkı sağlamıştır.
Sovyetler Birliği’nde birkaç film çeken Ertuğrul, İstanbul’a döndükten sonra 1928’de
İpek Film ile çalışmaya başladı. Çektiği ilk film bir Kurtuluş Savaşı filmi olan Ankara
Postası’dır. Bu film İpek Film’e çok büyük miktarda para kazandırmıştır.
Ertuğrul, Türk Sineması’nın ilk sesli filmi olan ‘İstanbul Sokaklarında’yı 1931 yılında
çekmiştir. Şarkılı bir melodram olan film, Türkiye, Mısır ve Yunanistan’da yapılan
çekimlerle bu ülke oyuncuları kullanılarak yapılmıştır.
Muhsin Ertuğrul yıllardır özlemini çektiği bir proje olan Kurtuluş Savaşı’nın destanını,
Nizamettin Nazif’in hazırladığı bir sinopsisten yola çıkarak 1932'de ‘Bir Millet
Uyanıyor’ adı ile çekti.

Bu film görüntü estetiği ve müzik bakımından başarılı kabul edilmekle beraber
kanunun işlenişi yönünden dağınık bulunmuştur. Ancak halk ve eleştirmenler
tarafından beğenilmiştir.
1933-1935 yılları arasında operet ya da tiyatro uyarlaması olan ve senaryolarını
Mümtaz Osman takma adı ile Nazım Hikmet’in yazdığı yedi film çekmiştir. Bu
dönemde yaptığı müzikli filmler; Karım Beni Aldatırsa (1933), Söz Bir Allah Bir
(1933), Cici Berber (1933), Milyon Avcıları (1934), Leblebici Horhor Ağa (1934) gibi
filmlerdir. Bu dönemde Nazım Hikmet Ran da Düğün Gecesi-Kanlı Nigar (1933),
İstanbul ile Bursa Senfonisi (1934), Güneşe Doğru (1937) filmlerini yönetmiştir.
Yine Nazım Hikmet tarafından İsveç’li bir yazarın hikayesinden senaryoya uyarlanan
‘Aysel, Bataklı Damın Kızı’ (1935), yine bir melodramdır. Görüntüleri estetik olarak
başarı olan filmin köy ortamını inandırıcı olarak yansıtan dış çekimleri etkili
bulunmuştur. Bu film Muhsin Ertuğrul’un görüntüleri açısından en başarılı bulunan
filmlerinden biri olmuştur.

Genel olarak Türk Sineması’nda, Tiyatrocular Dönemi olarak bilinen yıllarda
Muhsin Ertuğrul’un çektiği filmler arasında üzerinde durmaya değer görülenler;
Ateşten Gömlek, Bir Millet Uyanıyor ve Aysel, Bataklı Damın Kızı olarak görülür.

GEÇİŞ DÖNEMİ
1939-1950

Muhsin Ertuğrul’un Türk Sineması’nda on yedi yıl boyunca tek adam olarak
kalmasının ardından yeni yönetmenler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yönetmenlerden
ilki olan Faruk Kenç’in ilk filmi Taş Parçası’nı çektiği 1939’dan 1950 yılına kadar
geçen süre Türk Sinema tarihçileri ve yazarları tarafından ‘Geçiş Dönemi’ olarak
adlandırılmıştır.
Bu dönem Muhsin Ertuğrul’un etkilerinin azalıp, sinemasal etkilerin bunun yerini
almaya başladığı bir dönemdir. Yani Türk Sineması’nın tiyatronun etkilerinden
kurtularak, sinemasal özellikler kazandığı bir dönemdir.

Muhsin Ertuğrul’un 1935-1940 yılları arasında çektiği filmler de tiyatro
uyarlamalarıdır. Bu filmler: Tarihsel komediler olan ‘Aynaroz Kadısı’ (1938) ve ‘Bir
Kavuk Devrildi’ (1939), Ziya Şakir’in hikayesine dayanan ‘Allah’ın Cenneti’ (1939),

vodvillerden uyarlanan ‘Tosun Paşa’ (1939) ve Akasya Palas (1940)’dir. 1939-1942
arasında melodramlardan uyarlanan ‘Şehvet Kurbanı’ (1940), ‘Kıskanç’ (1939-1942),
‘Kahveci Güzeli’ (1941), Nasreddin Hoca Düğünde (1943) İpek Film adına çektiği son
filmlerdir.
Gezici tiyatroların repertuarlarındaki ‘Köy Düğünü’ne dayanan ‘Harman Sonu’
(1946), Faruk Nafiz Çamlıbel’in oyunundan aktarılan ‘Yayla Kartalı’ (1945) ve
Kızılırmak-Karakoyun (1957) da yönetmenin sinema anlayışında bir değişiklik
görülmez.
1953’te ilk renkli Tük filmi olan ‘Halıcı Kız’ı çeker. Bu filmin başarılı olamaması
üzerine Muhsin Ertuğrul sinema filmi yapmayı bırakır.

Savaş öncesi yıllarda Avrupa’ya giden ve çeşitli alanlarda eğitim gören gençler, İkinci
Dünya Savaşı’nın başlaması ile Türkiye’ye geri dönmüşlerdir. Sanat eğitimi için giden
gençlerin dönüşü bu dönem sinemasını da etkilemiştir.

Ha-Ka Film Şirketi’nin sahibi Halil Kâmil, Almanya’da fotoğraf okurken dönen
akrabası Faruk Kenç’e Reşat Nuri Gültekin’in Taş Parçası piyesini 1939’da filme
çektirmiştir.
Kenç’in tiyatrocu olmamasından ve tiyatro dışından amatör oyuncular da
oynatmasından kaynaklı olarak farklı bir sinema anlayışı ortaya çıkmış ve bu sonuç
Ertuğrul’un filmlerinden üstün bulunmuştur.
Bu dönemde birbirlerini etkileyen bazı gelişmeler olmuştur. Savaştan önce Avrupa ve
Amerikan Sinemaları aynı ölçüde temsil edilirken, savaş bu oranı değiştirmiştir.
Avrupa filmlerinin gelmesinin zorlaşmasıyla Amerikan filmleri sinemalarda en büyük
yeri kapladı.
Avrupa’daki savaş yüzünden Mısır üzerinden Türkiye’ye gelen Amerikan filmleri ile
Mısır filmleri de ülkeye girmeye başlamıştır. Mısırdan gelen bu filmler ülkemizde çok
rağbet görmüş, üç yıldır yerli filmin yapılmadığı Türkiye’de fesli-entarili oyuncular
ve ünlü Arap şarkıcılarının oynadığı ve tiyatrocuların eserlerinden pek farkı olmayan
bu filmler halkın beğenisini kazanmıştı. Bu da ülkede bir Mısır filmi furyası başlattı.
1938-1944 arası ülkeye giren Mısır filmleri ile yerli yapım filmlerin sayısı başa baş
gidiyordu.
Bu Mısır filmleri Tiyatrocular Dönemi’ndeki kötü etkiyi pekiştirdi ve izleyicinin de
sinemacının da film anlayışının gelişmesini engelledi.
Diğer yandan Avrupa’dan film gelememesi ile sinema salonlarında gösterilecek
filmlerin azalması, yerli film ihtiyacını da doğurmuştur. Yapılan vergi düzenlemesiyle
de film yapım stüdyolarının artmasına fırsat doğmuştur.
Sayıları artmaya başlayan film şirketlerinde Avrupa sinemasını tanıyan, tiyatro dışında eğitim
görmüş gençler daha sinemasal filmler yönetmişlerdir.
Amatör oyuncular kullanmış, dış çekim, hareketli kamera ve hızlı kurgu ile sinemasal bir anlatı
yakalamışlardır. Bu dönemde sinemaya giren genç yönetmenler: Faruk Kenç, Baha Gelenbevi,
Şadan Kâmil, Turgut Demirağ, Şakir Sırmalı, Çetin Karamanbey, Aydın Arakon, Orhon Murat
Arıburnu, Fikri Rutkay, gibi isimlerdir.

Bunlarla beraber önceki tiyatrocular döneminin özelliklerini sürdüren bir grup sinemacı da
yönetmenliğe başladı. Kani Kıpçak, Ferdi Tayfur, Hadi Hûn, Talât Artemel, Sami Ayanoğlu,
Kadri Ögelman, Mümtaz Ener, Cahit Irgat, Suavi Tedü, Cahide Sonku bu yönetmenlerdir.
Bunlara 1945’ten sonra tiyatroculuktan gelmeyen ama aynı özelliklerde filmler yapan Vedat
Örfi Bengü ve Seyfi Havaeri de katılmıştır.
Bunlarla beraber önceki tiyatrocular döneminin özelliklerini sürdüren bir grup sinemacı da
yönetmenliğe başladı. Kani Kıpçak, Ferdi Tayfur, Hadi Hûn, Talât Artemel, Sami Ayanoğlu,
Kadri Ögelman, Mümtaz Ener, Cahit Irgat, Suavi Tedü, Cahide Sonku bu yönetmenlerdir.
Bunlara 1945’ten sonra tiyatroculuktan gelmeyen ama aynı özelliklerde filmler yapan Vedat
Örfi Bengü ve Seyfi Havaeri de katılmıştır.
Tiyatro etkisinden yeni kurtulmaya başlayan sinemamız, bu kez de Mısır filmleriyle gelen
müzikli melodramların etkisine kapılmıştır. Türk yapımcıların önce dublaj ve Türkçe
şarkılarla gösterimini yaptıkları Mısır filmlerinin yerini kendi çektikleri şarkılı melodramlar
almaya başlamıştır.
Bu dönemde Faruk Kenç, filmleri sessiz olarak çekip sonradan seslendirilmesi yöntemini
bulmuştur.
Geçiş Dönemi’nde sinemaya başlayarak Sinemacılar Dönemi’nde ustalıklarını gösterecek
olan çok sayıda oyuncu, görüntü ve ses yönetmeni yetişti.
Ancak Geçiş Dönemi yönetmenleri kendi zamanlarında ortaya önemli eserler çıkaramadıkları
gibi, 1950’den sonra da yapabildikleri yeni yönetmenlerden en usta olanları taklit etmek ya da
onların etkilerinde kalan filmler yapmak oldu.
Bu dönemin yönetmenleri, her ne kadar tiyatrocuların etkisinde kalmış olsalar da, eğitim,
yetişme ve düşünme tarzı bakımından 1950’den sonraki çağın sinemacılarına daha yakın
duruyorlardı.
Bu durum tiyatrocuların tamamıyla azınlıkta kalıp piyasadaki üstünlüklerini kaybetmesini
sağlamıştır.
Geçiş Dönemi’nde, Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname
çıkarılmıştır. 1939’da çıkarılan bu Nizamname bir sansür tüzüğüdür.
Bu kanun sinemacıların filmlerinin sansürlenmesi çekincesiyle sürekli oto sansürlü bir çalışma
sisteminde ürün vermelerine neden olmuştur. Böylece film içerikleri kısırlaşmış, sinemada
özgür ve eleştirel yaklaşımların gelişmesini önlemiştir.

SİNEMACILAR DÖNEMİ
1950-1970
Türk Sinemasında Tiyatrocular ve Geçiş Dönemlerinden sonra, 1952’de 'Sinemacılar
Dönemi’ başladı.
Bu dönemde Türk Sineması artık sinema dilini öğrenmiş ve kendine özgü bir sinema
ortamı, çekim ve gösterim düzeneği oluşturmuştur.
Sinema salonları, film yapım ve dağıtım şirketleri, laboratuarları ve çalışanlar ile ticari
anlamda bir sinema sistemi oluşmuştur.
Sinemacılar Dönemi’nin en önde gelen yönetmenleri Lütfi Ömer Akad, Atıf Yılmaz
Batıbeki ve Metin Erksan’dır. Yılmaz Güney’i de toplumsal gerçekçi filmleri ile bu
dönemin yönetmenleri arasına koyan sinema yazarları vardır.
Bu yönetmenler kendinden sonraki çok sayıda sinemacıyı etkilemişlerdir. Günümüz
sinemasının ve geleceğin sinemasının geçmişten gelen yapı taşları olarak
görülmektedirler.
Tiyatro ile sinemanın birbirinden keskin çizgilerle
ayrılmasını sağlayan ilk film Lütfi Ömer Akad’ın
1949 yapımı ‘Vurun Kahpeye’ idi.

Bunun ardından çektiği 1952 yapımı ‘Kanun Namına’ filmi ile Akad’ın Sinemacılar
Dönemi’ni başlattığı kabul edilir.
Akad’ın yetişme çağı Geçiş Dönemi yönetmenlerine dayanıyordu ancak sinema
alanında kendi kendini yetiştirmiş bir yönetmendi.
Kısa bir memurluk hayatından sonra Sema Film, Lâle Film ve Erman Film
kurumlarında muhasebecilik ve prodüksiyon amirliği yaptı. Lise sırasında iken tiyatro

ve edebiyata merak saran ve Halkevlerinde Şakir Sırmalının yanında sinema üretimi
konusunda bir deneme geçirdikten sonra; Erman Film'de çalışırken bir yönetmenin
yarım bıraktığı bir filmi tamamlayarak meslek hayatına atılmış oldu.
Firma sahibi Hürrem Erman ve oyuncu Sezer Sezin ondaki yetenekleri sezerek, Halide
Edib'in ünlü romanından çevirmeyi tasarladıkları "Vurun Kahpeye" filminin yönetmenliğini üstlenmesini sağladılar.
Bir yönetmenin ilk filmi olarak "Vurun Kahpeye", emsalsiz bir başarının kanıtı olacak
değerde bir film olarak görüldü.

Kız öğretmen Okulu’ndan çıkarak bir Anadolu kasabasına çalışmaya gelen ve milli
kuvvetlere yarayacak bilgi toplamak suretiyle savaşla ilgili görevleri de üstlenen
Kuvay-ı Milliyeci Aliye öğretmenin düşman eline geçmesi, yaptığı fedakarlıklar ve
gerici kişilerin iftirasıyla linç edilmesi gibi hareketli olayları ve değişik tipleri anlatan
film bir ilk eser olarak oldukça başarılı bulunmuştur.
Bu başarılı çıkıştan sonra, Tahir ile Zühre ve Arzu ile Kamber adlı iki ticari aşk öyküsü
çeken Akad, bu filmlerle sinema deneyimini geliştirmiştir.
Ama Akad'ın yeteneğini en iyi ortaya koyan film, onun bu dönemki başyapıtı sayılan
"Kanun Namına"dır, 1924 yılından beri film yapımcılığını terk etmiş bulunan Kemal

Film Kurumu, yeniden yapımcılığa girişince Lütfi Akad’la çalışmayı tercih etti ve
Akad bu filmini Kemal Film adına çekti.
"Kanun Namına”nın konusu II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda İstanbul'da gerçekten
yaşanmış bir olaya dayanıyordu.

Genç bir tornacı ustasının kıskançlığı yüzünden ev den kaçan karısını geri getirmek
üzere babasının evine git tikten sonra orada ortaya çıkan tartışmaya kendini kaptırıp
tabancasını çekerek işlediği üçlü cinayetten sonra dükkânına kapanıp polise karşı
durmasının hikâyesini veriyordu film.
Lütfi Akad bu dönemde, "Kanun Namına'dan sonra üzerinde durulmaya değer
filmlerin yanı sıra geçim derdiyle, Yeşilçam koşullarına uygun, sıradan filmler de
yapmıştır.

Çoğunluğunu Kemal Film adına çevirdiği bu filmlerin birçoğunun senaryosunu ya
kendi başına ya da Akad'la ortaklaşa Osman Seden hazırlamış, görüntü
yönetmenliklerini de Enver Burçkin ve Kriton İlyadis yapmıştır.
Osman Seden film çevirme yöntemlerini Lütfi Akad'dan öğrendikten sonra, kendi
firması Kemal Film‘e kendisi filmler çevirmiş; Akad da başka firmalara filmler
yapmıştır.
Akad'ın bu dönemdeki anılmaya değer filmleri; İpsala Cinayeti", (ya da ‘Altı Ölü
Var’), ‘Öldüren Şehir’, ‘Beyaz Mendil’, ‘Meçhul Kadın’, ‘Ak Altın’, ‘Meyhanecinin
Kızı’, ‘Zümrüt’ (ya da ‘Siyah Yıldızlar’), ‘Yalnızlar Rıhtımı’ ve ‘Üç Tekerlekli
Bisiklet’tir.
Tarım Bakanlığı’nın isteği ile 1964’te çektiği Tanrı’nın Bağışı Orman adlı belgesel
Akad için yeni bir dönemi başlatmıştır.
Lütfi Akad, bu filmden önceki dönemi için «film yapma dönemi» adını kullanmıştır.
Bu dönemde film yapma konusunda ne varsa denediğini, her filmin bir sonraki için bir
müsvedde çalışması görevi gördüğünü belirtir.
1966 yılındaki ‘Hudutların Kanunu’ ile ise «sinema dönemi»nin başladığını belirtir.
Bu dönemde anlatacağı konu ve senaryo üzerine ayrıntılı çalışmalar yapmaya,
gerçekçi bir dil oluşturmaya önem vermiştir.
Özgün bir Türk Sineması ve sinema dili oluşturmaya çalışmıştır. Halk sanatlarında
olduğu gibi sinemanın da sade bir anlatım gerektirdiğini savunmuştur.
Akad’ın bu ikinci döneminde üçlemeleri dikkat çeker. Baştan üçleme olarak
düşünülmese de Hudutların Kanunu, Ana ve Kızılırmak-Karakoyun sonradan Köy
Üçlemesi olarak adlandırılmıştır.
Daha sonradan İmkânsız Aşklar ya da Kent Üçlemesi ile Göç Üçlemesi çekilmiştir.
‘Hudutların Kanunu’ filminin öyküsü Yılmaz Güney’e senaryosu ise Lütfi Akad’a
aittir. İstemeden de olsa kaçakçılık yapmak zorunda kalın Hıdır’ın öyküsünü anlatan
film, insan ilişkileri ve yaşam koşulları açısından gerçekçi fakat devlet – birey ilişkileri

konusunda gerçek dışı bulunmuştur. Onaran, bunu sansüre karşı alınmış bir önlem
olarak ifade eder.
Bu film hem eleştirmenler, hem de halk tarafından çok beğenilmiş, aynı zamanda iyi
bir kazanç da sağlamıştır. Kaçakçılığa ekonomik açıdan yaklaşan, yöre halkının
günlük yaşamını başarı ile ele alan, yalın bir sinema dil ve anlatımına sahip olan filmin bu
özellikleri onu belirgin kılar.

1967’de çekilen Ana, kan davasından kaçan Karadenizli bir annenin hikayesidir. Kan
davasının kötü ve anlamsızlığını anlatan Ana eleştirmenler tarafından çok
beğenilmiştir. Hudutların Kanunu ile Ana arasında paralellikler kuran yorumlar
yapılmıştır.
Köy üçlemesinin sonuncu olan Kızılırmak-Karakoyun da aynı yıl çekilmiştir. Öyküsü,
daha önce Nazım Hikmet’in iki halk öyküsünü birleştirdiği ve Muhsin Ertuğrul
tarafından çekilen 1947’de çekilen senaryoya dayanmaktadır. Akad gerekli
düzenlemeleri başarı ile yapıp iyi bir yapıt ortaya çıkarmıştır.

Yarı destansı bir havada, Yörüklerin yaşamının ve folklorik öğelerin iyi incelenerek
çekildiği filmin, Anadolu’daki tefeci sermayenin oluşumunu işlediği ifade edilir.
1967’de Yılmaz Güney’in oynadığı, bir kiralık katili anlatan Kurbanlık Katil filminden
sonra Kent Üçlemesinin ilki ve en beğenileni olan Vesikalı Yarim’i çekmiştir. Bir
konsomatrise aşık olan evli bir erkeğin, önce kadın tarafından da sevilip, evli olduğunu
öğrenince aşkından fedakarlık etmesini yalın bir sinema diliyle anlatan duygusal bir
filmdir.

Kader Böyle İstedi (1968), İstanbul’a üniversite okumaya gelen varlıklı bir ailenin kızı
ile bir taksi şoförü arasındaki aşkı anlatır.
Üçlemenin son filmi olan Seninle Ölmek İstiyorum (1969) varlıklı bir erkek olan
kocasıyla mutsuz olan bir kadının evlerine gelen bir mimar ile yaşadığı aşkı anlatır.
Kader Böyle İstedi (1968), İstanbul’a üniversite okumaya gelen varlıklı bir ailenin kızı
ile bir taksi şoförü arasındaki aşkı anlatır.
Üçlemenin son filmi olan Seninle Ölmek İstiyorum (1969) varlıklı bir erkek olan
kocasıyla mutsuz olan bir kadının evlerine gelen bir mimar ile yaşadığı aşkı anlatır.
Lütfi Akad’ın son sinema filmleri olan Göç Üçlemesi; Gelin, Düğün ve Diyet Türk
sinemasının klasikleri arasında yer alan, konu ve anlatım yönünden gerçekçi
filmlerdir.

1973 yapımı olan ‘Gelin’ üçlemenin en başarılı filmi kabul edilir. Üç film de de başrol
oyuncusu olan o dönemin Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit için de bu filmler bir
dönüm noktası olmuştur.
Yozgat’tan İstanbul’un bir kenar mahallesine gelen, geniş bir ailede Hacı İlyas ve
oğullarının büyükşehirde tutunabilme mücadelesi anlatılmaktadır.
Zengin bir semtte market açma hayali ile mahallelerinde açtıkları bakkal dükkânından
artırdıklarıyla sermaye biriktirmeye çalışıp daha iyi bir hayatın hayalini kurarlar.
Meryem’in oğlu Osman’ın hasta olduğu ve zamanında ameliyat edilirse iyileşeceği
öğrenir. Ancak kayınpederi İlyas market parası biriktirdiği için çocuğun tedavisine
para vermez. Bir Kurban Bayramı günü çocuk hayatını kaybeder. Meryem bunu
üzerine evi ve kocasını terk ederek bir fabrikada iş bulur, kayınpederi namusunu
temizlesin diye oğlunu gönderse de kocası eşinin yaptığını doğru bulur ve ona katılır.

Taşradan İstanbul’a gelen ailenin hayatı, bir belge film gibi işlenmiş, ailenin maddi
olarak gelişmesinin bedelini adeta bir kurban gibi ödeyen çocuk ve annesinin onu
kurtarma çabaları anlatılmıştır.
Akad’ın sade sinema dili, sabit kamerası ile derinlikli orta ve genel çekimleri öykünün
gerçekliğini artıran görsel unsurlar olarak değerlendirilir.
Gelin filminin Türk Sinemasında kadına bakış açısı konusunda da oldukça yenilikçi
kabul edilir. Tip olmaktan sıyrılmış yaşayan, gerçek kadın karakterleri olarak
yansıtılmışlardır.
Aynı yıl çekilen üçlemenin ikinci filmi Düğün (1973)’de bu kez kardeşlerini korumaya
çalışan bir ablanın öyküsü anlatılır. Urfa’dan İstanbul’a gelen bir ailenin sokak
satıcılığı, eskicilik gibi işlerler yapmaya çalışarak burada tutunmaya çalışma
mücadelesi işlenir.

Kızlar fabrikada çalışırken, evin küçük oğlunu okutmaya çabalarlar. Ticaretle uğraşan
erkek kardeşlerinin İstanbul koşullarına uyum sağlayamaması ve kızların başlık parası
uğruna büyük ağabeyi tarafından zorla evlendirilmesine karşı koyan abla ailenin
bütünlüğünü korumaya çalışır.
Üçlemenin son filmi 1974 yapımı Diyet’tir. Köyden kente göç edenlerin fabrikalardaki
işçileşme sürecini ele almaktadır. Bu dönemlerde gelişen sendikalaşmanın etkileri de
bu filmde görülebilmektedir. Fabrika işçilerinin yeni kurulacak olan sendikaya
bakışlarını sergiler.
Fabrikadaki iş makinelerinin eski ve tehlikeli olduğundan, değiştirilmelerini isteyen
Hacer sendika tarafında, eşi ise patronun tarafındadır ve fabrikada sendikalaşmayı
önlemeye çalışır. Sonunda değişmesini engellediği makine kolunu koparır ve Hacer
de bu kolu patrona atar atar bunu diyet olarak nitelendirir.
Bu film Lütfi Akad’ın son sinema filmidir. Bundan sonra TRT için çeşitli televizyon
filmleri ve yarı belgesel nitelikli Dört Mevsim İstanbul adında İstanbul’u anlatan
filmler çekmiştir.

Lütfi Akad’ın TRT için Ömer Seyfettin hikayelerinden uyarlama yaptığı filmlerin
önde gelenleri şunlardır:
Diyet
Ferman
Pembe İncili Kaftan
Topuz
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Yönettiği ilk film Kanlı Feryat
(1952)’dir.
Atıf Yılmaz filmlerinde Kerime Nadir, Vedat Türkali, Yaşar Kemal, Kemal Tahir,
Cengiz Aytmatov gibi yazarların eserlerinden uyarlamalar yapmıştır.
Bir dizi piyasa romanı uyarlamalarını filme çekmiştir: Aşk Izdıraptır, Kadın Severse,
dağları Bekleyen Kız, İlk ve Son, Beş Hasta Var art arda çekilmiştir. Böylece Türk
sinemasında bir hayli tutulacak olan piyasa romanı uyarlaması geleneğini başlatmıştır.
Bu dönem Atıf Yılmaz’ın biçimsel olarak öne çıktığı zamanlardır. Onun sinema dilini
geliştirme öğrenme dönemi olarak ifade edilir.

1957 yılında çektiği ‘Gelinin Muradı’, Yılmaz için bir dönüm noktası kabul edilir. Bu
film ile ilk kez gerçek bir edebiyat eserinden uyarlama yaparak gerçekçi dönemine
giriş yapmıştır. Bu film Yılmaz’ın filmografisindeki ilk önemli filmdir.
Kurtuluş Savaşı’nı farklı bir yönden işlediği Bu Vatanın Çocukları (1958), Türk
Sinemasındaki diğer Kurtuluş Savaşı öykülerinin aksine duygu sömürüsü yapmayan
film, Gaziantep’ten Ankara’ya önemli gizli belgeler getiren iki çocuğun karşılaştığı
zorlukları anlatır.
1960’da ‘Yerli Film’ firmasını kurmuştur. Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı ve
toplumsal eleştiriler taşıyan bir güldürü filmi olan Dolandırıcılar Şahı’nı çekmiştir.
Kasaba ve köy filmlerine tekrar dönen Yılmaz, 1963’te kasaba yönetiminde geçen
çıkar çatışmalarını anlatan ‘Yarın Bizimdir’ ve erotizme farklı bir estetik katması
açısından değerlendirilen, Urfa’da geçen ‘Erkek Ali’ filmlerini çeker.

1964’te Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı’nı sinemaya uyarlar. Başarılı bir
uyarlama olarak görülmeyen film, gecekondu çevresindeki insanların yaşamlarını
müzikli bir anlatımla sergilemektedir.
1965’ten sonra görülen halk sineması, ulusal sinema görüşlerini desteklemiş ve bu
doğrultuda filmler yapmayı denemiştir.

1966 yılında toplumsal gerçekçilik

akımının son dönemlerinde, petrolün

ulusallaştırılması temasını işleyen toplumsal gerçekçi bir film olan ‘Toprağın Kanı’nı
çeker.
1972’de kadını toplum içindeki gerçekliği ile ilk kez ele aldığı belirtilen ‘Utanç’ ve
daha sonra çektiği ‘Kuma’ ile de kadının toplumdaki yerini incelemiştir.
1977’de Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’dan uyarlayarak çektiği ‘Selvi Boylum, Al
Yazmalım’ ile kadın konusunu işlemeyi sürdürmüş ve 1980 ve 1990’lı yıllarda
yapmaya devam ettiği filmle rle ‘kadın filmleri yönetmeni’ olarak bile anılmıştır.

Güncel olaylardan da yararlanan Yılmaz, dönemin ünlü televizyon programlarından
faydalanarak yaptığı ‘İşte Hayat’ (1975), 1976’da gazeteler ile sermaye ilişkilerini
incelediği ‘Mağlup Edilemeyenler’ ve çevre kirliliğini anlattığı ‘Tuzak’ filmlerini bu
anlayışla çekmiştir.

Metin Erksan, sinemamızın en kendine özgü ve ilgi çekici yönetmenlerinden biridir.
Çanakkale'de doğan, İstanbul Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

Metin Erksan daha üniversite öğrenimi sırasında sinema ile ilgilenmeye başlamış; bazı
yayın organlarında sinema ile ilgili yazılar yazmıştı. Bir yandan da Dünya gazetesinde
sinema eleştirileri yapıyordu.
1950 yılında Atlas Film adına Yusuf Ziya Ortaç’ın ‘Binnaz’ adlı eserini
senaryolaştırmıştır. Ancak bu film dokuz yıl sonra Mümtaz Yener tarafından çekilir.
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun senaryosunu yazdığı ilk filmi olan Karanlık Dünya / Aşık
Veysel’in Hayatı’nı 1952’de 23 yaşında yönetir. Bu ilk filmine toplumcu ve gerçekçi
bir yaklaşımla başlamış ama hem istediği her şeyi gerçekleştirememiş hem de sansüre
maruz kalmıştır.
Bu filmde, Erksan’ın ilerde gelişecek üslûbundan parıltılar bulunmasına karşın,
acemiliğin izlerine de rastlanıyordu. Aclân Sayılgan, Kemal Bekir ve Ayfer Feray’la
gerçekleşen film, Âşık Veysel'in görüntülerine de yer vererek yarı-belgesel bir hale
getirilmişti.
Bu filmde Erksan, toplumcu ve gerçekçi bir kaygıyla işe girişerek ilk otantik köy
filmini ortaya koymak istemişti.

Bu filmin ardından iki yıl daha sinema yazarlığı yapar. Atlas Film için Cingöz Recai
(1954), Yol Palas Cinayeti (1955), Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1957) gibi
ticari filmler çeker. Askerliği sırasında Ordu Foto Film Merkezi’nde Dünya Havacıları
Türkiye’de adında bir belgesel çekmiştir.
Askerden döndükten sonra 1958’de onun gerçek sanatını ilk sergilediği eseri olarak
ifade edilen filmi Dokuz Dağın Efesi’ni çeker. Film, Osmanlı Hükümetine isyan
ederek dağa çıkan Çakıcı Mehmet Efe’nin öyküsünü anlatır. Bu film de sansüre maruz
kalır. Hem görüntüler ile sinemasal dili hem de konu ele alışı özgün ve başarılı
bulunmuştur.
Tanınmış eşkıya Çakıcı Mehmet Efe’nin yaşamı üstüne olan Dokuz Dağın Efesi’nde,
Fikret Hakan’ın başrolü oynarken filmde Serpil Gül, Kadir Savun, Erol Taş, Hayati
Hamzaoğlu gibi oyuncular da yer almıştı.
Bu film, onun ilk yetkin yapıtı olarak da görülür. Ancak bu düzgünlüğün daha çok
geniş ölçüdeki yabancı etkilerden ileri geldiğini öne sürenler olmuştur.
1958’de çektiği Hicran Yarası melodramik bir dramdır. 1959’da Atilla İlhan ve Atıf
Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı Şoför Nebahat filmini yönetmiştir. Senaryoda babası
ölünce borçlarını ödeyebilmek için babasının arabasında şoförlük yapan genç kıza
ağırlık verilmişken, yönetmen bu şoförlerin yaşamına ve birbirleriyle olan ilişkilerine
ağırlık vermiştir.
1958’de çektiği Hicran Yarası melodramik bir dramdır. 1959’da Atilla İlhan ve Atıf
Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı Şoför Nebahat filmini yönetmiştir. Senaryoda babası
ölünce borçlarını ödeyebilmek için babasının arabasında şoförlük yapan genç kıza
ağırlık verilmişken, yönetmen bu şoförlerin yaşamına ve birbirleriyle olan ilişkilerine
ağırlık vermiştir.
1950’li yıllarda kendi dönemindeki yönetmenlere göre az sayıda film yapmıştır ama
1960’lı yıllarda tecrübeli bir yönetmen olarak etkili filmler üretmiştir.
Metin Erksan’ın 60’lı yıllarda Susuz Yaz, İstanbul Kaldırımları, Suçlular Aramızda,
Sevmek Zamanı gibi filmleri yönetmiştir.

1960’da çektiği Gecelerin Ötesi ile hem kendisinin hem de Türk Sinemasının çok
önemli filmlerinden birisini ortaya çıkarmıştır. Yakın dönemin yönetim ideolojisini
eleştiren, o yılların yaygın söylemi olan ‘her mahallede bir milyoner yetiştireceğiz’
sözünü sorgulayan bir film yapar.

Aynı mahallede büyümüş, farklı meslekleri ve ilgileri olan bir grup tarafından yapılan
soygunun ya ölüm ya da hapis ile sonlanışı anlatılır. Yönetmenin önceki filmlerine
göre çok karakter üzerinden bir soygun eylemini anlatması, her karakterin toplumun
bir kesimini temsil ettiğini ve sosyal ve psikolojik durumunu göstermektedir.
Bu filmin ardından 1961’de yine bir çetenin serüvenini anlatan Mahalle Arkadaşları’nı
çekmiştir. Bu filmde sorumsuz ve avare yaşamın hoşluğunu, zengin kız ile fakir
erkeğin aşkını, geleneklere bağlı babayı ele almıştır. Yine aynı yıl kendi
filmografisinde sıradan bir film olan Oy Farfara Farfara’yı çeker.
1962’de Yılanların Öcü filmiyle başarılı bir edebiyat uyarlaması ortaya çıkarmıştır. O
yıllarda Fakir Baykurt’un kitabı ve tiyatro oyunu önemli bir eserdir. Film sansürden

geçememiş

fakat

dönemin

Cumhurbaşkanı

Cemal

Gürsel’in

özel

izniyle

gösterilebilmiştir.

Yılanların Öcü, Köyün ortak malı olan köy meydanında Kara Bayram’ın evinin önüne
ev yapmaya kalkan Haceli ile Bayram ve Irazca Ana arasındaki mücadeleyi anlatır.
Film mülkiyet sorununu işlemektedir. Bayram rolünde Fikret Hakan, Irazca Ana
rolünde Aliye Rona çok iyi oyunculuk gösterirler. Görüntülerin güzelliği ve ele alınan
kişiliklerin başarılı bir şeklide tasvir edilmesiyle etkili bir köy filmi ortaya çıkmıştır.
Erksan, aynı yıl Çifte Kumrular ve Sahte Nikah gibi duygusal güldürüler çektikten
sonra, 1963’te önemli filmlerinden olan Acı Hayat ve Susuz Yaz’ı çeker. Acı Hayat
(1963), evlenmek isteyen ve ev arayan iki genç işçinin hayatını anlatır. Filmde işlenen
aşk ve intikam, arka plandaki toplumsal sorunlar ve eşitsizliklerle birlikte işlenmiştir.
Susuz Yaz ise Necati Cumalı’nın romanından uyarlanmıştır. Bu film, Türk
Sineması’nın kazanılan ilk uluslararası büyük ödülü olan 1964 Berlin Altın Ayı
ödülünü almıştır. Yine köyde geçen film bu defa su mülkiyeti konusunu işlemektedir.
Hülya Koçyiğit’in oynadığı ilk filmdir. Etkili görüntüleri, köy ortamındaki naif

cinselliği gösterişi ve özellikle Erol Taş’ın kötü karakteri canlandırışındaki başarı
filmin öne çıkan özelliklerindendir.
Filmde kırsal alanda yaşan insanların doğalmış gibi görünen çaresizliklerinin
sergilendiği filmde köylüler bir araya gelip suyu kesen Hasan’a karşı koyamayınca
suyu parasını ödeyerek almayı bile düşünürler.
Yönetmen su konusunda ülkede var olan bir sorunun da bu film yapıldıktan ve ödül
kazandıktan sonra hükümet tarafından çözüme kavuşturulduğunu ileri sürmektedir.
1969’da çıkarılan kanunla “Türkiye’de kimin tapulu mülkünden kaynak çıkıyorsa, o
kamunundur”, denilen yasa çıkarılmıştır.
1964 yılında çektiği ‘Suçlular Aramızda’ filminde de sınıflar arasındaki uçurumu
vurgulayarak zengin sınıfın eleştirisini yapmıştır.
1966’da Erksan, en kişisel ve kendine özgü filmi olarak görülen Sevmek Zamanı’nı
çeker. Filmde ‘surete aşık olma’ olgusuna odaklanılarak, görsel anlatımında Fransız
şairane gerçekçiliğinin izlenimlerini taşıyan, estetik olarak üst düzeyde bir anlatım
vardır.
Düşle gerçek çatışıyor, düşün gerçekleşmesi imkânsızlaşıyor. Zengin nişanlısıyla
evlenmeye zorlanan kız, nikâh günü gelinliğiyle kaçıp yalnız adama sığınıyor;
kendisini izleyen nişanlı da, onlar bir kayıkla kıyıdan uzaklaşırken, bir silâhla ikisini
de vuruyor.

Yağmurlu, gri atmosferi, Mengü Yeğin, kamerasıyla çok iyi yakalıyor. Böylece
rüyaların güzelliklerinden gerçek hayatın acılarına bir dönüşü getiren film, estetik
havasıyla şiirsel boyutlara ulaşıyor.” Bu filmin ardından çok önemli görülmeyen filmi
“Ölmeyen Aşk”ı çekmiştir.
Sonraki çalışması, en önemli filmlerinden kabul edilen, 1968'de çektiği “Kuyu”dur.
Filmin öyküsü Batı Anadolu köylerinden birinde gerçekten olmuş ve gazetelere de
geçmiş bir olaydan kaynaklanıyordu.

Aynı kişi tarafından üç kez kaçırılan bir kadının, kendisine su sağlamak üzere içine
kova düşmüş bir kuyuya inen erkeği, başına taşlar yağdırarak öldürmesinin ve kuyuyu
ağzına kadar taşla doldurduktan sonra gidip jandarmaya teslim olmasının öyküsüydü
bu. Erksan bu gerçek olayı kendi yorumuyla, sonunda kadının da intihar edişiyle
bitirerek etkili bir şekilde anlatmıştır.
Film, bazı eleştirmenlerce popülizmin tipik bir örneği olarak değerlendirilirken;
kimilerince de filmin başında da açıklanan Kuran’ın "Nisa” suresindeki “Kadınlara İyi
davranın“ âyetinin bir yorumu ve emsalsiz bir plâstik çalışma olarak kabul edildi ve
1969 Altın Koza Film Şenliği’nde birincilik ödülü aldı.

Scognamillo film için, “bir kız kaçırma olayının dramatik yapısı içinde, Anadolu
kadının yüzyıllar boyu süren kurallara boyun eğme zorunluluğunu almak ister”
şeklinde yorum yapmıştır. Kuyu, görüntüleriyle üst düzey bir estetiğe sahiptir. Bu film
daha sonra Erksan’ın Yılanların Öcü ve Susuz Yaz’da anlatılan toprak ve su
mülkiyetini sorgulayan filmlerin tamamlayıcısı olarak, erkeğin kadın üzerindeki
sahiplik ilişkisini sorgulayan ve mülkiyet üzerine yaptığı üçlemenin son filmi olur.
Çektiği filmlerde çok uç noktalardaki insan duygularını ele almasının yanı sıra
toplumsal sorunlara da değinmiş ve bunları fillerinde derinlemesine işlemiştir.
Bu yüzden de fillerinde sansürle ilgili sorunlar yaşamıştır. Filmlerindeki görüntü
estetiği ve çerçeveleme, özellikle siyah-beyaz filmlerindeki gölge-ışık kullanımları
Metin Erksan filmlerini diğerlerinden ayırır.
Türk sinemasındaki birçok yönetmen gibi onun da özgün eserleri olduğu gibi ticari
filmleri de vardır. Yine de Erksan'ın filmlerinin, Türk sinemasının "sinema sanatı"
kavramıyla bağdaşan ilk örnekleri olduğunu kabul etmek gerekir. Türk Sinema
Tarihi’nde kendisini Ulusal Sinemacılar içine sokanlar olsa da kendisi hiçbir kalıp
içinde değerlendirilmek istemediğini belirtmiştir.
Ertem Göreç'in Otobüs Yolcuları (1961) ve Karanlıkta Uyananlar (1964), Halit
Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Haremde Dört Kadın (1965), Duygu Sağıroğlu'nun
Bitmeyen Yol (1965), Lütfi Akad'ın Hudutların Kanunu (1966) adlı filmleri, Erksan'ın
öncülük ettiği toplumsal gerçekçi anlayışın başka örnekleri oldu.
Anılan filmlere gelince, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı Otobüs Yolcuları
başlarını sokacak bir ev edinmek isteyenlerin sömürülmesini engellemeye çalışan bir
otobüs biletçisinin (Ayhan Işık) çabasını konu edinirken, Karanlıkta Uyananlar
emekçilerin dünyasına eğilmeyi deneyen ilk Türk filmi oldu.
Senaryosunu yine Vedat Türkali'nin yazdığı ve başrolleri Fikret Hakan, Ayla Algan ve
Beklan Algan'ın üstlendikleri film, emekçilerin bilinçlenmesi, yabancı sermaye,
sendika, grev, aydın-işçi dayanışması gibi konuları şematik ama etkileyici bir
anlatımla aktardı. Gurbet Kuşları kırsal kesimden, "taşı toprağı altın" İstanbul'a göç
eden bir ailenin parçalanmasını konu edindi.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu filmlerin Yeşilçam geleneğinden ayrılan içerikleri
sinema yazarlarının iyi niyetli bir yaklaşımla "toplumsal gerçekçi" tamlamasını
kullanmalarına yol açmıştır. Yoksa toplu bir hareket, bir akım söz konusu değildir.
Zaten bir akımın doğmasına ne ekonomik koşullar ne ülkenin sinema geçmişi, ne de
sinema adamlarının birikimi elverişlidir.

Gurbet Kuşları ve Haremde Dört Kadın'ın yönetmeni Halit Refiğ (1934-2009) ilk
yönetmenlik denemesi Yasak Aşk'ı (1961) "Visconti, Freud ve sürrealizm etkilerinin
birbirine karıştığı" bir film olarak değerlendirir.

Bir "ilk filmden" beklenmeyecek ölçüde düzgün olan bu filmi izleyen Seviştiğimiz
Günler (1961) İstanbullu üç genç kızın iş ve gönül ilişkilerini konu edinir.
Senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı Şehirdeki Yabancı (1963) Zonguldak'ın kömür
ocakları ortamında bir gönül ilişkisini ele alırken, bir aydının kendi toplumuna
yabancılaşmasını da vurgular. Bir pilot üsteğmenle (Göksel Arsoy) bir ağa kızının
(Leyla Sayar) ilişkisinden yola çıkan Şafak Bekçileri (1963) kırsal kesim geleneklerini
eleştirmeyi de dener.
Senaryosunu Kemal Tahir'in yazdığı Haremde Dört Kadın ise Abdülhamit döneminde
bir paşa konağındaki yaşamı ele alırken, geçmişle günümüz arasında benzerlikler de

kuran bir çağ filmi oldu. Kırsal kesim kökenli altı delikanlının büyük kentte ayakta
kalabilme mücadelesini konu edinen Bitmeyen Yol, hem içeriği hem de anlatımıyla,
dönemin bugün de ilgiyle izlenebilen sayılı filmlerinden biridir.
Senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı Şehirdeki Yabancı (1963) Zonguldak'ın kömür
ocakları ortamında bir gönül ilişkisini ele alırken, bir aydının kendi toplumuna
yabancılaşmasını da vurgular. Bir pilot üsteğmenle (Göksel Arsoy) bir ağa kızının
(Leyla Sayar) ilişkisinden yola çıkan Şafak Bekçileri (1963) kırsal kesim geleneklerini
eleştirmeyi de dener.
Senaryosunu Kemal Tahir'in yazdığı Haremde Dört Kadın ise Abdülhamit döneminde
bir paşa konağındaki yaşamı ele alırken, geçmişle günümüz arasında benzerlikler de
kuran bir çağ filmi oldu.

Kırsal kesim kökenli altı delikanlının büyük kentte

ayakta kalabilme mücadelesini konu edinen Bitmeyen Yol, hem içeriği hem de
anlatımıyla, dönemin bugün de ilgiyle izlenebilen sayılı filmlerinden biridir.
Yılmaz Güney' in başrolü oynadığı ve eleştirmenlerce aşırı bir övgüyle değerlendirilen
Hudutların Kanunu ise güneydoğu insanını kaçakçılığa zorlayan feodal koşulları,
yönetmenin durağan anlatımıyla aktarır. Bu arada, Fransa' da sinema öğrenimi gören
Atilla Tokatlı'nın, başrolü Ulvi Uraz'ın oynadığı, Fransız sineması etkileri taşıyan filmi
Denize İnen Sokak'ın (1960) seyircinin hiç ilgi göstermediği deneysel bir çalışma
olduğunu belirtmek gerekir.
Daha sonraki yıllarda, yine Fransa'da sinema öğrenimi gören Alp Zeki Heper'in
yönettiği Soluk Gecenin Aşk Hikâyeleri (1966) de aynı yazgıyı paylaşacaktır. Senaryo
yazarlığından sonra yönetmenliği de deneyen öykü ve roman yazarı Tarık Dursun K.
ise ilk filmi Aramıza Kan Girdi (1962) ile başarılı bir serüven filmi örneği verdi.
Kelebekler Çift Uçar (1964) gibi duyarlıklı bir film de çeken yönetmen ne yazık ki,
yönetmenlik serüvenini erken noktaladı.

Memduh Ün birçok sıradan filme imza attıktan sonra, o yıllar Türk sinemasının en
önemli filmi sayılan Üç Arkadaş'ı (1958) yönetti. Film, gözleri görmeyen bir genç kıza
(Muhterem Nur), üç arkadaşın destek vermesini konu edinir. Gözleri görmeyen kız,
Yeşilçam sinemasının sık kullandığı bir melodram öğesidir.

Üç Arkadaş, masalsı bir öykü anlatsa da, sıradan insanların dünyasını ve yaşadıkları
ortamı verirken oldukça gerçekçi gözlemler getirir. Senaryosunu Orhan Kemal'in
yazdığı Avare Mustafa (1961) ile E. Morris'in oyunundan uyarlanan Kırık Çanaklar
(1960), Memduh Ün'ün bu dönemde öne çıkan başka filmleridir.
İstanbul'un bir kenar mahallesinde yaşayan yaşlı bir büyükbabanın küçük torunuyla
ilişkisinin ağırlık kazandığı Kırık Çanaklar, düzgün anlatımının yanı sıra,
büyükbabanın (Salih Tozan) oyunculuğuyla dikkati çeker. Ama Memduh Ün'ün piyasa
isteklerine ayak uydurma eğilimi ağır basacak, küçük oyuncu Zeynep Değirmencioğlu
ile Ayşecik (1960) dizisini başlatacaktır.

8. 1980 DÖNEMİ TÜRK SİNEMASI(1980-1990)

Türk sinemasında üretim maliyetlerinin yükselmesi, üretilen filmlerin gösterileceği
salonların bulunmaması ve ailecek izlenecek filmlerin niteliğinin bozulması karşısında
halkın sinemadan yüz çevirerek televizyon seyircisi olmakla yetinmesi karşısında
Yeşilçam yapımcıları da daha çok video ve televizyon filmine ve televizyon dizileri
yapımına yönelmiştir. Video filmleri bir süre rağbet görmüşse de, özel TV
istasyonlarının çoğalışı ve pek çok eski Türk filmi de dâhil tüm televizyon
programlarında haftada 60-70, giderek günde ortalama 40 film gösterilmesi video
filmlerinin piyasasını da ortadan kaldırmıştır.
Ancak özel televizyonların Yeşilçam yapımcılarına film siparişleri artmış; öte yandan
Kültür Bakanlığının desteği yanında Avrupa Konseyine bağlı bir kuruluş olan
Eurimages’ın desteği de filmcilere soluk aldırmıştır. 1993 yılında ilk kez bu miktar
50’ye yükselmiştir (Bu rakama video filmleri de dahildir).
Kültür Bakanlığının yardımıyla 1990 yılında 30-35 film destek görecekken, bunların
projelerinin zamanında yetiştirilememesi ya da maliyet sorunlarıyla başa çıkılamaması
dolayısıyla ancak 10-15 film destekten yararlanarak 1991 yılına intikal ettirilmiş;
bunlardan da çoğu film festivallerinde ödül kazandığı takdirde gösterim olanağı
kazanabilmiştir.
Desteklemeden yoksun bırakılan bazı filmler ise, yurt içi ve yurt dışında, destek
görenlerin birçoğundan daha fazla rağbet görmüş; ilgi çekmişlerdir.
Eurimages, Avrupa Konseyi’ne dâhil olan Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkelerin
malî desteğiyle üye devletler sinemacılarına yardım sağlamak maksadıyla kurulmuş
bir fondur. 1992 yılına kadar bu fondan yararlanmak üzere beş Türk firması başvurmuş
ve yardım görmüştür. Bu yardım Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki film firmalarıyla
ortaklaşa üretimde bulunulmasına da yol açmaktadır.
Öte yandan Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan film şenlikleriyle uluslararası şenlikler
de Türk sinemasının tutulmasında etkili olmaktadır. Bu festivallerden kazanılan
ödüller dışında ticarî tanıtmalarla da dış ülkelere film satımı olanakları sağlanmaktadır.

İlk kez belediyelerin doğrudan doğruya ayırdıkları tahsisata Kültür Bakanlığının ve
diğer özel ya da resmî kuruluşların katkıları da eklenerek yapılan bu şenliklerin,
sonradan kurulan vakıflar veya holdingler aracılığıyla düzenlenmeleri sürdürülmüştür.
Bu şenliklerde seçilen en iyi üç film ve en iyi oyuncular, en iyi yönetmen ve
senaryocuların ayrıştığı filmler halkın rağbetini kazanıyor; şenlikler boyunca
gerçekleştirilen gösterimler dışında, şenliklerden sonra da sinema salonlarında
gösterim ve izlenim olanağı bulabiliyorlar.
Türk sinemasının alt yapısı: Stüdyolar, teknolojik olanaklar. ham film üreten fabrikalar
ve gösterim sağlayacak salonlar bulunmamasına karşın, Türk sineması son yıllarda
konu zenginliği, biçim içerik ilişkileri ve artistik yönden en yüksek sanat düzeyini
tutturmuş ve sorunsal sinema haline gelmiş bulunmaktadır.
Sinemanın tiyatroyu, televizyonun da sinemayı öldürdüğü iddialarına katılmıyoruz.
Kitabın sonunda açıklayacağımız gerekli tedbirler alındığı takdirde, halkın, özellikle
Genç Kuşağın Türk sinemasına yaklaşım sağlayacağı kesindir.
Türk sinemasının bu dönemini incelerken, yine yönetmenlere göre: Eski Kuşak, Orta
Kuşak, Yeni Kuşak ve Genç Kuşak yönetmenlerini, çalışmalarına ayrı ayrı yer vererek
değerlemeler yapacağız.
Ancak sinemamızda eski kuşaktan geriye kalanların yanında yeni kuşaktan orta kuşağa
katılanlar ve genç kuşaktan da yeni kuşağa katılanlar olduğu gibi: yepyeni bir genç
kuşak da ortaya çıkmıştır denilebilir.
Bu durum göz önünde tutularak 1980’1i yıllarda daha önceki dönemlerdeki
yönetmenler arasında belli ölçüde bir kuşak değişimi olduğu da hatırdan
çıkarılmamalıdır.

1980 Dönemi Türk Sinemasının Önemli Yönetmenleri
Atıf Yılmaz
Her dönemde kendisini yenilemesini bilen, yeni koşullara uyabildiği kadar, yeni
akımların da ortaya çıkmasına yol açan Atıf Yılmaz, bu dönemin en ilginç

yönetmenidir. Bu dönemde kadının sosyal ve cinsel özgürlüğüne sahip olması uğrunda
bazı gözü pek denemelere girişmekten de çekinmemiştir.
Bu dönemde de geçen dönemlerde olduğu gibi yurt içi ve yurt dışı film şenliklerinde
en çok ödül kazanan yönetmenlerden olan Atıf Yılmaz, seksenli yıllarda, yalnızca iki
konu çerçevesinde toplayabileceğimiz filmler çekmiştir: Birincisi toplumsal taşlamalı
güldürüler, İkincisi kadın ve sevgiyi incelediği filmler.
Başar Sabuncunun tiyatro için hazırladığı bir konudan kaynaklanan “Talihli Amele"
(1980), İlyas Salman’ın üstün oyunuyla güldürürken taşlamasını çok iyi bilen bir
yönetmenden yankılar getiriyordu.
Tutarsız bir ekonomik düzenin, insanları ne duruma soktuğunu, reklâm yoluyla para
kazanma hırsında olanların küçük insanları nasıl kullandıklarını, insanların nasıl göz
göre göre harcandıklarını çok etkileyici görüntüler ve yalın bir anlatımla veriyordu
film. Dürüst bir küçük memurun yaşamı aracılığı ile toplumsal bozuklukları vermeyi
amaçladığı 1982 yılı ürünü “Dolap Beygiri" ve bürokrasideki aksaklıkları işlediği
1983 yılı ürünü “Şekerpare" Yılmaz’ın diğer toplumsal güldürüleridir.
İlkin kendini Ertem Eğilmez’in "Hababam Sınıfı" başlıklı filmlerinde tanıtan Şener
Şen, Atıf Yılmaz’ca bu filmleri çektikten sonra, “Değirmen"de (1986) başrol oynadı.
Barış Pirhasan’ın yazdığı senaryodan filme çekilen “Değirmen"de olaylar 1914 yılında
küçük bir Anadolu kasabasında geçer. Bulgar kızı Nadya (Naciye) (Serap Aksoy’un
oturak âlemlerine katılan Kaymakam Halil Hilmi (Şener Şen), kızın attığı göbeğin
şiddetiyle ahşap bağ evi sarsılınca, sarhoş kafayla zelzele olduğu inancıyla kaçarken
yaralanır.
Ertesi gün gayretkeş bir gazete muhabirinin Payitahta abartılı şekilde duyurduğu
zelzele haberi Osmanlı Hükümetlini ve müttefiki Almanları harekete geçirir ve ilçeye
yardım yağmaya başlar. Sonra da Şehzade, ilçeyi görmeye gelir. Zaten harap bir
kasaba olan İlçe merkezini zelzelenin yıktığı sanılır ve kaymakama yaptığı
hizmetlerden ötürü nişan takılır.
Bir devrin toplumsal eleştirisini yapan filmde Şener Şen kaymakam kompozisyonu ile
gerçek
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tıpkı

Alphonse

Daudet'nin

‘‘Değirmenimden Mektuplar” adlı öykü kitabındaki “Kaymakam Kırda” adlı
öyküsünü bahar sarhoşluğu içinde kırlarda kelebek avlayan kaymakamını adeta filmde
yeniden canlandırmıştır. Reşat Nuri Güntekin’den uyarlanmış usta işi bir güldürüdür
“Değirmen”.
Sevginin öğrenilen bir kavram olduğu işlenen Zeyyad Selimoğlu’nun romanından
sinemaya aktardığı “Delikanlı”da (1981) konunun işlenişi belki biraz yüzeysel kaldı.
Ama 1982’de Salih Dikişçi’nin kamerasıyla Necati Cumalı’nın tiyatro oyunundan
sinemaya uyarladığı “Mine”de kocasının ve küçük kasaba erkeklerinin baskılarına,
cinsel çekiciliğinden ötürü kendisini rahatsız edişlerine bir süre katlandıktan sonra
başkaldıran kadını başarıyla anlatıyordu. Sinema çevrelerinde büyük yankılar
uyandıran bu filmiyle olumlu ve olumsuz birçok eleştiriler aldı Atıf Yılmaz.
“Mine’deki gibi Türkân Şoray’ın Cihan Ünal’la birlikte oynadığı Macit Koper’in
senaryosundan Çetin Tunca’nın kamerasıyla Yılmaz’ın çevirdiği “Seni Seviyorum”
(1983)‘de zikzaklı bir sevgiyi ve pavyona düşüp sonradan hiç umulmadık bir anda ve
yerde ortaya çıkan, ama kadınlık onurunu hiç yitirmemiş bir kadını anlatıyordu. Filmin
konusu kısaca şöyle: İskenderun'da işadamı Murat (Cihan Ünal)’la, yıllar önce
İstanbul'da yükseköğrenim görürken tanışıp seviştiği, sonra da kendisi tarafından
terkedilen Selma (Türkân Şoray) bir barda karşılaşır; Murat ona yeniden bağlanır. Ama
Selma artık onun yıllar önce tanıdığı Selma değil, pavyon kadını Aygül'dür. Murat onu
bu yaşamdan kurtarıp geçmişteki hatalarını onarmak ister. Ama kadınlık gururuyla
Selma onu kabullenmez. Bu konuda aralarındaki çekişmeyi, kızı samimiyetine
inandırarak, Murat kazanır. Ancak evlendikleri gün, geçildikleri bir araba kazası
(yoksa ortaklaşa bir intihar mıdır bu?) ile ölüm onları yaşamdan uzaklaştırır.
“Seni Seviyorum", yan rollerdeki Bülenç Bilgiç, Ferda Ferdağ, Erdal Özyağcılar ve
Orhan Çağman'ın da katkılarıyla çağdaş bir melodram olarak Atıf Yılmaz’ın
filmolojisinde yer almaktadır. Erdal Özyağcılar ile Ferda Ferdağ, bu filmdeki
oyunlarıyla Sinema Yazarlarının "Yılın en iyi yardımcı erkek ve kadın oyuncuları"
ödülünü aldılar.
Bir Yudum Sevgi" (1984) ise, Geçiş Dönemi topluluğunun gecekondulaşan
insanlarının ikilemini, yine “Aygül" adlı bir başka kadını ele alarak anlatıyordu. Lâtife

Tekinin gecekondu semtinde gerçekten ortaya çıkmış bir olaydan kaynaklanan
tasarımının sinemasal olarak işlenişi: kadına yepyeni bir açıdan bakış sağlaması
bakımından ilginçti ve diğer Yeşilçam filmlerinden farklıydı.
“Dağınık Yatak" (1984) Atıf Yitmaz’ın "kadın filmleri" döneminden bir başka örnek.
Murathan Mungan’ın senaryosundan Salih Dikişçi'nin kamerasından perdeye
yansıyan “Dağınık Yatak", Müjde Ar, Ümit Belen, Aykut Sözeri’nin başrollerde,
Tulûğ Çizgen, Memduh Ün, Gülsen Tuncer ve Hale Akın'ın yardımcı rollerde
görüldüğü bir yapıt.
Film, sosyete fahişesi Benli Mery (Müjde Ar)’nin dramatik öyküsünü İşliyor. Meryem,
sürekli olarak zengin erkeklere metreslik yaparken, yoksulluk içinde geçirdiği
çocukluğunu da acıyla anımsar. Sevgisiz geçen yaşamı içinde sevgi arar. Evli bir
işadamı ile metres hayatı yaşadığı günlerde bir partide rastladığı genç bir komiye âşık
olur. Ancak aradığım bu ilişkide de bulamayacak, sevgilisi İsmail (Ümit Belen) yoz
çevrenin etkisiyle tavrını değiştirecek, karşısına sadece çıkarını düşünen bir Jigolo
olarak çıkacaktır.
Kadın karakterinin oturmamışlığı ve kararsızlığı gibi pek çok zayıf noktaları içerse de,
bir kadının umutsuz arayışları ve aşkın metalaşması üzerine bir Yılmaz/Mungan
yaklaşımı diyebileceğimiz film, Yılmazın filmografisinde pek önemli bir yer tutmaz.
Atıf Yılmaz aynı konunun diğer versiyonlarını "Adı Vasfiye", “Dul Bir Kadın”, "Asiye
Nasıl Kurtulur?", "Kadının Adı Yok", “Ölü Bir Deniz", "Berdel" ve "Düş
Gezginlerinde de işledi.
"Adı Vasfiye" (1985’de, Necati Cumalının bir öyküsünden Barış Pirhasan’ın
uyarladığı bir senaryodan yola çıkan Yılmaz, düşmüş bir kadının yaşamını dört ayrı
erkeğin görüşüyle anlatır.
Böylece Türk sinemasında hiç değinilmemiş bir deneye girişir. Anlatım biçimini
oldukça usta işi görsel karşılıklar bularak pekiştirir. Orhan Oğuz ve Atillâ
Özdemiroğlu’nun görüntü ve müzik çalışmaları üstün düzeydedir.
"Dul Bir Kadın" (1985), Atıf Yılmaz'ın Necati Cumalı’nın "Bir Sabah Gülerek" adlı
bir perdelik oyunundan uyarladığı senaryoyu Orhan Oğuz'un kamerasıyla ve Müjde

Ar, Nur Sürer ve Zafer Yılmaz’ın başrol, Deniz Türkali ile Şükran Güngör'ün yardımcı
rolleriyle kotardığı bir diğer çalışmadır. Filmde, günümüz Türkiye’sinde kadın-erkek
ilişkileri ele alınıyor: kadının, burjuva ve aydın çevrelerde bile hâlâ bir "mal" gözüyle
bakılarak nasıl sömürülmek istendiği gösteriliyor:
Hariciyeci kocası ölmüş, tek çocuklu, bürokrat çevreden, akıllı, ağırbaşlı Suna (Müjde
Ar) adlı dul bir kadınla iki yakın arkadaşı: Durmadan koca değiştiren antikacı Gönül
(Deniz Türkali), evli bir erkekle yıllardır sonu belirsiz bir ilişkiyi sürdüren Ayla (Nur
Sürer): Kadın avcısı, vurdumduymaz, sadist fotoğrafçı Ergun’la (Yılmaz Zafer),
Bodrum’da bir arada yaşamayı denerler. Cinselliğini içine bastıran Suna, bir aşk
ilişkisi içine girdiği fotoğrafçıyı en yakın arkadaşı Ayla ile yatağında yakalayınca bir
anda tüm dünyası yıkılır. Bu nedenle iki arkadaşın arası açılırsa da, sonradan gerçeği
fark edip dünyalarını yozlaştıran erkeği yaşamlarından dışlarlar.
1985 Antalya Film Şenliğinde “En iyi film” seçilen "Dul Bir Kadın", kameramanına
da (Orhan Oğuz) "En İyi görüntü yönetmeni" ödülünü kazandırır. Filmde hiçbir
olumlu erkek tipinin olmaması, Yılmaz’ın bu kez aşırı bir feminizm tuzağına düştüğü
eleştirisini de getirmiştir. Atıf Yılmaz fantastik bir edayla bir sosyal eleştiri getiren
“Aaah Belinda" (1985) da Serap rolündeki Müjde Ar aracılığıyla reklâm şirketlerinin
filmini çektiği bir oyuncunun öyküsünü vermektedir.
Film çekimi sırasında oynadığı rolün kişiliğine dönüşen ve artık onu yöresindekilerin
eski kişiliğiyle tanıyamadığı oyuncu, garip bir yabancılaşmaya düşer. Sonradan yine
ansızın eski kişiliğine dönerek yaşadığı serüvenden yakayı sıyırır.
"Asiye Nasıl Kurtulur?” (1986), daha önce Nejat Saydam’ın Vasıf Öngören’in
oyunundan sinemaya uyarladığı Türkân Şoray’lı filmin yeni bir versiyonudur.
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"Asiye Nasıl Kurtulur?” (1986), daha önce Nejat Saydam’ın Vasıf Öngören’in
oyunundan sinemaya uyarladığı Türkân Şoray’lı filmin yeni bir versiyonudur.
“Kadının Adı Yok” (1987), Duygu Asena’nın çok satan romanının bir uyarlamasıdır.
Hale Soygazi’nin canlandırdığı Işık, ezeli kan/koca/sevgili üçlüsünün kadın tarafını
canlandırıyor ve kadının cinsel ilişkiye özgürce katılmasını değerlendiriyor. “Erkek
gibi davranarak" iş hayatına giren, “kadın gibi davranarak” çeşitli cinsel girişimlerde
bulunan bir kişiliği var Işık’ın. Atıf Yılmaz, kitaptan uzaklaşma pahasına yeni
yorumlar ve durumlar yaratmış.
“Hayallerim, Aşkım ve Sen" (1987) Atıf Yılmazın okullu senarist Ümit Ünal’ın
senaryosundan yola çıkarak Çetin Tunca’nın kamera çalışmasıyla, Esin Engin’in
müzik donatımı ve Türkân Şoray, Oğuz Tunç, Müşfik Kenter, Fatoş Sezer ve Engin
İnal’ın oyunculuk katkılarıyla gerçekleştirdiği bir film. Konusu şöyle:
Yetimhanede büyüyen sinema tutkunu Coşkun (Oğuz Tunç), filmleri ve canlandırdığı
kişilerle çocukluğu boyunca hayallerine eşlik etmiş olan Derya Altınay (Türkân Şoray)
adlı star için bir sempati duymaktadır.
Derya, bir dönem Yeşilçam melodramlarının büyük starı olup, kimi zaman “Yavrum”
gibi filmlerde canlandırdığı “Nuran" gibi tiplerde fedakâr, iffetli kadınları oynamış;
kimi zaman da “Bataklıkta Bir Çiçek“ gibi filmlerdeki “Melek" gibi fettan, işveli
sürtükleri canlandırmış ve bu klişe tiplerle kendisine ün sağlamıştır. Yıllar sonra Derya
için bir senaryo yazarken, bu iki zıt kadın, hayalleriyle onun yakasını bırakmazlar:
dolayısıyla bir türlü gerçek “Derya”yı canlandıramaz.
Sonunda hakiki Derya ile tanışan Coşkun bir süre sonra onun mutsuz, entelektüel
olmaya çalışan bitkin bir kadın olduğunu keşfeder. Tanıdığı ve sonradan intiharına
tanıklık ettiği bir diğer soylu Levanten de onun aradığı kişiliği yakalamasında yardımcı
olur. Nedir ki. Derya için yazdığı senaryonun, başkalarının elinde tipik bir Yeşilçam
filmine dönüşmesini de önleyemez. O kadar ki filmin gösteriminde Coşkun, perde
önüne fırlayıp, “Bu senaryo benim değil" diye bağırır. Üç Derya, bir senaryo, bir
çocukluk: toplamı tek bir hayal bile etmemiştir.

“Ölü Bir Deniz” (1989), Erhan Bener‘in romanından uyarlanmış bir senaryoya
dayanıyor. Gençliğinde cinselliğini yaşamamış bir kadın (Türkân Şoray’la bir sahil
kasabasında tanıştığı orta yaşlı bir erkek (Rutkay Aziz)’in bir hafta süren tutkulu aşk
öyküsünü anlatıyor film.
“Berdel” (1990), birbiri ardından beş kız çocuk doğurmuş karısından ümit keserek
“berdel yoluyla” (karşılığında kızını vererek) ikinci bir evlilik yapan bir adamın
dramını anlatıyor. Mutsuz bir evliliğe zorlanan kız çocuk, yine kız doğuran ikinci eş,
yanıldığını görerek yıkılan erkek, bir gece sahip olduğu ilk karısının ona bir oğlan
çocuk sağlaması ve ölmesi gibi sahnelerle, bu göreneğin ne denli yanlış olduğu
vurgulanmaktadır.
Atıf Yılmazın 12 Eylül’ü eleştiren Ümit Kıvanç’ın romanından ve Barış Pirhasan’la
birlikte hazırladığı senaryodan yola çıkarak çevirdiği “Bekle Dedim Gölgeye” (1990),
Hale Soygazi ve Aytaç Arman’ın başrolde ikisini oynadığı 1968 kuşağından dört
arkadaşın öyküsünü anlatır. Sinemamızda yapılagelmiş en ilginç siyasal filmlerden bir
örnek oluşturan film, bu alanda ancak ”Sis”le kıyaslanabilecek bir düzeye erişmiştir.
1980’li yıllarda senarist olarak parlayan Ümit Ünal’ın senaryosundan yola çıkarak
müzisyen Fatih rolünde Mazhar Alanson ve Şeytan rolünde Ali Poyrazoğlu’nun oyun
üstlendiği “Arkadaşım Şeytan" (1988)’da, tüm uğraşılara karşın mesleğinde bir türlü
başarı sağlayamayan bir müzisyenin garip serüveni anlatılmaktadır. Sarhoş olarak
çalıştığı yerden çıktıktan sonra vitrinde gördüğü bir mankene (Yaprak Özdemiroğlu)
tutulan ve ona dertlerini anlatan müzisyen, başarı sağlamak için ruhunu Şeytan’a bile
satacağını söylerken.
Şeytan karşısına insan kılığında çıkar ve ruhunu kendisine adaması koşulu ile
vitrindeki manken sevgilisini canlandıracağını ve kendisine meslek yolunda şöhret ve
servet sağlayacağını vadeder. Ama değişen dünya koşulları, insanları Şeytan’a bile
pabucunu ters giydirecek düzeye ulaştırır. Fatih düş kırıklığına uğrarken, akıl hocalığı
yapan Şeytan da sonunda yenik düşer.
Atıf Yımaz'ın senaryosunu yazıp Ertunç Şenkay’ın kamerası ve Meral Oğuz, Lâle
Mansur, Yaman Okay, Selçuk Özer ve Deniz Türkali’nin oyunculuk katkılarıyla
ortaya koyduğu “Düş Gezginleri" (1992) sapık cinsel ilişkide mutluluk arayan iki

kadının öyküsünü anlatır. Havva (Lâle Mansur) sermaye olarak genelevinde çalıştığı
kasabadan yıllar sonra buluştuğu Doktor Nilgün’le birlikte ayrılır. Nilgün, İstanbul’da
eski bir tanıdığının yardımıyla muayenehane açar; Havva da biriktirmiş olduğu dolar
ve markları onun için harcar.
Ve ona kul köle olarak evinin işlerini üstlenir. Ama bir gün Nilgün’ü eski bir göz
ağrısıyla ortaklaşa yataklarında çırılçıplak sevişirken görünce tekrar sokak
sermayeliğine döner. Film herkesin sandığı gibi, bir sevici ilişkisini canlandırmaktan
çok, gerçek sevgiyi bulamayan kadının İsyanını yansıtmaktaydı. Nitekim filmdeki
rollerinden ötürü Lâle Mansur Antalya Film Şenliği’nde (1992); Meral Oğuz da
Ankara Film Şenliği’nde (1993) “En İyi başoyuncu" ödüllerini aldılar.
Atıf Yılmaz’ın 6. Ankara Film Şenliği (1994)’nde açılış filmi olarak gösterilen “Gece,
Melek ve Bizim Çocuklar" (1994) filmi, Beyoğlu’nun arka sokaklarında yaşayan
marjinallere ait yarı-belgesel bir yapımdır.
Filmde Deniz Türkali, Melek adlı meslekten, düşkün bir kadını; Derya Arbaş, Serap
adlı genç bir hayat kadınını, Deniz Atamtürk onun evini paylaşan eşcinsel arkadaşı
Arifi, Uzay Heparı, yakışıklı hayranı Hakan’ı; Cengiz Sezici, Melek’in eski sevgilisi
pavyon sahibi Osman’ı: filmde aynı zamanda sanat yönetmeni olarak da görev almış
bulunan Ömer Yılmaz bir başka travestiyi, Mehmet Teoman zengin bir homoseksüel
olan Mehmet’i canlandırmaktadır.
Filmin konusu şöyle: Serap (Derya Arbaş), Beyoğlu’nda oturan, arabalara davet
olunarak iş tutan bir hayat kadınıdır. Vaktiyle birlikte oturduğu ve dostunu
yaralamaktan içeri giren Melek, hapisten çıkınca gene onun yanına gelir. Ve Serapla
birlikle olan Hakan’dan kendisine yüz vermeyen Osman’la buluşmak üzere randevu
sağlamasını rica eder. Bu randevu sırasında bu kez Osman onu vurarak öldürür.
Öte yandan Serap’ın dostu Hakan, eskiden düşüp kalktığı yaşlı bir eşcinselle parasını
tamah ederek yeniden ilişki kurar ve Serap’ın gecikeceğini sandığı bir gece onunla
yatağa girer. Serap erken dönüp bu rezil durumu görünce ondan kopar ve çalışıp zengin
olmak üzere Adana’ya gider. Yıllar sonra döndüğünde altında arabası ve özel şoförü
olan bir hayat kadını olur ve bir gün kendisini Divan Oteli’ne götürmek üzere

arabasına alan, orada dostları ile yaş gününü kutlarken onu unutup sonra da parasını
vererek uzaklaştıran zengin bir gencin yaptığı gibi aynı otelde yaş gününü kutlar.
1992'de "Düş Gezginleri" ile büyük bir tartışma yaratan Yılmaz, "Gece, Melek ve
Bizim Çocuklar" ile izleyiciyi, Beyoğlu'nun arka sokaklarında yaşayan, toplum ve
polis tarafından itilip kakılarak sürdürdükleri yaşantılarını, büyük bir dayanışma ile
dayanılır hale getirmeye çalışan hayat kadınlarını ve travestileri ve benzeri marjinalleri
anlatmakta ve Festivalin açılış filmi olarak gösterildiği gece filmi hakkında şunları
söylemektedir: "Gece, Melek ve Bizim Çocuklar", roman yapısında bir film. İyi
işlenmiş karakterler, zaman zaman birlikte olsalar da kendi yaşamlarını sürdürürler.
Bir fresk oluştururcasına Beyoğlu’nun arka sokaklarından insan manzaraları
sergilerler.

ZEKİ ÖKTEN
Zeki Ökten, 1941’de doğdu. Asistan olarak girdiği sinemada Nişan Hançer, Lütfi
Akad, Halit Refiğ ve Atıf Yılmaz’la çalıştı. 1963 te ilk filmi "Ölü Pazarı" ile
yönetmenliğe başladı. Değişik türlerde filmler yapan Zeki Ökten, 1975'ten sonra her
filmini özenle hazırlayan, inandığı, benimsediği öyküleri gereksiz etkilerden
arındırılmış, yalın bir sinema anlatımıyla aktaran, önemli bir yönetmen olarak tanındı.
Özellikle "Sürü" ile Türk sinemasının uluslararası düzeyde tanınmasında başı çeken
sinemacılardan biri oldu. "Dûşman'la bu başarısını sürdürdü. Filmlerinin senaryosunun
yazımına da katılan Ökten, ulusal ve uluslararası bir çok ödül kazandı.
Önemli filmlerinin arasında "Kadın Yapar", "Ağrı Dağının Gazabı", "Bir Demet
Menekşe", "Bitirim Kardeşler", "Askerin Dönüşü", "Boşver Arkadaş", "Pisi Pisi",
"Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Sürü", "Düşman", Güle Güle sayılabilir.

Bu filmlerden Selim İleri’nin bir senaryosuna dayanan "Bir Demet Menekşe", onun
sinemada kendine has bir anlatım özelliği bulunduğunu vurgulayan ilk önemli filmidir.

Kartal Tibet’le Hale Soygazi’nin, aşklarını canlandırdığı filmde melodrama kaçmayan
bir duygusal dramın en başarılı örneklerinden biri sergilenmektedir.
Aynı yazarın bir diğer senaryosundan Kadir İnanır ve Selma Güneri ile çevirdiği
"Askerin Dönüşü" ise, askerliğini yaparken öldürdüğü bir kaçakçının geride kalan
ailesi karşısında sorumluluk duygusunun yükü altında bocalayan bir insanı anlatıyordu
Ökten. Bir bakıma bu iki film, sinemada eksikliği çok duyulan ruhbilimsel öğeleri
yansıtması bakımından dikkatleri çekmekteydi.
Sürü, seçilen olayların, kişilerin güçlülüğüyle 1979 Türkiyesi'nin başarılı bir kesiti
verilir. ''Sürü”, bir destanı anlatan yapısı ve kuruluşu, kestirme anlatımı, güçlü
tiplemeleri, iyi düzenlenmiş ritim ve kurgusu, başarılı oyunu, hepsinin üstünde sağlam
içeriği ile son dönemlerin en başarılı filmlerinden biridir.
Bu nitelikleriyle "Sürü", 29, Berlin Film Şenliğinde (1979), "Uluslararası Protestan
Film Jürisi" ile "Katolik Film Organizasyonu’nun ödüllerini kazandı. Sinema
Yazarları Demeği (SİYAD)'nin, aynı yıl' en iyi film", "en iyi yönetmen", "en İyi
senaryo" ödüllerini aldı. Tarık Akan "en iyi erkek oyuncu", Melike Demirağ "en iyi
kadın oyuncu" seçildi. Bunun dışında Locarno Film Şenliği’nde "En İyi film" seçildiği
gibi, İngiltere'de "Festivaller Festivali" olarak adlandırılan ve dünyanın her yanındaki
festivallerde ödül kazanan filmlerin hep birlikte yarıştığı Londra Film Festivali'nde
"En iyi film" ödülünü aldı: Ayrıca Belçika ve Hollanda'da da ödüller kazandı.
"Düşman" (1979) ise, işsizliğe, bunun getirdiği bireysel ve toplumsal sorunlara eğilir.
"Sürü'nün uluslararası başarısın-dan sonra merakla, ilgiyle beklenen bir film oldu.
Nitekim bu ilgiyi boşa çıkarmıyor; 2 saat 40 dakikalık bu uzun film, yoksulluğu,
işsizliği; bunların en temel kurumları, giderek aile kurumunu bile nasıl hırpalayan, yok
eden birer "düşman" olduğunu vurguluyor.
Bunun yanı sıra başka ve zengin temalar, yan öykücükler de içeriyordu. Aytaç Arman,
Güngör Bayrak, Güven Şengil, Hüseyin Kutman başta olmak üzere; tüm oyuncuların
da katkısıyla değer kazanan, ilginç ve önemli bir filmdir "Düşman".
"Sürü” ve "Düşman’ı, Yılmaz Güneyin hapisteyken önerdiği esaslara göre, onun
senaryolarından çevirdi. Zeki Ökten özellikle "Sürü’nün yurt içi ve yurt dışında

sağladığı başarı, onun bu çalışmalardaki başarısını da belirledi ve Ökten’i ünlendirdi.
Geçen dönemin son filmleri ""Faize Hücum” ve ""Pehlivan"dan sonra, bu dönemde
Zeki Ökten "Yoksul” (1986), "Ses” (1986) ve “Düttürü Dünya" (1988)’yı çevirdi.
Başrolünü Kemal Sunal’ın oynadığı "Yoksul”un kahramanı yakınlarının kendisini
"Yoksul” diye çağırdığı bir gençtir. Köyden kente gelmiş ve bir hanın çay ocağında
çalışmaya başlamıştır. Bu saf, iyi niyetli genç, kısa süre sonra handaki atölyelerden
birinde çalışan Ayla adlı bir kıza (Şehnaz Dilân) âşık olur; bu da başına çeşitli dertler
açar.
Yoksul, sevdiği kızla evlenme hayalleri kurarken, kız ötede beride gününü gün
etmekte, arada Yoksul’a imzalattığı senetlerle onu borçlandırmaktadır. Öte yandan
delikanlının patronuyla da sorunları vardır. Hep kandırılan ve iyi niyeti kötüye
kullanılan, bu yüzden başına belâlar gelen genç, bir ara durumun farkına varacak;
sonra da açıkgöz bir tip olacak ve önlenemeyen bir yükseliş kaydedecektir.
"Yoksul” Tahtakale’deki küçük bir handa 80’ler Türkiye’sini sergileyen; yurdun
ekonomik kargaşasına, liberalizmi ne yapıp edip "köşeyi dönmek” diye yorumlayan
anlayışa, alaturka ve arabesk motiflerle bezeli yerli kapitalizme ver yansın eden bir
küçük filmdir. Ökten in çok iyi bilinen oyuncu yönetimi sayesinde Kemal Sunal ustaişi bir kompozisyon çiziyor filmde.
"Yoksul”, Kemal Sunal kadar, başta Yaman Okay olmak üzere tüm oyuncu
kadrosundan Orhan Oğuz’un titiz ve işlevsel görüntülerine, günün arabesk müziğinden
derlenen müziğinden, Umur Bugay'ın akıcı senaryosuna dek Ökten’in çizgi üstü
filmlerinden biri olarak görülür.
“Ses" ise, 12 Eylül filmlerinden biri. Film. Güney’deki bir tatil kentine bir gencin
(Tarık Akan) gelmesiyle başlar. Geçmişte uğradığı kötü işlemler yüzünden bir kolu
tutmayan bu gizemli genç, yörede merak uyandırır. Aynı merakı, anasıyla bu kentte
tatil geçirmeye gelen Serap (Nur Sürer) de duyar.
Ve İzlediği gencin altı yıl hapiste yattıktan sonra dışarıya çıkmış bir mahkûm olduğunu
keşfeder. Onun, taşlara çarpılarak öldürülen ahtapota bakışından; balık avında
kullanılan zincirlerle ağlara dalan gözlerinden genç adamın içerde yalnız kolunu değil,

daha pek çok şey yitirdiğini anlar. Ona özlemini çektiği sevecenliği vermek İster. Bu
arada gencin yöresinde duyduğu bir sesten zaman zaman irkildiğinin ayırdına varır.
Genç, bu sesin, gözleri kapalı tutularak kendisine işkence eden, sesini duyduğu, ama
yüzünü görmediği cellâda (Kâmuran Usluer) ait olduğunu anlar. Ve sesin sahibini
izleyerek harap bir kilisede onu kıstırır. Bu kez adam, gözlerini bağlayarak, ona
işkence eder. Yani şimdi cellât kurban, kurbanda cellât olmuştur. Ve öfke dolu bir
hesaplaşmaya girişir. Ama bu fırsatı şiddetle değerlendirmeyecek denli insancıl
duygularla kurbanını bağışlar genç adam. Tarık Akan’ın dediği gibi “Ses", “acıların
anatomisi"; Nur Sürer’in dediği gibi "sessiz bir protestodur.
“Düttürü Dünya", bir başka toplumsal taşlamadır. Filmde Ankara’nın yoksul
gecekondu semtlerinden birinde oturan ve “Dütdüt" olarak da anılan Mehmet (Kemal
Sunal), gecelerini bir pavyonda klarnet çalarak eşini ve geri zekâlı üç çocuğunu
geçindirmeye çalışır. Açıkgöz kayınbiraderi (Erdal Gülver) onun kirayla oturduğu
gecekondusunu satmak istemektedir. Gecekondunun yıkım ve satışını önlemek için
“Dütdüt" gündüzleri de çakmak gazı satıcılığından inşaat işçiliğine kadar her işe
girişir.
Mevcut düzenin “kafanı çalıştır, köşeyi dön" kuralına uymak ister. Ne var ki, bin
parçaya bölünmüşlük, geceyi gündüze katarak çalışma, küçük adam Dütdüt için
sadece yıpratıcı ve giderek çökertici olur. Sonunda ev yine yıkılır ve aile açıkta kalır.
Zeki Ökten, 80’li yıllardan sonra ülkemizdeki güncel yaşam biçimini belirleyen
alaturka, arabesk toplumsal duyarsızlığı, yozlaşmayı ustalıklı bir kara güldürü
bordürüne oturtabiliyor; ve mutlu sonla biten Kemal Sunal güldürülerine alışmış
seyircide hayal kırıklığı yaratıyor; ama nitelikli yapıtlarda başarı sağlayabileceğini bir
kez daha kanıtlayarak bu açıdan da saygınlık kazanıyor.

YAVUZ TURGUL
Ahmet Muhip Dranas'ın “Fahriye Abla” adlı şiirini sinemaya uyarlayarak ve uyarlama
sorunları gereği Fahriye’nin evlilik, hapishane hayatı ve çalışma yaşamı ile ilgili uzantı
ve eklemleri sağlayarak yazdığı senaryodan Çetin Tunca’nın kamerası ve Müjde Ar

ve Tarık Tarcan’ın yanı başında Mesut Çakarlı, Haldun Ergüvenç, Kadir Savun, İhsan
Yüce, Haşmet Zeybek ve Ülkü Ülker gibi sanatçıların yan katkılarıyla gerçekleştirdiği
aynı isimli film, bir kenar mahalle dilberinin komşu çocuğun gözlemleriyle yaşamını
anlatıyordu.
Fahriye (Müjde Ar), aynı mahalledeki Mustafa adlı bir marangoz Tarık Akan'a
gönlünü kaptırır ve onunla ilişki kuran iki sevgilinin evlenmeleri mümkün olmayınca
Fahriye’yi bir Erzincanlı’yla evlendirirler. Ancak kocası “kız çıkmadığı" iddiasıyla
kızı ailesine geri getirin Mustafa’nın kendisinden kesinlikle koptuğunu anlayan
Fahriye onu yaralar ve hapse düşer. Hapisten çıkınca düşecek yerde kendini toparlar;
bir fabrikada çalışır.
Tam ustabaşıyla evlenecekten vazgeçip hâlâ kendisini seven ve kötü yola düşen
karısından ayrılan Mustafa ile birleşir. Tüm bunlar bir komşu çocuğun gözlemleri
olarak bize anlatılır. Müjde Ar, yarattığı Fahriye Abla kişiliğiyle âdeta özdeşleşmiştir
sinemada.
Muhsin Bey", Yavuz Turgul’un özgün senaryosundan Aytekin Çakmakçı’nın
kamerası ile Şener Şen, “Şermin Hürmeriç, Uğur Yücel üçlüsüyle gerçekleştirdiği
önemli bir yapıttır.
Muhsin Kanadıkırık (Şener Şen) alaturka sanat müziği hayranı bir yapımcıdır. Ancak
bir tanıdığının aracılığı ile kendisini arayan Şanlıurfalı Ali Nazik (Uğur Yücel), ona
karşın Arabesk türkücü olarak parlayıp kendisine İhanet eder; bu arada himaye ettiği
Sevda adlı bir dulu da (Şermin Hürmeriç) baştan çıkarır.
Ümitsizlikle kırgın Muhsin, bu eski İstanbul efendisi, sonunda yine, Ali Nazik’in
boşladığı Sevdayı çocuğuyla birlikte kabul ederek yaşama ısındırır.
Filmde güncel bir kültürel sorun irdelenirken ayrıca Şener Şen ve Uğur Yücel
oyunlarıyla yüksek düzeyde performans sağlarlar . “Muhsin Bey" filmi, yönetmeni ve
oyuncuları 24. Antalya Film Festivali’nde (1987); 36. San Sebastian Film Festivalinde
(İspanya 1988) ve 7. Uluslararası İstanbul Film Festivalimde ödüller aldı.
Bunu izleyerek Yavuz Turgul, “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" (1990)’ni
sanki bu adla anılan Ertem Eğilmez’e filmini adamış gibi, kendi yazdığı senaryodan

Orhan Oğuz’un kamerasıyla, yine Şener Şen’in başrolde; Pıtırcık Akkerman, Aytaç
Yörükaslan, Yavuzer Çetinkaya, Gül Onat ve Arif Akkaya’yı yan rollerde oynatarak
gerçekleştirdi.
Sıradan aşk filmleri çeviren ve seyirciyi doyasıya ağlatan Haşmet Asilkan (Şener Şen)
değişen koşullarla çaptan düşmüşken son bir parlaklık sağlamak üzere bir sanat filmi
çevirmek ister. Ama filmi çevirirken yapımcıdan, oyunculara ve teknisyenlere kadar
herkesten bin bir müşkilât görür. Sonuç tam bir fiyaskodur.
Yavuz Turgul, bu filmle Yeşilçam’a yumuşak bir iniş yaparak yakından tanıdığı
sinema çevrelerini irdelemeyi deniyor. Atillâ Özdemiroğlu bu filmdeki çalışması
dolayısıyla 27. Antalya Film Şenliği’nde (1990) en iyi özgün müzik ödülü kazandı.
Yavuz Turgul’un sonraki filmi "Gölge Oyunu" (1993) Beyoğlu’nda bir eğlence
yerinde "Karabiberler" takma adıyla numaralar yapan Abidin (Şener Şen) ve Mahmut
(Şevket Altuğ) adlı iki arkadaşın ve yaşamlarına karışan âma kız Kumru (Larissa
Litichevska)’nun yan fantastik ilişkilerini anlatır.
1996’da yaptığı Eşkıya, Türkiye’deki hasılat matematiğini altüst etmiş, yurt dışında
da büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. Görünürde Güneydoğu, kosa varan kentleşme,
çeteler gibi güncel sorunlara parmak basan bir çalışmadır. Eşkıya ile Yavuz Turgul,
Şener Şen ve Uğur Yücel’in oyunculuğunu kullanarak kırsal alandan gelen bir
kahramanı destanlaştırırken, hareketli bir anlatımla filmi izleyiciye aktarır. Filmin
bütününe serpiştirilen Tarlabaşı sahneleri, eski oyuncular, azınlıklar, yıllanmış altın
kalpli fahişeler gibi nostaljik çağrışımlar da eksik değildir.
Eşkıya Baran 35 yıl önce bir ihbar sonucu Cudi dağlarında jandarma tarafından ele
geçirilir. Hapisten çıkışının ardından eski sevgilisini ve onu ihbar eden, geçen süre
içinde mafya babası haline gelmiş olan arkadaşını bulmak için hiç bilmediği,
görmediği İstanbul’a gelecektir. Yaşlı eşkıya bu büyük kentte, trende tanıştığı genç
kaçakçı Cumali’nin yardımıyla aradıklarını bulacak, silahlı bir hesaplaşmaya girecek
ve yaşamını efsanevi bir halk kahramanı havası içinde noktalayacaktır.
Yavuz Turgul filmi: ‘Eşkıya gerçek Türk filmlerinden bugüne bir köprü niteliğinde…
Analiz ederseniz masal öğesiyle, ihanete gösterilen tepkiyle, aşk öyküsüyle, şiddetin

biçimi ve yoğunluğuyla alabildiğine Türk’tür bu film. Ama teknik açıdan da dünya
standartlarındadır.’ diye özetler.

9. 1980 DÖNEMİ TÜRK SİNEMASI(1980-1990)

ÖMER KAVUR
1944 yılında Ankara'da doğan, yüksek öğrenimini Paris'te sosyoloji, gazetecilik ve
sinema üzerinde tamamlayan Ömer Kavur, Bryan Forbes ve Alain Robbe-Grillet’ye
asistanlık yaparak 1970’te yurda döndükten sonra on kadar belge ve dört yüz kadar
reklâm filmi çevirerek sinemadaki deneyimlerini tamamladı. İlk konulu filmi, Refik
Halid Karay'ın "Memleket Hikâyeleri" adlı kitabındaki “Yatık Emine” adlı büyük
öyküsünden aynı adla sinemaya uyarladığı çalışmadır. Bunu izleyerek İstanbul'daki
yitik çocuklar üzerine “Yusuf ile Kenan”ı çevirmişti.
Neclâ Nazır, Serdar Gökhan, Mahmut Hekimoğlu, Bilâl İnci, Turgut Özatay gibi
oyuncularla ve kendi hazırladığı senaryodan yola çıkarak çevirdiği “Yatık Emine”
Osmanlı imparatorluğu döneminde bir kazada geçen olayları anlatır. Buraya vilayetten
sürgün edilen Emine, güzelce, ama bahtsız bir düşkün kadındır. Sürgün edildiği bu
kasabada da onu rahat bırakmazlar. Kendisini savunanlar olduğu kadar, ondan
yararlanmak isteyenler ve yeniden sürgün edilmesini isteyenler de vardır. Bir süre
hastanede kalıp çıktıktan sonra elden ayaktan düşer; kendisini kimse aramaz olur. Ve
bir gün çok soğuk bir havada kulübesinde onu ölü bulurlar.
Filmde kaymakam, jandarma komutanı “Dal Sabri” (Mahmut Hekimoğlu), gardiyan
Gürcü Server (Serdar Gökhan), ayrı ayrı kişiliklerle vurgulanmıştır. Nedir ki, Karay’ın
öyküsünde canlandırdığı Yatık Emine ile Kavur'un Neclâ Nazırla ortaya koyduğu
kişilik arasında büyük fark vardır ve Filmin biçimsel ağırlığı “Yatık Emine”yi
beklenen başarıya ulaştırmamıştır.
“Yusuf ile Kenan”, kan davası yüzünden yetim kalıp İstanbul'daki amcalarının yanına
sığınmak isterken, başlarına olmadık işler gelen iki çocuğun öyküsüdür. Amcalarım
bulamayan çocuklar şehrin yoksul, unutulmuş semtlerindeki çocuklarla yaşar ve
onların sorunlarını paylaşırlar. Büyük oğlan Yusuf "Çarpık" adlı bir çocukla tanışır ve
onunla otomobilleri soymaktan başlayıp sağ militan örgütlere katılmaya kadar giden
yolda yürürler Kenan'ın, arkadaşı Mustafa sayesinde iş-güç sahibi olup daha güvenli
bir yaşama atıldığını görürüz.
Baş oyuncu çocuklar (Cemal Çeliker ve Cem Devran) dışında altmış kadar sokak
çocuğu ile çevrilen filmde diğer çocuklar içinde "Böcek" ve "Falconetti"nin ilginç

tipler çizdiğini görüyoruz. Aslında Yusuf, küçük kardeşini korumak, ona “ağabey”
olarak kol kanat germek için ölür; filmin olumlu tiplerinden "Böcek" de iki arkadaşının
kavgasını ayırmak isterken ölür.
İstanbul'daki kimsesiz çocukların sorunlarına eğilmek üzere Onat Kutlar İle Ömer
Kavur un hazırladıkları senaryodan Güneş Karabuda'nın başarıyla görüntülediği
filmde, önemli rollerdeki çocukları da Hakan Tanfer, Şevket Avşar ve Yalçın Avşar
oynuyorlar. Ancak "Böcek" rolündeki çocuğun dışında diğer çocukların hareketleri
yapmacıklı kaldığı için filmden istenen gereğince verilebilmiş değildir. Karabuda,
İstanbul'un Galata semtinden nefis fotoğrafiar çıkarmıştır.
“Yusuf ile Kenan”da Ömer Kavur Türk sinemasında pek sık bulamayacağımız tatlar
getirmesini bilmiş; gerek fotoğraf düzenlemesi, gerek kurgusu, gerekse film müziği ve
kamera kullanımı açısından filmin kişiliği olan üstün bir teknik yapısı var.
Ömer Kavur bir bakıma deneme sayılabilecek bu iki filminden sonra asıl önemli
yapıtlarını ve ününü sağlayan çalışmalarını 80’li yıllarda gerçekleştirecektir.
Bunlar arasında; "Kırık Bir Aşk Hikâyesi" (1981), “Ah Güzel İstanbul" (1981), “Göl"
(1982), “Amansız Yol" (1985), “Körebe" (1985), “Anayurt Oteli" (1986), “Gece
Yolculuğu" (1987) ve “Gizli Yüz" (1990) sayılabilir.
“Kırık Bir Aşk Hikâyesi"nde, Ömer Kavur, sanatının doruğuna ulaşmıştır. Selim
İleri’nin senaryosundan yola çıkarak Ayvalık’taki “varlıklı" ailelerin yaşantısı, Recep
Bey (Orhan Çağman’in kızıyla ekonomik zorunluluklarla evlenmek üzere bulunan
Fuat (Kadir İnanır) ve Lise’de öğretmenlik yapan Aysel (Hümeyra) arasındaki gönül
ilişkisi, içine kapanık öğretmen Bedri (Kâmuran Usluer)’nin umduğu mutluluğu
Aysel’de de bulamayıp intihar etmesi, Fuat’ın öğretmen sevgilisine duyduğu bunca
sevgiye rağmen Recep Bey’in kızıyla evlenmek zorunda kalışı ve filmin sonunda
emekli olmadan önce son görevine giden Aysel’in Ayvalık’tan geçtiği sırada eski göz
ağrısı ile bir kez daha görüştükten sonra evine dönen Fuat'ın aile hayatının
tekdüzeliğine nasıl kendisini kaptırdığı anlatılıyor filmde. Ailevi ve iktisadi sorunlarla
kendi mutluluğundan ve sevdiği kadınla bu mutluluğu paylaşmaktan feragat eden
adamın ve onu hiç unutmayan bir kadının öyküsü bu. Gerçekten kırık bir aşk hikâyesi.

Olayların usta işi bir kurguyla rayına oturtulduğu filmde, gerçekçi bir tutumla ele
alınmış tiplerle sinemamız için oldukça değişik bir tür olan psikolojik salon filmlerinin
ilk belirgin örneği ortaya çıkmıştır “Kırık Bir Aşk Hikâyesi” ile.
Müjde Ar’la Kadir İnanır’ın Füruzan'ın aynı adlı öyküsünden sinemaya uyarladığı “Ah
Güzel İstanbul”da, kamyon şoförü Kâmil’le genelev sermayesi Cevahir’in umutsuz
ilişkisi anlatılmak istenir. Her ne kadar öykünün havası tam anlamı ile filme
yansıtılmamışsa da Müjde Ar'ın kendi tavrına uygun bir genelev kadınının, o
cehennemden

ayrıldıktan

sonra,

girdiği

yeni

hayatta

da

birlikteliklerini

sürdüremeyeceklerini anlayarak imâ yoluyla anlatılmak istenen intihara giden yolu
seçişini başarı ile canlandırıyor denebilir.
“Göl”de ise, yine Selim İleri’nin bir senaryosundan yola çıkılarak Hakan Balamir, Müjde Ar ve
Talât Bulut üçlüsüyle, yitirdiği eşinin anısını kasabaya gelen bir şarkıcı kadında canlandırmaya
çalışan bir ruh hastasının (Hakan Balamir) İntiharla biten öyküsünü anlatır Kavur. Sonunda
kadın, kendisini saran kâbustan kurtulup sevdiği balıkçıya (Talât Bulut) kavuşur. Güzel
görüntüler, güzel oyunculuk; ama üstün bir başarı getirmez film.

"Amansız Yol" (1985), Barış Pirhasan'ın senaryosundan yola çıkılarak Kadir İnanır,
Zuhal Olcay ve Yavuzer Çetinkaya ile ve Orhan Oğuz’un kamerasıyla çekilmiş. Filmin
konusu şöyle: Tevkif edilip hapse mahkûm edildiği için uzun yıllar Almanya’da kalan
tır şoförü Hasan (Kadir inanır) çok önceleri İstanbul’da bıraktığı eski sevgilisi Sabahat
(Zühal Olcay)’ı çocukluk arkadaşı Yavuz (Yavuzer Çetinkaya) ile evlenmiş ve ondan
bir kız çocuğu edinmiş olarak bulur. Kocasının fahişeliğe ve kirli işlere ittiği
Sabahat’la yeniden eski ilişkilerini tazeler. O arada, bir alacak işi dolayısıyla haydutlar,
Yavuz’un peşine düşer; ailesini de tehdit ederler.
Özellikle Zuhal Olcay’ın patetik güzelliği ve oyun gücü filme büyük katkıda
bulunuyor. Olcay filmdeki rolü İçin 22. Antalya Film Şenliği’nde (1985) "En başarılı
kadın oyuncu" ödülünü kazandı.
“Amansız Yol" aynı yıl sinema yazarlarının seçtiği en iyi on Türk filmi arasında yer
aldı.

“Körebe" yine Barış Pirhasan’ın senaryosundan yola çıkılarak Türkân Şoray. Cihan
Ünal ve Aykut Süzeri ile çevrilmiştir. Filmin kısaca konusu şöyle: Kocasından
ayrılarak sekiz yaşındaki kızı Elif’le yaşayan ve bir bankada çalışan Meral (Türkân
Şoray) bir gün çocuğunun okuldan eve dönmemesi ile onun kaçırıldığını anlar.
Bunu duyan eski kocası (Aykut Sözeri) avukatı ile Meral’i ziyaret ederek onu ağır
şekilde itham eder. Avukat Turgay (Cihan Ünal) ise kadına karşı çok anlayışlı
davranır. Birlikte uzun aramalar sonunda çocuğu bulurlar. Mesleğinin neden olduğu
bir çatışmada vaktiyle karısını ve kızını yitirmiş olan avukat Turgayla yaşamını
birleştirmekte bulur Meral mutluluğu. Bir polislik konuyu oluşturan film gerginlikle
dolu. Ama filmi seyredenler, gerek Türkân Şoray’ın oyununda, gerekse Ömer
Kavur’un rejisinde bir düşüklük sezer gibi oldular.
“Anayurt Oteli" Ömer Kavur’un Yusuf Atılgan’ın romanından sinemaya uyarladığı ve
bundan önceki çalışmalarını aşan bir film. Orhan Oğuz’un kamera çalışmalarının da
önemli katkıda bulunduğu filmle Kavur, Anadolu'nun bir kasabasında istasyona yakın
Anayurt Oteli kâtibi Zebercet’i anlatıyor. Cumhuriyet bayramlarında izcilerin resmi
geçit yaptığı, Belediye hoparlörlerinde duyurular verilen, hayat kadınlarının hasat
gelirleriyle cebi şişkin köy ağalarını hoşnut etmeye çalıştığı, sinemalarında karate
filmleri gösterilen, serin çarşılarında pantolonlu genç kızların ilk sevgilileriyle
buluştuğu, tatminsiz genç çocukların horoz döğüşlerinde geçici eşcinsel ilişkiler
aradığı bu küçük tipik kasabanın Anayurt Oteli’ni İstanbul’da oturan dayısı adına
çekip çeviren Zebercet, kişilik ve yalnızlık bunalımı yaşıyor. Çeşitli günlük ve sıradan
ilişkileri gitgide gerginleşiyor, sonunda kopuyor. Herhangi bir dostla bir yakınlık, bir
insancıl ilişki arayıp da bulamayan bir ruhun artık kaldıramadığı yalnızlığa teslim
olmasının irdelenmesidir “Anayurt Oteli".
"Ankara ekspresiyle gelip otelde bir gece kaldıktan sonra yeniden geleceğini söyleyip
bir türlü gelmeyen; anısı belleğine kazınmış; yattığı odaya başkası sokulmaksızın
kullandığı eşya olduğu gibi saklanan gizemli bir kadının hayali Zebercet’e teselli verir.
Ne temizlikçi kadınla cinsel ilişkisini sürdürüp sonunda tatminsizlikle onu boğması;
ne de başka ilişkiler ona doyum sağlamaz. Sonunda oteli tümüyle kapatıp gizemli
müşterisinin kaldığı odanın tavanına kendisini asar.

"Ankara ekspresiyle gelip otelde bir gece kaldıktan sonra yeniden geleceğini söyleyip
bir türlü gelmeyen; anısı belleğine kazınmış; yattığı odaya başkası sokulmaksızın
kullandığı eşya olduğu gibi saklanan gizemli bir kadının hayali Zebercet’e teselli verir.
Ne temizlikçi kadınla cinsel ilişkisini sürdürüp sonunda tatminsizlikle onu boğması;
ne de başka ilişkiler ona doyum sağlamaz. Sonunda oteli tümüyle kapatıp gizemli
müşterisinin kaldığı odanın tavanına kendisini asar.
Ömer Kavur, Zebercet’in öyküsünü bize örnek bir sinema (duygusuyla) anlatıyor. Son
derece ekonomik, hiçfbir fazlalığın olmadığı, alabildiğine yalınlaştırılmış bir üslûpla...
Ama Ömer Kavur’un bu yolculuğu, sonunda bizi değme biçem cambazlıklarından çok
daha fazla heyecanlandırıyor.
Daha çok Türk sinemasında senaryocu olarak tanınan Zebercet rolündeki Macit Koper
bu filmde "hayatının oyunu”nu oynuyor. Gizemli kadında Şahika Tekand, temizlikçi
kadında Serra Yılmaz, diğer rollerde Osman Alyanak, Orhan Çağman ve Kemal İnci
de belirli bir katkı sağlıyor. Ama filmde asıl başrolde olan Anayurt Oteli’nin kendisi.
Orhan Oğuz’un düzenli çalışmasıyla bütün çekimleri; salonları, holleri, merdivenleri
ve odalarıyla Anayurt Oteli üstümüze çökercesine bizi etkiliyor.
Daha çok Türk sinemasında senaryocu olarak tanınan Zebercet rolündeki Macit Koper
bu filmde "hayatının oyunu”nu oynuyor. Gizemli kadında Şahika Tekand, temizlikçi
kadında Serra Yılmaz, diğer rollerde Osman Alyanak, Orhan Çağman ve Kemal İnci
de belirli bir katkı sağlıyor. Ama filmde asıl başrolde olan Anayurt Oteli’nin kendisi.
Orhan Oğuz’un düzenli çalışmasıyla bütün çekimleri; salonları, holleri, merdivenleri
ve odalarıyla Anayurt Oteli üstümüze çökercesine bizi etkiliyor.
"Anayurt Oteli", 24. Antalya Film Şenliği’nde (1987) "En iyi ikinci film", Ömer Kavur
“En iyi yönetmen" ödülü aldı. Uluslararası İstanbul Film Günlerinde (1987) "En iyi
film" seçildi. 44. Uluslararası Venedik Film Şenliği’nde (1987), Uluslararası Sinema
Yazarları Federasyonu (FIBRESC1) ödülünü bir başka filmle paylaştı. Aynı yıl 8.
Valencia Film Şenliğinde üçüncülük ödülünü bir başka filmle paylaştı.

Ayrıca 9. Nantes 3. Kıta Film Şenliği’nde "büyük ödül" kazanırken; Macit Koper de
“En iyi erkek oyuncu" seçildi. Sinema yazarlarının "Yılın en İyi filmleri" seçiminde
birinci oldu. Ankara'da "Bütün zamanların en iyi on Türk filmi" seçiminde 3. sırayı
aldı.
"Gece Yolculuğu" (1987), yine Macit Koper ve Şahika Tekand’la başrolde Aytaç
Arman'ın görüldüğü, 80’li yıllarda gerek Avrupa'da, gerek Türkiye'de gerçekleştirilen
film çevirenlerin sorunlarını irdeleyen filmler içinde önemli yer tutan bir çalışmadır.
Bu kez Salih Dikişçi’nin kamerasıyla Anadolu'nun unutulmuş bir ören yeri olan
mekânın ağırlık kazandığı bir yöre filmi oldu "Gece Yolculuğu".
Eski iki arkadaş olan yönetmen Ali’yle (Aytaç Arman) senaryocu Yavuz (Macit
Koper) çekimine başlayacakları filmin mekânlarını saptamak için bir yolculuğa
çıkarlar. Ellerindeki video alıcıyla mekân arayışları sırasında vaktiyle Kumlar
tarafından terkedilmiş bir Anadolu kasabasıyla karşılaşırlar. Harabeye dönüşmüş bu
ilginç görüntü Ali'yi müthiş etkiler. Gerçekte Ali, çevresiyle uyum sağlayamadığı gibi
kendisine de yabancılaşmış bir kişiliğe sahiptir.
Arkadaşı Yavuz ise çevresiyle daha uyumlu ve gerçekçidir. Bir kimlik arayışı içinde
olan Ali, bu etkilenme sonucu harap köyün kilisesine kapanıp yeni bir senaryo
üzerinde çalışmaya başlar. Bu ölü kasabada başlayan yeni yolculuk sırasında Ali,
kendi kendisiyle hesaplaşır. Bölük pörçük anılar yumağı içinde politik nedenlerle
yitirdiği kardeşini ve bir Rum güzelini anımsayarak yolculuğuna devam eder. Sonunda
istediği gibi bir senaryoyu hazırladığını düşünen Ali, çevirim mekânına gelince yeni
bunalımlara düşer ve senaryonun yapraklarını rüzgâra terk ederek intihar eder.
80 öncesine değinmeler ve Türkiye'deki kültür erozyonuna eleştiriler de var filmde.
İlk bakışta değişik, farklı bir film izlenimi bırakıyor “Gece Yolculuğu". Ama izleme
süresi geliştikçe bu değişiklik yerini sıkıntıya, hantallığa, yönetmenin kimi belirsiz ve
işlevsiz sahneleriyle nedensiz ve sonuçsuz bir boşluğa bırakıyor.
Bütün bu eleştirilere karşın filmde yadsınamayacak bir gerçek var ki o da Aytaç Arman
in “bunalım içindeki yönetmenin sorunlarını yorumladığı Ali rolü. Emsalsiz bir oyun
gücüyle canlandırılan bu rol dolayısıyla Arman, 25. Antalya Film Şenliğinde (1988),

“En iyi erkek oyuncu” ödülünü aldığı gibi, filmdeki çalışmalarından ötürü Ömer Kavur
“En iyi yönetmen”. Salih Dikişçi de “En iyi görüntü yönetmeni" ödüllerini kazandılar.
“Gizli Yüz" (1990), hakkında birçok birbirine aykırı görüşler bildirilmesine karşın,
şaşırtıcı bir yapıt, hatta bir başyapıt olarak görülmektedir. “Gizli Yüz", konusunu
Orhan Pamuk’un tartışmalara neden olan “Kara Kitap" adlı romanının bir bölümünden
almış: İstanbul'un meyhane ve gece kulüplerinde çalışan bir fotoğrafçı (Fikret
Kuşkan), çektiği fotoğrafları her sabah gizemli bir kadına (Zuhal Olcay)
götürmektedir. Kadın bu fotoğraflar arasında bir yüz aramaktadır. Onun fotoğrafçıyla
bu ilişkisi yıllarca sürer ve bir gün aranan bulunur. Fotoğraftaki adam (Rutkay Aziz),
tuhaf düşleri ve hayalleri olan bir kenar mahalle saatçisidir.
Fotoğrafçı bu bilgiyi kadına aktardıktan kısa bir süre sonra, onun kenti terk etmiş
olduğunu görür. Saatçi de kepenklerini indirmiş ve gitmiştir. Bu kez arama sırası
fotoğrafçıya gelir; kadını bulmak için vazgeçilmez bir tutkuyla unutulmuş kasabalara,
terkedilmiş beldelere doğru sonsuz bir yolculuğa çıkar.
Onat Kutların belirttiği gibi film “Sinema dili ve görüntü bakımından kusursuz; ancak
senaryoda anlaşılmayan yerler var" “örneğin temelde çağımızın önemli sorularından
biri olan iletişim, daha doğrusu iletişimsizlik sorunu (bunlardan biri).
Filmin bu açıdan son kerte açıklayıcı olan bir anahtar sahnesi, Kalpler Şehrinde
kahramanımızın gelip kendini bulduğu binadaki sahnelerdir, Burada herkesin
yaşamlarımızın en çözülmez gizemlerinden birincisi olan zaman’ı simgeleyen birer
saatle birlikte bir masaya oturarak içinden geldiğince konuşması, “itiraflarda
bulunması", bir yanıyla Hristiyanlığın “günah çıkarması”nı. öte yanıyla çağımızın
gözde kurumu psikanalizin topluma uygulanan bir biçimini anımsatan ilginç bir
sahnedir"
Filmin çatısı sağlam çatılınca ve bu çatıyı daha da sağlamlaştıran, fiziğiyle bile
“gizemli" olabilen usta oyuncu Zuhal Olcay olunca, filmin başarısı çizgi üstüne
çıkıyor. Buna genç oyuncu Fikret Kuşkan’ın yeteneğini ve sırasıyla Savaş Yurttaş,
Sevda Ferdağ, Salih Kalyon ve Rutkay Aziz'ln her zaman övgüyle anılacak olan
katkılarını eklemek gerekiyor.

“Gizli Yüz", Bastia’da Akdeniz Ülkeleri Film Festivalinde ödül; Montreal Yeni
Sinema Festivalinde “En iyi film" ödülü; Bastia’da Akdeniz Ülkeleri Film
Festivalimde eleştirmenler ödülü; 28. Antalya Film Şenliğimde “En iyi film" ödülü
aldı; Fikret Kuşkan da “En iyi erkek oyuncu" ödülünü paylaştı.
1997’de çektiği Akrebin Yolculuğu, yönetmenin o güne kadar üzerinde durduğu bütün
temaların bir antolojisi gibidir. Yalnızlık, yabancılaşma, yolculuk, zaman, arayış
temalarına bu filmde ölümü sorgulama da eklenmiştir. Film başarılı bir sinema dilinin
kullanıldığı, özgün bir çalışmadır.
2000 yapımı Melekler Evi, 90’lı yılların devlet-mafya ilişkilerini keskin bir eleştirel
dille ve hızlı bir kurguyla işlemiştir.
Son filmi Karşılaşma (2002), kanser tedavisi gören iki adamın, yaşamla ve oğullarıyla
olan duygusal ilişkilerini anlatır. Filmde yine zaman, ölüm, arayış, sevgi konularını
sorgular.
Ömer Kavur 2005 yılında film çalışmalarını sürdürürken kanser nedeniyle hayatını
kaybetmiştir.

ERDEN KIRAL
Erden Kıral, 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki
öğrenimini yarıda bırakarak sinemaya geçti. "Unutulmuşlar" ve "Kumcu Ali Yaşar"
adlı kısa metrajlı filmleri çevirdikten ve bir süre sinema yazarlığı ve eleştirmenlik
yaptıktan sonra. "Kanal" adlı filmi çevirdi (1978).
Yaşar Kemal’in Teneke" adlı büyük öyküsünden yola çıkarak çevirdiği filmde,
Çukurova’daki çeltik ağalarıyla genç bir kaymakamın çatışmasını ve bir kadın
doktorla ilişkilerini beyaz perdeye getirmiştir Erden Kıral. İhsan Yüce'nin hazırladığı
senaryoyu Tarık Akan, Meral Orhonsay, Tuncel Kurtiz, Kamuran Usluer, Baki Tamer
ve Menderes Samancılar’ın oyunları ve Salih Dikişçi’nin kamerası ile filme
dönüştüren Erden Kıral, Akif Ergin’in müziğini de devreye sokarak filmini
tamamlamıştır.

İlkin bilmeyerek çeltik ağalarına olanak sağlayan kaymakam (Tarık Akan), idealist
doktor hanım (Meral Orhonsay)’ın ve köyün saygın ihtiyarı Abüzer (Tuncel Kurtiz)’in
de İkazıyla toparlanır ve çeltik ekimini engelleyerek halkı sıtmadan kurtarır. Erden
Kıral, sinema dilinin kıvraklığı ve işlekliği ile doğal güzel görüntüler yakalamayı ve
bunları işlemeyi biliyor.
Kalabalık sahneleri yönetmekteki başarısına da diyecek yok. Ama filmde asıl başarı
Abuzer’i canlandıran Tuncel Kurtiz’le Haşim Ağa’yı canlandıran Kamuran Usluer’de
Tarık Akan da insancıl sevgi dolu bir kaymakam olmuş. Yeşilçam tiplemelerinden
apayrı kişileri canlandıran oyuncu kadrosuyla ve iyi bir yönetmenlik örneği
oluşturmasıyla film başarılı olmuştur.
Erden Kıral, sinema dilinin işlekliği, kıvraklığı, doğallığı, güzel görüntüler
yakalamakta(ki) rahatlığı, filmine aksamayan bir akış sağlaması, kalabalık kitleleri
yönetmekteki başarısı, genel olarak bütün malzemesine hakimiyeti ile son yıllarda
sinemamızda çıkış yapan genç yönetmenlerin en yeteneklileri arasında görülür.
1980'de Nantes Film Şenliği'inde "Jüri özel ödülü’ alan "Bereketli Topraklar Üstünde"
ise Orhan Kemal’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. Mevsimlik işçi
olarak Çukurova'ya çalışmaya gelen dağ köylülerinden üçünün; Köse Haşan, Pehlivan
Ali ve İflâhsızın Yusuf’un serüvenleri anlatılır filmde, önce bir fabrikada, sonra bir
inşaatta, sonra da çeltikte çalışırlar.
Köse Hasan fabrikada çalışırken hastalanır: İflâhsızın Yusuf, inşaatta duvarcı ustası
olmak için hırsla çalışır. Pehlivan Ali çeltikte tanıdığı Fatma'ya aşık olunca ağa ile
çatışır. Çünkü ağanın da Fatma'da gözü vardır. Ağa, Ali'den kurtulmak için onu ağır
bir iş olan patoza verir. Ali çalışırken kolunu patoza kaptırır. Böylece Çukurova ya
birlikte inen üç arkadaştan biri yiter gider; birisi duvarcı ustası olarak orada kalır;
Pehlivan Ali de kesik koluyla köye döner.
Toprak reformu yapılmamış, sendikalaşmamış bir Çukurova’yı anlatan filmde, insanın
insanı sömürmesi, cinsel açlık ve mutluluk özlemi filmde çok iyi canlandırılmıştır.
Köyüne birkaç kuruş parayla ve bir gazocağı ile dönmeyi düşleyen Pehlivan Ali’nin
çırçır fabrikasında kolunu patoza kaptırması çok etkili bir sahne oluşturur.

Film romanın özünü bozmamış; hızlı epizotlar, insanı yormadan ve ilgisini yitirmeden
birbirini izleyerek filmde, belgesele yakın görüntüler oluşturmuştur. Oyuncular
(Tuncel Kurtiz, Erkan Yücel, Özcan Özgür, Bülent Kayabaş, Nur Sürer, Yaman Okay,
Erol Demiröz, Osman Alyanak ve Menderes Samancılar) başarılıdır, iyi
yönetilmişlerdir. Her oyuncu olması gerektiği kadar ön plâna çıkarılmıştır. Ancak Pehlivan Ali'nin serüvenine biraz daha fazla ağırlık verilmiştir filmde.
"Bereketli Topraklar Üzerine", ayrıca ALAL (Fransa Sanat ve Deneme Sinemaları
Birliği) ödülü aldı. Strasbourg Avrupa Film Festivali’nde (1981) "büyük ödülü
kazandı. Aynı yıl 18. Antalya Film Şenliğinde Erden Kıral"en iyi yönetmen", Salih
Dikişçi "en iyi görüntü yönetmeni" ve Yaman Okay "en iyi yardımcı erkek oyuncu"
ödüllerini kazandı. Erden Kıral asıl önemli filmlerini 1980'den sonra çevirecektir.
Erden Kırarın bu dönemde çevirdiği ve gösterime soktuğu beş film: "Hakkâri'de Bir
Mevsim" (1982), "Ayna" (1984), “Dilân“ (1986), “Av Zamanı" (1987) ve uzun bir
süre çevirime ara verdikten sonra gerçekleştiği “Mavi Sürgün’ (1993)’dür.
Erden Kıral, Ferit Edgü’nün “O" adlı romanından Onat Kutlar’ın uyarladığı
senaryodan, Türkiye’de beş yıl sonra gösterime girebilecek olan, fakat bu arada yurt
dışında yarışmalarda ödüller kazanan “Hakkâri’de Bir Mevsim’i çekti.
“Hakkâri’de Bir Mevsim’, 1983 Berlin Film Şenliği’nde Jüri özel ödülü (Gümüş Ayı),
Uluslararası Sinema Yazarları özel ödülü olan FIBRESCI ödülü, 3. Uluslararası Sanat
ve Deneme Sinemaları (CICAE) ödülü, 4. lnter-Film ödülünü aldı.
Görüntü yönetmenliğini Kenan Ormanlardın yaptığı ve başlıca rolleri Genco Erkal,
Şerif Sezer, Erkan Yücel, Rana Cabbar, Erol Demiröz, Berrin Koper ve Macit
Koper’in üstlendiği filmde, askerliğini yedek subay öğretmen olarak Hakkâri'nin kuş
uçmaz kervan geçmez bir köyünde yapan, öğrenimini Fransa’da tamamlamış bir
aydının sorunları irdeleniyor. Neredeyse Orta Çağ koşulları içindeki bu ilkokul
öğretmeninin ilgisizliğe, yalnızlığa, yoksulluğa karşı koyuşunun ağıdı, bir tür
“tanıklığın ve insancıl dayanışmanın’ filmi.
“Hakkâri’de Bir Mevsim”, hiç görmediği, düşlemediği bir yaşam biçimi ve kültürüyle
karşı karşıya gelen öğretmenin uğradığı şokla başlıyor. Ve iki ayrı kültürün

karşıtlığından doğan iletişim güçlükleriyle, Doğa’nın acımasızlığıyla cebelleşen
öğretmenin, salgın hastalıklarla, ölümlerle, acılarla kuşatılmış bir ortamda, bir yandan
öğretirken bir yandan da yaşamın bilmediği taraflarını öğrenmesiyle sürüp giden, yalın
ve büyüleyici bir filme dönüşüyor. Senaryosu, oyuncuları ve her şeyi ile dört dörtlük
bir film olarak değerlendirilmiştir “Hakkari’de Bir Mevsim".
Hakkâri’nin Yoncalı köyünde çok güç doğu koşullan altında gerçekleştirilen çekimden
sonra film, teknik işlemlerin tamamlanması için Almanya'ya gönderilmiş; orada Berlin
Film Festivali ilgililerince 1983 Festivali'ne katılması kararlaştırılmış. Ancak, bu
arada, Film Denetleme Kurulu, filmin “Devlet otoritesini zaafa düşmüş gösteren
görüntü ve diyaloglara yer verdiği/ konunun Devlet ve Ulus bütünlüğünü bozucu
biçimde işlendiği gerekçesiyle Türkiye’de gösterilmesini yasakladığı için” filmin Türk
yapımcıları festivale katılmasını öngörmediler.
Ancak bir Türk- Alman ortak yapımı olan “Hakkâri'de Bir Mevsim’in Alman
yapımcıları filmi yarışmaya soktular ve yukarıda sözü edilen ödülleri kazandılar.
Ayrıca sekiz ay sonra Korsika'da “Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'ne de katılan film,
orada “Altın Zeytin" ödülünü aldı. Onat Kutlar da “en iyi senaryocu" seçildi.
“Ayna", Erden Kıral'ın Osman Şahin'in "Beyaz Öküz" adlı öyküsünden esinlenerek
yazdığı senaryoyu yine Kenan Ormanlar'ın kamerası ve Nur Sürer, Süavi Eren, Hikmet
Çelik, Nikos Skiades, Vasilis Tsaplos ve Vera Deludi'nin oyunculuk katkıları ile
gerçekleştirdiği bu dönemdeki ikinci filmidir ve ZDF Alman TV 2. Kanalı ile ortak
yapım olarak ortaya konmuştur.
"Filmde aynaya bakmanın ve aynada kendini görmenin büyülü çekiciliği rol oynuyor.
Belki de film, yansıma ve bunun insanlar üzerindeki etkisiyle epey ilgili olduğu İçin;
Ağa' nın küçük kardeşi (Hikmet Çelik), yoksul Necmettin'in (Süavi Eren) karısı
Zelihan'a (Nur Sürer) para ve aynayla yanaşmaya çalışıyor. Hiç sahip olmadığı para
Zelihan'ı huzursuz ederken, cep aynası etkisini gösteriyor.
Ağanın kardeşi, ayna aracılığı ile Zelihan'ın kocasına bile kapalı olan gizli dünyasına
gözüpekçe giriyor. Ancak Zelihan Küçük Aga'nın bu ilgisini kocasına anlatır. Kıskanç
koca, köyde bulunmayacağını söylediği bir gece evine gelen Küçük Ağayı karısının
da yardımıyla pusuya düşürüp öldürür. Ve ölü, yeni evli iki yoksul yanaşmanın beyaz

öküzle paylaştığı odada, tam öküzün barındığı yerin altına gömülür. Ancak Zelihan'ın
tutkusu geçmez ve Necmettin onun beyaz öküze sarılıp ağladığını görünce, öküzü de
kurban eder.
Yunanistan’da, Türkiye'deki koşulları barındıran bir yörede çekimi yapılan film,
Türkiye'den önce Berlin'de gösterildi ve Alman basınından Övgüler aldı.
Öte yandan ‘Ayna’, yönetmenin deyimiyle yapı/üslup araştırmasını yansıtan bir film,
öykünün yapısına paralel giden durağan görüntüler, aynı durağanlıkta olan düş
sahnesi, ölçülü diyaloglar ve gerçek film müziğinin ne olabileceğinin ipuçlarını veren
yanıyla da yalın, sade bir film. Filmin tümünün sesli çekildiğini de burada belirtelim.
“Mavi Sürgün", bir Türk-Alman-Yunan Ortak Yapımı olarak Halikamas Balıkçısı
(Cevat Şakir Kabaagaçlı’nın aynı adlı kitabından ve bir başka kitabındaki bir
öyküsünden Erden Kıral’ın senaryolaştırdığı; sonra da Kenan Ormanlar’ın kamera,
Timur Selçuk’un müzik çalışmaları katkılanyla gerçekleştirdiği çalışması.
Filmde, mütareke yıllarını izleyen Kurtuluş Savaşanın ilk günleri, bu sırada Cevat
Şakir’in (Can Togay) asker kaçakları üzerine yazdığı bir yazıdan ötürü İstiklâl
Mahkemesince sürgüne mahkûm edilişi ve Sürgün yeri olan Bodrum’a giderken
geçirdiği yol serüveni ve de Bodrum’da geçirdiği sürgün hayatı anlatılır.
Cevat, kendini, sürgün edildiği Bordum’un güzelliklerine kaptırır. Bu arada çevreyle
ilişki kurar. İki de kadın tanır: Bunlardan biri “Veresiye Emine" (Özel Fecht)'dir. Yarı
deli olan Emine’ye bir süngerci vurgundur. Ama o ilkin süngerciye yüz vermez: köyün
delikanlılarıyla ufak paralar karşılığında hatta veresiye düşer kalkar. Tanışığı olan
Hatice’ye de (Ayşe Romay). “Bunlar ekmek paralarını zor kazanıyor. Gönülleri beni
çekiyor: ekmek paralarının tümünü ellerinden mi alayım?" der. Sonradan evlenen
Emine biraz uslanmış gibi olursa da süngerci Hasan’ın ölümüyle büsbütün zıvanadan
çıkar. Kaymakam onu eski değirmende direğe bağlatmak zorunda kalır.
Hatice'yi ise bir gece dolap çevirirken görür: o denli fakir bir ailenin kızıdır. Kız
fakirdir ama güzeldir. Cevat günün birinde kızın ağzını yoklayarak ondan kendisine
benzer bir nişanlının özlemini çektiğini öğrenir, sonunda evlenirler. Cevat Bodrum’a
girerken üzerinden geçtiği bir köprüyü yapan ustanın köprü bittiği sırada sevdiği kızı

kaçırdıklarını anlayınca elinden çekici fırlatıp, “Bu köprüden hiçbir gelin geçmesin:
geçerse köprü yıkılsın!" dediği için o güne kadar hiçbir gelinin geçmediği köprünün
üstünden ata bindirdiği eşini geçirir.
Deli kızın bağlandığı yerden halatını keserek kurtarmak üzere iken, kaymakamlıktan
gelen görevlilerin kızı alıp götürmelerine acıyla tanık olur. Sürgün cezasının yansını
İstanbul'da geçirmesi uygun görülünce karısı ile İstanbul'a gelir. Ve büyük sürgün
cezası tamamlanınca yeniden Bodrum'a dönerek ölünceye kadar orada yaşar.
"Mavi Sürgün" katıldığı Berlin Film Şenliği’nde "Panorama" bölümünde gösterildi.
Montreal Film Festivalinde takdirle karşılanmasına karşın Ödül alamamış ve 1994 “En
İyi Yabancı film Oscar adayı olmak şansını elde edememişse de; 1993‘te Antalya Altın
Portakal Film yarışmasında ve 1994'te İstanbul Uluslararası Film yarışmasında
“İnsancıl yaklaşımı ve sanatsal yüceliği" nedeniyle “En iyi film" ödüllerini aldı. Aynı
yıl “Sinema Yazarları Demeği" (SİYAD) tarafından yılın en iyi filmi seçildi:
Başroldeki Can Togay da “yılın en iyi erkek oyuncusu" ilân edildi.

YUSUF KURÇENLİ
Piyasa için yaptığı ve Ayşe Şasa’nın senaryosu ve Suat Kapkı'nın kamerası ile Mahmut
Cevher, Mesut Engin, Neclâ Nazır ve Pembe Mutlu'nun oyunculuk katkılarıyla
gerçekleştirdiği ilk filmi “Ve Recep ve Zehra ve Ayşe" (1983)’de, bir genç kızı (Pembe
Mutlu) iğfal edip hapse giren bir adamın (Mahmut Cevher) öyküsünü anlatıyordu.
Daha bu ilk filmiyle dikati çeken Kurçenli, yine Ayşe Şaşa ile Bülent Oran’ın
senaryosundan bu kez Kenan Davutoğlu’nun çektiği, bir ailenin Almanya’da ve
Türkiye’deki yaşamını, bu arada Almanya’da yaşayan bir Yunanlı aileyle ilişkileri
üzerinde insancıl bir deneme olan “Ölmez Ağacı" (1984)’nın ikinci film olarak
gerçekleştirmiştir.

Filmde başrolleri Necla Nazır ve Hakan Balamir üstlenmiş; yan rollerde Çetin öner,
Gülsen Tuncer, Sema Çeyrekbaşı başarılı kompozisyonlar çıkarmışlardı, İlk bakışta,
“Alamanya göçmenlerinin sorunu", "Türk-Yunan Dostluğu" ve “Yabancılaşma" gibi
konuları işler görünmesine karşın, film daha çok Bahar (Necla Nazır) ve Niko (Hakan
Balamir)’in aşkını sergiliyor.
Onun üçüncü filmi “Merdoğlu Ömer Bey" (1986) yine Ayşe Şaşa ve Kenan
Davutoğlu’nun senaryo ve kamera çalışmalarına dayalı. İlk iki filminde de oynayan
Necla Nazır ve Mahmut Cevher başrollerde; Meral Orhonsay, Yaprak Özdemiroğlu,
Ayşegül Ünsal, Savaş Dinçer ve Suna Pekuysal yan rollerde. Aile geleneği içinde
evlenen kırsal kökenli bir beyzadenin bu geleneği sürdürürken bir yandan da çeşitli
çevrelerden kadınlarla ilişkileri anlatılıyor filmde.
Kurçenli'nin sıradan, piyasa işi bir filmi olan “Gönül Garip Bir Kuştur”u (1989) ve
Kültür Bakanlığı’nın kredisiyle çevrilen, ama bu çalışmayla istediklerini yapamadığı
için benimseyemediği “Raziye"yi (1990) bir yana bırakarak, öteki üç önemli filmi
üzerinde duralım:
Sabahattin Ali'nin bir öyküsünden Ayşe Şaşa ile Yusuf Kurçenli'nin hazırladığı
senaryodan yola çıkılarak Kenan Davutoğlu'nun kamerasıyla gerçekleştirilen
“Gramofon Avrat”da (1987), Konya oturak âlemlerinde bu adla anılan Cemile'nin, bir
güzel oyuncu kızın (Türkân Şoray) tutkunlarının (Hakan Balamir, Kemal İnci,
Menderes Samancılar, Mehmet Akar) ve onu koruyan bu yüzden katil olup hapse giren
yiğit bir faytoncunun (Emin Ant) öyküsü anlatılıyor.
1930’larda geçen bir olay; ama bugün de çok şey değişmiş değil. Filmde Türkân
Şoray'ın büyük oyunculuğu yanında Terzi Mürüvvet rolündeki Gülsen Tuncer’in
oyunu da görülmeye değer.
“Karartma Geceleri" (1990), 1940’lı yıllarda tanık olduğu olayları anlatan Rifat
İlgaz'ın aynı adlı romanında Yusuf Kurçenli’nin uyarladığı senaryoyu Colln
Moulnier'nin kamerasıyla resimlediği ve başrollerde Tarık Akan, Nurseli İdiz; yan
rollerde Bülent Bilgiç, Menderes Samancılar, Gülsen Tuncer ve Necati Bilgiç'in
görüldüğü bir yapım.

O yıllarda siyasal görüşlerinden dolayı kanundan kaçan, sonra da göz altına alınan ve
işkence gören bir öğretmenin (Tarık Akan) ve karısının (Nurseli İdiz) öyküsü.
“Karartma Geceleri" önemli, başarılı bir film.
Yusuf Kurçenli'nin son filmi “Çözülmeler" (1990). “Eylülcü filmlerin en iyilerinden
biri. Cezmi Ersöz'e ait bir öyküyü senaryolaştıran Kurçenli bu kez de Tarık
Akan/Nurseli İdiz İkilisinin yanı başında Savaş Dinçer, Tunca Yönden, Tomris
Oğuzalp, İsmail Hakkı Şendin oyunculuk katkıları ve Colin Moulnier'nin kamerasıyla
gerçekleştirilmiş filmi.
Kocası Kemal (Savaş Dinçer) siyasal bir suçtan hapse girince, Nihal (Nurseli İdiz)
ortaklaşa arkadaştan Uğur (Tarık Akan)'un ilkin tesellisini, sonra da aşkını kabullenir.
Kemal'in affa uğrayarak hapisten çıkması söz konusu olunca bu sevgi, korku ve utanca
dönüşmeye başlar. Ama bilinmez bir nedenle Kemalin hapisten çıkması ertelenir.
Psikolojik boyutlan içinde üstün seviyeli bir film. Nurseli İdiz bu filmde harika bir
oyun çıkarıyor.

10. YENİ DÖNEM TÜRKİYE SİNEMASI

Yeni Dönem Türkiye Sineması

Bir ülkenin sinemasının kimliğini onun onun ülkesine çevirdiği bakış oluşturur. 80’li
ve 90’lı yıllar 12 Eylül eksenli oldular. 2000’li yıllların toplumsal ve siyasal
gündemiyse onlara daha farklı bir olay yelpazesini sundu; Kürt kimliği, marjinaller,
yozlaşan büyük kentler, ekonomik kriz vs. 2000’li yılların Türk Sineması, kendi
olanaklarını oluşturan bir “yeni kuşak sineması” olma yolunda ilerlemektedir. Yer yıl
üniversitelerin sinema televizyon bölümlerinden yüzlerce genç mezun oluyor. Yurt
dışındaysa başta Almanya olmak üzere başka bir kuşak faaliyet halindedir. Çoktandır
tarihinin yazılmasını bekleyen belgesel film alanında aynı şeklide çok sayıda
belgeselci yetişiyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında Türkiye’de sinemanın her şeye
rağmen dinamik olduğu görülmektedir.

Reha Erdem

Reha Erdem’in çektiği filmler şunlardır:
A Ay (yönetmen ve senarist) 1989
Deniz Türküsü (kısa film) 1995
Kaç Para Kaç (yönetmen ve senarist) 1999
Korkuyorum Anne (yönetmen ve senarist) 2004
Beş Vakit (yönetmen ve senarist) 2006
Ekimde Hiçbir Kere (kısa film) 2006
Hayat Var (2009)
Kosmos (2009)
Jin (2010)

Şarkı Söyleyen Kadınlar (2013)
Koca Dünya (2016)

Reha Erdem kendine has dili ve konuları ile önemli bir Auteur olma yolunda hızla
ilerleyen

bir

yönetmen.

Galatasaray

Lisesi’ni

bitirdikten

sonra

Boğaziçi

Üniversitesi’nde Tarih Bölümüne giren ve daha sonra Fransa’ya sinema okumaya
giden Erdem’in İlk filmi 1989 yılında çektiği A Ay’dır. Klasik anlatının dışında,
deneysel bir anlatıma sahip olan A Ay, Türk sinema kültürü için oldukça farklı bir
denemedir.
Bu filmden 10 yıl sonra, 1999 yılında çektiği Kaç Para Kaç ise klasik anlatıya yakın
duran bir anlatıma sahiptir. Bu filmden sonra gelen 5 senelik aranın ardından, 2004
yılında senaryosu ve farklı kurgusuyla dikkat çeken Korkuyorum Anne’yi ve 2006
yılında da film formatını bırakıp, HD video’ya yöneldiği ve görsel olarak da dikkatleri
oldukça çeken bir başarı yakalayan Beş Vakit’i çeker. Tür, üslup, konu olarak
birbirlerinden farklı dursalar da bu filmlerin tümü, birbirini tamamlayan ortak biçim
ve tema özellikleriyle ‘Reha Erdem Sineması’ kavramını oluşturan temeller olurlar.
Mekânı ve insanı etkili bir şekilde kullanarak karakterlerinin mekanla, doğayla ve
kendi içsel durumları ile olan ilişkiyi etkili bir şekilde filmlerinde aktarmayı
başarmıştır. Ergenlik, yetişkinlik, insan-beden-doğa ilişkisi, sağlık ve hastalık
filmlerinde genel olarak öne çıkar. Hasta, yatalak baba figürü ataerkil düzeni eleştiren
filmlerinde genel olarak görülen unsurlardır.
Korku, özellikle de çocuklukta deneyimlenenler, Erdem filmlerinin en baskın temasını
oluşturur. Bu korkuların temelinde de ailede dayatılan toplumsal roller yatmaktadır.
1988’de ilk filmleri veren yönetmenlerden bir takım ilginç ve yenilikçi yapıtlar ortaya
çıkmıştır.
Sinema öğrenimini Paris’te yapan ve kısa filmler yapan Reha Erdem, ilk uzun metrajlı
filmini kendi senaryosundan ortaya çıkarak 16mm’lik siyah beyaz bir çalışma olarak
yapar. Bu film 1989’da çektiği A Ay’dır.

Başrollerini yeşim Tozan ve Gülsen Tuncer’in paylaştığı filmde, öykü ve öykünün
geçtiği mekan (eski bir ev) bazen hüzünlü, bazen duyarlı ve sürekli olarak gizemli bir
şekilde küçük bir kızın gözünden anlatılmaktadır. Dar ve geleneksel bir çevrede
annesiz büyüyen on iki yaşındaki Yekta’nın dünyası, Reha Erdem’in kamerası ve
birçok yazınsal referansla birlikte büyüleyici şiirsel bir gerçeklik kazanmaktadır.
Uzun bir süre boyunca gösterim olanağı bulamayan A Ay, en sonunda sekiz yıllık bir
gecikme

ile

sinema

izleyicinin

karşısına

çıkmışsa

da

gerektiği

gibi

değerlendirilememiştir.
Atilla Dorsay film için: “Vivaldi ile ezanı, William Blake şiiri ile Edip Cansever’i
Doğu’ya özgü kader ve hüzün motifleriyle bir zamanlar (1960’larda) Amerikan yeraltı
sinemasının, özellikle de maya Daren’in yapmaya çalıştıklarını aynı potada eritmeye
çabası içinde bulduğumuz 1990’larda ne yazık ki izleyici için etkili olamıyor” diye
yazmıştır.
Ayşe Şasa is A Ay’a daha farklı bir yorum getirmiştir: “Baştan başa bir rüya
atmosferinin müphem sınırları içinde her türlü dramatik aksiyonun dışlanışıyla
şekillenen A Ay, gizem ve “humour” içeren çok kişilikli bir üslupla inanç temasını
işliyor. Ustalık ve sadelikle yerleştirilmiş küçük, şiirsel motifler alegorik yapıyı
besliyor, sürekli bir akış kazandırıyor. A Ay ışık, oyun, montaj ve diyalog anlayışıyla
Türk Sineması’nın biçim dağarcığına taptaze nitelikler katıyor. Türk sinemasında
bugüne dek rastlamadığım ölçülülükte bir zaman ve mekan duyarlılığı taşıyor.
A Ay, parçalanmış aristokrat bir ailenin son dönemlerine odaklanır. Anne ve babası
olmayan, iki halasıyla birlikte yaşayan Yekta’nın annesinin gittiğini kabullenememesi
üzerine kuruludur. Annesinin her gece odasının penceresinin önünden geçtiğine inanır
ve her gece bu anı bekleyen Yekta, annesinin onu bırakıp gitmesinden korkar.
1999'da çektiği ikinci filmi Kaç Para Kaç Oscar Ödülleri En İyi Yabancı Film dalında
Türkiye'yi temsil etti. Tokyo Film Festivali'nde yarıştı. Münih, Londra, Göteborg,
Oslo, Selanik, Kudüs, Washington D.C., Palm Springs, Yeni Delhi, Montpellier,
Seattle festivallerinin de arasında bulunduğu birçok seçkin uluslararası festivale
katıldı.

Kaç Para Kaç’ta Selim çalıntı parayla yakalanmanın korkusunu taşır, bu korku da
zamanla parayı kaybetme korkusuna dönüşür. Selim, hayatında düzenini kurmuş ve
bu düzeni tehdit eden ve edebilecek her şeyden korkmaktadır aslında.
2004 yılında üçüncü filmi Korkuyorum Anne'yi çekti. Zamanı belli olmayan bir
dönemde geçen film, hafızasını yitiren Ali (Ali Düşenkalkar) karakterinin kafa
karışıklıkları ile gelişen karmaşayı anlatır. Öykünün paralelinde insan vücudunda
olanların aktarımıyla "İnsan nedir ki?" sorusunun yanıtı aranır.
Aile olgusu Reha Erdem filmlerinin temel taşı olarak görebiliriz. Ama Erdem’in
filmlerinde ‘Aile’ önümüze bir bütün olarak konulup, anlatılmaz. Daha çok;
ebeveynler ve çocuklar arasındaki ikili ilişkiler üzerine odaklanır. Bu odaklanma
toplumsal roller ile bireyin çatışmasıyla ortaya çıkan insanın gerçeğini sorgulamaya
yöneliktir. Korkuyorum Anne’nin bir diğer isminin de İnsan Nedir Ki? olması da bu
sorgulamanın bir göstergesidir.
Filmin baş karakteri Ali, babası Rasih Bey tarafından annesiz büyütülmüş, kimliğini
oturtma sorunları yaşayan bir çocuk adamdır. Taksi şöförlüğü yaparak geçimini temin
etmeye çalışmaktadır. Babası Rasih Beye göre, aslında bu işle oyalanmaktadır. Bir gün
taksisiyle şehir dışında bir bölgede giderken, yol kenarındaki ağacın dallarından birine
takılmış olan kırmızı bir balon dikkatini çeker.
Arabayı kenara çekerek ağaca tırmanmaya çalışan Ali, ağaçtan düşer ve kendinden
geçer. Ali’yi balona yönelten, çocukken annesinin kucağında elinde kırmızı bir balon
olan fotoğraftır. Ali geçirdiği kazanın etkisiyle hafızasını kaybetmiştir. Fakat herkes
yapılan kuyumcu soygununa Ali’nin de karıştığını ve yaralandığını düşünmektedir.
Ali hakkında adli soruşturma bile başlatılmıştır.
Filmde insan vücudunun tepkilerine çok fazla yer verilir. Hastalıklar, bedensel
alışkanlıklar, hafıza, duruş, oturuş, saç, tırnak, diş gibi bedenimize ait her şeyi filmde
özellikle kullandığını söyleyen Erdem Filmin diğer adının da “ İnsan Nedir ki?” olması
filmi yorumlamak için bize yeni bir kapı açıyor ve insan olmakla, anneden korkmanın,
anneden hayatının bir döneminde bir şekilde korkmuş olmanın insanlığın gereği
olduğu gibi bir izlenim veriyor.

Korkuyorum Anne’de ise yaşamın içerisindeki; sünnet, yalanın ortaya çıkması,
yakalanma, ‘adam’ olmak gibi korkuları ele alır. Filmde Ali karakterinin babasından
korkması Freudyen bir şekilde ele alınır: Ali’nin annesine ulaşmasında bir tehdit
olarak gördüğü babasını hafızasını kaybedince hatırlamayışı ve inkar edişi, babasının
üzerindeki giysileri kendisinin olduğunu iddia etmesi ve babasının tehdidi tekrar
oluşturduğunda hafızasının yerine gelmesinde kendini gösterir.
Beş Vakit, 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde dünya prömiyerini
gerçekleştiren film, FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştrimenleri) ve En İyi Türk
Filmi ödüllerini aldı. Beş Vakit’te Ömer, Yakup ve Yıldız’ın ebeveynleri ile olan
ilişkileri ekseninde köydeki ilişkilere odaklanılır.
Beş Vakit, din, aile, çocuk, akraba, toplum ilişkilerini düzenlemenin yanı sıra zamanın
düzenlenmesi ve doğaya uyum ve gündelik yaşam öne çıkar.
Aile ve korku temasının en yoğun işlendiği filmi Beş Vakit’tir. Beş Vakit’te köy
ortamındaki ailelerin çocuklarıyla ilişkisi, çocukların bakış açısıyla ele alınır. Ömer,
babasından ve onun otoriter ve adil bulmadığı davranışlarından nefret eder. Bu nefret
o kadar büyüktür ki babasını öldürmek için büyük bir arzu vardır içerisinde. Benzeri
bir hissiyatı, Yakup’un yeni doğan kardeşini, annesinin ilk kez kucağına verdiğinde
babasına gösterirken de yakalayabiliriz.
Reha erdem taşrayı ve taşrada akan zamanın ritmini bu filmde çocuklar üzerinden
aktarmaktadır. Yönetmen Taşrada yaşanan zamanı, sistemin iki önemli kurumu olan
din ve aile üzerinden sorgular. Ataerkil düzeni simgesel olarak anlatan filme, din de
baba gibi otoritedir ve dini emirlerin kaynağı iktidarın merkezidir ve hayatın
kaynağıdır. Bu anlamda hayatın devam etmesi dini ve toplumsal emir ve kurallara
uymak şarttır ve koşulsuz yerine getirilmelidir.
Türk Sineması’nın yeni açılımlar arayan, kendini ifade etmek için sinema dilini sonuna
kadar zorlayan yeni nesil yönetmenlerinden olan Reha Erdem, özellikle de deneysel
olan ve Türk Sineması’nda benzerlerine rastlayabileceklerimizin dışında kalan
Korkuyorum Anne ve A Ay, 5 Vakit, Kozmos gibi filmlere imza atmış ve son
dönemdeki en heyecan verici yönetmenlerden biri olmuştur.

Reha Erdem’in filmleri birbirinden farklı görünse de aslında hepsi insanı anlatır.
Karakterlerin korkuları insanların genel olarak hayat içindeki genel korkuların altını
çizmekte. Özellikle korkuyorum anne bu olgunun en yoğun işlendiği filmidir erdemin.
Mizahi bir dille bu korkular ince bir biçimde işlenmektedir.
Erdem’in kahramanları sürekli doğaya kaçarak, insan olma dışında başka bir şeye
dönüşme “olma” hali ya da özlemi içindedir. A Ay da Yekta, Beş Vakitte hemen
hemen tüm çocuklar, Hayat Var da Hayat, doğada acımasız ve başıboş dolanırken
sanki bir yandan da el yordamıyla başka türlüsüne dair bir özlemi kurcalıyorlar.
Erdem’in karakterleri, ergenliklerini toplumsal hayatı düzenleyen kültürün birey
üzerindeki kurduğu baskıyı dillendiren deneyim olarak yaşıyor.
Yetişkinliği ertelemek için umutsuz bir çaba olan ergenlik sadece “insan olma”
sancılarını görünür kılan bir törenle değil, bir çeşit hoşnutsuzluğun, sessiz bir isyanın
da temsili bu filmlerde. Yetişkinlik ise isyanın bittiği, baskının içselleştirildiği anda
mümkün olabiliyor.
Filmlerdeki babalar genelde hasta aciz ve çürümeye yüz tutmuş halde gösteriliyor.
Yatalak babalar, sürekli öksüren aksıran erkekler ( Beş Vakitteki imam, Hayat Var’da
ki hasta yatalak dede).
Korkuyorum Anne de ki terzi Neriman anne ise sürekli aksırır, kadın karakterler içinde
bir istisnadır. Özellikle öksüren erkekler yönetmenin filmografisi boyunca sürekli ve
giderek artan bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda öksüren erkekler Erdem’in
sinemasının ikonografik bir anlatıma dönüştürdüğünü rahatlıkla söylenebilir.
Karakterler çoğu aciz ve zavallı.
Hemen hemen tüm karakterler yalnızlık içinde. Karakterlerin bir yönü hep eksik. Ya
anne yok ya baba. Olanlarda doğru dürüst iletişim içinde değil çocuklarıyla.
Korkuyorum Anne, Hayat Var, ve Kozmos’ta, özde hepimizin birer insan olduğumuz,
birbirimize benzediğimiz ve birbirimize ne denli muhtaç olduğumuz gerçeğinin altını
çiziyor.

Her geçen gün birbirinden uzaklaşan yalnızlaşan insanlara, aslında birbirine benzer
duyguları paylaştıklarını, özlemlerinin, düşlerinin, sıkıntılarının, korkularını,
aşklarının, hüzünlerinin birbirine kardeş olduğunu söylemek istiyor. Özellikle
korkuyorum anne ve Kozmosta bu tema filmin merkezinde.
Korkuyorum anne de sürekli birbiriyle didişen kavga eden insanlar, ufak bir yer
sarsılması sonucu bir birine nasıl yakınlaştığı açıkça gösterilmektedir.
Mekânlar, Beş Vakit filmi dışında genelde İstanbul dur. Bilinçli olarak filmlerin
mekânı İstanbul seçildiği açıktır. Filmde işlenen sorunlara paralel olarak İstanbul
sorunlu bir şehirdir. Arada kalmışlığı, bir türlü kimliğini oturtamaması, batı ve doğu
arasında mekânsal ve kültürel sıkışmışlığı ifade eder aynı zamanda. Asya Avrupa
arasında kalan bir kent İstanbul.

Derviş Zaim

1996 yılında ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştiren Derviş Zaim, Tabutta
Rövaşata ile çok konuşulan ve bol ödül alan bir çıkış yapıyordu. Meslektaşlarının bir
bölümü iyi film yapabilmek için büyük bütçeler oluşturmaya alışırken Derviş Zaim,
adeta var olamayan bir ekiple biraz kısa film anlatımıyla deneysellikten yana olan veya
daracık bütçesi yüzünden öyle olmak zorunda kalan bir çalışmaya imzasını atıyor.
Ahmet Uğurlu, Tuncel Kurtiz, Ayşen Aydemir gibi isimlerin oynadığı marjinal antikahramanların gerçekliğini aşıp sanki düşsel bir dünya yaratıyordu.
Filmde Muhsin Rumeli Hisarı’nda yaşayan bir evsizdir. Balıkçı teknesi sahibi Reis'in
küçük yardımlarıyla hayatını sürdürmeye çalışır. Reis’in teknesinde yaşayan birkaç
kişi ve kendisi gibi evsiz olan Sarı, Mahsun’un çevresindeki yegane insanlardır.
Mahsun genellikle vaktini Rumeli Hisarı’ndaki kahvede geçirir. Gece olunca da
inşaatta, balıkhanede kalır. Evsiz olması ve geceleri dışarıda kalmasından dolayı;
İstanbul’un çeşitli semtlerinden araba çalar ve sabahları bırakır. Bu davranışı onun
başının dertten hiç kurtulmamasına sebep olur.

Derviş Zaim’in ilk filmi tabutta Rövaşata’yı başarılı kılan mekana (kente) ve bireye
olan farklı bakış açısıdır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok festivalde ödül alan film,
adeta çekildiği dönemin filleri olan Masumiyet ve Kasaba filmleriyle birlikte Türk
Sineması için umut olmuştur.
Tabutta Rövaşata her haliyle küçük bir filmdi ve televizyondan gelme bir yönetmenin
bir başka sinemaya bakışıydı. Derviş Zaim’in eski ve yeni sinema söylemlerinin
dahilinde geçmişi değerlendirmesi şöyledir:
“Yeşilçam bitti, yeni sinema anlayışları olmalıdır, yıkılmalıdır… Hayır, öyle bir şey
yok. Her şey, beğenin ya da beğenmeyin eskiden beslenir. Böyle düşünmek gerekir.
Yeşilçam’dan öğrenilecek şeyler olduğuna inanıyorum. Bir kere Yeşilçam, klasik
Hollywood sinemasını kendine model seçmiş bir üretim tarzı… Farklı bir dizge var
orada. Ve bu dizge kendini yeniden tanımlamak durumunda, toplumsal, ekonomik,
sosyal ve kültürel nedenlerle sekter olduğu için Yeşilçam maalesef yarı alaycı
bahsedilen bir yer oldu.”
Yeşilçam’dan öğrenilecek şeyler olduğuna inanıyorum. Bir kere Yeşilçam, klasik
Hollywood sinemasını kendine model seçmiş bir üretim tarzı… Farklı bir dizge var
orada. Ve bu dizge kendini yeniden tanımlamak durumunda, toplumsal, ekonomik,
sosyal ve kültürel nedenlerle sekter olduğu için Yeşilçam maalesef yarı alaycı
bahsedilen bir yer oldu.”
Derviş Zaim, Tabutta Rövaşata’dan sonra Filler ve Çimen, Çamur, gibi filmler çekti.
Bunlar anlatı olarak ilk film kadar başarılı olmasa da biçimsel olarak farklı
denemelerin yapıldığı filmlerdir. Zaim sinemasında geleneksel sanatların görme,
yazma, uygulama biçimi kullanarak sinema sanatını zenginleştirme ve yeni bir
biçimsel dil yaratma çabasıdır.
Derviş Zaim Filler ve Çimen (2001)’de mafyası, yolsuzlukları, hesaplaşmaları,
kirlilikleri yani ağır filleriyle güncel bir Türkiye’ye ait çok renkli bir portre çiziyordu.
Filmde, istihbarat Servisine karşı kendisini bir çete yardımıyla koruyan bakana ödenen
periyodik rüşvet ortalarda görülmeyince kıyamet kopmaya başlar. Söz konusu para
bakanın eline geçmeden Kolombiya'dan kokain satın alınmaktadır.

Cenneti Beklerken 17. Yüzyıl Osmanlı’sında İstanbul’da yaşayan Nakkaş Eflatun’un
hikayesini anlatır. Eflatun eşini ve oğlunu kaybedince onların acısına dayanabilmek
için ve hasretleriyle baş edebilmek için resimlerini Frenk tarzında kağıda aktarır.
Dönemin nakış türene uymadığı için suçluluk duyan Nakkaş, vicdan azabı ile minyatür
yapmayı bırakmaya karar verir.
Zaim, bu filmde kendi kültürel mirasımızdan beslenerek Klasik Osmanlı
minyatürünün biçimsel özellikleriyle, dramatik öykü anlatma çabasını birleştiren bir
tarz oluşturmuştur.
2008’de çektiği Nokta, Ahmet ve Cengiz’in tarihi değeri yüksek bir Kuran-ı Kerim’i
evden çalıp satmak istemesi üzerine gelişen bir dizi kötü olayı anlatır. Arkadaşı bir
süre sonra bunu yapamayacağına karar verir. Bir dizi cinayet işlenir. Bu suçluluk
duygusundan kurtulmak isteyen Ahmet, Kuran-ı Kerim’i gerçek sahiplerine verip
suçluluk duygusundan kurtulmak ister.
Bu film Derviş Zaim’in otantik temsil konusuna kafa yorduğu ikinci filmidir.
Anadolu’da köklü bir geleneğe sahip olan hat sanatını, bir cinayet öyküsü ile
birleştiren yönetmen, suç ve ceza olgusunu işler.
Yönetmen, işlediği suç ve onun yarattığı suçluluk duygusu ile vicdan azabı çeken bir
hattatın hikayesini, hattan alınan bir biçimle sinemaya aktarmaya çalışmıştır. Film hat
sanatının altında yatan bazı değerlere, ve biçimsel uygulamalarla aynı doğrultuda bir
mantığa sahiptir.

11. TÜRK SİNEMASINDA SANSÜR

Sansür Nedir?
Sansür belirli bir düşünce veya sanat eserini, ilgili kurumların kendilerince
gerekçelerle, kontrol altında tutması veya sınırlandırmasıdır.

Dünyada Sansürün Doğuşu ve Gelişimi
Toplumsal birikimlerin bir ürünü olan sinema, tarihte var olduğu günden bu yana
içinde bulunduğu toplumları etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir. Gelişim süreci içinde
büyük mesafeler kateden bu sanat bir toplumun her gruptan insanına hitap edebildiği
sürece başarılı görülmüştür.
Bununla birlikte kitlelere ulaşmada önemli bir araç olan sinema, bu özelliğinden olsa
gerek, icat edilişinden bu yana pek çok kişi veya kurumların güdümünde varlık
göstermiştir. Yıllar boyunca birçok gerekçe ile sinemanın önüne set çekilmiştir.
Sansürün atası sayılabilecek ilk yasa , 24 ağustos 1790 yılında Fransa’da yürürlüğe
konmuştur. Yasaklanan ilk film sahnesi bir idam sahnesidir. 2. Yasaklama ise 1896 da
E.S PORTER’ın çektiği “Dul Bayan Jones” filmidir. 2. Dünya Savaşı yılları ve
sonrasında film yapımı ve filmle ilgili sansür, siyasal gayeyle kullanılmıştır.
Başlangıçta sansür kamu düzenini sağlamak için mahalli teşkilatlarca uygulanırken
daha sonradan merkezi bir örgüte bağlanmıştır. En eski film sansür kanunu, çeşitli
tarihlerde değiştirilmiş olmasına rağmen, halen yürürlükte bulunan 1914 tarihli İsveç
Film Kanunu’dur. Bununla birlikte Avrupa’da ilk kez merkezi bir sansür teşkilatı
kurulmuştur.
Diğer Avrupa ülkelerinde de 1. Dünya Savaşı’ndan sonra sansür kanunları çıkarılmaya
başlanmıştır. Almanya’da 1920, İtalya’da 1913, Fransa’da 1919, Hollanda’da 1926,
Portekiz’de 1927 yıllarında yayınlanan kanunlarda film sansürünü düzenlemişlerdir.

Denetleme Sistemleri

Bugün her ülkede değişik biçimlerde uygulanan sinema filmlerinin denetlenmesine
ilişkin sistemler, “sansür sistemi” ve “kendi kendini denetleme” olmak üzere iki grupta
toplanabilir.

Sansür Sistemi
I - Sınırsız Sansür Sistemi
Bu sistemde, genellikle film ve senaryoları denetlemekle görevli kuruluşlar Devlet
memurlarından oluşmakta ve sansür uygulamasında Devlet çıkarları ön planda
tutulmaktadır. Ancak, bazen denetleme kuruluşlarına halkı ve basını temsil eden
kişilerde katılmaktadır.
Arjantin, Dominik, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan gibi bazı ülkelerde, film sansürü
konusunda çok sıkı bir polis rejimini ifade eden, İçişleri ve polis Bakanlıklarınca
uygulanan “merkezi devlet sansürü” kabul edilmiştir. Buna karşılık, Avusturalya,
Kolombiya gibi bazı ülkeler, İçişleri ve Polis Bakanlıkları dışındaki bir hükümet
organına bu yetkiyi vererek merkezi film sansürünü yönetmektedirler.
Batı demokrasilerindeki Devlet sansürü sisteminin bir örneğini oluşturan Fransız
sisteminde, biri “ merkezi sansür” diğeri “ mahalli sansür” olmak üzere iki çeşit film
sansürü uygulanmaktadır. Otoriter siyasal sistemlerde uygulanan devlet sansürü
yönündeki eski Sovyet Rusya uygulaması en ilginç örneklerden biridir.
Bu devlette, önceleri “Milli Eğitim Halk Komitesi” tarafında yürütülen sinema
üzerindeki denetim, daha sonra “ Sinema Halk Komiserliği”nin yetkisine verilmiş ve
bu kuruluş “ Genel Danışma Uzmanlık Konseyi” ile pekiştirilmiştir. Sansür ölçüleri
politika, ahlak ve ordu olmak üzere üç ana ilkeye dayanıyordu ve bunlar dışında kesin
sansür ölçüleri yoktu.

II - Sınırlı Sansür Sistemi

Bu sansür sisteminin özelliği, tüm filmlerin sansürden geçirilmemesi ve ancak
küçüklerin izleyebilecekleri filmlerin denetlenmesidir.
Sınırlı sansür sisteminin tipik örneği Belçika’da uygulanan sistemdir. Gerçekten bu
ülkede yetişkinlerin izleyebilecekleri filmler için sansür yoktur.
Herkes önceden bir izne bağlı olmadan sinema filmlerini başka ülkelerden ithal etmek,
senaryoları filme çekmek ve filmleri oynatmak hakkına sahiptir. Küçüklerin
görebileceği filmlerin Sansür Komisyonunca denetlenmesi ve bu konuda izin
verilmesi gerekir.

Kendi Kendini Denetleme Sistemi
Bu sistemde, filmler sinema endüstrisinin oluşturduğu bir kuruluşun denetiminden
geçirilmektedir.
Kendi kendini denetleme sisteminin doğduğu ülke olan İngiltere’de 1912 yılından
itibaren gelenek ve görenek ile gelişen bu çeşit denetim, Hükümet ve İdare karşısında
tamamen bağımsız “İngiliz Film Sansür Kurulu”nca yürütülmektedir ve bu kurul geniş
yetkilere sahiptir. Bu sistemin başarılı bir örneği de Federal Almanya’da
görülmektedir.

Türk Sineması’nda Sansürün Tarihi
1.Dünya Savaşının sonuna kadar ülkemizde sansür yoktu. İlk sansür 1919 yılında
Malül Gaziler Cemiyeti tarafından çevrilen Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı
eserinden uyarlanan “Mürebbiye” adlı filmdir.
T.B.M.M den önce sansür yetkisi valiliklerce kullanılıyordu. Bu sistem 9 haziran 1932
“Sinema Filmlerinin Kontrolüne Ait Talimatname”nin yürürlüğe girmesine kadar
devam etmiş ve bu talimatname film sansürünü merkezileştirmiştir.
Sözü geçen talimatname, 4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanunu’nun 6. Maddesine dayanarak çıkarılan ve 31 Temmuz 1939
tarihinde yürürlüğe giren “ Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair
Nizamname” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Film sansürü daha sonraki yıllarda 1977
ve 1983 tüzüklerine dayalı olarak uygulanmıştır.

1939-1977 yılları arasında film sansürü, Kontrol Komisyonları ve İçişleri bakanlığının
yasaklama yetkisine dayalı bir sistemdi. Komisyonların, yabancı ülkelerden getirilen
filmler, Türkiye’de filme çekilecek senaryolar, Türkiye’de çekilen filmler ve sansür
ölçütleri konularında karar verme yetkisi vardı fakat bunun yanında İçişleri
Bakanlığının, kontrol komisyonlarının kararlarına karşın yasaklama yetkisi vardı.
1977 den itibaren sansür sisteminin değiştirilmesi girişimlerini görüyoruz. Bakanlar
Kurulu 26.08.1977 tarihinde “Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi
Hakkında Tüzük” ün yürürlüğe konmasını kararlaştırmıştır.1977 Sansür Tüzüğü “Film
Denetleme Kurulu” ve “Film Denetleme Yüksek Kurulu” olarak iki denetleme kurulu
öngörmüştür.
Birinci kurulun görevi bir ön sansür ikinci kurulun görevi ise itirazları ve inceleme
istemlerini karara bağlamaktı. 1979 da çıkarılan “Türk Sinema Kurumu Yasa Tasarısı”
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 6. maddesini kaldırıp, sansür rejimine son
vermesi, ruhsat sistemi yerine beyanname sistemini getirmesi ve sansürsüz oynatılacak
filmlerde suç unsurunun bulunması durumunda ceza kovuşturması yolunu açması
bakımından önem taşır.
Fakat 23.8.1983 tarih ve 83/7006 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan
“Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesine İlişkin Tüzük” Polis Vazife ve
Selahiyetleri Kanununun 6. maddesine dayanan film sansürü rejimini yeni boyutları
içinde uygulamaya tekrar sokmuştur.
1983 Sansür Tüzüğü de 1997’dekinde olduğu gibi iki denetleme kurulu öngörmüştür;
“Film Denetleme Kurulu” ve “Film Denetleme Üst Kurulu”. Görevleri de 1977
kurullarıyla aynı nitelikteydi.
1939’daki tüzükle sansür son katı halini almış ve bunu takiben 1977 ve 1983’deki
tüzüklerle de bir sanat olan sinemanın denetlenmesi polise verilmiştir.

Sansür Sistemi ve Anayasa
1961 Anayasası

1939 Sansür Nizamnamesi, 1977 ve 1982 Sansür Tüzüklerinin dayanağı, Türkiye’de
film sansürü yetkisini polise veren 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun 6.
maddesi olmuştur. Fakat bu madde 61 Anayasasının 21. maddesiyle çelişmekte ve
sinema filmlerini bu maddenin himayesinden yoksun bırakmaktadır.
21. madde sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama ve yayma haklarını içeren bir
hüküm olduğuna göre denetimin polise verilmesi Anayasaya aykırıdır. Ayrıca
Anayasanın 11. maddesindeki temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
hükümlerine ve 5. maddesindeki özgürlüklerin düzenlenmesi ve sınırlanması yetkisini
yasamaya veren hükmede ters düşmektedir.

1982 Anayasası
1961 Anayasası ve sansür rejimiyle olan durumunun bugün için artık bir geçerliliği
yoktur.1982 Anayasasının düşünce açıklama ve yayma özgürlüğünü düzenleyen 26.
Maddesi sinema ve benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasında
engel görmemiştir.
Fakat bu “salt polis” sistemini öngördüğü anlamına gelmez çünkü yapılacak denetim
türü, biçimi, ve en önemlisi bu denetimi hangi mercinin uygulayacağı konusunda bir
direktif getirmemiştir.

Yeni Sinema Rejimi ve Özellikleri
Sinema filmleri rejiminin Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun dışına çıkarılıp ayrı
bir kanunla düzenlenmesine yönelik girişimler 1986 yılında sonuç vermiştir. 1986
yılında FİYAP (Film Yapımcıları Derneği)’nin girişimiyle 3257 sayılı “Sinema Video
ve Müzik Eserleri Kanunu” kabul edildi.
Bu kanunla birlikte Türk Sineması ilk kez bir kanuna kavuşmuş oluyordu ve bu kanun
Türk Sineması ve Türk Müzik sanatı ürünlerinin teşvik edilmesi, eserlerin yapılması,
denetlenmesi, dağıtılması, gösterilmesi, icrası ve bu işlemlerden doğan telif, gösterim
ve icrası haklarının korunması kurallarını koyarak bu alandaki çok önemli bir boşluğu
doldurmuştur.

Böylece, 3257 sayılı kanun sadece filmlerin denetlenmesine ilişkin esasları değil, aynı
zamanda sinema ve müzik sanatı ürünlerinin teşvik edilmesi, bu eserlerle ilgili hakların
korunmasını da düzenlemek suretiyle bu konuda büyük bir aşama göstermiştir. Kanun
yetkili bakanlık olarak Kültür Bakanlığını kabul etmiştir.
Türkiye’de sinema filmleri rejiminin sansür rejiminden ibaret olduğuna dair yerleşmiş
düşünce bu kanunla terk edilmiştir. Çünkü eserlerin denetlenmesi yanı sıra ; Üretim
ve ithalat, kayıt ve tescil, eser sahiplerinin telif hakkı, işletme belgesiz ve bandrolsüz
veya suç içerikli eserlerde idarenin yetkisi ve sinema ve müzik sanatı destekleme fonu
gibi artıları da içermektedir.

Eserlerin Denetlenmesi Sistemi
3257 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince çıkarılan “Sinema, Video ve Müzik
Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” in 1. maddesi, denetimin amacını
“Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, milli egemenlik, cumhuriyet,
milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak, genel sağlık ve
siyasetini olumsuz yönde etkileyecek, milli duyguları incitecek ve milli kültür, örf ve
adetlerimize uygun olmayan nitelikteki sinema filmi, video bant, plak ve ses
kasetlerindeki eserlerin icrasını ve gösterilmesini önlemek” şeklinde belirtmiştir.
Yönetmeliğin 9. Maddesi ise, sözü geçen amaç paralelinde, gösterilmesine ve icrasına
izin verilmeyecek film, video ve müzik eserlerini saymıştır.
Denetleme sistemi, eski sansür sisteminde görev yapan kurullardan oldukça farklı
yapıya sahip bulunan denetleme kurulu ve alt komisyonlarla işlemektedir ve Kültür
Bakanlığına bağlı şekilde çalışmaktadır. Denetleme kurulları herhangi bir eseri
denetleme yetkisine sahiptir. Eserlerin yayınını “denetim sonucu olumludur”
raporuyla kabul eder veya “dağıtım ve gösterilmesi uygun bulunmamıştır” raporuyla
reddeder.
Alt komisyonların görevi ise, denetimin amacı doğrultusunda eserleri yapımcısının
beyanı esas alınarak, yapılacak kayıt ve tescil işlemleri için eserin uygun ebat veya
formdaki kopyasını incelemektir. Komisyon bu inceleme sonucunda denetlenmesine

gerek görmediklerini “Olumludur, eserin denetlenmesine gerek görülmemiştir”
ifadesini kullanarak gerekçeli raporu bağlar.
Denetlenmesine

gerek

görülenleri
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“denetleme

kurulunca
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gerekmektedir” ifadesini kullanarak aynı şekilde raporla belirler.
Yönetmelikte özel nitelikte eserlere ilişkin hükümlerde vardır. 12. madde,
komisyonlar ve kurullarca, çocukların ruh ve beden sağlıklarını, yetişmelerini olumsuz
yönde etkileyebileceği saptanan eserlerin 16 yaşından küçüklere gösterilmesine ve
icrasına izin verilmeyeceğini öngörmüştür.

Denetimden Geçen Eserlerin Ceza Hukuku Karşısındaki Durumu
Bu hak, 3257 sayılı Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile yönetmelik hükümlerine dayanan
bir haktır. “hakkın icrası” bir hukuka uygunluk nedeni olduğu için eserin suç teşkil
ettiği söylenemez. Kanunun 9. Maddesinin verdiği yetki ile idarenin yaptığı
denetlemelerde işletme belgeli, bandrollü ve herhangi bir değişiklik yapılmamış
eserlerin suç teşkil ettikleri sonucuna ulaşılamayacaktır.

12. MİLLİ SİNEMA

1960’ların ortalarında Yücel Çakmaklı tarafından ortaya atılan Milli Sinema
kavramı, 1970 yılında Birleşen Yollar filmiyle sinemada ilk ürününü vermiştir. Milli
Sinema, 1970’li yıllarda sinema çevrelerinde, Devrimci Sinema ve Ulusal Sinema ile

birlikte, adı en fazla dile getirilen ve üzerinde en fazla tartışılan kavramlardan biri
olmuştur.
Bu akım dahilinde ürünler veren yönetmenlerin eserleri zaman zaman “İslami
Duyarlıklı Filmler”, “İslami Endişeler”, “Beyaz Sinema”, “Yeşil Sinema” ve “İnanç
Sineması” gibi değişik isimler altında tanımlanmış olsa da “Milli Sinema” en kalıcı
isim olarak varlığını devam ettirmiştir. “Teorik planda MTTB Sinema Kulübü
tarafından şekillendirilmeye çalışılan 'Milli Sinema' görüsü, “Milli Kültür’ü ve
bunun çıkış kaynağı olan İslam’ın getirdiği sistemi yegâne yasama ölçüsü olarak
alır.”
“Milli Sinema” kavramının isim babası Çakmaklı, Tohum dergisinin Ağustos 1964
tarihli 11. sayısında “Milli Sinema İhtiyacı” adlı yazısında şunları söylemiştir:
“…Türk sineması ancak köylüsü ve şehirlisi ile, manevi kıymetleri maddeden üstün
tutan Müslüman Türk halkının inançları, milli karakterleri, gelenekleri ile yoğrulmuş,
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kavuşabilecektir.”
Bu yazı ile sonradan bir sinema akımı olacak olan “Milli Sinema” kavramı ilk defa
sinema literatürüne girmiştir. Bunun yanında “Müslüman Türk halkı” ifadesi, sinema
terminolojisine ilk defa bu yazı ile girmiş olur.”
Yücel Çakmaklı 1973 yılında Ulusal Sinemacılar Halit Refiğ, Metin Erksan ve
Duygu Sağıroğlu ile beraber düzenledikleri Milli Sinema Açıkoturumu’nda “Milli
Sinema” kavramını şu şekilde tanımlamıştır:
"Milli sinema, Milli Kültür’ün sinema diliyle anlatılmasıdır. Başka bir tarifle
bunu, bir Milli bakış açısının tescillediği, yorumladığı ve çözümlediği gerçeğin
sinema diliyle anlatımı diye tarif edebiliriz. Görüldüğü gibi bu tarifin içinde iki
unsur bulunmaktadır. Birincisi bir gerçek, diğeri de bir gerçeği tespitleyen,
yorumlayan dünya görüsü. Milli Kültür’ün sinema diliyle anlatılması dediğimiz
zaman, Milli Kültür’den neyi anlıyoruz? Bunu da kısaca ortaya koymak
gerekir…

...Milli Kültür bir toplumun, yani milletin, tarihi birikiminden aldığı duyuş,
düşünce ve yasama biçimi ile oluşturduğu değer hükümleridir. Mücerret olarak
bu değer hükümleri ilim, sanat ve dindir. Müşahhas olarak da, tarihi geçmişimiz
içinde incelediğimizde özellikle Selçuklularda ve Osmanlılardaki yaşayış
biçiminde teşekkül eden değer hükümlerinin oluşturduğu kıymet hükümleridir.
…
…Şimdi burada, gayet önemli bir mesele olarak Milli Sinema anlayışında yabancı
kültür ile şartlanmamak ve yabancı kültürün emperyalist siyasetine mağlup
olmadan kendi öz kültürümüzü müdafaa edebilmek (yani kendi Milli
kültürümüzü müdafaa ederek, olaylara, hadiselere, yaşayışlara bu görüş
açısından bakmak) durumu ortaya çıkmaktadır. Ben şimdiye kadar yaptığım
filmlerde, biraz önce tarifini verdiğim Milli Sinema anlayışı içinde, Türk
insanının yaşayışını ve birtakım olaylar karsısındaki davranışını aksettirmeye
çalıştım.”
Aynı açıkoturuma Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sinema Kulübü adına katılan
Salih Diriklik ise Milli Sinema kavramı hakkında “Bizim gençlik olarak Milli
Sinema’dan anladığımız en kısa tarif, halkımızda, tarihi birikimle gelen duygu,
düşünce ve heyecanları, aynen sinemada dile getirmektir” ifadelerini kullanmıştır.
Diriklik, Milli Sinema ile ahlak kavramı arasında da bir ilişki kurarak “… Milli
Sinema, mademki aslen Türk halkını yansıtmaktadır, o zaman asla ahlaki
yönden ona ters düşmemesi gerekir. Yani biz, Milli Sinema’nın, tamamen ahlakçı
bir tutumda olması gerektiği kanaatindeyiz.” demiştir.
“…Milli sinemanın temeli, tamamıyla İslami bir düşünce ve yaşayış şekline
dayanır. (…) İslam inancının yansıdığı bir film ancak Milli Sinema olabilecektir.
Milli Sinema’nın bu temel ve asli niteliğine ulasana kadar arada basamak vazifesi
gören bütün diğer eski tarifler artık değerini kaybetmiştir.”
1970’lerden başlayarak, Halit Refiğ, Metin Erksan ve Duygu Sağıroğlu’nun temsil
ettiği “Ulusal Sinema” kavramı ile Yücel Çakmaklı’nın öncülüğünü üstlendiği “Milli
Sinema” kavramının benzer ve farklı yönleri tartışma konusu oldu. Maraşlı, konuyla

olarak, “Kimi, bu iki kavramın aynı şeyler olduğunu savundu. Oysa hiçbir zaman,
bu iki kavram arasında bir barış imzalanmadı.” ifadelerini kullanmıştır.
“Milli” kelimesinin geçmişte ve günümüzdeki kullanımına baktığımız zaman, sinema
anlayışlarında dine çok sayıda atıf bulunan Milli Sinema Akımı’nın, akım adı olarak
neden “milli” kelimesini kullandığını anlayabiliriz. Günümüzde, başta Türk Dil
Kurumu’nun hazırladığı sözlük olmak üzere, pek çok sözlükte “milli” sözcüğünün
karşılığı olarak “milletle ilgili, millete özgü, ulusal” ifadeleri yer almaktadır.
Ancak “milli” kavramı, geçmişte, bugünkünden farklı olarak “dini” kavramını da içine
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şekilde

kullanılmaktaydı.
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Ansiklopedik Lûgat’ında “milli” kavramının karsısında “din ve millete ait, milletle
ilgili, ulusal” ifadeleri yer almaktadır. Buradan yola çıkarak biz, Milli Sinemacıların,
“milli” kelimesini hem dini duyarlılıklarını ifade etmek hem de bugünkü tabirle
ulusal kültürümüze atıfta bulunmak amacıyla kullandıkları kanaatindeyiz.
Milli Sinema Akımı’nın ortaya çıktığı dönemde Türk siyasetinde etkili olan Milli
Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi gibi muhafazakâr partilerin de isimlerinde “milli”
kelimesini kullanmış olmaları, “milli” kavramının o dönem Türk siyaset sahnesinde
de benzer bir şekilde kullanıldığını göstermektedir.
Milli Sinema Akımı, diğer sinema akımlarından farklı olarak bir isim kargaşası
yaşamıştır. Yücel Çakmaklı, Milli Sinema ismini kullanırken, Salih Diriklik “İslami
Duyarlıklı Filmler”, Yazar Abdurrahman Sen ise “Beyaz Sinema” kavramını
kullanmıştır. Bunlarla beraber “Yeşil Sinema”, “İslami Sinema” ve “Hidayet
Sineması” gibi bazı isimlendirmeler de dönem dönem çeşitli kişilerce kullanılmıştır.
Milli Sinema Akımı’nı nitelemek için kullanılan bazı terimler, muhafazakâr kesimden
tepkiler almıştır. Bu kesimden bazı yazarlar, bu konuyla ilgili olarak “Milli, İslami,
Beyaz vs. türünden yapay ve sahicilikten yoksun kimi tanımlamalar ortaya çıktı”
yorumunda bulunmaktadırlar.
Milli Sinema kavramını ilk defa Tohum dergisinin Ağustos 1964 tarihli 11. sayısındaki
yazısında kullanan ve 1970 yılında “Birlesen Yollar” filmiyle de pratikteki ilk örneğini
veren Yücel Çakmaklı’dır. 1971 yılında o yıllarda tıp fakültesinde öğrenci olan Salih

Diriklik’in başkanlığında kurulan MTTB Sinema Kulübü, bu sinema akımının teorik
ve pratik altyapısının oluşturulmasında önemli pay sahibi olmuştur.
1970 yılı Milli Sinema Akımı için önemli bir tarihtir. Çakmaklı’nın çektiği “Birleşen
Yollar”, filmi, “…dinsel sömürü dışında, Türk insanını İslami değerler içinde
alan yeni bir sinema anlayışını başlatır.” Bu, özünü Batı’da değil, kendi içinde,
İslam’da arayan bir Milli Sinema Akımı’nın ilk filmidir.
“Oğlum Osman”, “Kızım Ayşe” ve “Memleketim” filmleri 1974 yılına dek
sürdürülen Milli Sinema anlayışının diğer ürünleri olurlar. “Çakmaklı, bu anlayış
doğrultusunda Batı kültürü karsısında yolunu şaşırıp sonra da kendi öz
kaynaklarına dönen, huzura kavuşan Müslüman gençlerin değişim öykülerini
sergiler.”
Milli Sinema Akımı açısından önemli bir olay da 1973 yılında Ulusal Sinemacılar
Halit Refiğ, Metin Erksan ve Duygu Sağıroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Milli
Sinema Açıkoturumu’dur. Milli Sinema adına Yücel Çakmaklı ve Salih Diriklik’in
katıldığı bu oturumda Milli Sinema ve Ulusal Sinema anlayışları arasındaki farklar ve
benzerlikler uzun uzun müzakere edilmiştir.
Bu yıllarda MTTB Sinema Kulübü’nden, Salih Diriklik, Mehmet Kılıç, Cengiz Özdemir, Tufan
Güner, Abdurrahman Dilipak, Faruk Aksay, Ahmet Ulueren, Şemsettin Erdem ve Mesut
Tümay isimli dokuz üniversiteli genç, ilk sinema filmlerini çekmeye karar verirler. Bu gençlerin
kimi sinema yazarı, kimi reji asistanı, kimi kameraman ve kimi de yayıncıdır. Kendilerine Akın
Grup ismini verirler ve amaçlarını şu şekilde ifade ederler:

“Biz bir film şirketi kuracağız ve her türlü Yeşilçam kalıplarından uzak olarak İslam düşünce
ve yaşayış biçimini sinemada yansıtmaya çalışacağız.” Akın Grup, “…sinemamıza fiilen
katılışlarını, ihtilal heyecanı içinde bir manifestoyla tüm sinema çevrelerine duyurmak
istediler. Onların bu çıkışları aynı zamanda Milli Sinema’nın politik yönünün belirlenmesi
açısından önemlidir.”

Akın Grup, filmlerinin çekimlerinde ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşılaşır. Paralarını
alamayan set isçilerinin tahammülü kalmamıştır, yönetmen sete gelmeye

çekinmektedir. Filmde, Salih Diriklik’in ismi yönetmen olarak görünür, ancak Diriklik
para sıkıntısına fazla dayanamayıp Mesut Uçakan’ı ön plana itmiştir. Bu koşullar
altında çekilen “Gençlik Köprüsü” filmi beş haftada çekilir ve o dönemin parasıyla
600 bin liraya mal olur.
Akın Grup üyeleri, daha ilk filmlerinde karşılaştıkları ekonomik sorunlar ve “Gençlik
Köprüsü” filminin beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşarlar ve
geçici de olsa sinemadan uzaklaşırlar. Ancak, sinema tutkusundan vazgeçmeyen
Uçakan ve birkaç arkadaşı daha sinemada var olma çabalarına devam etmişlerdir.
1980’lerin ortalarına gelindiğinde Uçakan ve Diriklik beraber Atlas/TVS AŞ’yi
kurarlar. Uçakan bir süre sonra şirketin yöneticiliğini arkadaşı Diriklik’e bırakır,
Niyeti TRT’ye dizi film ve drama projeleri hazırlamaktır. Bir belgesel film olan
“Ahmet Hamdi Tanpınar”ı ve video filmi olan “Zeynepler Ölmesin”i bu dönemde
çeker. Uçakan, yoğun bir şekilde senaryo çalışmaları yapmakta, bunu yaparken de
yanına sinema yeteneğini fark ettiği genç isimleri almaktadır. İsmail Güneş, Metin
Çamurcu, Hüseyin Akçalı bu isimlerden bazılarıdır.
Yücel Çakmaklı, Mesut Uçakan, Salih Diriklik ve İsmail Güneş’in TRT’de birkaç sene
devam eden dizi film çalışmaları, Cem Duna’nın 1987’de TRT’nin basına genel müdür
olmasıyla kesintiye uğrar. Aynı yıl Turgut Özal’ın Yabancı Sermaye Teşvik
Kanunu’nu çıkarması ile askıya alınmış Avrupa Topluluğuna müracaatın yenilenmesi
ve bunun sonucu olarak, 1988’de TRT’ye Avrupa Topluluğuna uyum kapsamında
daha çok -milli kültür politikalarına değil de- evrensel kültüre ve Avrupa’ya uygun
programlar yapma anlayışına uygun bir yönetim kurulu tayin edilmesiyle, Milli
Sinemacıların TRT macerası sona erer.
Yücel Çakmaklı, bu sürecin sonunda, basta kendisi olmak üzere milli kültür anlayışı
çerçevesinde dizi film çalışmalarının durdurulduğunu belirtmiştir. Çakmaklı durumla
ilgili olarak “O zaman bizler de sinemaya dönmek zorunda kaldık; fakat şartları
zorlamak için toplumsal konjonktürde öyle bir eser üretmek gerekiyordu ki, kendine
yeni sinema salonları bulabilsin. Dört başı mamur, hegemonyayı kırabilecek filmler
üretmek zorundaydık.” ifadelerini kullanmıştır. Çakmaklı’ya göre, bu ihtiyaç
“Minyeli Abdullah” filmiyle karşılanmıştır.

1975 yılında TRT’de çalışmaya başlayan Yücel Çakmaklı, on dört yıllık bir TRT
macerasından sonra yine İslami sinemanın gündemindeki yönetmen olarak ortaya
çıkar. 1989 yılında çektiği “Minyeli Abdullah”, 1970’de başlayan Milli Sinema Akımı
için önemli bir asama olmuştur. “Türban yasağı ile birlikte gelen tartışmaların
güncelleştirdiği ve ‘beyaz sinema’ adıyla tanımlanan İslami Filmler bu kez
ideolojik bir tabana kaydırılır.”
“Minyeli Abdullah”ın ardından “Yalnız Değilsiniz” ve diğer Milli Sinema örneği
filmler de vizyonda yer alır. “Amaç hasıl olmuştur ve izleyiciler kendi manevî
değer ve kültürüne bağlı filmler görmek özlemiyle salonlar kurar. ‘Minyeli
Abdullah’ filmi gösterildiğinde salonlar dolar. 1989-90, 1990-91 sezonlarında
bütün Amerikan filmleri de dahil olmak üzere en çok is yapan film sıralamasında
basa geçer. Bu filmler vasıtası ile piyasada canlılık yaşanır ve yapılan diğer
filmler de salonlara girme imkânı bulur.”
90’lı yılların basında Milli Sinemacıların kat ettikleri mesafeyi göstermesi açısından
o yıllarda gerçekleştirilen toplantılarda dile getirilen su sözler ilgi çekicidir:
“Türkiye’de İslami sinema sahasında büyük mesafeler kat edilmiştir. Dün
sinema

adamları,

sinema

dünyasında

Müslümanlıklarını

söylemekten

çekinirken, bugün birçok sinema, tiyatro elemanıyla toplantı yapılabiliyor. İslam
adına, sırf Allah rızası için birtakım filmler çevrilebiliyor.”
Milli Sinema’nın etkinliği 90’ların ortalarına kadar hızlı bir şekilde yükselir ve '95
yılından sonra uzun bir durgunluk dönemi baslar. 1995 ile 2005 yılları arasındaki bu
durgunluk dönemi konusunda Çakmaklı, “Bizlerin çektiği filmlerle Türk
sinemasındaki hareketlilik ancak 4-5 sene devam etti. Bu sürecin bitmesinde
1991’deki Körfez Savaşı etkili oldu. O atmosferde film üretemezdik. Ardından
1994 krizi geldi. 1995’te ise siyasette parçalı bir yapı hakimdi. 28 Şubat sürecine
girilmesiyle baskı ortamı oluştu. 1999’da ise deprem yaşandı. Bunu 2000-2001
yıllarında art arda yaşanan ekonomik krizler takip etti” ifadelerini kullanarak
yaşanan bu durgunluğun siyasal ve ekonomik nedenleri olduğunu vurgulamıştır.
Uçakan ise, bu on senelik dönemde sinema filmi yapamamasının temel sebebinin
sinemaya yüklediği misyondan kaynaklandığını ileri sürüyor. “Ben sinemada sürekli

toplumdan yok edilmeye çalışılan bir düşüncenin temsilcisi olarak anıldım.
Alkışlandım, eleştirildim ve övgülere maruz kaldım. Bu da başörtüsü sorunu ve
yakın geçmişte idam edilen bir müderrisin hayatını filme çekmemden
kaynaklandı” sözleriyle yaptığı filmlerde beliren sinema anlayışının, sonraki
dönemlerde yeni projelere imza atmak istediğinde, birtakım problemlerin gündeme
gelmesine sebep olduğunu ifade etmiştir.
Milli Sinemacıların filmlerine geçmişte ekonomik destek sağlayan büyük şirketlerin,
bu dönemde desteklerini çekmesi de yaşanan durgunluğun nedenlerinden biri olarak
görülmektedir. Özellikle, Feza Film’in sahibi olan ve bu akımın en önemli finans
kaynaklarından biri olan ve kendisi de “Sürgün” isimli bir film çeken Mehmet
Tanrısever’in, sinemadan desteğini çekerek sadece kendi ticari faaliyetleriyle
ilgilenmeye başlaması, Milli Sinemacılar için önemli bir kayıp olmuştur.
Milli Sinemacıların bu dönemde yasadıkları suskunluğun temel sebeplerinden biri
olarak 28 Şubat Süreci’ni görenler de olmuştur. Bu akımın en fazla film yaptığı ve en
geniş kitleye ulaştığı 1988 ile 1995 arasındaki dönemde, o dönemin muhafazakâr
partisi Refah Partisi’nin de hızlı bir yükseliş trendi yakalaması ve 28 Şubat Süreci’yle
de bu hızının kesilip siyaset dışı bırakılması, bu iddiaların dile getirilmesindeki temel
etkendir.
Bu konuyla ilgili olarak kendisi de bu akım içerisinde değerlendirilen bazı filmlerin
senaristliğini yapan Mete, İslami film ve 28 Şubat Süreci’ni ilişkilendirdiği bir
yazısında şu ifadeleri kullanıyor: Tabii kendini “İslami film” yaptığı yolunda
heveslere kaptıranlar vardı. Bunlar sinema adamı olarak dükkânlarını
İslamcıların semtinde açmış esnaflardı. Belki samimiyetle sinemayla dine hizmet
edeceklerine de inanıyorlardı. Doğrusu, bugün ABD şahinliği dediğim sapkın
dine de hizmet edebilen devasa Amerikan filmleri yok mu? …
…Onların Amerikanizmi yaymadaki etkenliğine heveslenen İslamcılar böyle
hülyalar pesinde koşmuşlardı. Ancak o bir dönemdi, bir rüzgârdı. 28 Şubat,
İslamcılığın pek çok hevesini söndürdüğü gibi sinemayla ilgili rüyalarını da
bitirdi.

Mete, başka bir yerde de, “28 Şubat’ın da etkisini görmek mümkün. 28 Şubat’ın
bir gün öncesinde sert söylemi olanlar, o günden sonra ılımlı söylemlere büründü.
Sinemacılar ise tamamen sindi. Fakat buna neden olan 28 Şubat’ın getirdiği
atmosfer değil, tabanın yapısıdır” sözleriyle…
…Milli Sinemacıların, 28 Şubat Süreci’nden tabanlarında meydana gelen değişimler
sebebiyle de etkilendiklerini vurgulamıştır.
İsmail Güneş ise bu dönemde yaşanan durgunluğun 28 Şubat Süreci’yle alakasının
olmadığını ifade etmiştir. O, 28 Şubat Süreci’nin, iddia edilenin aksine, bu filmleri
beslemesi gerektiğini belirtmiştir.

Milli Sinema Akımını Temsil Eden Yönetmenler
Milli Sinema Akımı’nın kurucu yönetmeni Yücel Çakmaklı’dır. Ondan sonra gelen
Mesut Uçakan, Salih Diriklik, İsmail Güneş ve Metin Çamurcu gibi
yönetmenlerden bazıları kendilerini ve çalışmalarını dönem dönem başka isimler
altında tanımlamış olmalarına rağmen sinema yazarları genel olarak bu isimlerin
filmlerini Milli Sinema başlığı altında ele almışlardır.
Mesut Uçakan bir söyleşisinde “Bugün, kitabımda kendini Milli Sinema
kapsamında gösteren bir Salih Diriklik ‘Ben artık Milli Sinemacı değilim’
diyebiliyor. Aynı durum benim için de söz konusu” ifadeleriyle kendi eserlerinin
artık Milli Sinema kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine
sinema yazarları tarafından Milli Sinema Akımı içerisinde gösterilen Salih Diriklik
2004 yılında yazdığı bir yazıda…
…“‘Milli Sinema’ 70’li yıllarda bizlerin gençlik heyecanıyla desteklediğimiz,
uğruna tartışmalara girdiğimiz, biz ve karsımızdakileri motive ettiği için iyi de
yaptığımızı düşündüğümüz, ama 1980 sonrasında artık kimsenin sözünü
etmediği, kimsenin bu tanıma uygun film çektiğini iddia etmediği bir akımın
adıdır.”

demiştir. Diriklik, aynı yazıda artık kendine yakın bulduğu kişilerin

filmlerini “İslami Duyarlıklı Filmler” nitelemesi altında topladığını belirtmektedir.

Milli Sinema kategorisinde gösterilen İsmail Güneş de kendini bu tanımın içinde
görmeyen yönetmenlerden biri. O, isinin sadece film yönetmek olduğunu söyleyerek,
belli kategoriler altında anılmaktan rahatsız olduğunu ifade etmiştir. Güneş, çektiği her
filmin farklı bir ekol altında değerlendirilebileceğini, her filminin farklı bir dünya
olduğunu söylemektedir. “İslâmî duyarlılıklı film” ifadesinden de rahatsız olduğunu
belirten Güneş, içinde insanî unsurun bulunduğu, iyi yapılan her filmin, kim
yaparsa yapsın İslâmî olarak nitelenebileceğini dile getirmiştir.
Güneş, bu konuda ayrıca “Bu yaklaşıma göre sadece içinde İslâm ögelerinin
bulunduğu filmlerin ‘İslâmî duyarlılıklı’ olması gerekir. Fakat önemli olan eserin
evrensel

olmasıdır.

Yönetmenin,

hikâyesini

insanlara

vaaz

vermeden

anlatabilmesidir” ifadelerini kullanmıştır.

Yücel Çakmaklı
1937 yılında Afyon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenim
gördü. Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Yeni İstanbul gazetesinde sinema
alanında yazılar yazdı. 1963’de Yönetmen Arsavir Alyanak’ın yanında başladığı
asistanlığını, Aram Gülyüz, Mehmet Dinler, Osman F. Seden ve Orhan Aksoy gibi
yönetmenlerin yanında sürdürdü. İlk yönetmenlik denemesini “Kâbe Yollarında” adlı
bir belgesel filmle gerçekleştirdi. 1969’da Elif Film şirketini kurdu. 1970’de ilk sinema
filmi olan “Birleşen Yollar”ı yönetti.
1972 yılında çektiği “Çile”, 1973 yılında çektiği “Zehra”, “Ben Doğarken Ölmüşüm”,
“Oğlum Osman” ve 1974 yılında çektiği “Diriliş”, “Garip Kuş”, “Kızım Ayşe” ve
“Memleketim” filmleriyle Milli Sinema Akımı’nın önemli eserlerini verdi.
Filmlerinde ele aldığı dini konularla, dindar kesimin el üstünde tuttuğu bir yönetmen
oldu. Çakmaklı, bu dönemde katıldığı açık oturumlarda ve çeşitli dergi ve
gazetelerdeki yazılarında, kuramcısı olduğu Milli Sinema anlayışının, açıklama ve
savunmasını yaptı.
Çakmaklı, Milli Sinema anlayışına uygun filmler çekerken, “…bazı noktalarda
İslami kesimin diğer sinemacılarıyla ayrı düştü. İlk dönem filmlerinde

Kurtuluş’un Batıcı anlayışta, Batının kültürel ve ekonomik sömürüsünde değil,
kendi öz değerlerimizde, manevi ahlâk yapımızda aranması gerektiğini" işleyen
Çakmaklı, 1974 yılında film danışmanı olarak girdiği TRT’de, 1980’li yıllarda TV
dizilerine ağırlık verdi. Çakmaklı, bu dönemde “Denizin Kanı”, “Bir Adam
Yaratmak”, “Bağrıysanız Ömer ile Güzel Zeynep”, “IV. Murat”, “Hacı Arif Bey”,
“Küçük Ağa” ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarını ele alan “Kuruluş” dizilerini
yönetti.
TRT’de geçen on dört yıllık bir çalışmadan sonra 1989’da “Minyeli Abdullah”la
yeniden sinemaya dönüş yaptı. Çakmaklı’nın bu ikinci dönem filmi, büyük bir ticari
başarı sağladı. Çakmaklı, ayrıca 1990’da “Sahibini Arayan Madalya”, “Minyeli
Abdullah 2”, 1991’de “Kurdoğlu”, 1992’de “Bisr-i Hafi” (Bir Zamanlar Sarhoştu),
1994’de “Kanayan Yara Bosna” ve “Bosna Mavi Karanlık” filmlerini yönetti.
Çakmaklı, Uluslararası Prag TV Filmleri Festivali’nde Tuncay Öztürk’le birlikte
yönettiği “Çok Sesli Ölüm”le jüri özel ödülü kazandı.

Mesut Uçakan
1953 yılında Kırıkkale’de doğdu. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve
Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında MTTB Sinema
Kulübü’nde görev aldı. 1973’de sinema yazarlığına başladı. Altı sayı süren "Mutlak
Fikir Estetiği ve Sinema" adlı bir dergi çıkardı. 1977 yılında "Türk Sinemasında
İdeoloji" adlı kitabını yayınladı. Bir süre asistanlık yaptıktan sonra 1979’da “Lanet”
filmiyle yönetmenliğe başladı.
“Çalışmalarını özellikle dinsel konular ve İslami değerler üzerine yoğunlaştırdı
ve bu tür çalışmalarıyla Türk-İslam sentezini Yücel Çakmaklı ile birlikte öne
çıkaran yönetmenlerden biri oldu.” Uçakan, 1982’de “Rahmet ve Gazap”, 1984’de
“Öç”, 1985’de “Sessiz Ölüm”, 1986’da “Yapayalnız”, 1987’de “Zeynepler Ölmesin”,
1988’de “Reis Bey”, 1990’da “Yalnız Değilsiniz”, 1991’de “Sonsuza Yürümek”,
1992’de “Çöküş”, “Sevdaların Ölümü”, 1993’de “İskilipli Atıf Hoca/Kelebekler
Sonsuza Uçar”, 1995’te “Ölümsüz Karanfiller”, 2005’te “Anne ya da Leyla” ve
2006’da “Anka Kuşu” filmlerini çekti.

Uçakan, ayrıca 1987’de TRT için “Kavanozdaki Adam”, 1989’da Diyanet İsleri
Başkanlığı için “İnsanlar Yaşadıkça” ve 2005 yılında yine TRT için “Otel İstanbul”
dizilerini yönetti. Uçakan, 1982’de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Rahmet ve
Gazap” filmiyle yılın yönetmeni seçildi. 1988 yılında “Reis Bey” filmi, Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından en iyi film seçildi ve Uçakan, bu filmiyle Kültür Bakanlığı
başarı ödülü kazandı. Ayrıca Uçakan, “İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar”
filmiyle Antalya Portakal Halk Jürisi ödülü, Türkiye Yazarlar Birliği en iyi yönetmen
ödülü ve BİRSAD en iyi film ödülünü kazandı.

Salih Diriklik
1951 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. MTTB
Sinema Kulübü’nde uzun süre görev aldı. Çeşitli yayın organlarında sinema ile ilgili
eleştiriler yazdı. Bazı yazılarında Salih Gökmen takma adını kullandı. Eleştirilerinde
Milli Sinema anlayışına ağırlık verdi. 1973 yılında Salih Gökmen ismiyle Bugünkü
Türk Sineması adlı kitabı yayınladı. 1974’de kendilerine “Akın Grup” ismini veren ve
içlerinde günümüzün muhafazakâr yazarı Abdurrahman Dilipak’ın da bulunduğu
gençler arasında bulundu.
“1974’te ‘Türk-İslam sentezi’ üzerine geliştirdiği ilk filmini yönetti.” Bu filmin
adı “Gençlik Köprüsü”dür. Film çekimlerine verdiği uzun bir aradan sonra, 1985’de
dizi film çalışmalarına başladı. 1985’de TRT için “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı
dizi filmi çekti. 1986’da “Halının Türküsü”, 1988’de “Çiçekler Açmak İster”, 1993’de
“Ah Gurbet” ve “Danimarkalı Gelin” adlı dizileri yönetti. Bunun yanında öğretici
video filmleri çekti.

13. YENİ TÜRK SİNEMASI

Zeki Demirkubuz
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Türkiye'de sinemanın 1990'lı yıllardan itibaren yeni bir döneme girdiği, bu alanda
çalışan pek çok araştırmacı, yazar ve tarihçinin ortaklaştığı bir görüştür. Bu dönem,
kendilerini piyasa koşullarının belirleniminden olabildiğince uzak tutarak ve görece
dar bir kitleye seslenmeyi göze alarak film üreten yeni bir yönetmen kuşağının ortaya
çıkışına sahne olmuştur. Son on beş yıl içinde Derviş Zaim, Nuri Bilge Ceylan, Zeki
Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenlerin
filmleri, üretim, dağıtım, izleyici kitlesi gibi yönlerinin yanı sıra belki de en önemlisi,
seyirciyle film arasında kurdukları ilişki bakımından, eleştirel anlamda başarılı sayılan
diğer yerli filmlerden ayrılmaktadır.

Sözkonusu yönetmenlerin filmlerinin sıklıkla “Yeni Türk Sineması” başlığı altında
incelenmesini sağlayan en belirgin ortaklaştırıcı unsur, bu filmlerin entelektüel yönü
ağır basan bir izleme sürecini teşvik edici nitelikte olmalarıdır.
Düşünsel bakımdan yoğun bir izleme deneyimi gerektiren filmleri ile tanımladığımız
yönetmenler kuşağının bir mensubu olan Demirkubuz’un filmlerinde, ilk bakışta bu
nitelikle çelişir gibi görünen bir duygusal yoğunluk göze çarpar.
Geniş kitlelerce beğenilen Masumiyet (1997) başta olmak üzere, yönetmenin bir grup
filmi, Yeşilçam filmlerini, hatta 1980’li yıllarda bir furya halini alan, “alınyazısı, kara
sevda, çile, hor görülme, dışlanma, garibanlık” gibi temaların ön plana çıktığı
“arabesk” filmleri andıran bir duygusal yoğunluğa sahiptir. Karakterler duygularını
uçlarda yaşar. Filmlerin atmosferi her zaman gergin, duygusal patlamalara, krizlere ve
kırılmalara gebedir.
Öte yandan yönetmenin pek çok filminde, karakterler izleyicinin özdeşlik kurmasına
izin vermeyen bir mesafede sunulur. Zeki Demirkubuz karakterlerinin yaşadıkları
duygusal patlamaları ve krizleri kişilik özelliklerine ya da yaşam koşullarına
bağlayarak onlarla empati kurmak, her zaman için mümkün değildir.
Zeki Demirkubuz filmleri, bu yönleri ile ilk bakışta birbiriyle çelişir gibi görünen
nitelikleri bir arada taşır. Yoğun duygusallık, kader kurbanı olma, çıkışsızlık gibi
tekrarlayan motifler, yönetmenin filmlerinin sıklıkla “melodram” türü ile birlikte
anılmasına, ya da “melodramatik” sıfatı ile nitelenmesine sebep olmuştur.
Bağımsız yapımlar olan, seyirciyi filmin karakterleriyle belirli bir entelektüel
mesafede tutan, bu özellikleriyle “sanat filmi‟ tanımına uygun düşen bu filmlerin
melodram ve melodramatik sözcükleriyle birlikte anılması dikkat çekicidir. Zira
melodram sözcüğü ilk olarak bir film türünü (genre) akla getirir; türler ise, Nilgün
Abisel’in deyimiyle “dünyanın her yerinde toplumsal düzenden yana filmler
üreten” (1999: 227) popüler sinemanın en önemli işleme biçimlerinden biridir.
Abisel, “neyin nasıl satılacağı” kaygısı üzerinden şekillenen Hollywood’un, bu
kaygıyla geliştirdiği araçlar arasında en başarılı sonuç verenlerden birinin yıldız
sistemi, diğerinin ise türler olduğunu belirtir (1999: 42).

Asuman Suner, Masumiyet ve Üçüncü Sayfa (1999) filmlerinin pek çok yönüyle tipik
melodram yapısına sahip olduğunu belirtir. Suner, çeşitli eleştirmenlerce bir tür
“erkek melodramı” olarak görülebileceği öne sürülen “kara film”den (film noir) de
öğeler taşıdığını söylediği bu filmleri, “kara melodram” olarak niteler. Fatih
Özgüven, yönetmeni “kendine özgü, Yeraltından Notlar tipi bir ‘içerlek
melodram’ın ustası” olarak tanımlar.
Zahit Atam da, Demirkubuz sinemasının özelliğinin “reforme edilmiş bir melodram
formatını kullanması” olduğunu öne sürer. Masumiyet filmi için “Filmin hikâyesi ve
olay dizisi çıkarılsa, diyaloglar belirtilmese, hatta belirtilse dahi, tipik bir
melodram havasında olduğu sanılır,” diyen Atam, şöyle devam eder:
“Demirkubuz‟un özelliği budur zaten: Hakikaten melodram formatını almış,
gerek sinema dili, gerekse diyaloglar olarak tümden reforme etmiş, mutlu sonu
tersyüz etmiş, bağlamı “aile ve güzellik” örtüsünden sıyırıp “karanlık öykülere”
taşımış bir sinema...
...Bu sinemanın formatı büyük oranda melodramın tersyüz edilmesi ile
oluşturulmuştur: İster Camus olsun isterse Sırrı Örik, uyarlama yaparken de
büyük oranda bir melodram yapısına taşınır” Benzer şekilde Rıza Kıraç,
Masumiyet'in estetik yapısının “arabesk-melodram yapının tersyüz edilmesiyle
kurulduğunu” söyler. Sabri Büyükdüvenci ve Ruken Öztürk ise, “Zeki Demirkubuz
Masumiyet ve Kader’le klasik Yeşilçam melodramlarını dönüştürmektedir”
ifadesini kullanır.
Ruken Öztürk bir diğer makalesinde, yönetmenin Masumiyet filmi için “Melodram
özellikleri olarak sayılan tesadüflerin, tekrarların ve aşırılıkların bizi bir
Yeşilçam filmine götürmesi beklenirken, malzemenin işlenme biçiminden çağdaş
bir film ortaya çıkar” değerlendirmesini yapar.
Zeki Demirkubuz filmlerinde toplumsal ya da varoluşsal bir durumun köşeye
sıkıştırdığı bireylerin öyküleri anlatılır. Yönetmen, ev mekânı ve aile unsurlarını
Dostoyevski, Sirk ya da Fassbinder’de olduğu gibi, yine Thomas Elsaesser ve pek çok
başka film araştırmacısının işaret ettiği şekilde, özelden hareket ederek genele dair
söz söylemek ve bireyin kıstırılmışlığını sergilemek için kullanmaktadır.

Melodramatik imgelemin önemli bileşenlerinden olan kutupsal karşıtlıklar, Zeki
Demirkubuz sinemasında metafizik bir “negatif” gücün tezahürü olan “yabancılaşma,
sevgisizlik, yalnızlık, vicdan azabı, yaşamın anlamsızlığı ya da horgörülme” gibi
durumlar ile bunlara karşı sürdürülen “sevgi, insani ilişkiler, vicdani arınma,
yaşama anlam katma ya da tanınma” gibi arayışlar biçiminde kendini gösterir.

Semih Kaplanoğlu

FİLMOGRAFİ

Herkes Kendi Evinde (2001)
Meleğin Düşüşü (2004)
Yumurta (2007)
Süt (2008)
Bal (2010)

Semih Kaplanoğlu sinemada sadeliği hedefler.Bu sadelik; filmlerinin 'metafor'larla
okunmasını olanaklı kılar. Kaplanoğlu; "sinema görüntüsünü egosantrik
hayalciliğin pençesinden kurtarıp geleneksel vahyin kaynaklarına yaklaştırmaya
çalışmışlardır. Bu yönde çabalar gösteren bütün sinemacıların değişik türlerde
dini - metafizik düşünceden ilham alan kişiler olmaları, bir rastlantı değildir."
'Manevi gerçekçilik sinema dili', Semih Kaplanoğlu sinemasını tanımlayan bir
terimdir. Onun sinemasında görünenin ardındaki gerçeklik bir üst dilin, idrakin alanını
yansıtır. Yalnızlık, geçmiş, eve dönüş, evden kopuş, babanın kaybı, anneyle bağ, ev
ve aidiyet kelimelerin dar alanına takılmadan aktarılır.

Kaplanoğlu, izleyiciyi maneviyatın içine çağıran yapıtlar sunar. Kelimelerin
gerisindeki derinlik halidir filmlerinde hissedilen. Harika bir konu yakalanmalı
türünde bir kaygıdan uzak, yalnızca 'gösterme' üzerine odaklanan bir anlayışa sahiptir.
Tinsel alana ulaşarak, izleyicinin bir 'duruma' ortak olmasını sağlamaktır amaç. Semih
Kaplanoğlu sineması sadeleştikçe derinleşir ve böylece tinsel alana daha fazla ulaşır.
Minimal düzeydeki diyaloglar, sessizlik halleri, kameranın sabitliği; ancak
gerektiğinde devinimde bulunması, amaçlanan bu tinsel alanın yaratılmasında
kullanılan araçlardır. 'Gösterme' üzerine kuruludur sineması, bu da ancak şiirsel bir
sinema dili ile mümkün olur. Şiirin sunduğu ruhsal durum ise sadece hissedilebilir.
Ev ve aidiyet kavramı Kaplanoğlu sinemasında önemli bir yer tutar. İlk uzun metrajlı
sinema filmine de Herkes Kendi Evinde (2001) adını verir Kaplanoğlu. Yumurta ve
Süt filmlerinin ardından gelen Bal, Yusuf'un yuvasına götürür izleyiciyi. Süt filmi
Yusuf'un ergenlikte yaşadığı zorlukları aktarırken Yumurta yuvadan ayrı yaşanan
yalnızlığı, kaybolmuşluğu anlatırken, kaçıp gidilen yere geri dönmeyi ve yüzleşmeyi
konu edinir. Müzik etkin değildir Kaplanoğlu sinemasında.
Kaplanoğlu sinemasında. Bunu şöyle ifade eder:
"Sinemadaki bir takım duygu yükselişleri, hep klasik olarak müzikle beraber yapılan
ve müziğin de katkıda bulunduğu bir durumdur.
Ama sinema eğer bir sanatsa ve kendi dilini kurabiliyorsa, kendi materyalleriyle
kendini anlatabiliyorsa o zaman müzik dış bir unsur gibi ele aldığım bir şey. Müziğin
bir kolaycılık yarattığını, duyguları biraz daha forse ettiğini düşünüyorum."
"Manevi sinemanın da çoğu zaman diyalog ve müziğe gereksinim duymayacağı
söylenebilir."
"Mizansenin de aynı etkiyi yaratabildiğini görmek olasıdır. Sinemadaki "yansıtıcı
olmayan öğeler (söz, müzik) ne denli önemli olsalar da, yine de ikincil bir işlev
görmektedirler."
Semih Kaplanoğlu sineması bize başka bir alemin ve zaman algısının kapılarını açar.
Kendisi bu algıyı şu şekilde açıklar:

"Biz bu hayatın içinde şu anda buradayız, bu gerçek bir şey; ama burada başka bir alem
daha var. Biz bir alem içindeyiz ve bu sadece bizim ve bizim görüşümüzle, insan
olmamızla sınırlı bir durum değil....
...Birçok şey bir arada şu anda burada var ve aslında her şeyin bir arada olduğu durumu
çevirmek derdindeyim, onu aktarmak, aksettirmek meselesindeyim. O yüzden de
aslında o anın içine bir an daha açmak, bir an daha açmak ve gördüğümüz ile
görmediğimizi bir arada kurabilmek derdim.”
Özellikle Yumurta, Süt ve Bal filmlerinde zaman, çizgisel zaman anlayışından farklı
bir niteliğe sahiptir. Zaman kavramının faklı kullanımı ritmin oluşturulmasındaki en
önemli unsurlarından biridir; "değişik ritm ve zaman aralıklarının düzenlenmesi
ile ritmik kompozisyonlar sınırsız çeşitlilikler yaratır. Böylece ritm, sezgiyi
arttırıcı ve duygu oluşturucu bir katalizör rolü oynar."
Zamanın kendi kendisini temellendirip var edişini Deleuze 'kristal imge' olarak
adlandırır. Aristotelesçi klasik öykünme sistemini ise 'organik imge' terimi tanımlar
çünkü Aristoteles'e göre "zaman parçalardan, bölümlerden oluşur. Bunlar; geçmiş,
şimdi ve gelecektir. Zamanın bölümlerinin bu düzeni, birinin önce diğerinin sonra
olmasını sağlar."
"Zaman imgesinin sinemaya yaptığı en önemli katkı, sinemadaki imge ve düşünce
ilişkisinde o ana kadar hakim olan 'organik imge' yerine 'kristal imge'yi getirmiş
olmasıdır.”
Burada esas olan "sanatsal metnin dizimlerinin ayrışık öğeler dizisinden oluşması,
sanatsal olmayan metnin dizimlerinin de aynı türden öğeler dizisinden meydana
gelmesidir” çünkü hareket imgesine dayalı sinemada, tek imge düşüncenin yalnızca
bir kesitini tanımladığından, imgelerin tek başına bir anlamı yoktur.
İmgeler ancak biraraya geldiklerinde bir bütün oluşturur. Zaman imge sinemasında ise
her imge tek başınadır, kendi anlamını belirler ve imgelerin bir bütünlük oluşturması
gerekmez.
Kaplanoğlu ayrıca insanların hayat deneyimlerinin benzerlik gösterdiği düşüncesinden
yola çıkarak, sinemada karakterlerin 'kahramanlaştırılması' olgusuna da karşı çıkar.

İzleyicinin kahramanla beraber üzülmesi ya da sevinmesi, filmin sonunda da macerayı
kahramanla beraber tamamlayarak seyircinin karakterle özdeşim kurması, yani
Aristoteles'in 'katharsis' olarak tanımlamadığı "sanat yoluyla duyguların arınması
ya da duygulardan arınma” teorisinin, kişinin kendi yaşamını filmdeki karakterlerle
karşılaştırmasını engellediğini, dolayısıyla da düşünmenin ve sorgulamanın önüne
geçtiğini savunur.
Filmlerini (Herkes Kendi Evinde hariç) bütün bir öykünün özü ve özeti olarak kabul
edilebilecek prologlarla başlatır Kaplanoğlu. Kelimelere ve gerilimli bir müziğe
sığınılmadan ilerleyen bu giriş planları tüm filmin geneline yayılan bir tedirginlikle
karşılar izleyiciyi. Yine de acılar ve duygusallık melodram halinde değil, gerçekliğin
ötesinde manevi bir alanda sunulur, bu da 'hakikat'le yalnız bırakır izleyiciyi.
Semih Kaplanoğlu manevi gerçekçilik sinema dilini inşa ederken, sinemasının
maneviyatla olan bağını zaman, doğa, kader, huzur kavramları üzerinden kurar.
Kaplanoğlu sinemasında, özellikle Meleğin Düşüşü (2005), Yumurta (2007), Süt
(2008) ve Bal (2010) filmlerinde, 'zaman'ın döngüsü belirgin hale getirilerek;
zamanın görünür kılınması amaçlanır. Matematiksel, homojen zaman anlayışı
yerine; iç dünyaya ait, insanın iç süresi ile ilgili, durup düşünmeye ve sorgulamaya
yönelik döngüsel, heterojen, başlangıcı ve sonu olmayan, ölçülemeyen bir zaman
anlayışını öne çıkarır.
Kaplanoğlu sineması için zaman, yaşamın merkezidir. Geçmiş, şimdiki zamanla
birleşen ve geleceğe uzanan bir bütün içersinde ele alınmalıdır.
Doğa ve doğaya ait tanımlamalar, Semih Kaplanoğlu sinemasında Tanrı'yı imgelerle
görünür kılma amacını taşır. insanın kendisi ile uyumunda ve iç huzurunda, doğa ile
kurduğu iletişim önemlidir. Doğa seslerine ve doğa görüntülerine sıklıkla tanık olur
izleyici.
Örneğin birçok canlının varlığına işaret eden orman, hem korkulan hem de sığınılan
bir metafor olarak kullanılır. Özellikle Yumurta (2007), Süt (2008) ve Bal (2010)
filmleri, isimleri ve sundukları sanatsal görsellik açısından doğaya ait, doğaya özgü,
tamamıyla Tanrı'nın varlığını ve gücünü hissettirmeye yönelik bir dille aktarılır.

Bireyin iradesinin bir anlam ifade etmediği, insanın yaşadığı şartlara tutsak olduğu;
asla değiştirilemeyecek, kabullenilmesi zorunlu olan, mutlak bir teslimiyetten başka
bir çarenin söz konusu olmadığı 'kader' anlayışı yerine Semih Kaplanoğlu, kader
kavramına yeni bir boyut getirir ve onun sinemasında maneviyatla olan bağ, en güçlü
biçimde, kader üzerinden kurulur. insan için en iyi olanı Tanrı insana, kader üzerinden
iletir.
Bu anlamda kader, insanın huzuru bulması için ihtiyacı olan bir kavram olarak ele
alınır. Semih Kaplanoğlu sineması için 'kadere razı olmak' ifadesi yerine 'kadere sahip
çıkmak' ifadesi daha uygun niteliktedir.
Kaplanoğlu sinemasında insan, 'huzur'a kader üzerinden ulaşır. Daha açık bir ifadeyle;
kaderine, her ne olursa olsun ve nasıl olursa olsun, sahip çıkan insan, Tanrı ile olan
bağını da gerçekleştirmiş olur. Bu da içsel bir dönüşüm yaşanması ve huzurun elde
edilmesi anlamındadır.
İnsanın, köklerinin bulunduğu yere, bir anlamda evine sahip çıkması, yanlış olanın,
olmaması

gerekenin

düzeltilmesi

için

harekete

geçmenin

gerekliliği,

değiştirilemeyecek olanınsa kabul edilmesi, kimi zaman sessizliğe, kimi zamansa dev
bir ağacın köklerine sığınma ve en önemlisi de anne ile bağın varlığı 'huzur' kavramı
ile ilişkilendirilir.
Sonuç olarak Semih Kaplanoğlu sanatın, modern çağın dayattığı insan algısını
sarsması gerekliliği üzerinde anlaşarak, sineması ile seyirciyi manevi bir durum
içine dahil eder. Gerçeğin ve maneviyatın iç içe geçtiği bir sinema dili ile, dünyanın
sadece görünenden ibaret olmadığını, insanın kendisi dışında onu yönlendiren daha
güçlü bir 'isteyen'in, daha etkin bir 'irade'nin varlığının da söz konusu olduğunu
göstermeyi amaçlar.

Nuri Bilge Ceylan

FİLMOGRAFİ
Koza (Kısa Film, 1995)
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Mayıs Sıkıntısı (1999)
Uzak (2002)
İklimler (2006)
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Bir Zamanlar Anadolu’da (2011)
Kış Uykusu (2014)

Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinde ele aldığı konular kiş isel geçmiş ine dayanmaktadır.
Senaryolarını üzerine kurduğu öyküler ve bu öyküleri aktarırken yarattığı karakterler
çocukluğunu geçirdiği taş radan, yetiş kinliğini ve olgunluk dönemini yaş adığı ş ehre
uzanmaktadır. Filmlerindeki öyküler gibi karakterler de birbirini takip edici
özelliktedir. Fatih Özgüven’in deyiş iyle Ceylan’ın karakterleri, bir önceki
filmlerdekilerin birer reenkarnasyonudur. Ceylan’ın öykülerinin akış ı taş radan
İstanbul’a doğrudur. Bütün filmleri birbirine bağlıdır, yalnızca filmin odağı değiş ir.
Kasaba Türkiye’nin taş rasını, Anadolu’yu anlatır. Filmin ana karakteri Saffet
kendisine bir gelecek kurma peş indedir ama kasabanın sunduğu olanaklar kısıtlıdır.
Gündelik hayat aynı rutinle sürekli kendini tekrar etse de kasabada yaş amayı
sevmektedir. Kasabasına ve kasabada yaş ayan insanlara bir ş ekilde bağlı olduğunu
askere gittiğinde anlayacaktır. Mayıs Sıkıntısı’nda öyküye yeni bir karakter eklenir;
büyük ş ehirde yaş ayan ve kasabaya filmini çekmek için gelen yönetmen.

Muzaffer’in tek amacı filmini çekmektir ve bunun için kasabadaki herkesi
kullanmaktan çekinmez. Yaş lı anne ve babasını gizlice filme alır, daha iyi bir iş için
kasabayı terk etmek isteyen Saffet’e İstanbul’da yardımcı olacağına dair yalan söyler.
Kasaba’daki gibi Saffet, taş ranın kendisine sunduğundan daha fazlasını istemektedir
ve gönüllü olarak Muzaffer’in asistanlığını yapmaktadır. Mayıs Sıkıntısı’ndaki Saffet
çok daha basit ve doğrudan ifade eder kendisini. Bu, iki film arasındaki farklılığı
göstermektedir.
Kasaba, bir zamanlar Saffet gibi taş rayı arkada bırakmak isteyen Nuri Bilge Ceylan’ın
çocukluğu üzerine bir filmdir ve anılarla yönetmenin okuduklarının bir karış ımıdır. Bu
yüzden daha edebidir. Oysa Kasaba filminin çekim sürecini anlatan Mayıs Sıkıntısı
günümüze dair bir filmdir ve bu yüzden diyaloglar çok daha doğrudandır, yerel ağzı
daha çok taş ır.
Uzak’ta ise ilk iki filmde ayrı ayrı tanıdığımız karakterlerin yüzleş meleri ve
hesaplaş maları vardır. Bu kez kasabalı karakterin adı Yusuf ve ş ehirlinin adı
Mahmut’tur. Daha iyi bir gelecek arayış ı içindeki Yusuf, pek çok insanın yaptığı gibi
kasabasından İstanbul’a gelir ve akrabası olan Mahmut’un yanına yerleş ir. Fotoğrafçı
olan ve tipik bir küçük burjuva durumunu yaş ayan, hayata karş ı ilgisini yitirmiş
Mahmut, bu ziyaretten hiç memnun değildir.
Çeliş ki açıktır; Mahmut bunalımdadır, buna karş ın Yusuf arzuludur, okyanuslara
açılan gemilerde iş bulmak için limanı dolaş ır, belki aralarında bir ş eyler yaş anır
beklentisi ile bir kızın peş ine takılır... Yusuf’un tüm çabalarına rağmen Mahmut
insanlardan uzak, kendi kabuğu içinde yaş amayı sürdürür ve Yusuf’u reddeder. Yusuf
tıpkı geldiği gibi bir gün aniden çıkar Mahmut’un yaş antısından.
İklimler’de ise ş ehirli, orta sınıf Muzaffer/Mahmut merkezde yer almaktadır. Bu sefer,
kız arkadaş ı ile sorunlar yaş ayan ve orta yaş bunalımı içindeki karakterin adı İsa’dır.
Bir yaz tatilinde iliş kilerinde birbirlerine katlanamadıkları bir noktaya geldiklerini
anlarız. Ayrılırlar ama hayat İsa’ya eski bir kadınla yaş adığı takıntılı bir iliş kiden
fazlasını sunmaz ve Bahar’a geri dönmeye çalış ır.
Yönetmen, hikayelerini ve karakterlerini aktarırken ticari sinema seyircisinin alış ık
olmadığı biçimsel yöntemler kullanır. Sahneler uzun ve durağan planlardan oluş ur.

Fotoğrafçılık deneyiminden ötürü, fotoğraf tekniğinin baskın olduğu çerçevelemeler
kullanır. Diyaloglara çok az yer vererek görüntünün dilini ön plana çıkarır. Kamera
hareketlerini minimuma indirger.
Durağan görüntüler öylesine anlam yüklüdür ki, fotoğrafa benzeyen doğayı gösteren
hareketsiz görüntüler, izleyiciyi olaydan bir süreliğine uzaklaş tırarak zamanı
uzamsallaş tırır ve görülebilir kılar.
Ceylan’ın filmlerinde görüntü kadar sesin de belirleyiciliği söz konusudur; filmleri
seslerle açılır ve seslerle kapanır. Çoğu kez bu sesler, doğadan, çevreden gelen doğal
seslerdir. Uzak’ta ses, görüntüden önce perdeyi doldurur ve uzam yaratır. Ceylan, üç
filminin baş langıcında da ses ve görüntüyü birbirinden ayırır. Mayıs Sıkıntısı ve Uzak,
filmin tanıtım yazıları akarken müziğin kullanılmaması, doğal seslerin iş itilmeye
devam etmesi ve yazılardan sonra görüntünün sesle açılması açılarından birbirine
benzer.
Ayrıca müzik kullanımını da minimuma indirger. Bazen kısık tonda klasik müzik
kullanımı göze çarpar. Yönetmen, müzik kullanımındaki bu tercihini “müzikle bir
duygunun

altını

çizmeye

çalış manın

rahatsız

edici

olduğu”

düş üncesiyle

açıklamaktadır.
Ceylan’ın filmlerinde mekanlar karakterlerin ruh durumunu taş ır ve filmin atmosferini
biçimlendirir. Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı, dış mekanların, kırsalın filmidir; her iki
filmde de içerisi ile dış arısı arasında belirgin bir fark yoktur. Büyük oranda açık
alanlarda geçse de, kasaba, bir iç uzam olmaktan kurtulamaz ve bu nedenle kapalı
kalma korkusu yaratır. Uzak ise iç mekanların filmi olsa da karakterlerin eğretilemeli
anlamda “içeriye” dahil olamamaları, filmde bir “dış arıda” kalma korkusu yaratır.
Yönetmen, iyi film yapma tekelinin gerçekçi insanlara has olduğunu düş ünmektedir.
Ceylan’ın düş üncesi gibi filmleri de gerçekçi yaklaş ım içerir. Ancak Zeki
Demirkubuz’un gerçekçiliği gibi Ceylan’ın gerçekçiliği de toplumsal, muhalif bir
yaklaş ım değildir. Yönetmen, gerçekçiliği ş öyle ifade etmektedir: “Gerçekçilik,
doğalcı olmak ya da dogma kuralları gibi zorlama yasalar getirmek değildir.
Gerçeğin peşinde olmaktır...

...Bana göre Çehov ve Dostoyevski, Gorki’den; Tarkovski de De Sica’dan ya da
Rossellini’den çok daha gerçekçi sanatçılar. Yöntemleri geleneksel bakış açısına
göre öyle çağrıştırmasa da. Yüzeydeki gerçeklik yerine daha derinde olan ve
ortaya çıkarılması daha zor olan gerçek ile ilgileniyorlar ve bazen de buna
ulaşmayı mucizevi bir şekilde başarabiliyorlar.”

14. 1990 SONRASI TÜRK SİNEMASINA GENEL BAKIŞ

1980-1990 Arası Türk Sineması

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi, Türk sinemasında denetleme ve sansürün katı ve
etkili biçimde uygulanmasına neden oldu. Böylece sinema salonlarında neredeyse
egemenliğini ilan eden seks filmleri, yerini ‘arabesk filmlere’ ve şarkıcılı filmlere
bıraktı. Siyasal alandaki baskı ve sansür, toplumsal çelişki ve çatışmaların aktarıldığı
toplumcu–gerçekçi

filmlerin

yapılmasını

engelledi.

Toplumsal

sorunlara

dokunamayan sinemacılar bireye dair, özellikle kadının sorunlarına eğilen filmler
yapmaya başladılar.
1980’lerle birlikte bu alanın profesyonelleri ve seyirciler açısından, sinema farklı bir
bakış açısından değerlendirilmeye başlanmıstır. Korsan videokaset pazarının
izleyiciye çok çesitli seçenekler sunması; TRT’nin televizyon kanallarında sinema
programlarının ve klasik filmlerin gösterilmesi; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük
kentlerde film festivallerinin düzenlenmesi vb. bu değişimi etkileyen unsurlar olarak
sıralanabilir.
1980’lerin ve Türk sinema tarihinin önemli olaylarından biri, Yılmaz Güney’in
senaryosunu cezaevinde kaleme aldığı, yönetmenliğini Şerif Gören’in yaptığı Yol
(1981) filminin, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi Costa Gavras’ın Kayıp’ı
(Missing, 1982) ile paylaşmasıdır. Ticari sinemanın anlatı kalıplarından büyük bir
kopuşu ifade etmemekle birlikte, Yol ciddi toplumsal eleştiriyle ve gerçeklik
duygusuyla yüklüdür.
Atıf Yılmaz başta olmak üzere, Ömer Kavur’dan Erden Kıral’a, Şerif Gören’den Halit
Refiğ’e, Yavuz Turgul’dan Sinan Çetin’e pek çok erkek yönetmen 1980’lerde ‘kadın
filmleri’ yaparken, yıldız oyuncu Türkan Şoray, Yılanı Öldürseler’de (1981), Türk
sinemasının en üretken kadın yönetmeni Bilge Olgaç, Kaşık Düşmanı’nında (1984),
Nisan Akman, Dünden Sonra Yarından Önce (1987) ve Bir Kırık Bebek’te (1987),
Mahinur Ergun, Gece Dansı Tutsakları (1988) ve Medcezir Manzaraları’nda (1989)
kadın-erkek ilişkileri ve kadın sorunlarına odaklandı.

Ali Özgentürk’ün At’ı (1981) görsel olarak etkileyici bir filmdi, Bekçi (1984) filminde
Özgentürk, gerçeklik duygusundan uzaklaşarak soyut denebilecek bir çalışmaya
giristi. Nesli Çölgeçen Muhsin Bey’de (1986) arabesk kültüre ve arabesk furyasına,
1980’lerle birlikte köyden kente göçün yarattığı kültürel erozyona incelikli eleştiriler
gönderdi. Ertem Eğilmez’in Arabesk (1988) filminde arabesk furyası yanında, Türk
sinemasının geçmişi de esprili bir yaklaşımla eleştirildi. Başar Sabuncu, Luis
Bunuel’den ve Bunuel’e de kaynaklık eden Joseph Kessel’in romanı Gündüz
Güzeli/Belle de Jour’dan esinlenerek Kupa Kızı’nı (1986) çekti. Tunç Başaran
1989’da 12 Eylül filmi Uçurtmayı Vurmasınlar’ı yaptı. Halit Refiğ klasik Yesilçam
melodramlarının yanında, Kurtar Beni (1987), Hanım (1988) ve Karılar Koğuşu
(1989) gibi özgün filmler üretti.
Sanatçı Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal uyarlaması Yer Demir Gök Bakır’la (1987)
yönetmenliğe adım attı. Bir yıl sonra 12 Eylül filmi Sis’i yaptı. Uzun yıllar görüntü
yönetmeni olarak başarılı işlere imza atan Orhan Oğuz’un ilk sinema filmi de 1987’de
geldi. Her Şeye Rağmen isimli film Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda ödüle layık
görüldü. Yönetmen, bir yıl sonra çektigi Üçüncü Göz’de eğretilikten öteye gidemese
de gerçeküstücü bir anlayışa yönelmek istedi. Reha Erdem, 16 mm. kamerayla siyah
beyaz olarak çektiği ilk uzun filmi A Ay’da (1988) yazınsal göndermelerle, büyüleyici
ve şiirsel bir gerçeklik yarattı.
1980’lerde video pazarının, geçici bir süre için Türk sinemasını, daha doğrusu
Yeşilçam’ı ayakta tuttuğundan daha önce söz edilmişti. Ancak, filmlerin anlatısal ve
teknik özelliklerindeki kalitesizlik, zamanla seyirciyi bu alandan uzaklaştırdı. 1987’de
yürürlüğe giren ‘Sinema, Video ve Müzik Eserleri’ kanunu sayesinde, korsan
videokasetçilik yaygınlığını yitirdi. 1980’lerin sonundan itibaren büyük Amerikan
şirketleri Türkiye’de kendi ofislerini kurarak, aracısız dağıtım yapmaya başladı.
Hollywood’un büyük bütçeli, yıldız oyunculu filmleri, tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de kısa bir süre içerisinde egemen oldu. Hollywood dağıtım şirketleri
1990’da, yerli film dağıtımına da girişti.

1990 Sonrası Türk Sineması

Yeşilçam’ın parlak dönemlerindeki geniş seyirci kitlesi, sistemin oluşmasını ve
devamlılığını sağlamıstı. Avantür filmler, seks ve arabesk film furyaları, orta–sınıf
aileyi 1970–80’lerde sinema salonlarından kopardı. Bir dönem video, ardından
1990’larda özel televizyon kanalların sayısının artması, uydu anteni gibi yeni
teknolojiler, 12 Eylül öncesi ve sonrasının siyasal–ekonomik çalkantıları yerli film
seyircisini ‘eve kapattı’. Sinemaya giden seyirci de neredeyse yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kaldıktan sonra, Amerikan filmleri sayesinde canlanan salonları
doldurdu. Çarkı döndüren seyirci ve Yesilçam’ın işletmeciye dayalı sistemi yok
olunca, 1990 sonrası yerli sinema filmi sayısı ona kadar düştü. 1990’da yerli film
yapımındaki finansal krize devlet ilk kez müdahale etti.
‘Film Yaptırma ve Destekleme Esasları Yönergesi’ yürürlüğe konuldu ve başvuracak
projeler arasından seçim yapmak üzere Kültür Bakanlıgı’ndan iki, sinema
profesyonellerinden dört, üniversiteden bir olmak üzere yedi üyeden oluşan bir
‘Değerlendirme Komisyonu’ oluşturuldu. Komisyonun her yıl belirlediği 10–12 film
projesine, her birinin bütçesinin %40’ı oranında destek sağlanmaya başlandı. Kültür
Bakanlığı 1990 ile 1995 arasında, fon aracılığıyla toplam 44 uzun kurmaca filmin
yapımını destekledi ve bu çerçevede 12 genç yönetmen ilk filmini gerçekleştirdi.
Ancak, ekonomik istikrarsızlık ve birbiri ardına gelen krizlerin yanı sıra hükümetlerin
sık sık değişmesi film yapımını destekleme fonunun işlerligini zayıflatmıştır.
1990 ve sonrasının, Türk sineması ve Türk sinemasında sanat filmi olgusu açısından
en çarpıcı gelismelerinden biri Eurimages üyeliğidir. Eurimages, bütün dünyada
egemen olan Amerikan sinemasına karşı, Avrupa sinemasını desteklemeyi amaçlayan,
1989 yılında Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan bir fondur. Destek yapım, dağıtım
ve gösterim alanlarının tamamını kapsamaktadır. Eurimages, Avrupa sineması
ürünlerinin ortak yapımını ve sinemacılar arasında işbirligini de amaçlar. Avrupa
Birliği’ne üye ya da üyelik başvurusunda bulunmuş ülkelerin katıldığı fona Türkiye
Mart 1990’da Kültür Bakanlığı üzerinden üye olmuştur.

Nejat Ulusay’a göre, film yapımı için finansal destek bulmanın yanında, uluslararası
ortak yapımlar sayesinde, Türk sinemacılar diğer ülke sinemacılarının pratikleriyle
karşılaşma ve onların sahip olduğu teknik olanaklardan yararlanma fırsatı bulur.
Ayrıca Eurimages’ın dağıtım kanalı, bazı yerli filmlerin yurtdısında gösterimini saglar.
Eurimages destekli yapımlarla birlikte, Türk sinemasında sanat filmi gerçekleştirme
çabasının meşrulaştığı ileri sürülebilir (Ulusay, 2002: 237).
Devlet ve Eurimages katkısı yanında, ticari kuruluslar reklâmlarını yapmak amacıyla
sponsorluk görevini üstlenmekte, özel televizyonlar film yapımına destek vermektedir.
Rıza Kıraç’ın da belirttiği üzere giderek büyüyen reklam ve video–klip sektörleri uzun
film yönetmenlerini de bünyesinde barındırmaya başladı. Kimi yönetmenler kendi
yapım şirketlerini kurarak reklamcılığa soyundu. Bunun yanında reklâmlardan elde
ettikleri gelirleri sinemaya aktaran büyük yapım firmaları da kuruldu. Reha Erdem,
Kutluğ Ataman, Umur Turagay gibi genç yönetmeler bir yandan reklam filmleri
çekerken bir yandan da sinema alanında ürünler verdi (Kıraç, 2000: 15).
Film yapımındaki öncelikli amaçlar ölçüt alınarak 1990 sonrası Türk sineması,
tecimsel filmler ve tecimsel olmayan filmler olmak üzere iki ana başlık altında
değerlendirilebilir. 1990 sonrası Türk sinemasında, gise başarısını öncelikli hedef
olarak seçen filmler arasında komedi türü ağırlıktadır. Politik bir meseleyi tartışmak
(Karartma Geceleri, 1990), toplumda ‘tabu’ kabul edilen konuları işlemek (Düş
Gezginleri, 1992), muhalif söylemlere açık olmak (Salkım Hanımın Taneleri, 1999),
gibi yönleriyle tecimsel filmlerden ayrılan ikinci grup kimi filmlerin tamamı bu
çalışmada sanat filmi olarak nitelendirilmemiştir.
Fehmi Yaşar’ın Camdan Kalp (1990); Ömer Kavur’un Gizli Yüz (1991), Akrebin
Yolculuğu (1997); Zeki Demirkubuz’un C Blok (1994), Masumiyet (1997), 3. Sayfa
(1999), Yazgı (2001), İtiraf (2001), Bekleme Odası (2003); Nuri Bilge Ceylan’ın
Kasaba (1996), Mayıs Sıkıntısı (1999), Uzak (2002); Derviş Zaim’in Tabutta Rövasata
(1996), Çamur (2002); Kutluğ Ataman’ın Karanlık Sular (1994); Serdar Akar’ın
Gemide (1998); Ahmet Uluçay’ın Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2002); Ugur
Yücel’in Yazı–Tura (2004); Semih Kaplanoğlu’nun Melegin Düşüşü (2004); Ümit
Ünal’ın 9 (2001); Ümit Ünal, Kudret Sabancı, Selim Demirdelen, Yücel Yolcu ve

Ömür Atay’ın Anlat İstanbul (2004) isimli yapıtları da tecimsel olamayan filmler
başlığı altından değerlendirilmiş, aynı zamanda sanat filmi kategorisi içinde
düşünülmüştür.
Bunlar arasından örneklem alınan beş film (Camdan Kalp, Tabutta Rövasata, 9, Uzak
ve Bekleme Odası) ayrıntılı olarak incelenecek ve bu yolla filmlerin sanat filmi
bağlamında değerlendirilme sebepleri ortaya konulacaktır. Beklenen tecimsel gelirin
elde edilemediği (Mumya Firarda, 2002) ya da muhalif söylemine karşın görece iyi bir
izleyici kitlesine ulasan (Salkım Hanımın Taneleri, 347.230 kisi tarafında izlendi)
istisnaların varlığı da gözden kaçırılmamalıdır.
Tecimsel Filmler
Şerif Gören Amerikalı’yla (1993) görece geniş bir izleyici kitlesine ulaştı (354.656
kisi). Mustafa Altıoklar İstanbul Kanatlarımın Altında (1995) ve Ağır Roman (1997)
ile gişe başarısı kazanan filmlere imza attı. Yönetmenin biçimsel bir deneme olarak
nitelediği Asansör’ü (1999) Atilla Dorsay’ın deyişiyle ‘Türk usulü askerlik tablosu’ O
Şimdi Asker (2003) izledi. Yavuz Turgul, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’nde
(1990) çok sayıda Yeşilçam melodramı üreten, seyirciye ulaşsa da hiçbir ödül
alamayan ve hakkında tek satır yazı yazılmayan bir yönetmenin, siyasal içerikli film
yapma sevdasına tutulmasını ve işi yüzüne gözüne bulaştırmasını anlatır. Gölge
Oyunu’nda (1992) düş ile gerçekligi harmanlar.
Nihayet 1996’da Eşkıya gelir.
Turgul, 35 yıl önce dağda eşkıyalık yaparken tutuklanıp içeri düşmüs, orada da
hayatına kasteden üç kişiyi öldürdüğünden mahkûmiyeti bu kadar uzun sürmüş
Baran’ın öyküsünü anlatır. Kendisini ihbar eden kişiyi (eski can dostu Mahmut) ve
eski nişanlısı Keje’yi aramak üzere yola çıkan Baran, trende mafya fedaisi Cumali ile
tanısır. İkilinin arasında gelişen dostluk, İstanbul’da geçen bir serüvene dönüşür.
Gösterime girdiği ilk haftalarda pek ilgi görmeyen film, medyadan bulduğu desteğin
de katkısıyla büyük bir ivme kazanmış ve sonuçta iki buçuk milyondan fazla
(2.572.300) kişi tarafından izlenmiştir. Filmin o güne dek yerli filmler arasında
görülmemiş bir gişe başarısı elde etmesi ‘Türk sinemasının ayağa kalktığına’ dair

yorumlara neden olurken, popüler filmler yapmayı arzulayan sinemacıları da
cesaretlendirmiştir.
Sinan Çetin 1980’lerde sistemin açmazlarına göz kırpan siyasal içerikli filmler
yaparken, 90 sonrasında reklam filmleri yönetmeye ve popüler sinemanın
‘bayraktarlığına’ soyundu. Almanya’daki bir Türk ailesinin çelişkilerle dolu öyküsünü
anlattığı Berlin in Berlin’den (1992) sonra, popüler isimlerin boy gösterdiği klipvari
bir görsel deneme olan Bay E (1995) geldi. Propaganda (1999) Kemal Sunal ve Metin
Akpınar gibi Türk sinemasının önemli isimlerini bir araya getirişiyle dikkat çekti. Bir
yandan Yeşilçam havasını yakalama sevdasındayken diğer yandan absürd olmaya
çalısan Komser Şekspir (2000) ‘Kadir İnanır’ın etek giymesi’ tartışmalarıyla medya
organlarında geniş yer buldu. Uğur Vardan’a göre Sinan Çetin, Mustafa Altıoklar gibi
medyayla sıcak temasını her dem taze tutmakta ve filmleri içeriklerinden çok
tartışmalarıyla gündeme oturmaktadır.
Gani Müjde ilk sinema filmi denemesini 1999’da gerçekleştirdi. Kalabalık bir popüler
oyuncu grubunun rol aldığı Kahpe Bizans, bu sayede medyanın yoğun ilgisiyle
karşılaştı. Yeşilçam sinemasına ve Yeşilçam’da çekilen tarihi filmlere alaycı bir tavırla
yaklaşan Müjde, filmde oyuncuların televizyon ekranlarındaki hal ve tavırlarından
sıyrılan kaliteli bir komedi anlayışı tutturamasa da iki milyonun üzerinde izleyiciye
ulaştı. Televizyon dizileri yöneten Yalçın Yelence Duruşma’da (1999) başından iki
evlilik geçmesine rağmen ‘bekâret’ini yitirmeyen bir kadının, mahkemeye ve medyaya
yansıyan öyküsünü anlatır.
Zeki Ökten, önemli bir oyuncu kadrosunu (Metin Akpınar, Zeki Alaysa, Şükran
Güngör, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak, Serra Yılmaz) bir araya getirdiği Güle Güle’de
(2000) beş yaşlı karakterin öyküsünü masalsı bir havayla beyazperdeye aktarır.
Vardan, filmi komedi unsurlarını da içeren ama doğrudan izleyicinin gözyaşlarını
teslim alan Türk sinemasının ‘Altın Gol’’ü olarak niteler. Aynı yıl Tunç Başaran,
Kandemir Konduk’un senaryosunu kaleme aldıgı Abuzer Kadayıf’ı (2000) çekmistir.
Filmde aslında bir sosyoloji profesörü olan Ersin Balkan’ın arabesk türkücü kimligine
bürünmesi ve sonunda o kimliğe saplanıp kalışı konu edilir. Dorsay’a göre Abuzer,
toplumda yarattığı fırtına, peşinde dolaşan medya ordusu, siyasetten mafyaya,

sosyeteden spora çeşitli ilişkileri, Doğulu şivesiyle her konuda ahkâm kesmesi gibi
özellikleriyle ‘çagdaş medya idollerinin’ bir izdüşümüdür. Medyaya, özellikle
televizyon kültüne hiciv dolu yaklasan filmin sonunda kazanan tarafın Abuzer olması,
yükselen eğilimlerin dışına çıkmanın imkânsızlığına işaret ettiğinden eleştirelligi
zayıflatmaktadır.
Faruk Aksoy kalabalık bir oyuncu kadrosunu (Hülya Avşar, Kenan Işık, Haldun
Dormen, Uğur Kıvılcım, İlker İnanoğlu, Çolpan İlhan, Eşref Kolçak, Serra Yılmaz,
Olgun Şimşek) bir araya getirerek fantastik bir romantik–komedi olan Yesil Işık’ı
(2002) çekti. 2000’li yılların en çok konuşulan ve en çok izleyici toplayan filmleri
komedi türündedir. Amerika’da tiyatro ve sinema eğitimi gören yönetmen Bora
Tekay’ın ilk uzun filmi Fasulye (2000) de bu tür içindedir. Diğer komedi filmleri
arasında Vizontele (Yılmaz Erdogan–Ömer Faruk Sorak, 2001), Mumya Firarda
(Erdal Murat Aktaş, 2002) Kolay Para (Hakan Haksun, 2002) Son (Levent Kırca,
2002), Şeytan Bunun Neresinde? (Levent Kırca, 2003), Rus Gelin (Zeki Alasya, 2003)
Ömerçip (Zeki Alasya, 2003) ve G.O.R.A (Ömer Faruk Sorak, 2004) sıralanabilir.
Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Yeşilçam’ın unutulmaz
komedi serisi Hababam Sınıfı’nı (Hababam Sınıfı, 1974; Hababam Sınıfı Sınıfta
Kaldı, 1975; Hababam Sınıfı Uyanıyor, 1976; Hababam Sınıfı Tatilde, 1977; Hababam
Sınıfı Dokuz Doguruyor, 1978; Hababam Sınıfı Güle Güle, 1981) Hababam Sınıfı
Merhaba (2004) ismiyle Kartal Tibet günümüzün popüler isimleriyle ve güncel bir
yorumla yeniden çekti. Devam filmi Hababam Sınıfı Askerde’nin (2004)
yönetmenliğini Ferdi Eğilmez yaptı.
‘Yeşilçam’a dönüş’ Yusuf Kurçenli’nin Gönderilmemiş Mektuplar’ında (2003) da
kendini gösterdi. İki büyük yıldız Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini
paylaştığı film, melodramatik bir aşk öyküsünü anlatır. Vizontele’nin devam filmi
Vizontele–Tuuba (Yılmaz Erdogan, 2004) 12 Eylül’e doğru giden ve darbe ile
sonuçlanan dönemi fon alarak bir Güneydoğu Anadolu kasabasında gelişen olayları
aktarır. Televizyon dizilerinden sonra ilk sinema filmlerini çeken Durul ve Yagmur
Taylan Kardeşler gençlik filmi Okul ile (2004) Hollywoodvari bir reklam ve klip
estetiğini, Hollywoodvari bir korku–komedi türünde buluşturur.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği G.O.R.A (2004) başrol oyuncusu
Cem Yılmaz’ın büyük izleyici kitlesi ve filmin yılan hikâyesine dönen sancılı bir süreç
sonunda gösterim olanağı bulması gibi etkenler sayesinde, büyük bir gişe başarısı elde
etti. Film Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa,
Hollanda, İngiltere ve İsviçre’de gösterime girdi.
Ezel Akay’ın Neredesin Firuze? (2004) filmi yer yer absürd, her zaman kıpır kıpır,
kimi zaman şarkılı, türkülü ve koreografiye dayalı ‘müzikal’ havasındaki mizahtan
büyük destek alan bir filmdir. Dekor, kostüm ve kullanılan renkler aracılığıyla
yaratılan filmsel dünya ise etkileyicidir. Film, görsel estetiği ve sanat yönetimi ile
oldukça dikkat çekmiş, 16. Ankara Film Festivali’nde en iyi görüntü yönetmeni (Hayk
Kirakosyan) ve en iyi sanat yönetmeni (Naz Erayda) gibi ödüllere layık görülmüştür.
2000’lerde televizyon–yerli film ilişkisi televizyon kanallarının sinema filmi
yapımlarına destek vermesi, televizyon dizilerinin yarattığı estetiğin filmlere
yansıması, kanalların sinema filmlerini televizyonda göstermesi yanında televizyon
dizilerinin sinemaya taşınması şeklinde de kendisini göstermiştir. Deli Yürek (Osman
Sınav, 2002), Asmalı Konak: Hayat (Abdullah Oguz, 2003) bu türden çok sayıda
izleyici toplamış filmlerdir.

1990 Sonrası Bağımsız Sanat Filmleri

Günümüzde geçen, Türkler ve Kürtler arasındaki dostluk öyküleri anlatan Güneşe
Yolculuk (Yeşim Ustaoglu, 1999), Büyük Adam Küçük Aşk (Handan İpekçi, 2001)
ve Fotoğraf (Kazım Öz, 2001) adlı filmler Kürt kimliği üzerinde durur.
1940’lar Türkiye’sinde Varlık Vergisi uygulamasıyla azınlıklara yönelen acı politika,
TRT kökenli yönetmen Tomris Giritlioğlu tarafından Salkım Hanımın Taneleri’nde
(1999) konu edilir.

Derviş Zaim Filler ve Çimen’de (2001) devlet–mafya–siyaset ilişkilerini, Tayfun
Pirselimoğlu Hiçbiryerde’de (2002) ortadan kaybolan çocuğunu arayan anne
üzerinden, bir bütün olarak ‘kayıp insanlar’ olgusunu ele alır.
Uğur Yücel, ülkenin Güneydoğu’sunda yaşananlara ve kentlere taşınan şiddet
olgusuna, estetik kaygılarını da ön planda tutarak Yazı Tura’da (2004) ışık tutar.
Barıs Pirhasan, Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal’la 1989’da ilk yönetmenlik
denemesini gerçekleştirmistir. Filmde, akvaryum eğretilemesi üzerinden, içine kapalı
küçük bir (burjuva) dünya ve içindeki balıklar anlatılır. Pirhasan Küçük Balıklar
Üzerine Bir Masal’dan sonra Gül ile Adam (1995), Usta Beni Öldürsene (1996) ve O
da Beni Seviyor (2001) filmlerini yaptı. Türk–Alman ortak yapını Usta Beni Öldürsene
belirsiz bir zamanda askeri diktatörlükle yönetilen ve neresi oldugu bilinmeyen bir
ülkede geçer. Masalsı öğelerin kullanıldığı film, Dorsay’a göre görsel bir şiir gibidir.
1990 sonrası Türk sinemasına Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim,
Ümit Ünal, Kutluğ Ataman, Semih Kaplanoğlu, Serdar Akar, Yeşim Ustaoglu gibi
isimlerin içinde bulunduğu genç bir yönetmenler kuşağı geldi. Derviş Zaim’in ilk filmi
Tabutta Rövaşata’yla (1996) gerçekten sokaktaki insanı (sokakta yatıp kalkmak
zorunda kalan) melodram kalıplarının dışında anlatarak bir ilke imza attığını
söyleyebiliriz.
Zaim, genel beğeni kalıplarını zorlamanın yanında, sokaktaki insanın sistemin bir
ürünü olduğunu, oysa suçlunun hep başka yerlerde arandığını ortaya koyar; sokakta
yaşamak zorunda kalan insanların insani yönlerini izleyicisine aktarır. Konuya
yaklaşım, söylem ve anlatı özellikleri bakımından ‘90 sonrası Türk sinemasının
farklılaşan filmlerindendir.
Derviş Zaim, Filler ve Çimen’de (2000) uyusturucu ticareti–mafya–siyaset üçgeninde
gerçekleşen kirli iliskileri, Çamur’da (2002) yoğun olarak sembollerle anlattığı Kıbrıs
sorununu ele alarak politik film örnekleri verir.

Öne Çıkan Yönetmenler ve Filmleri

DERVİŞ ZAİM
* Tabutta Rövaşata (1996)
* Filler ve Çimen (2000)
* Çamur (2003)
* Cenneti Beklerken (2006)
* Nokta (2008)
* Gölgeler ve Suretler (2010)
* Devir (2013)
* Balık (2014)
* Rüya (2016)

ONUR ÜNLÜ
* Polis (2007)
* Güneşin Oğlu (2008)
* Beş Şehir (2009)
* Celal Tan ve Ailesinin
Aşırı Acıklı Hikayesi (2011)
* Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)
* İtirazım Var (2014)

ÜMİT ÜNAL
* 9 (2002)
* Ara (2008)
* Gölgesizler (2009)
* Ses (2010)
* Nar (2011)
* Sofra Sırları (2015)

YEŞİM USTAOĞLU
* İz (1994)
* Güneşe Yolculuk (1999)
* Bulutları Beklerken (2003)
* Pandora’nın Kutusu (2008)
* Araf (2012)
* Tereddüt (2016)

EMİN ALPER
* Tepenin Ardı (2012)
* Abluka (2015)

SERDAR AKAR
* Gemide (1998)
*Dar Alanda
Kısa Paslaşmalar (2000)
* Maruf (2001)
* Barda (2007)
* Gecenin Kanatları (2009)

PELİN ESMER
* Oyun (2005)
* 11’e 10 Kala (2009)
* Gözetleme Kulesi (2012)

TOLGA KARAÇELİK
* Gişe Memuru (2010)
* Sarmaşık (2015)

