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ÖNSÖZ 

 

Sinema, içinde oluştuğu toplumun aynası olma özelliğine sahip bir sanat 

dalıdır. Dolayısıyla toplumsal yapıdaki değişimler, sinemayı etkilediği kadar sinema 

da halkın yaşayışını etkileme gücüne sahip önemli bir sanat dalıdır. Sinema, diğer 

sanatlardan farklı olarak ekonomi, teknoloji ve endüstri ile sıkı bağlar içersinde 

olmak zorundadır. Bir filmin yaratım aşamasından yapımına, dağıtımına ve 

gösterimine kadar geçirdiği süreçler sinemayı o ülkenin ekonomisiyle de yoğun bir 

etkileşim içine sokmaktadır. Türkiye’ nin 1950–1970 yılları arasındaki toplumsal, 

ekonomik, siyasi ve kültürel yapısı Türk sinemanın temel özelliklerini belirlemiştir. 

Türk sinemasının bu yıllar zarfında geçirdiği evreler ülkemizin siyasi yapısından ayrı 

tutulamaz. Devletin oluşturduğu yasal düzenlemeler, yaptığı veya yapmadığı 

teşvikler ve yatırımlar, sinemanın kendi ülkesindeki ve diğer ülke sinemaları 

arasındaki konumunu belirleyen önemli etkenlerdir. Ayrıca sinema, devletin 

oluşturduğu kültür politikaları ile de sıkı ilişkiler içinde olmak zorundadır. Ancak 

tutarlı ve doğru saptanmış bir kültür politikası içinde bir sinema politikasının 

oluşumundan söz edilebilir.  

 

 

 Türk sineması’ nın 1950–1970 yılları arasında geçen dönemi araştırmanın 

sinemamızın günümüze kadar olan sürecini anlamakta yardımcı olacağı düşüncesi ve 

bugün sinemamızda yaşanan sürecin geçmişte oluşturulan Türk sineması 

geleneğinden ayrı tutulamayacağı bilinci tez konumu seçmemin başlıca nedenleridir. 

 

 

 Öğrenciliğim boyunca okuduğum her şeyi hemen kabullenmememi ve diğer 

bakış açılarını da araştırarak birlikte bir sentez oluşturmamı sağlayan Prof. Asiye 

Korkmaz’ a, tez konumun seçilme sürecinden başlayarak yardımlarını esirgemeyen, 

ders içinde ve dışında bilgisini her zaman benimle paylaşan ve beni sabırla 

yönlendiren Prof. Alev İdrisoğlu’ na, Prof. Cem Odman’ a ve Yard. Doç. Yüksel 

Aktaş’ a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca zamanlarını ayırıp sorularımı 
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yanıtlayan ve birçok eksik kalmış noktayı anlamamda yardımcı olan Memduh Ün ve 

Duygu Sağıroğlu’ na teşekkür ederim.  
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Sabırla ve sevgiyle her zaman yanımda olan annem ve babama teşekkürü bir 

borç bilirim. 



 iii

ÖZET  

 

1950–1970 yılları arası, hem Türkiye hem de Türk sineması açısından 

hareketli, değişken ve tartışmalı geçen bir dönem olmuştur. Ülkenin ekonomik, 

toplumsal, siyasal yapısında birçok değişimin ve yeniliğin yaşandığı bu zaman 

diliminde, sinema, halkın günlük hayatında diğer sanatlardan daha fazla yer 

tutmuştur. Türk sineması, yirmi yıl boyunca ülkenin içinde bulunduğu en zor 

koşullarda bile egemenliğini sürdürmeyi başarmıştır. Batıdan gelen bir sanat dalı 

olan sinemaya halk yoğun bir ilgi ve sevgi göstermiştir. Bu ilgi, bir yandan filmlerin 

konularını ve anlatımını etkilerken diğer yandan da filmler halkın yaşayış biçimini, 

alışkanlıklarını etkiler hale gelmiştir. Bu ikili etkileşim o dönemde çekilip, bugün 

bile televizyonlarda ve festivallerde seyredilen, üzerine kitaplar ve makaleler yazılan 

filmlerin çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu dönemde ürün veren sinemacılar, Türk 

sinema tarihinde önemli bir değişim başlatmışlardır. Bu sayede, senede 300’ lere 

varan film sayısı, halkın günlük konuşmalarına yansıyan diyaloglar, akıllardan 

çıkmayan karakterler ve konular ile birlikte bir sinema geleneği oluşmuştur.  

 

1895 yılında Paris’ te yapılan halka açık ilk gösteriden kısa bir sure sonra, 

Lumiére kameramanlarının 1897 yılında İstanbul’ da gerçekleştirdiği çekimler ve 

Yıldız Saray’ ında yapılan gösterimler ile sinemanın ülkemize girdiği ve Türk 

sinemasının ilk döneminin başladığı bilinmektedir. 1900’ lü yıllara gelindiğinde 

Makedonyalı sinemacılar Yanaki ve Milton Manaki kardeşler ve Fuat Uzkınay 

tarafından çekilen belge görüntülerin ardından, 1915 yılında sinemanın ilk resmi 

kurumu olan Merkez Ordu Sinema Dairesi (MOSD) kurulmuştur. İlk yıllarda konulu 

film yapımları, resmi ve yarı resmi kuruluşlar tarafından yapılmış, 1922 yılında 

kurulan “Kemal Film” ve 1928 yılında kurulan “İpek Film” konulu film yapımını 

devam ettirmişlerdir. Bu şirketler adına çalışan Muhsin Ertuğrul, 1923–1938 yılları 

arasında Türkiye’ de konulu film çeken tek yönetmen olmuştur. 1939’ da Faruk 

Kenç’ in  “Taş Parçası” adlı filminin ardından sinema alanına yeni yönetmenler 

girmeye başlamıştır.  
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Türk sinemasının sansür ile olan ilk tanışıklığı, 19 Temmuz 1939’ da yürürlüğe 

giren ‘Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname’ ile 

gerçekleşmiştir. Sansür olgusu, bu tarihten itibaren gittikçe ağırlaşarak Türk 

sinemasının üzerindeki yıkıcı etkilerini uzun yıllar sürdürmüştür. 1943 yılına 

gelindiğinde, Faruk Kenç’ in “Dertli Pınar” filmini seslendirme (dublaj) yoluyla 

çekmesi sonucu, filmlerin kısa sürede ve ucuza bitirilme şansı doğmuştur. Bu 

tarihten itibaren sinema bir iş kolu olarak görülmeye başlanmış ve film sayısında her 

sene düzenli artışlar olmuştur. Devletin Türk sinemasıyla ilgili ilk olumlu girişimi 

1948 yılında gerçekleşmiştir. Türk filmlerinden alınan vergi oranı %25’ e 

düşürülürken, yabancı filmlerden alınan rüsum oranı %70’ te kalmıştır. Bu sayede, 

Türk sineması sektörleşme yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Film sayısında 

görünen düzenli artışa ek olarak yeni yapımevleri açılmaya başlamış ve özellikle 

Anadolu’ daki sinemalar yerli film gösterimine yönelmişlerdir.   

 

1960 ihtilali ve ardından 1961 Anayasası’ nın kabulü ile her çeşit siyasal ve 

toplumsal mesele üzerine canlı bir entelektüel tartışma ortamı doğmuştur. Devlet 

yönetiminin değişmesi ve yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesiyle ülkede görece 

özgür bir ortam oluşmasına rağmen yeni anayasada sinema üzerindeki sansürün 

kaldırılması kabul edilmemiştir. Ancak yine de 1960 ihtilali, Türk sinemasına yeni 

bir soluk getirmiştir.  

 

1960 sonrasında şekillenen bölge işletmeciliği film yapımının da temel 

kaynağını oluşturmuştur. Türkiye’ nin farklı kesimlerinde kurulan bölge işletmeleri 

belirli dönemlerde, İstanbul’ a gelip, kendi bölgelerinde ne tür filmlerin beğenildiği 

ile ilgili olarak yapımcılara bilgi vermektedirler. Bu filmlerin çekimi için yönetmen 

ve oyuncularla anlaşma sağlayan yapımcılar, bölge işletmecilerden avans 

almaktadırlar. Bu avans, bir önceki dönemde, işletmecilerin sinemacılardan, yani 

halktan topladığı paradır. Böylelikle, halk bir sonraki dönem çekilecek filmlerin 

sayısının ve niteliğinin saptanmasında en büyük rolü oynamaktadır.  

 

Bu dönemde topluma ve toplumsal endişelere ayna tutan, Türk insanının 

sorunlarına eğilen filmler çekilmiştir. Türk sineması geleneğini oluşturan bu filmlere 
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ve bu filmlerin anlatım dili açısından getirdiği yeniliklere paralel olarak, yaşanan 

film enflasyonunun sonucunda kendini tekrar eden niteliksiz film örnekleri de 

başlamıştır. Seyircinin beğenilerinden yola çıkarak belli furyalar belirmiş, bunlar 

1970’ li yıllarda halkın beğenilerini istismar etmeye başlamıştır. 

 

Türkiye’ nin toplumsal, ekonomik, politik yapısındaki değişimlerin sinemaya 

etkileri çok yönlü olmuştur. Bu süreçler, Türk sinemasında olumlu sonuçlar 

doğurdukları kadar olumsuz dalgalanmalara da yol açmışlardır. 1950–1970 yılları 

arasında sinemada süregelen tek istikrarlı etken seyircinin Türk sinemasına olan 

ilgisidir. Seyirci – sinema arasında var olan bu bağ sayesinde, Türk sineması senede 

300’ lere varan üretim profili ile her kesimden seyirciye hitap eden filmlerin 

yapıldığı bir sektör konumuna gelmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yönetmen, 1950–1970, Türk Sinema Tarihi, Türk Filmleri, 

Yapımcı, Türk Toplum Tarihi, Türk Sinemasında İzleyici, Sinema-Devlet İlişkisi.   
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SUMMARY 

 

The years from 1950 to 1970 were active, variable, and controversial both for 

Turkey and Turkish cinema. In this passage of time, while the country’ s economic, 

social, and political structure went through many changes and innovations; the 

cinema always reserved an important place in the daily lives of public more than any 

other arts. Along these twenty years, even during the country’ s most difficult times, 

Turkish cinema succeeded in continuing its dominance. The public showed intense 

interest and affection towards this art form that originated in the West. While on the 

one hand this interest affected the films’ themes and expressions, on the other hand 

the films reached to a position where they could affect the public’ s way of living and 

their customs. This dual interaction became the starting point of the films which were 

made in that period and are continued to be watched on TVs and in festivals even 

today and inspire many books and articles to be written on them. The people who 

worked in the cinema industry during this period created an important change that 

has never been seen in the Turkish cinema history before. This change is the tradition 

of cinema that was shaped by the increasing number of films, by the dialogs that 

were imitated by the public in their daily conversations, and by the characters and 

plots that are impossible to erase from our minds. 

 

Shortly after the first public film screening in Paris in 1895, with the 

shootings in Istanbul by the Lumiére’ s cameramen and the screenings in the Yıldız 

Palace in 1897, it is excepted that cinema set foot in our country and the first period 

of Turkish cinema started. In the 1900s, along with the documentary footages taken 

by the Macedonian filmmakers Yanaki and Manaki brothers and Fuat Uzkınay, in 

1915 “Merkez Ordu Sinema Dairesi (MOSD)” (Military Headquarters of Cinema 

Department) which is the first official institution of cinema was established. The first 

narrative film attempts was materialized by the support of the official and non-

official organizations, later “Kemal Film”, founded in 1922, and “İpek Film”, 

established in 1928, continued the narrative film productions.  Muhsin Ertuğrul who 

worked for both of these companies, was the only director working during 1923-
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1938. In 1939, with the film “Taş Parçası” which was directed by Faruk Kenç, new 

directors started to step into cinema.   

 

Turkish cinema’ s first encounter with censorship took place when the act of 

‘Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname’ (The Regulations in 

terms of Films and Film Scripts) came into force in 19th of July 1939. After this date, 

censorship became more severe in time and continued its destructive affects over 

Turkish cinema for long years. In 1943, as a result of Faruk Kenç’ s method of silent 

shooting of “Dertli Pınar” and then dubbing the film in post-production, the 

opportunity to finish films in shorter period of time and in low budget costs appeared 

itself. From this date on, cinema started to be seen as a branch of work and there was 

a regular rise in the number of films that were made each year. The first positive 

attempt of the government in terms of Turkish cinema occurred in 1948. While the 

tax ratio that was taken from the Turkish films was lowered to 25%, the rate stayed 

on 70% for the foreign films. Therefore, Turkish cinema started to take constructive 

steps towards becoming an industry.  In addition to the stable rise of the number of 

films, new production companies started to be open and especially the cinema 

theatres in Anatolia tended to prefer screening domestic films rather than foreign 

films.  

 

With the 1960 revolution and after the approval of the Constitution in 1961, an 

environment for intellectual discussions in all kinds of political and social issues 

generated.  In the midst of the Government Administration and the authorization of 

the new Constitution, even tough there was a considerable liberation in the country, 

the removal of censorship over cinema was still not accepted. However, the 

revolution still brought a fresh air to Turkish cinema.  

 

After 1960 the management of cinema venues throughout the country became 

the fundamental ground of film production. The district managers that were 

established in various parts of Turkey came to Istanbul in certain periods of time and 

gave information to film producers about which kinds of films were favored in their 

regions. In order to make these films, the producers got an advance from the 
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managers. This advance was the money that the managers took in the previous 

season from the theatre owners, that is, the money that the spectators gave to buy the 

tickets. In this way, the public played the biggest part in the determination process of 

the quantity and the quality of the upcoming films. 

 

In this period more films that reflected the society and the social concerns of 

the country, and that showed a tendency to Turkish people’ s problems were made. 

Parallel to these films that shaped the tradition of Turkish cinema, as a result of the 

film inflation; there were also examples of films which were repetitious and lacked 

quality. Certain qualities became more in demand which were evidently set out by 

the audience’ s preferences. In 1970s these qualities started to settle down and 

exploit the public’ s choices.  

 

The changes in Turkey’ s social, economic, and political structure affected the 

country’ s cinema in many respects. While these processes created positive outcomes 

in Turkish cinema, they also produced negative fluctuations. In the years 1950 to 

1970, the only continual stable factor was the audience’ s interest towards Turkish 

cinema. Thanks to the bond between the audience and the films, Turkish cinema 

became an industry with up to 300 films a year that were able to address to spectators 

from all around the country..   

 

 
Key Words: Director, 1950–1970, Turkish Film History, Turkish Films, 

Producer, Turkish Social History, Spectator in Turkish Cinema, Cinema-Government 

Relation 
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1. GİRİŞ 

 

 

Türk Sinemasının tarihsel gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda, 

1950 yılından itibaren yaşanan değişimler dikkat çekicidir. 1948’ de uygulamaya 

sokulan vergi indirimi ile sinema alanında yaşanan olumlu gelişmeler 1950’ lerde de 

yaşanan değişimlerle birlikte etkili olmaya başlamıştır. 1950 yılında iktidara gelen 

Demokrat Parti’ nin politikalarından biri olan Marshall yardımı sonucunda ülke 

ekonomisi rahatlamıştır. Bu dönemde yapım evlerinin sayısında düzenli bir artış 

yaşanmış, çekilen film sayısı da fazlalaşmıştır. Türk filmleri daha çok izlenir olmuş, 

sinema dilini geliştirme yönünde çalışan sinemacılar film üretimine başlamışlardır. 

1960’ lı yıllarda Türk sinema tarihi içinde yerleşik bir öğe haline gelecek olan yıldız 

sisteminin temelleri bu dönemde atılmıştır. Sinema alanında gerçekleşen bu olumlu 

gelişmeler, sinemaya yeni bir iş kolu olarak bakılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla bu 

dönemde insanlar yeni bir iş olanağı haline gelen sinemadan para kazanmaya 

başlamışlardır. Yaşanan bütün bu gelişmelerin sonucunda üzerinde durulması 

gereken en önemli nokta, bu dönemde sinema-seyirci ilişkisinin kurulmuş olması ve 

Türk sinemasının kendine has üslubunun da yine bu dönemde şekillenmeye 

başlamasıdır. 

 

1960 ihtilalinin yarattığı özgürlükçü düşüncenin de etkisiyle sinemacılar yeni 

konulara yönelmişlerdir. Toplumun sorunlarına eğilen filmler, bu dönem içerisinde 

sıkça görülmektedir. Sinemanın 1960 sonrasındaki bu eğilimi ‘ toplumsal gerçekçi’ 

bakış açısı olarak değerlendirilmektedir. Bu dönem içerisinde toplumsal 

gerçekçiliğin yanı sıra, ‘ulusal sinema’, ‘halk sineması’, ‘milli sinema’ gibi 

kavramların da sözünün ediliyor olması sinema alanında yaşanan düşünsel 

tartışmaların bir göstergesidir. Bu tartışma ortamı beraberinde sinema ile ilgili 

yayınların çıkmasını, kulüplerin kurulmasını da getirmiştir.  Çekilen film sayısının 

artmasıyla birlikte sinemacılar farklı kaynaklara yönelerek edebiyat eserlerini 

sinemaya uyarlamışlardır. Star oyuncu Türk sineması içinde yerleşik bir olgu haline 

gelmiştir. Sansür uygulamaları bu dönem içerisinde ağırlığını göstermiştir. Çocuk 

filmleri, şarkıcı filmleri gibi modalar bu dönemde oluşmuştur. Artan film üretimi 
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sonucunda sinemacıların yoğun bir çalışma ritmi içerisinde bulunmaları çektikleri 

filmlerin hepsinin aynı titizlikte olmasını engellemiştir. Yine hızlı film üretiminin bir 

sonucu olarak, bu dönem içinde birbirine benzer konularda çekilmiş filmlere de sıkça 

rastlanmaktadır. Bu yıllarda Türk sinemasında yaşanılan diğer bir değişiklik renkli 

film yapımına geçilmesidir.  

 

1950’ li yıllarda oluşmaya başlayan sinema-seyirci ilişkisi, 1960’ lı yıllara 

gelindiğinde Türk sineması için belirleyici bir etken konumundadır. İzleyici 

beğenilerinin bu denli etkin olması Türk sinemasının kendi üretim şeklini 

oluşturmasına sebep olmuştur. Bu bağın oluşmasını sinemacıların izleyici 

beğenilerine verdikleri önem sağlamıştır. Fakat bu önemin de ötesinde filmlerde 

yaratılan karakterlerin Türk toplumunun içinden kişiler olması, izleyicinin izlediği 

filmlerde kendi yaşantısının bir parçasını bulabilmesi seyircilerin Türk filmlerine 

gösterdiği ilginin temel sebebidir. İzleyicinin bu ilgisini gözden kaçırmayarak 

değerlendiren sinemacılar bu sayede 1950’ den başlayarak 1970’ lerin ortalarına 

kadar olan zaman sürecinde sinemayı bir sektör olma yolunda hızla ilerletmişlerdir. 

Tarihsel süreç içinde değişen ülke politikalarına bağlı olarak farklılaşan toplumsal 

yaşantı seyirci profilini de etkilemiştir. Toplumsal yapıda oluşan farklılaşmalar, 

sinemaya yeni başlayan sinemacılar, televizyonun yaygın hale gelmesi, sinemada ele 

alınan konuların daha kişisel olması ve yaratılan karakterlerin giderek halktan 

kopması sinema seyircisinin salonlardan uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu 

sebeplerden dolayı Türk sinema tarihi içerisinde 1950–1970 arasındaki dönem Türk 

sinemasının kendi kimliğini oluşturduğu dönem olarak ele alınmıştır. Bu 

değerlendirme yapılırken, Türk sinemasının bu dönem içerisindeki ekonomik yapısı, 

devlet ile olan ilişkileri, seyirci profili ve bunların dışında 1950’ den itibaren 

sinemaya başlayan Lütfi Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ, Osman 

Seden, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu gibi Türk sinemasının kendisine has bir 

dilinin oluşmasında etken olan yönetmenler ele alınarak incelenmiştir.  
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2. TÜRK SİNEMASININ 1950’ YE KADAR OLAN GELİŞİMİ 

 

Auguste ve Louis Lumière Kardeşler, kendi icatları olan ve sinematograf 

adını verdikleri alet ile 28 Aralık 1895 tarihinde Paris’ te Grand Cafe’ de “halka açık 

ilk film gösterisini” düzenlemişlerdir. Yakın çevrelerindeki günlük hayatın 

görüntülerinden ibaret (işçilerin fabrikayı terk edişi, tren istasyonunda yolcuların inip 

binişi vb.) olan bu ilk filmler seyirciden aldıkları büyük ilgi doğrultusunda Lumière 

kardeşlere dünyaya açılma imkânını vermiştir. Böylelikle, bu iki girişimci, Fransa 

dışındaki ülkelere de, hem alıcı hem de gösterici olarak çalışan “cinématographe” 

adlı aletle birlikte kameramanlar yollama imkânı bulmuşlardır.  

 

             Pek çok ülkede seyirci ile buluşan “cinématographe”, kısa süre içinde 

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine de girmiştir. Lumière kameramanlarından 

Alexandre Promio’ nun 3–25 Nisan 1897 yılında İstanbul’ da gerçekleştirdiği 

çekimler ve Yıldız Saray’ ında yapılan gösterimler ile Türk sinemasının ilk 

döneminin başladığı kabul edilmiştir1. Türk sinema tarihi ile ilgili bir diğer önemli 

belge ise Makedonyalı sinemacılar Yanaki ve Milton Manaki kardeşler tarafından 

çekilen belge görüntülerdir. Manaki Kardeşler, II. Abdülhamit’ in ardından, 1909’ da 

tahta geçen Sultan Mehmet Reşat’ ın 5–26 Haziran 1911 tarihleri arasında Manastır, 

Selanik ve Bittola ziyaretlerini belgelemişlerdir. Bu filmler, Osmanlı uyrukları 

tarafından çekilmiş ilk hareketli görsel belgeleri oluşturması nedeniyle Türk sinema 

tarihi açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Dönemin Savaş Bakanı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, Almanya’ ya bir 

ziyareti sırasında, ordu etkinliklerinin filme alındığını görmüştür ve yurda dönüşünde 

Almanya’ dakine benzer bir kuruluşun burada da kurulması talimatını vermiştir. Bu 

talimat doğrultusunda, 1915 yılında sinemanın devlet tarafından kurulan ilk resmi 

kurumu olan Merkez Ordu Sinema Dairesi (MOSD) kurulmuştur. MOSD’ nin 
                                                 
1 Bu filmler “Türk Piyadesinin Geçit Töreni”, “Türk Topçu Birliklerinin Geçit Töreni”, 
“Haliç Panoraması”, “Boğaziçi Panoraması” dır. Prof. Sami Şekeroğlu, 1970’ te Uluslar 
arası Film Arşivleri Kongresi için gittiği Lyon’ da Türkiye’ ye ait bu ilk hareketli görüntü 
belgeleri hakkında araştırmalar yapmıştır. Bu belgelerin düp negatif ve pozitifleri ile yazılı 
belgeleri MSÜ Sinema-TV Merkezi’ nde bulunmaktadır.  
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görevi, cephelerdeki birliklerin harekâtlarını, önemli olayları, askeri fabrikalardaki 

çalışmaları, yeni silahların kullanılışını filme almak olarak belirlenmiştir. Dairenin 

başına da Sigmund Weinberg getirilmiştir. Romanya asıllı bir Musevi olan Sigmund 

Weinberg, ilk film gösterimini gerçekleştirmiş, büyük film dağıtımcılarının 

temsilciliklerini almış ve ilk yerleşik sinemanın açılmasını sağlamıştır.  

 

MOSD, gelirlerini arttırmak için uzun metraj konulu film yapımcılığına da 

girişmiştir. Böylelikle MOSD, Türk sinemasının ilk konulu filmleri olan “Leblebici 

Horhor Ağa” (1916) ve “Himmet Ağa’nın İzdivacı” nın (1916) çekimlerine başlamış; 

ancak savaş koşulları nedeniyle çekimlere devam edememiştir. Ardından, Romanya 

ile Türkiye arasında çıkan savaş sonucu, Sigmund Weinberg’ in yerine yardımcısı 

Fuat Uzkınay getirilmiştir. MOSD, çalışmalarının sona erdiği 1918 yılına dek 

İstanbul’ da ve diğer şehirlerde pek çok belge filmi çekmiştir.2  Weinberg’ in MOSD 

bünyesinde çekimlerine başladığı konulu filmler ise ancak savaş sonrasında 

tamamlanabilmiştir. Türk sinemasındaki ilk konulu filmler, yarı askeri bir kuruluş 

olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından kuruma gelir sağlaması amacıyla 1917’ 

de çekilmiştir. Günümüze ulaşmayan “Pençe” (1917) ve “Casus” (1917) adlı bu 

filmlerin yönetmenliğini Sedat Simavi yapmıştır. 

 

Mondros Ateşkesi’ nin imzalanmasından sonra (30 Ekim 1918), her iki 

cemiyetin de çalışmaları durdurulmuştur. Ancak ellerindeki sinema malzemeleri, 

Malûlîn-i Guzat-i Askerîye Muavenet Cemiyeti (sonraki adıyla Malul Gaziler 

Cemiyeti)’ ne devredilmiştir. Amacı savaşta yaralanmış olan askerlere yardım 

sağlamak olan bu cemiyet, Ahmet Fehim Efendi’ ye çektirttiği “Mürebbiye” filmi ile 

ilk konulu film çalışmasını gerçekleştirmiştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ ın aynı adlı 

romanından uyarlanan film, bir aileye mürebbiye olarak gelen Fransız bir bayanın 

hafifmeşrep davranışlarıyla aileyi karıştırmasını konu almaktadır. İşgal kuvvetleri 

tarafından tepkiyle karşılanan ve Anadolu’ da gösterimi yasaklanan bu film, Türk 

sinema tarihine ilk sansür uygulamasına maruz kalan film olarak geçmiştir. Cemiyet, 

                                                 
2 Bu belgeler günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi Film Arşivi’ nde 
korunmaktadır. 
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Lale Devri’ nde geçen bir aşk hikâyesini anlatan “Binnaz” (1919 \ Ahmet Fehim 

Efendi) ve komedi türündeki “Bican Efendi Vekilharç” (1921 \ Şadi Fikret 

Karagözoğlu) gibi diğer konulu filmlerinin yanı sıra, düşman işgalini protesto için 

düzenlenen Sultanahmet ve Fatih Mitingleri gibi dönemle ilgili önemli olayları da 

filme alarak belgelemiştir.  

 

Bu yıllar (1918–1922), Osmanlı İmparatorluğu’ nun son dönemlerine 

rastlamıştır. Siyasal çalkantılarla, rejim değişiklikleriyle ve savaşlarla geçmekte olan 

bu süre içinde, Osmanlı ekonomisi yabancıların veya azınlıkların elinde 

bulunmuştur. İmparatorluğun içinde bulunduğu bu zor durumun henüz ülkemize yeni 

gelmiş ve gelişme sürecinde olan sinemayı da etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. Bu 

koşullar altında sinema alanında az ürün verilebilmiş ve çekilen filmler sınırlı sinema 

salonu yüzünden imparatorluğun dört bir yanındaki seyirci ile buluşma şansından 

mahrum kalmıştır. Türk sineması gerek estetik gerek ekonomik olarak yeterli 

gelişimi gösterememiştir.  

 

Yenik olarak çıkılan Birinci Dünya Savaşı ve arkasından gelen Kurtuluş 

Savaşı sonrasında ülke harap bir vaziyettedir. Kurtuluş Mücadelesi’ nin zaferle 

sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923’ te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Mustafa 

Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Yeni 

Cumhuriyetin ilk yılarında, Atatürk ve etrafındakiler, ülkeyi çağdaşlaştırma hedefiyle 

aralıksız devrimler gerçekleştirmişlerdir. Bu devrimler sayesinde ülke kısa zamanda 

büyük bir değişim yaşamaya başlamıştır.   

 

Türkiye’ nin ilk özel film yapımevi, sinema salonu işletmeciliği ve film 

ithalciliği ile uğraşan Kemal Bey (Seden) ve Şakir Bey (Seden) tarafından bu 

dönemde kurulmuştur. “Kemal Film” in bu dönemde çektiği filmlerin tamamının 

yönetmenliğini asıl alanı tiyatro olan, ancak Almanya’ da sinema çalışmalarında 

bulunmuş olan Muhsin Ertuğrul yapmıştır. Ancak arka arkaya çekilen “Leblebici 

Horhor” (1923), “Sözde Kızlar” (1923) ve “Kız Kulesinde Bir Facia” (1924) 

filmlerinin başarısızlığının ardından, yaşadığı birtakım ticari sorunlar sonucunda, 

“Kemal Film” uzun bir süre için film yapımcılığından çekilmiştir. 1924 yılında 
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“Kemal Film” in yapımcılıktan çekilmesinden sonra, 1928 yılına dek Türk 

sinemasında film çekilmemiştir. 

 

Cumhuriyet döneminin ekonomi politikasının başlıca eksenlerini sanayi, 

ulaşım ve tarım oluşturmaktadır. 1929’ da patlak veren Büyük Bunalım sonucunda, 

özel sermayeye ağırlık veren dışa açık gelişme stratejisi terk edilerek, devletçi 

sanayileşme benimsenmiştir. Bu, devletin yatırımcı, işletmeci ve denetleyici olarak 

ekonomiye egemen olduğu bir sistemdir. Böylelikle, finansman büyük ölçüde kamu 

kaynaklarından sağlanmıştır. Yabancı özel sermayeye ve dış borçlanmaya 

başvurulmamış, ülke içinde enflasyona yol açmayacak bir para ve maliye politikası 

izlenmiştir.  

 

Bu dönemde sinema salonları işleten ve yurtdışından film ve sinema cihazı 

getiren İpekçi ailesi, sinema yapım işine girme kararı almıştır. “İpek Film” ile 

oluşturduğu ortaklık sonucu, Muhsin Ertuğrul 1923–1938 yılları arasında Türkiye’ 

deki konulu film alanında tek isim olmuştur. Bu yıllarda kısıtlı olan yerli yapım 

olanakları sadece İpekçiler’ in elinde bulunmaktadır. Ayrıca, Muhsin Ertuğrul, 

dönemin tüm oyuncularının bağlı bulunduğu Darülbedayi’ nin başındadır. 

Darülbedayi oyuncuları bu filmlerin seslendirmesinde de çalışmaktadırlar. Bütün bu 

faktörler, dönemin tek bir yönetmen ve tek bir yapımevinin etrafında şekillenmesinde 

etkili olmuştur. “Ankara Postası” (1929) adlı ilk filmin büyük başarısının ardından, 

“İstanbul Sokakları’ nda” (1931) çekilmiştir. Dünyada ilk sesli film örneklerinin yeni 

yeni görüldüğü bu dönemde, İpekçiler’ in daha sesli çekim stüdyosu kurulmamıştır. 

Bu yüzden, bu filmin seslendirme işlemleri yurtdışında yapılmış ve Türk sinema 

tarihine ilk sesli film olarak geçmiştir.  Ancak kısa bir süre içinde Muhsin 

Ertuğrul’un seslendirme işlemlerinin de Türkiye’ de yapılması konusundaki teklifini 

değerlendiren İpekçiler, 1932’ de Nişantaşı’ nda sesli film stüdyosu kurmuşlardır. 

Stüdyo ve laboratuar için gerekli olan alt yapı Almanya’ dan getirilmiştir. “İpek 

Film” in sesli çekim stüdyosunda yapılan ilk filmi “Bir Millet Uyanıyor” (1932) 

olmuştur. Kurtuluş Savaşı’ nı anlatan “Bir Millet Uyanıyor”, ulusal bir konuyu ele 

alması dolayısıyla geniş seyirci kitlelerine ulaşmayı başarabilmiştir.  
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Muhsin Ertuğrul, İpekçiler’ i sinema konusunda yatırım yapmaya teşvik 

ederek, 1943 yılına kadar Türkiye’ deki film teknolojisinin dünyadaki örnekleriyle 

paralel gitmesini sağlamıştır. Ancak, üretilen filmlerin içerikleri genellikle içinde 

bulunduğu dönemin gerçeklerini, ülkenin köklü değişimini ve halkın yaşayış tarzını 

yansıtmak bakımından yetersiz kalmıştır. Bu dönemde Muhsin Ertuğrul’ un çektiği 

“Karım Beni Aldatırsa” (1932), “Söz Bir Allah Bir” (1933), “Cici Berber” (1933), 

“Şehvet Kurbanı” (1940) kentli hikâyeler anlatan vodvil, operet türünden filmler 

olmuştur. Ülkenin küçük bir kesimine hitap eden bu filmler, anlatım, dekor ve oyun 

anlayışı bakımından tiyatrodan uzaklaşamamışlardır. Sinemayı bir tiyatrocu 

anlayışıyla değerlendiren Ertuğrul, sinema hayatında çoğunlukla o sene Darülbedayi’ 

de ne oynanıyorsa yazın aynen onu filme çekmiştir. Bu koşullar altında ortaya çıkan 

sinemadan çok tiyatronun filme alınması olmuştur. 

 

Atatürk’ ün sinemaya karşı ilgili olduğu birçok örnekle karşımıza çıkmıştır. 

Örneğin, Cumhuriyet’ in ilk yıllarında çekilen Kurtuluş Savaşı filmlerinde Türk 

kadınlarının da oynamasını teşvik etmiş, sinema gösterilerinin kadın-erkek bir arada 

yapılmasına önayak olmuştur. Ayrıca halkevlerinde, 1951’ deki kapatılmalarına dek, 

sinema etkinliklerinin yapıldığı bilinmektedir. Cumhuriyet yönetimi, sinemanın 

gücünden ve olanaklarından eğitimde yararlanmanın gereğini kavramış; yurtdışından 

bu amaçla filmler getirtip halkevlerinde gösterilmesini sağlamış; bu filmlerin ve 

gösterici aygıtların getirilmesi için gereken yasal düzenlemeleri de yapmıştır.  

 

Bütün bunlara rağmen, Cumhuriyet’ in kuruluş yıllarında, kültür politikaları 

içinde diğer sanatlara olduğu gibi sinemaya yeterince yer verilmemiştir. 1923–1928 

döneminde gerek ekonomi, gerekse kültür-sanat alanında şahıslar ve kurumlar devlet 

tarafından doğrudan desteklenmiştir. Örneğin, resim, heykel, mimari, müzik gibi 

sanatlarda yetenekli gençleri yurtdışına eğitim almaya gönderen Türkiye 

Cumhuriyeti, sinema konusunda aynı özeni gösterememiştir.  Sinema alanını 

bütünüyle düzenlemeyi amaçlayan önlemler alınıp, yasal düzenlemeler 

yapılmamıştır. Devlet, sinemaya sadece bir eğlence aracı olarak bakmıştır. 1932 

yılında çıkan “Sinema Filmlerinin Kontrolü Hakkında Talimatname” ise Türkiye’ de 
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devlet-sinema ilişkisinin sadece denetleme ya da vergi konuları çerçevesinde var 

olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Atatürk’ ün ölümünden sonra Türkiye yeni bir döneme girmiştir. 11 Kasım 

1938’ de İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olmuştur. 1 Eylül 1939’ da başlayan II. Dünya 

Savaşı’ na Türkiye katılmamasına rağmen büyük bir orduyu silâhaltında tutmak 

zorunda kalmış ve savaş ülke ekonomisi üzerinde sıkıntılara yol açmıştır. İnönü 

döneminin sinemaya olan tutumunun ilk göstergesi ‘Filmlerin ve Film Senaryolarının 

Kontrolüne Dair Nizamname’ nin yayınlanması olmuştur (19 Temmuz 1939). Bu 

yönetmelik sayesinde Türk sineması sansür ile ilk kez tanışmıştır. Bu tarihten sonra 

sansürün ağırlığı her geçen gün artarak devam etmiştir. Çıkarılan tüzüğe göre, 

yabancı filmler, Ankara ve İstanbul’ da kurulacak olan ‘İl Denetleme Komisyonları’ 

nda kontrol edilirken, bu komisyonlarca alınan kararları temyiz etme yetkisine sahip 

olan ‘Merkez Kontrol Komisyonu’ da Türk filmlerini ve senaryolarını 

denetleyecektir.  

 

1939 yılında Türk sinemasında yaklaşık 15 yıl süren Muhsin Ertuğrul dönemi 

kapanmıştır. “Ha-Ka Film” adına Faruk Kenç tarafından çekilen “Taş Parçası” 

(1939), “Muhsin Ertuğrul’ un başına düşen taş” ifadesiyle değerlendirilmiştir3. 

Almanya’ da ve Fransa’ da fotoğrafçılık eğitimi almış olan Faruk Kenç’ in yanı sıra, 

Baha Gelenbevi, Şadan Kamil, Turgut Demirağ gibi başka yönetmenler de sinemaya 

adım atmışlardır. Prof. Sami Şekeroğlu, Türk sinema tarihindeki bu dönüm 

noktasının önemini şu sözlerle vurgulamıştır;   

 
   “Muhsin Ertuğrul’ un hem desteğinin hem engelinin dışında 

sinemacılar ortaya çıkıyor. Ve sinema kaygısı böyle başlıyor. Ortaya 

çıkan yeni sinemacılar, Muhsin Ertuğrul’ dan farklı olarak ‘sinema 

yapmak istiyorum’ diyen kişiler.”4 

 

                                                 
3 Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, Bölüm 2. 
4 Prof. Sami Şekeroğlu ile 11 Aralık 2006 tarihinde yapılan söyleşi notlarından. 
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 Türk sinemasında 1940–1948 yıllarını kapsayan bu ara dönemde, sinemada 

hem tiyatrocular (Kemal Arduman, Mümtaz Ener, Kani Kıpçak, Sami Ayanoğlu, 

Talat Artemel), hem sinemaya heves etmiş girişimciler (Şakir Sırmalı, Vedat Ar, 

Orhon Murat Arıburnu), hem de bu işin ya yurtdışında eğitimini almış veya 

çalışmasını yapmış (Turgut Demirağ, Baha Gelenbevi) kişiler birlikte çalışmışlardır. 

Bu dönemde yaşanan başka bir gelişme ise “İpek Film” in yapımcılığı bırakması ve 

“Ha-Ka Film”, “Ses Film” gibi yapım şirketlerinin kurulmasıdır. 

 

Faruk Kenç’ in Türk sineması’ na getirdiği önemli bir değişiklik filmlerin 

sessiz çekilip sonradan seslendirilmesi olmuştur. Bu dönemde “İpek Film Stüdyosu” 

dışında hiçbir kuruluşta sinema alt yapısı yoktur. Üstelik dönemin oyuncuları da 

Şehir Tiyatroları’ nın kadrosunda çalışmaktadırlar. Şehir Tiyatrolarının başında 

bulunan Muhsin Ertuğrul, bu oyuncuların kendi çektiği filmler dışında başka 

filmlerde oynamalarına izin vermemektedir. “İpek Film” ve Muhsin Ertuğrul’un 

egemenliği yüzünden film çekme koşullarının neredeyse imkânsız olduğu bu yılları, 

Kenç şu sözlerle anlatmıştır; 

 

“Halil Kamil paramı vermeyince stüdyodan (Ha-Ka Film) 

ayrıldım ve dava ettim. Davam devam ediyor, ben de film yapmak 

istiyorum. Fakat stüdyo yok. İpekçilere gittim. Stüdyonuzu kiralar 

mısınız dedim. Hiç unutmam şu cevabı verdiler. Biz düşmanımıza 

silahımızı vermeyiz. Yani beni düşman olarak görüyorlardı.”5  

 

 Faruk Kenç, “Taş Parçası” ve “Yılmaz Ali” adlı filmleri sesli olarak çekmesine 

rağmen sesli film çekme koşullarının zorluğu nedeniyle “Dertli Pınar” (1943) filmini 

sessiz çekmiş ve sonradan seslendirmiştir. Bu yıllarda sinema alanına giren diğer 

sinemacılar da bu yöntemi benimsemişlerdir. Böylelikle oyuncu konusunda daha az 

sorun yaşanmış, filmler daha kısa sürede çekilebilmiş ve daha ucuza mal olmuşlardır. 

1943 yılında sadece iki film yapılmışken bu sayı her sene düzenli olarak artmaya 

başlamıştır: 1944 (2), 1945 (3), 1946 (6), 1947 (12), 1948 (16), 1949 (18). Film 

                                                 
5 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, Bölüm 7. 
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sayısında olduğu kadar yönetmen ve yapımevi sayısında da artış olmuştur. 1939’ da 

7 yeni yönetmen, 1946’ da 6, 1949’ da ise 15 yeni yönetmen sinemaya girmiştir 6. 

Türk sinemasına öncülük edecek olan firmalardan “Halk Film”, “Atlas Film” ve 

“And Film” 1945 yılında, “Duru Film” ve “Erman Film” ise 1946’ da 

kurulmuşlardır. 

 

1939 yılında II. Dünya Savaşının başlamasıyla Sovyet ve Alman sinemaları 

propaganda filmlerine ağırlık vermiştir, Fransa’ da ise film çekimi neredeyse 

durmuştur. Avrupa sinemasında oluşan bu durgunluk nedeniyle, Avrupa üzerinden 

yapılan film ithalatında aksaklıklar oluşmuştur. Bunun sonucunda, Amerikan 

filmlerine yönelen ithalatçılar, filmlerini Avrupa yerine Mısır üzerinden Türkiye’ ye 

getirmeye başlamışlardır. Bu yolla gelen Amerikan filmlerinin yanında Mısır filmleri 

de bulunmuştur. Çoğu şarkılı melodram olan bu filmler halktan büyük ilgi 

görmüşlerdir.  Örneğin, bu dönemde Türkiye’ ye gelen “Aşkın Gözyaşları” 

(Muhammet Kerim / 1938), Şehzadebaşı’ nda gösterildiğinde üç yıldan beri yeni bir 

Türk filmi görmemiş olan izleyicide büyük ilgi uyandırmıştır.  

 

Mısır filmlerine duyulan bu ilgi, önce bu filmlerin Türkçe şarkılarla 

dublajlanmasına, daha sonra da bu filmlere benzer Türk filmleri üretilmesine neden 

olmuştur. Bu ucuz ve küçük bütçeli filmlerin seyirci tarafından beğenilmeleri, pek 

çok girişimcide sinema yoluyla para kazanma umudunu ortaya çıkarmıştır. Bunun da 

etkisiyle 1939’ dan sonra yeni yapımcı ve yönetmenlerin sayısı gün geçtikçe 

artmıştır. Bununla birlikte, bu filmler Türkiye’ de belli bir sinema seyircisi 

potansiyeli oluşmasında ve popüler bir yerli sinemanın doğmasında rol 

oynamışlardır. 

 

1948 yılında Devletin Türk sinemasıyla ilgili ilk olumlu girişimi olan Türk 

filmlerinden alınan vergi oranının %25’ e düşürülmesi gerçekleşmiştir. Belediye 

Gelirleri Kanunu sayesinde yerli yapımlara indirim yapılırken yabancı filmlerden 

                                                 
6 Giovanni SCOGNAMILLO, Türk Sinema Tarihi, 111. 
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alınan rüsum oranı %70’ te kalmıştır. Bu sayede, film sayısında görünen düzenli 

artışa ek olarak Türk sineması yeni bir iş kolu olarak yaygınlaşmaya başlamıştır.  

 

“1948 belediye rüsumlarında yapılan indirimden sonra 

sinema kar getiren bir alan haline geldi. Kısa zamanda 

gerçekleştirilen, ucuza mal edilen filmler yapılmaya başlandı. 

1930–1940 yılları arasında 15 uzun metraj film yapılmışken bu 

1940–1950 yılları arasında 60’ a kadar yükseldi. O yıllarda biri 

kolay ve ucuz işler yapan yönetmenler ve yapımevleri, diğeri 

sinemayı gerek ticari gerek sanat yönünden ciddi bir iş olarak 

kabul eden sinemacılar olmak üzere iki grup gelişmeye başladı.”7  

 

1923 yılında Akşam gazetesinde tefrika roman olarak yayınlanan “Vurun 

Kahpeye” (Halide Edip Adıvar), 1949’ da Ö. Lütfi Akad tarafından filme 

çevrilmiştir. Kurtuluş Savaşı’ nın ilk yıllarında bir kasabada öğretmenlik yapan 

Aliye’ nin düşmana ve düşman yandaşlarına karşı olan direnişini anlatan “Vurun 

Kahpeye”, Türk sinema tarihinde, sinema dilinde başlayan değişimlerin habercisi 

olarak değerlendirilmektedir. Film, ele aldığı ulusal konu ve bu konuya karşı 

gösterdiği duyarlılıkla, Kurtuluş Savaşı’ nın taze anılarını koruyan halk üstünde 

büyük etki yaratmıştır.  

  

                                                 
7 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, Bölüm 7. 
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3. TÜRK SİNEMASININ 1950 – 1960 ARASI GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Tek partili dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’ nin, II. Dünya Savaşı sırasında 

ordunun ihtiyaçlarına destek sağlayabilmek için Merkez Bankası’ na para bastırması 

enflasyon oranını arttırmıştır. Bununla birlikte, toprak ürünlerinin düşük 

fiyatlandırması, toprak mahsulleri vergisinin ve ‘Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’ 

nun yürürlüğe girmesi, büyük toprak sahiplerinde hoşnutsuzluk yaratmıştır. Bu 

sebeplerin yanı sıra savaş sonrasında bir siyasal muhalefet durumu oluşmuştur. 

Dolayısıyla 1942 tarihinden itibaren uygulanan ‘Varlık Vergisi’ nin yarattığı etki de 

savaş sonrası muhalefetin pekişmesini güçlendirmiştir. 

 

ABD Başkanı Truman 12 Mart 1947’ de, varlıkları dış baskı ya da kendi 

sınırları dâhilindeki militan azınlıkların tehdidinde olan ülkelere yardım edeceğini 

bildiren doktrinini açıklamıştır. Bu doktrinin bir uzantısı olarak, Avrupa ülkelerine 

ekonomilerini onarmaları için mali destek veren Marshall Planı öne sürülmüştür.  

 

1946 yılında kurulan Demokrat Parti’ nin seçimlere CHP ile birlikte gitmesi 

sonucu Türkiye Cumhuriyeti’ nin Çok Partili Dönemi başlamıştır. 14 Mayıs 1950 

seçimlerini DP kazanmış, Adnan Menderes başkanlığındaki ilk DP hükümeti 

kurulmuş ve Celal Bayar Türkiye’ nin üçüncü Cumhurbaşkanı seçilmiştir. DP 

iktidarı Türkiye’ de demokrasinin gelişmesi için büyük bir umuttur. 

 

“Demokrat Parti, ülkenin modern tarihinde, desteğini 

serbest bir seçimde dile getirebilmiş çok büyük sayıda gerçek 

taraftara sahip ilk siyasal örgüt olmasından dolayı, Türk 

siyasetinde tamamıyla yeni bir olguydu”18  

 

DP, halkın vergilerden bunaldığı, ekonomik darlık ile sosyal ve siyasal 

baskının kol gezdiği bir dönemde doğmuştur. Yıllardan beri değişmeyen bir sosyal 

ve ekonomik geriliğin içinde bulunan halk, DP’ yi bir ümit kaynağı olarak 
                                                 
18 Erik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye’ nin Tarihi, 316. 
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görmektedir. Parti önderi Menderes, demokratik olmayan bütün yasaları 

kaldıracaklarını ve demokratik olmayan uygulamalara son vereceklerini belirtmiştir. 

 

Demokrat Parti’ nin iktidar olmadan önce Marshall yardımından yola çıkarak 

hazırladığı kalkınma planları, Parti’ nin iktidar olmasından sonra etkisini hızla 

göstermeye başlamıştır. Özellikle elektrik ve yol çalışmaları sinema salonlarının 

sayısının artmasına ve Anadolu’ ya doğru ilerlemesine neden olmuştur. Anadolu’ da 

açılmaya başlayan birçok sinema salonu sayesinde izleyici sayısında da artışlar 

başlamıştır. Üstelik savaş sonrasında, ekonomik anlamda biraz da olsa rahatlayan 

halk yeni eğlence arayışları içine girmiştir. Bu yıllarda en ucuz eğlence aracı olan 

sinema halkın bu beklentisini büyük ölçüde karşılamıştır. Türk sineması ve seyircisi 

arasındaki bağ giderek fark edilir hale gelmeye başlamıştır. Bu bağ ileriki yıllarda 

daha da güçlenecektir. 

 

1950–1960 arasında yapımevi sayısı artmış ve sinemanın anlatım olanaklarını 

geliştiren sinemacılar alana girmeye başlamıştır. Ancak, yapımevi sayısında ve film 

üretimindeki artışa rağmen, yeterli sermaye birikimi yoktur. Bu sebeple sinema 

sektörü 1950’ li yıllarda özellikle artan seyirci ve salon sayısı sayesinde 

rahatlamıştır. 1939’ da Faruk Kenç’ in “Taş Parçası” filmi ile başlattığı ve “geçiş 

dönemi” olarak adlandırılan süreç içerisinde Türk Sineması tiyatronun etkisinden 

uzaklaşmıştır. Bunu takip eden 1950–1960 arasındaki dönemde ise sinema yapmaya 

başlayan Ö. Lütfi Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Memduh Ün gibi isimler Türk 

sinema tarihi içerisinde doğrudan doğruya sinema diliyle kendilerini ifade edebilen 

yeni bir kuşak olarak yer almışlardır. Fakat bu dönemde de geçiş dönemi 

yönetmenleri olarak adlandırılan, Şadan Kamil, Faruk Kenç, Vedat Ar, Aydın 

Arakon, Turgut Demirağ, Şakir Sırmalı gibi isimler film yapımlarını 

sürdürmüşlerdir.  

 

Ülkede yaşanılan siyasi değişimler sinema alanını da etkilemiştir. Hükümet, 

1949’ da kurulmakta olan NATO’ ya alınmayı istemiştir. Çünkü Batı ile 

bütünleşmeye ülkenin bütün sorunlarını çözecek bir yol olarak bakılmıştır. Bu 

birleşmeyi sağlamak için Türkiye, Kore’ ye asker göndererek savaşa katılmıştır. Bu 
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sayede, dış yardım ve borçlarla ekonomik kalkınmayı sağlamak ve NATO’ ya 

üyeliği garantilemek istemişlerdir. Sonuç olarak, ABD’ nin önerisi ile Türkiye 1952’ 

de NATO’ ya üye olmuştur.  

 

1951 yılında başlayan Kore savaşıyla birlikte, Türkiye de bu savaşta yerini 

almıştır. Yaşanan bu durum toplumu ve toplumsal hayatın bir yansıması olan 

sinemayı da etkilemiştir. Sinemacılar bu dönemde Kore Savaşı’ nı konu alan filmler 

çekmişlerdir. Böylece, Kurtuluş Savaşı ve Kore Savaşı filmleri 50’ li yılların başına 

ağırlığını koymuştur. Bu dönemde çekilen “Kore’ de Türk Kahramanları” (Seyfi 

Havaeri \ 1951), “Kore Gazileri” (Seyfi Havaeri \ 1951), “Kore’ de Türk Süngüsü” 

(Vedat Örfi Bengü \ 1951), “Şimal Yıldızı” (Atıf Yılmaz Batıbeki \ 1954), 

“Dokunulmaz Bu Aslana” (Vedat Örfi Bengü \ 1952) gibi filmler milli duyguları ve 

kahramanlık hikâyelerini ön plana çıkarmışlardır. Bununla birlikte, bu dönemde 

tarihi filmlerin de sayısı giderek artmıştır. Bunların arasında, “Barbaros Hayrettin” 

(Baha Gelenbevi \ 1951), “Cem Sultan” (Münir Hayri Egeli \ 1951), “Fato, Ya 

İstiklal Ya Ölüm” (Turgut Demirağ \ 1951), “Lale Devri” (Vedat Ar \ 1951), 

“Sürgün” (Orhon Arıburnu \ 1951), “Üçüncü Selim’ in Gözdesi” (Vedat Ar \ 1951), 

“Vatan İçin” (Aydın Arakon \ 1951), “Vatan ve Namık Kemal” (Talat Artemel, Sami 

Ayanoğlu, Cahide Sonku \ 1951), “Yüzbaşı Tahsin” (Orhon Arıburnu \ 1951) 

filmlerini sayabiliriz. Tarihi filmlerin revaçta olduğu bu dönemde “İstanbul’ un 

Fethi” (Aydın Arakon \ 1951) detaya verdiği önem, kalabalık ve görkemli sahneleri 

ve sinemasal anlatımdaki başarısı ile Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir.   

 

Bu dönemde Demokrat Parti’ nin sürdürdüğü ekonomik politikalar, özellikle 

kentlerde tüketim anlayışında değişmelere yol açmıştır. Ardı ardına çıkarılan 

yasalarla yabancı sermayenin özendirilmesi yoluna gidilmiştir. Tüketime dönük 

toplumsal bir tavır oluşmuş ve bu durum, halkın yaşam biçiminde ve beklentilerinde 

farklılaşmalara neden olmuştur. Bireyler arasındaki ekonomik ayrımlar büyümüş ve 

zengin kesime hitap eden lüks tüketim malları piyasayı ele geçirmiştir. Bu ürünlere 

sahip olmak bir statü simgesi haline gelmiştir. Ne var ki, yabancı mallar, memlekette 

var olan sanayi kuruluşlarını ve imalathaneleri zor durumda bırakmıştır. Çıkmaza 

giren Demokrat Parti iktidarı çözümü dış borca yönelmekte aramıştır. Türkiye 
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ekonomisinde bu şekilde oluşan borç ihtiyacı, onun dışa bağımlı olmasına ve 

bağımlılığın gittikçe artmasına yol açmıştır.  

 

Ortaya çıkan ekonomik bağımlılığı önlemek için kontrollü bir dış ticaret rejimi 

uygulamaya konmuştur. Ekonomi dışa kapanmış ve temelde devlet yatırımlarına 

dayanan bir ithal ikamesi politikası izlenmeye başlamıştır. Buna ek olarak, büyük 

şehirlerde yaşayan çekirdek aileler birbirlerinden koparlarken, kadının iş hayatında 

aktif bir hale gelmesiyle birlikte toplum içindeki konumu güçlenmeye başlamıştır. 

1950–1960 arasında, DP döneminde uygulanan ulaşım çalışmaları sonucunda köy ve 

kasabaların içine kapalı yapıları değişmeye başlamıştır. Yeni ulaşım ağlarıyla 

dışarıya açılan köyler, radyo sayesinde dünya ile bağlantı kurmuşlardır. İyice 

yaygınlaşan radyo köy evlerine kadar girmiş ve etkili bir iletişim aracı haline 

gelmiştir. “Milli Korunma Kanunu” yeniden yürürlüğe konmuştur. Ancak, bunalımın 

aşılamaması, dış ticaret açığının sürmesi ve borçlu olduğumuz ülkelerin de dayatması 

sonucu, 4 Ağustos 1958’ de fiili devalüasyon yapılmıştır. Alınan önlemler sonucunda 

da dış ticaret açığı daralmıştır.  

 

DP’ nin gelişiyle, Türkiye’ nin siyasal ve ekonomik yapısındaki değişimlerin 

yanı sıra toplumsal ve kültürel yapısında da değişimler gözlenmeye başlamıştır. Bu 

dönem, kent ve köylerdeki toplum yapısı belirgin düzeylerde farklılıklar göstermiştir. 

Tarımda makineleşmenin sonuçlarından biri kırsal alanda işsizliğin artması olmuştur. 

Topraksız köylülerin ve tarımdaki yoksulların sayısının artmasıyla köylerini terk 

eden nüfus,  şehirlere göç etmeye başlamıştır. Anadolu’ dan başlayan bu göçle 

birlikte şehirlerin yapısı hızla değişmiştir. Hızla artan nüfus karşısında yeterli alt 

yapıya sahip olmayan büyük şehirlerde göçmenler için yaşam koşulları kolay 

olmamıştır. Şehirli nüfus ile göçmenlerin arasındaki büyük ekonomik farklılıklar 

sonucunda, dertleri, amaçları ve alışkanlıkları birbirinden keskin bir şekilde ayrılan 

bir toplum yapısı ortaya çıkmıştır. Kırsal kesimden göç eden nüfus ‘gecekondu halkı’ 

ve bu nüfusun yerleştiği bölgeler de ‘gecekondu’ olarak adlandırılmaya başlanmıştır.  

 

“Bu halk, bir süre sonra, kendi içinde de farklılaşarak, işçi, 

esnaf ve tüccar gibi farklı sınıflara ayrıldı. Böylece, hem yasadışı 
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toprak yağması, hem plansız kentleşme, Türkiye’ deki büyük 

kentlerdeki yaşamı, dayanılmaz bir noktaya getirdi. Toplumsal 

açıdan ‘köylülükten’ çıkmış ama ‘kentleşememiş’ olan bu nüfus bir 

yandan endüstri içinde iş gücü sağlarken, öte yandan, hizmet 

sektörünün ve ‘marjinal sektör’ denilen, işportacılık, simitçilik, 

ayakkabı boyacılığı gibi işlerin de yaygınlaşmasına yol açtı.”19  

 

Bu dönem Türk romancılığına büyük izler bırakacak yazarlar ilk eserlerini 

vermişlerdir. Bunlardan ilki olan Orhan Kemal, İkinci Dünya Savaşı yıllarında 

tanınmaya başlanmış ve eserlerinde, sıradan insanların yaşamlarına toplumsal bir 

bakış açısıyla yaklaşmıştır. 1950–1960 yılları arasında yayınlanan romanları arasında 

“Cemile” (1952), “Murtaza” (1952), “Bereketli Topraklar Üzerinde” (1954), “Devlet 

Kuşu” (1958), “Vukuat Var” (1958) ve “El Kızı” (1960) sayılabilir. Dönemin bir 

diğer önemli ismi olan Yaşar Kemal de uluslararası bir üne kavuşan ilk romanı “İnce 

Memed” i 1955’ te yayınlamıştır. 1960’ larda önemli eserler veren ve sinemacılar ile 

iyi ilişkiler içinde olan Kemal Tahir’in 1950’ li yıllar içinde dikkat çeken romanları 

arasında “Sağırdere” (1955), “Esir Şehrin İnsanları” (1956) sayılabilir.  

 

İleriki yıllarda sinema alanında gelişen altyapının oluşumları 1950–1960 

yıllarında görülmeye başlanmıştır. Bu yıllar, endüstrileşememiş bir ticari alan olan 

sinemanın el yordamıyla kendi kurallarını oluşturmaya çalıştığı bir dönem olmuştur. 

Lütfi Akad, bu dönemi şu sözlerle anlatmıştır; 

 

“Türk sineması yepyeni bir ülkenin keşfedildiği gibi idi. 

Gerek çalışanlar, gerek sermaye yatıranlar, hemen hemen herkes 

işini yaparak öğreniyordu. Bu araştırmalar sekiz sene devam etti. 

Ondan sonra çalışanlar bir biçim endişesinden kurtulup, muhteva 

                                                 
19 Emre KONGAR, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000’ li Yıllarda Türkiye’ nin 
Toplumsal Yapısı, 152. 
 



 

 

15

endişesine geçtiler. Bütün Türk filmleri dört sene içinde ustasız, 

geleneksiz, kitapsız çalışarak biçim endişesinden kurtuldular.”20  

 

Bu yıllarda sinema piyasası daha oluşmamıştır. Malzeme eksikliği, yabancı 

filmlerin rekabeti, ham film karaborsası sinemayı etkileyen sorunlar arasındadır. 

Bunun yanında sinemacılar Ertuğrul döneminin teknolojik olanaklarına da sahip 

değillerdir. Gerek çekim donanımı gerek çekim sonrası teknik alt yapı bakımından 

Türk sineması dünya standartlarına göre geri kalmıştır. Ham film ithalatına getirilen 

sınırlandırmalar nedeniyle ham madde sıkıntısı bu dönemde kendini ciddi biçimde 

hissettirmiştir. 1958’ deki devalüasyonun doğrudan etkisi ise film ithalatına getirilen 

kotanın da rolüyle bir film karaborsasının oluşmasıdır. Bu koşullarda, bir yandan 

film yapımında sayısal olarak büyük bir artış meydana gelirken, diğer yandan 

filmlerin niteliğinde düşüşler görülmeye başlamıştır. 

 

Ancak,  Ö. Lütfi Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz Batıbeki, Osman Fahir 

Seden, Memduh Ün gibi sinemacıların alana girmesiyle dil ve anlatı açısından yeni 

arayışlar göze çarpmıştır. Farklı türlerde (melodram, bilim-kurgu, korku, popüler 

roman uyarlamaları) filmler yapılmış, çok sesli bir döneme girilmiştir. Muhsin 

Ertuğrul’ un filmlerindeki teatral yapı, sabit kamera kullanımı, abartılı oyunculuk 

yöntemleri terk edilmiştir. Kamera hareket kazanmış ve anlatımı kuvvetlendirmek 

için öykünün içine aktif olarak girmiştir. Alan derinliği, farklı kamera açılarının 

kullanılması, dış çekimler, titiz mizansen çalışmaları, amatör oyuncuların kullanımı 

bu dönemde göze çarpan unsur olmuştur. Gerçek mekânlar daha çok kullanılmaya 

başlanmıştır. Bunun başarılı bir örneğini Osman Faruk Seden’ in yapımcılığını ve 

Lütfi Akad’ ın yönetmenliğini yaptığı “Kanun Namına” (1952) filminde görürüz. 

Polisten kaçmaya çalışan Ayhan Işık, Beyazıt ve Galata arasında geçen takip 

sahnesinde kamyonlara atlar, tramvayların ve gemilerin içinde saklanır.  

 

Türkiye’ nin ilk özel yapım şirketi olan “Kemal Film”, Osman F. Seden’ in 

girişimleriyle yeniden yapımcılığa başlamıştır. Sinemasal anlatım olanaklarını 
                                                 
20 Giovanni SCOGNAMILLO, Türk Sinema Tarihi, 138. 
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geliştirme yollarını arayan Akad, “Kanun Namına” (1952) ile başlattığı süreci, “Altı 

Ölü Var” (1953) , “Öldüren Şehir” (1953), “Beyaz Mendil” (1955), “Yalnızlar 

Rıhtımı” (1959) gibi filmleriyle sürdürmüştür. Yapımcılık ve senaryo yazarlığının 

yanında yönetmenlik de yapan Osman F. Seden, “Düşman Yolları Kesti” (1959) ve 

“Namus Uğruna” a (1960) ile bu dönemi kapatmıştır.  

 

1952’ de Metin Erksan’ ın çektiği “Karanlık Dünya”, sansür olgusunun Türk 

sineması üzerindeki ağırlığını göstermiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu’ nun 

senaryosundan yola çıkan Erksan, Âşık Veysel’ in zorlu yaşam mücadelesini sinema 

perdesine aktarmak istemiştir. Erksan, Veysel’ in doğduğu köy olan Sivralan’ da bir 

seneye yakın kalmıştır. Ancak bu film, 1952’ de sansüre takılmış ve yönetmenin 

yaptığı değişikliklere rağmen 1953’ de gösterime girebilmiştir. Metin Erksan’ ın bu 

yıllarda çektiği “Cingöz Recai” (1954), “Yolpalas Cinayeti” (1955), “Dokuz Dağın 

Efesi” (1958) ve “Şoför Nebahat” (1960) onun ileriki yıllardaki sinemasının 

ipuçlarını vermiştir.  

 

Sinemaya yönetmen yardımcılığı ile başlayan Atıf Yılmaz Batıbeki, ilk filmi 

“Kanlı Feryat” (1951) ın ardından, “Hıçkırık” (1953) ve “Aşk Istıraptı” (1953) gibi 

melodram türünde popüler romanları sinemaya uyarlamıştır. Atıf Yılmaz, ticari 

kaygılar güden filmlerinin yanında “Gelinin Muradı” (1957), “Bu Vatanın 

Çocukları” (1958), “Bir Şoförün Gizli Defteri” (1958), “Alageyik” (1958), 

“Karacaoğlan’ ın Kara Sevdası” (1959) gibi filmleriyle de ustalığını pekiştirmiştir.  

 

Oyunculuk ve yapımcılıktan yönetmenliğe geçen Memduh Ün, melodram 

türünde çektiği filmlerle sinemacılığını geliştirmiştir. Ün, “Yetim Yavrular” (1955), 

“Ana Hasreti” (1956), “Yetim Ömer” (1957) ve “Ayşe’ nin Çilesi” (1958) gibi 

melodramlardan sonra küçük insanların dramlarını ele almıştır. Bu türdeki en başarılı 

filmi 1958 yılında çektiği “Üç Arkadaş” olmuştur. 

 

Melodram türündeki filmler, toplumun her kesiminden seyirciyi çekmeyi 

başarmıştır. Bu türün en önemli temsilcisi ise Muharrem Gürses olmuştur. 

Yönetmenliğe “Zeynep’ in Gözyaşları / Kara Efe” (1952) ile başlayan ve özellikle 
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1955 yılından sonra köy melodramlarıyla isim yapan Muharrem Gürses, 1956 yılında 

tam yedi filmin yönetmenliğini yapmıştır: “Yetimler Ahı” (1955), “Gülmeyen 

Yüzler” (1955), “Yedi Köyün Zeynep’ i” (1956) ve “Vicdan Azabı” (1958).  

 

1950–1960 döneminin bir diğer önemli özelliği ise ilk renkli film 

denemeleridir. 1952’ de yönetmen Ali İpar ve görüntü yönetmeni İlhan Arakon 

“Salgın” filmini çekmişlerdir. Film, 35mm’ ye büyütülmek üzere Amerika’ ya 

yollandığı sırada, sinemaya 6 yıllık bir aradan sonra dönen Muhsin Ertuğrul, “Halıcı 

Kız” ın çekimine başlamıştır. 35mm’ ye çekilen bu film ticari başarısızlığa uğramış 

ve Muhsin Ertuğrul’ un son filmi olmuştur. 1952–1953 yıllarındaki bu iki filmin 

ardından, 1960’ ların sonuna dek Türkiye’ de renkli film tekrar çekilmemiştir.  

 

Bu dönemde filmlerin sonradan seslendirme yöntemi devam etmiştir. 

Yönetmenler ve yapımcılar, senaryodaki karakterlere uygun oyuncular seçmeye 

yönelmişlerdir. Böylece, fiziği ekrana uygun ama diksiyonu yetersiz olabilecek 

kişilerin de sinemada oynama şansları doğmuştur. Bu yıllarda “Yıldız Dergisi” nin 

artist yarışmalarında birinci olanlar sinema filmlerinde görünmeye ve başarılı olmaya 

başlamışlardır. Bunlar arasında, ileriki yıllarda şöhret olan Ayhan Işık, Belgin Doruk 

ve Ekrem Bora’ yı sayabiliriz21. 

 

Bu yıllarda, yönetmenler senaryolarını ya kendileri kaleme almışlar, ya da 

edebiyat dünyasından yazarlarla birlikte yazmışlardır. Örneğin, sinemaya 1941 

yılında oyuncu olarak giren ve 1951’ den itibaren hem yapımcı hem de yönetmen 

olarak çalışan Memduh Ün, 1960’ lı yıllara kadar profesyonel anlamda bir 

senaryocunun bulunmadığını söylemiştir; 

 

“1960’ dan önce, ayrıca senaryocu olan birini 

hatırlamıyorum. Değişik kişiler yazıyordu, Muharrem Gürses gibi, 

Orhan Kemal gibi. Mesela 1951’ de biz kendi çektiğimiz ilk filmde 

                                                 
21 Mesut KARA, Yeşilçam’ da Unutulmayan Yüzler, Ekrem Bora, 39; Mesut KARA, 
Yeşilçam Hatırası, Ayhan Işık, 27;  Yeşilçam Hatırası, Belgin Doruk, 39. 
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Vedat Örfi’ nin getirdiği bir tretmanı geliştirdik. Yani bir 

senaristin değil Vedat Örfi’ nin çalışması idi. Sonradan çektiğimiz 

filmlerde de değişik kişilerin yazdıkları vardı. Özel olarak bir 

senaryocuya gittiğimizi hatırlamıyorum. Çünkü öyle bir şey yoktu. 

Bülent Oran’ lar, Safa Önal’ lar, Erdoğan Tünaş’ lar sahneye tam 

çıkmamışlardı.”22  

 

Yapımcılar, yerli yazarlara senaryo çalışmaları yaptırmalarının haricinde, bu 

kişilerin yapıtlarından da yararlanmışlardır. Bunun nedenleri arasında çok satan 

yapıtları çevirerek seyirci ilgisini garantilemek olduğu kadar özgün konu arama 

sıkıntısından kurtulmak da vardır.23 Bunun en başarılı örneklerinden biri olan “Vurun 

Kahpeye” filminin tüm maliyeti 36.000 TL’ dir ve gösterime girdiği Taksim 

sinemasında 5 hafta oynayarak büyük bir başarı kazanmıştır24. “Vurun Kahpeye” 

filminin yönetmeni Lütfi Akad, bu filmin çekim hikâyesini şöyle anlatmıştır;  

 

“Bir gün Hürrem Erman bir kitap uzattı ‘Bunu oku 

bakalım’ dedi. Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye adlı 

kitabıydı, Sezer Sezin getirmiş. Kitabı okumuştum ama lisenin ilk 

yılları çok gerilerde kalmıştı. Yeniden okudum. Konu birden 

ortamımıza bir ateş topu gibi düştü. Yalnız ben değil, hemen 

hepimiz okuduk. Dramatik kurgusu sinema için uygundu. ”25  

  

1952 yılında yazarlar ve genç yönetmenler “Türk Film Dostları Derneği” ni 

kurmuşlardır. Derneğin kuruluş amacı yeni oluşmaya başlayan sinema endüstrisi ve 

basın arasında sağlıklı bir iletişim kurmaktır. Derneğin kuruluşunu izleyen yıllarda, 

aydınlar arasında sinemaya duyulan ilgi giderek artmıştır ve özellikle gazete ve siyasi 

dergilerde (“Dünya”, “Vatan”, “Devir”, “Demokrat İzmir” vb.) ciddi film eleştirileri 

yapılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda, sinema dergileri de yayın hayatına girmiştir. 

                                                 
22 İbrahim TÜRK, Senaryo Bülent Oran, 151. 
23 Ülkü Erakalın: “Okunmuş, tutulmuş romanı bir de görelim derlerdi seyirciler. O zamanki 
seyirci de o romanın okuru olan halktı zaten.” / A.g.k., 186. 
24 YEDİNCİ SANAT, Yapımcı Hürrem Erman’ la Konuşma, 24.  
25 Lütfi AKAD, Işıkla Karanlık Arasında, 54.  
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Örneğin, 1956 yılında yayın hayatına giren “Sinema Dergisi” nin yazarları arasında 

Nijat Özon ve Halit Refiğ bulunmaktadır. 1959 yılında “Sinema-Tiyatro” ve “Sinema 

59” dergileri, 1960’ da ise “Si-Sa” çıkarılmaya başlanmıştır.  

 

1952–1959 arasında eleştirmen ve yazarlar, yeni sinemacı kuşağıyla sıkı bir 

işbirliği içerisinde olmuşlar ve sinema dilindeki gelişmeleri büyük bir dikkatle 

incelemişlerdir. Bu işbirliğinin örneklerinden bir tanesi de Halit Refiğ’ in evinde 

düzenlenen “Kaliteye Prim Toplantıları” dır26. Bu toplantılarda, o yıllarda henüz 

yönetmenliğe geçmemiş olan Halit Refiğ ile beraber Semih Tuğrul, Tuncan Okan 

gibi eleştirmenler, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Memduh Ün gibi yönetmenler ve 

Galatasaray Sinema Kulübü üyeleri belli aralıklarla toplanıp seçilen bir film üzerine 

tartışmaktadırlar. Bu toplantılarda yer alan yazarlar ve sinemacılar, “Karacaoğlan’ ın 

Kara Sevdası” (1959) (Atıf Yılmaz, Yaşar Kemal, Yılmaz Güney, Halit Refiğ), 

“Düşman Yoları Kesti” (1959) (Tarık Dursun K., Osman Seden) ve “Yalnızlar 

Rıhtımı” (1959) (Atilla İlhan, Lütfi Akad) gibi filmlerde beraber çalışmışlardır.    

 

“Tuncan Okan, Semih Tuğrul, Erdoğan Tokatlı, Sezer 

Tansuğ gibi kişiler Halit Refiğ’in evinde toplanıyorlarmış. Ben 

Halit Refiğ ile ‘Üç Arkadaş’ ı çektikten sonra tanıştım. Bana 

önceleri futbolcudan yönetmen olmuş diye bakanlar, bu filmden 

sonra iyi bir sinemacı olduğuma inandılar. O toplantılara ben de 

katılmaya başladım. O toplantılarda yapılacak filmlerden çok 

yapılmış olan filmler hakkında fikirler konuşulup tartışılıyordu… 

O dönem eleştirmenler, Türk filmlerine pozitif yaklaşmaya 

başlamışlardı. Bu belli bir süre devam etti. Başını Tuncan Okan 

çekiyordu sanırım. Yazılar müspet çıkıyordu ve bu eleştiriler 

filmlerin gişesinde yardımcı oluyordu.”27 

 

 

                                                 
26 İbrahim TÜRK, Halit Refiğ: Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler, 87–88–89. 
27 Memduh Ün ile 6 Mart 2007 tarihinde yapılan söyleşi notlarından. 
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Tür denemeleriyle öne çıkan bu dönemde, Turgut Demirağ’ ın yapımcılığını 

üstlendiği “Drakula İstanbul’ da” (1953), Türk sinemasında ilk korku filmidir, Lütfi 

Akad’ ın “Görünmeyen Adam İstanbul’ da” (1955) filminde ise süperpozeler 

kullanarak etki yaratılmaya çalışılmıştır. Zeki Müren’ in sinemaya başlamasıyla 

Münir Nurettin’ den sonra yeni bir şarkılı filmler dönemi başlamıştır. “Berduş” 

(1957) filminde Feridun Karakaya’ nın canlandırdığı ‘Cilalı İbo’ tiplemesinin seyirci 

tarafından çok beğenilmesi üzerine Türk sinemasında bir seri güldürü dönemi 

açılmıştır. Ayrıca, 1953 yılında ‘I. Türk Film Festivali’ düzenlenmiş, 1954 yılında 

‘Film Teknisyenleri Sendikası’ ve 1956’ da ‘Yerli Film İmalciler Cemiyeti’ 

kurulmuştur. 

 

Demokrat Parti yönetimi, 1950’ den sonra Anayasa’ nın dilini değiştirerek 

Atatürk devrimlerine karşı duran bir politika sergilemiş; okullara din dersi koyarak 

dine karşı olumlu bir bakış açısı gözetmiştir28. Hızla yükselen fiyatlar sabit gelirli 

halkın yaşama düzeyini her yıl giderek kötüleştirmiştir. Artan enflasyona ek olarak 

hükümetin, basın, üniversiteler ve yargıya karşı otoriter tutumu tepkilerle 

karşılanmaktadır. Karşıt grup ve düşünceler dikkate alınmamış, ilerleyen zamanlarda 

ise baskı altında tutulmaya çalışılmıştır.  

 

“Demokrat Parti’nin tek parti düzenine karşı kurulmuş 

olmasına karşın, yöneticiler kendilerini tek parti döneminin 

baskıcı tutumundan kurtaramamışlardır. Davranışlar demokratik 

olmaktan çok, baskıcı eğilimler vurguluyordu… Böylece Demokrat 

Parti, kendisini iktidara getirmiş olan demokrasinin en önemli 

ilkesini, karşıt grup ve görüşlerin yaşama ve gelişme hakkını 

yaraladı”29  

 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Mayıs 1960’ ta Demokrat Parti iktidarını devirerek 

yönetime el koymuştur. Milli Birlik Komitesi, başta Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 
                                                 
28 Bkz. (19), KONGAR, 150–151. 
29 Bkz. (19), KONGAR, 150.  
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Başbakan Adnan Menderes ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan 

olmak üzere Demokrat Parti’ nin ileri gelenlerini ve milletvekillerini tutuklamıştır. 

Türk halkı, 27 Mayıs sabahı saat üçte askeri bir darbe olduğunu radyodan Albay 

Alparslan Türkeş tarafından okunan bildiri yayımlandığında öğrenmiştir. Bildiri 

darbenin yansızlığını önemle vurgulamıştır. Darbenin ertesi günü Cemal Gürsel’ in 

Devlet Başkanı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı olduğu açıklanmıştır.  
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4. TÜRK SİNEMASININ 1960–1970 ARASI GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

 

“Kültür, tarihin, sosyal alışkanlıkların, geleneklerin, 

inançların, doğa koşullarının bir toplumda uzun sürede meydana 

getirdiği ekonomik altyapıyla uyumlu olarak biçimlendirdiği temel 

değer yargıları, bakış açıları, dünya görüşüdür. Başka bir deyişle, 

toplumdaki değer yargılarının bütünüdür.”25  

 

1960’ lar her çeşit siyasal ve toplumsal mesele üzerine canlı bir entelektüel 

tartışmaya sahne olmuştur. Türk sinemasının 1960–1970 arası dönemi darbe ile 

başlamıştır. 1960 darbesi ve ardından yaşanan 1961 Anayasası’ nın kabulü böyle bir 

ortamın oluşmasının sebebidir. 1961 Anayasası hem sol hem sağ için öncekine 

nazaran daha geniş bir siyasal faaliyet yelpazesine izin vermiş olması bakımından, 

eskisinden çok daha fazla liberaldir. Aykırı bulduğu yasaları reddedebilen bağımsız 

bir anayasa mahkemesi getirilmiş, yargı kurumu, üniversiteler ve kitle iletişim 

örgütlerinin tam özerklikleri güvence altına alınmıştır. Yeni dönemle birlikte 

Türkiye’ de yapılan anayasal değişikliklere karşı, sinema filmlerine uygulanan 

denetleme tüzüğü aynı şiddetiyle varlığını sürdürmüştür. Bu uygulama, Türkiye’ de 

yaşanan siyasal ve toplumsal değişimlerle paralellik göstermemektedir. Bu durumun 

sinemaya ve sinemacılara olan etkisi ise senaryoların sansüre takılmasını engellemek 

için sinemacıların oto sansür uygulamak zorunda kalmaları şeklinde açığa çıkmıştır. 

Böylelikle bu dönemde ürün veren sinemacılar izleyici beğenileri sonucunda beliren 

yapımcı istekleri ve devletin sinemaya karşı uyguladığı sansür arasında kalmışlardır. 

Bütün bunlara rağmen, sinemacılar genel anlamda yaratılan özgürlük ortamı 

sayesinde ve kısıtlamaların onlardaki yaratıcılığı ortaya çıkarmasıyla özgün ürünler 

verebilmişlerdir.  

 

15 Ekim 1961 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi en çok oyu toplamasına 

karşın, hiçbir parti tek başına iktidar olabilecek sayıda iskemle kazanamamıştır. 26 
                                                 
25 İsmail CEM, Türkiye’ de Geri Kalmışlığın Tarihi, 473. 
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Ekim’ de yeni Meclis, Cemal Gürsel’ i yeni Cumhurbaşkanı seçmiş; Gürsel, İsmet 

İnönü’ yü başbakanlıkla görevlendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi 

ortak hükümeti 20 Kasım’ da kurulmuştur. Eski yöneticilerden Zorlu, Polatkan ve 

Menderes Eylül 1961’ de idam edilmiştir. Ekim 1965’ te yapılan genel seçimleri 

Adalet Partisi kazanmış ve Başbakanlığı Süleyman Demirel üstlenmiştir. 1961 

Anayasası ile toplumsal olarak yeni bir dönem başlamıştır. Sosyal devlet ilkesini ön 

plana çıkaran anayasa, toplumun bütün katmanlarında bir değişimin başlangıcı 

olmuştur.  

 

1961 Anayasası işçiye grev yapma ve bağımsız sendika kurma hakkını 

sağlamıştır. Vergi reformu, toprak reformu, personel reformu gibi önemli ilkeleri ve 

uygulanmaları mümkün kılacak çerçeveyi getirmiş; çeşitli sosyal hakları güvenceye 

almıştır.26 1960–1961 döneminde tarımda makineleşme artmış, tarımsal üretim 

düşmüş, geçim sıkıntısı, hızlı kentleşme ve nüfus artmıştır. Bütün bu değişimler 

kırsal bölgelerden kentlere olan göç hareketini hızlandırmış ve göç toplumsal bir 

sorun haline gelmiştir. Büyük kentlerde gecekondu mahalleleri gelişmiş ve çoğalmış, 

bu yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar kendilerine özgü yaşam tarzları 

yaratmışlardır. Böylelikle Türk sineması kendisine yeni bir konu daha bulmuştur. 

Türk sinemasında bu dönemden başlayarak göç filmlerine sıkça rastlanmaktadır. ( 

“Gurbet Kuşları” \ Halit Refiğ \ 1964, “Bitmeyen Yol” \ Duygu Sağıroğlu \ 1965, 

“Gelin” \ Lütfi Akad \ 1973, “Düğün” \ Lütfi Akad \ 1973, “Diyet” \ Lütfi Akad \ 

1974 vb. ) 

 

Ülke toplumsal-ekonomik olarak gelişirken toplumdaki sınıf farklılıkları da 

artmaya başlamıştır. Bu durum, sol görüşün güçlenmesi için uygun bir zemin 

olmuştur. 1961 Anayasası’ nın sağladığı haklar işçilerin sendikalaşmasını 

kolaylaştırırken, bir taraftan da gittikçe büyüyen burjuvaziye karşı güçlü bir işçi 

sınıfının doğuş sürecinin başlangıcını oluşturmuştur.  

 

                                                 
26 A.g.k., 368. 
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“1965–1973 arasındaki dönemde, 1960’ tan sonra atılan yeni 

temeller üzerindeki kapitalist gelişmeler, Türk toplumuna ve 

ekonomisine yeni boyutlar kazandırdı. 1960’ larda burjuvazi 

yeterince gelişmiş göründüğünden, işçi sınıfının gelişmesi, 1961 

Anayasası’ nın getirdiği kurumlar yoluyla, devlet eliyle 

desteklendi. Bir başka deyişle, burjuvazinin gelişmesi güçlü bir işçi 

sınıfının ortaya çıkmasına yol açtı. Bu gelişme, Cumhuriyet’ in 

kuruluşundan elli yıl sonra, Türkiye’ nin batı tipi bir sınıflı 

topluma dönüştüğünün belirtisiydi”27  

 

Türkiye İşçi Partisi’ nin 1965 seçimlerinde 14 milletvekilliği kazanması bu 

sürecin bir sonucu olmuştur. Soldaki bu gelişmeler, sağcı grupların tepkileriyle 

karşılaşmıştır. Sağ kanattan gelen tepkiler bir süre sonra somut şiddet olaylarına 

dönüşmüştür. Yaşanan bu gergin ortama 1968’ de üniversite öğrencileri tepki 

göstermişlerdir. Daha önceki yıllarda, yetersiz eğitim olanakları, işsizlik tehlikesi ve 

Batı Avrupa’ daki benzer olaylar sonucunda, üniversite öğrencileri dersleri boykot 

etmeye ve kimi kez de binaları işgale başlamışlardır. 1968 yılına doğru bu eylemler 

giderek siyasal nitelik kazanmıştır. Ardından da sağ ve sol görüşlü öğrenci grupları 

arasındaki çatışmalarda kan dökülmeye başlamıştır.  

 

1960’ larda artan iç göçün yanı sıra, bu yıllarda fazlalaşan dış göç olgusunun da 

ipuçları görülmeye başlamıştır. Duygu Sağıroğlu’ nun 1965’ de çektiği “Bitmeyen 

Yol” filminde Anadolu’ dan göçle gelen insanların günlük hayatlarını devam 

ettirebilme çabalarının ve gecekondu yaşantısının dışında dış göç olgusunun 

oluşumuna rastlanan önemli bir bölüm bulunmaktadır. Filmin sonunda ‘İşçi Bulma 

Kurumu’ nun önünde Almanya’ ya gitmekten bahseden ve pasaport satmaya çalışan 

tipleme, göçün artık Türkiye dışına taştığının da habercisidir.  İç göç zaten yerleşik 

bir olgu halindedir. Göçmenler her tür belediye hizmetinden yoksun gecekondu 

semtlerini kurmuşlardır. Bu semtlerin sakinleri kültürel yaşamda belirgin 

değişikliklerin başlatıcısı olmuşlardır. Diğer yandan başta Almanya olmak üzere 
                                                 
27  Emre KONGAR, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000’ li Yıllarda Türkiye’ nin Toplumsal 
Yapısı, 165. 
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Avrupa ülkelerine çalışmaya gidenlerin memleketleriyle (köy veya kasabaları) 

kurdukları kültürel ilişki zamanla bazı dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Bu 

durum halk arasında ‘Almancı’ tabirinin doğmasıyla sembolleşmiştir. Böylelikle 

Türk Sinemasında dış göç konulu filmler de 1960’ ların sonlarına doğru görülmeye 

başlamıştır. 

 

1950’ lerde edebiyat dünyasına adım atan isimler bu dönemde de önemli 

eserler vermişlerdir. Orhan Kemal “Hanımın Çiftliği” (1961), “Eskici ve Oğulları” 

nın (1962) yanı sıra, köyden kente göçün yaşanmaya başladığı 1950’ li yıllarda 

İstanbul’ un geçirdiği toplumsal değişimi irdelediği “Gurbet Kuşları” (1962) gibi 

eserler vermiştir. Kemal Tahir ise “Bozkırdaki Çekirdek” (1969), “Yorgun Savaşçı” 

(1965), “Devlet Ana” (1968) ve “Kurt Kanunu” (1969) gibi romanlarda tarihsel ve 

toplumsal olaylara değinmiştir. “Yer Demir Gök Bakır” (1963), “Ölmez Otu” (1968) 

ve “Ağrı Dağı Efsanesi” (19709 ile Yaşar Kemal uluslar arası alanda da tanınmıştır. 

Geleneksel Türk mizahından yararlanarak Türkiye’ ye ayna tutan Aziz Nesin 1950’ 

lerde vermeye başladığı eserlerine bu dönemde “Zübük” (1961), “Şimdiki Çocuklar 

Harika” (1967) gibi romanları eklemiştir. 

 

1960’ lı yılların başında bazı önemli edebiyatçılar sinemada ortak çalışmalar 

yapmaya başlamışlardır. Edebiyat sinema işbirliği en yetkin örneklerini bu dönemde 

vermiştir. Bunun ardında edebiyat - özellikle roman - alanında usta isimlerin ortaya 

çıkmasının dışında sinema yönetmenlerinin yeni koşullar altında entelektüel 

arayışlara girmesinin de etkisi olmuştur. Ertem Göreç - Vedat Türkali ortaklığı 

“Otobüs Yolcuları” (1961) ve “Karanlıkta Uyananlar” ı (1964), Kemal Tahir - Halit 

Refiğ ortaklığı “Haremde Dört Kadın” ı (1965) ve Lütfi Akad - Vedat Türkali 

ortaklığı - Orhan Kemal uyarlaması - “Üç Tekerlekli Bisiklet” i (1962) ortaya 

çıkarmıştır. Bu süreçte Metin Erksan edebiyatla olan ilişkisini önemli romanlardan 

uyarladığı filmleriyle ( “Yılanların Öcü” - Fakir Baykurt \ 1962, “Susuz Yaz” - 

Necati Cumalı \ 1964 ) tek başına sürdürmüştür. Atıf Yılmaz da Haldun Taner’ in 

eserinden uyarladığı “Keşanlı Ali Destanı” nı (1964) çekmiştir.  
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1960 sonrasında şekillenen bir üretim ilişkisi film yapımının temel kaynağını 

oluşturmuştur. Bu üretim şekli, ülkemize ve sinemamıza özgü, seyirciye dayalı bir 

ekonomik sistemdir. Dolayısıyla, dışardan başka hiçbir yardım almayan sinema 

sektörünün devamı yalnızca izleyici sayısına bağlıdır. Böylece, Türk sineması 

gücünü halktan alan ve yalnız ona dayanan bir sinema olmuştur.  

 

1960 ihtilali, Türk sinemasına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu değişim 

gerçekçi filmler yapma eğilimi ile kendini göstermiştir. Topluma ve toplumsal 

endişelere ayna tutan, Türk insanının sorunlarına eğilen filmler çekilmeye 

başlanmıştır. Bu dönemde Metin Erksan, Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ, 

Memduh Ün, Osman Seden, Duygu Sağıroğlu, Ertem Göreç, Ertem Eğilmez, Feyzi 

Tuna, Yılmaz Güney, Bilge Olgaç gibi sinemacılar çektikleri filmlerde toplumsal 

sorunlara duyarlılık gösteren ve bu sorunları irdeleyen konuları ele almışlardır. 1960’ 

lı yıllar var olan özgürlük ortamının da etkisiyle aynı zamanda düşünsel tartışmaların 

en yoğun, en heyecanlı yaşandığı yıllar olmuştur. “Toplumsal Gerçekçilik”, “Halk 

Sineması”, “Devrimci Sinema”, “Ulusal Sinema”, “Milli Sinema” gibi kuramlar bu 

dönemde ortaya çıkmıştır. Yine bu zaman diliminde “Film”, “Si-Sa”, “Yeni 

Sinema”, “Sine-Film”, “Sinema 65” gibi sinema dergileri çıkarılmıştır. Kulüpler ve 

festivaller yoğun ve coşkulu bir üretim dönemine girmişlerdir. Sine-İş örneğinde 

olduğu gibi sendikalar kurulmuştur.  

 

Ancak bütün bu kuramsal çalışma ve tartışmalardan daha önce Türk kültür 

hayatı ve Türk sineması için önemli bir gelişme gerçekleşmiştir. O yıllarda İstanbul 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü öğrencisi olan Prof. Sami 

Şekeroğlu, Akademi içinde, öğrencilere yönelik film gösterileri yapmaya başlamıştır. 

Bu gösterilerin Akademi dışında duyulması ve ilgi görmesi üzerine sinema 

alanındaki çalışmalarını, dönemin Akademi Başkanı Prof. Asım Mutlu’ nun izniyle, 

1962’ de “Kulüp Sinema 7” adlı bir öğrenci kulübü kurarak resmileştirmiştir. Bir 

öğrenci kulübü olmasına karşın “Kulüp Sinema 7” nin dönemi içinde sinemamız 

açısından önemli bir işlevi olmuştur. Sinemanın bir sanat dalı olup olmadığının 

tartışıldığı bir dönemde kurulan kulüp, düzenlediği film gösterileri, açıkoturumlar, 

söyleşiler ve sinema yayınları ile sosyal bir sinema ortamı yaratmıştır. Aydınların, 
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öğrencilerin, akademisyenlerin ve sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu sinema 

ortamı, bir fikir arenası niteliği taşımıştır.   

 

“ ‘Kulüp Sinema 7’ Akademi öğrencilerine ve Akademi 

öğrencisi olmayan sinemaseverlere ‘sinema klasiklerini’ ve ‘ticari 

sinemalarda gösterilme olanağı bulamayan filmleri’ göstermek 

amacıyla kurulmuştu. ‘Kulüp Sinema 7’, Türk Sineması’ nda 

yazar, rejisör, prodüktör olarak çalışan kişiler ile; sanatsal, 

sinemasal, bilimsel yakın ilişkiler oluşturdu. ‘Kulüp Sinema 7’ de 

yapılan film gösterileri sonrası sinema olgusu ve sinema sanatı 

üstüne konuşmalar ve tartışmalar yapılırdı. Sami Şekeroğlu’ nun 

başkanlığını yaptığı ‘Kulüp Sinema 7’ nin oluşturduğu ve başlattığı 

bu kuramsal sinema ortamı, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

Üniversiteleri’ nde varolan; sinema-televizyon öğretiminin, 

sinema-tv merkezlerinin, bölümlerinin, fakültelerinin, birimlerinin 

temeli ana kaynağı ve kökenidir.”28 

 

1960 darbesi sonrasında hazırlanan yeni anayasa ve ilerici atmosfer sosyal 

gerçekçiliğin sinemada olgunlaşmasına imkân vermiştir. Gerek kültürel ortamın 

hareketlenmesi gerekse sinemacıların ülkedeki siyasi değişimlerle yakından 

ilgilenmeleri, onları toplumsal sorunların ele alındığı filmler yapmaya itmiştir. Bu 

dönemde melodram, komedi veya macelara tütündeki filmlerin yanı sıra toplumsal 

gerçekçi diye adlandırabileceğimiz ülke sorunlarının yansıtıldığı nitelikli filmler de 

üretilmiştir. Yönetmen Halit Refiğ bunu şöyle açıklamıştır; 

 

 “...1961 Anayasası, yeni kurulan siyasi partiler ve seçimler 

toplumumuzun çeşitli meselelerine değişik görüş açılarından 

bakmaya uygun bir ortam yarattı. 27 Mayıs ertesinin meydana 

getirdiği bu siyasi canlılık sinemada da etkisini göstermekte 

gecikmedi. Zaman zaman “toplumsal gerçekçilik” diye tanımlanan, 

                                                 
28 Metin ERKSAN, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema - Televizyon Merkezi Tarihi, 14. 
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toplumun yapısını, bu yapı içinde çeşitli katlardan insanların 

birbirleriyle münasebetlerini anlatmaya çalışan bir akım doğmasını 

sağladı.”29  

 

Toplumsal gerçekçilik düşüncesinin sinemadaki yansıması, 1960 ihtilali 

sonrasında sinemacıların,  Türk sinemasına özgü ulusal bir yapı oluşturmak için 

verilen çaba şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu düşünce bu dönemde film çekmiş olan 

sinemacıların filmlerinde kendisini göstermiştir.  Bu filmlerden bazıları kent 

merkezlidir ve darbenin sosyal etkilerini en yoğun olarak hisseden şehir insanlarının 

hikâyelerini anlatmışlardır. İstanbul’ a göçün yol açtığı aile dramları üzerinde duran 

“Gurbet Kuşları” ( Halit Refiğ \ 1964), bu tür filmler arasında öne çıkan belirgin bir 

örnektir. Bazı filmlerde ise, “köy gerçekçiliği” nin ana konu olarak ele alındığı 

görülmüştür, “Yılanların Öcü” ( Metin Erksan \ 1962), “Susuz Yaz” (Metin Erksan \ 

1963) vb. Böyle bir yaklaşımla çekilen filmlerde ana konu ne olursa olsun, dönemin 

sosyo-politik durumu bir fon olarak yer almakta, asıl hikâye bu fonun üzerine 

yerleştirilerek anlatmaktadır.  

 

1965’ te Halit Refiğ’ in çektiği “Haremde Dört Kadın” filminde Osmanlı 

İmparatorluğu’ nun dönemleri sinemaya aktarılmıştır. Ancak Refiğ bu dönemleri ele 

alırken konakta yaşayan insanları sembol olarak kullanmıştır. Filimde özellikle 

Jöntürkler ve Osmanlı İmparatorluğu’ nun çöküş dönemleri ele alınmıştır. Prof. Sami 

Şekeroğlu’ nun bu konu ile ilgili görüşü ise şu şekildedir; 

 

“İktidarsız Paşa, iktidarsız devleti; sevici kadınlar, kendi 

kendilerine yeten, kendi yağıyla kavrulan halkı; filmde sözü edilen 

ama görünmeyen Nizamettin Paşa, işbirlikçiyi; namuslu ama 

yanlışa koşulmuş genç yeğen Cemal, devrimciyi bize 

sembolleştirir.”30  

 

                                                 
29 Halit REFİĞ, Ulusal Sinema Kavgası, 24. 
30 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Film Arşivi Senaryo Dizisi, Haremde Dört 
Kadın. 
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  Bu dönemde toplumsal sorunlara eğilen filmlerden bazıları şunlardır; Metin 

Erksan’ dan “Gecelerin Ötesi” (1960), “Yılanların Öcü” (1962), “Susuz Yaz” (1963), 

“Suçlular Aramızda (1964) ve “Acı Hayat” (1962); Halit Refiğ’ den “Şehirdeki 

Yabancı” (1963), “Şafak Bekçileri” (1963), “Gurbet Kuşları” (1964); Ertem 

Göreç’ten “Otobüs Yolcuları” (1961), “Karanlıkta Uyananlar” (1965); Duygu 

Sağıroğlu’ dan “Bitmeyen Yol” (1965), “Ben Öldükçe Yaşarım” (1965); Memduh 

Ün’ den “Üç Arkadaş” (1958), “Kırık Çanaklar” (1960) ve  Atıf Yılmaz’ dan 

“Suçlu” (1960), “Yarın Bizimdir” (1964),  “Murad’ ın Türküsü” (1965). 

 

1965 seçimlerinde Adalet Partisi galip gelmiştir. Bu dönemdeki hükümet 

politikaları Demokrat Parti döneminin politikalarının devamı niteliğindedir. Seçim 

sonuçları, toplumun birçok kesimini büyük düş kırıklığına uğratmıştır. Bu konu 

hakkında Vedat Türkali’ nin görüşleri ise şu şekildedir;  

 

“Aslında 1965’ de AP iktidarıyla birlikte bu ‘toplumsal 

gerçekçilik’ eğiliminin duralaması, bir çeşit yazgıydı. Kaçınılmaz 

birşeydi bu; sinema bundan çok kötü etkilendi ve sansür daha bir 

haşmetiyle üstümüze çöktü. Sansür bizde hep bir ‘neden’ gibi 

saldırıya uğramıştır, yanlışlık buradan gelir, sansür ‘sonuç’tur. 

Sansür bizim sosyo-ekonomik yapımızın bir sonucudur ve bu yapı 

değişmedikçe de bu değişmez.”31  

 

Türk sinemasındaki niteliksel değişime rağmen sinemacılar ve eleştirmenler 

arasında henüz kurulmaya başlayan yakın ilişki kopma noktasına gelmiştir. Bu 

yıllarda sinemaya yön vereceğini, sinema kültürünü ve bilimini yaymak istediğini 

iddia eden bazı kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bunların arasında en etkin olan 

“Sinematek Derneği”, 1965 yılında Onat Kutlar ve Şakir Eczacıbaşı önderliğinde 

kurulmuştur. Bu dernek, “Yeni Sinema” adındaki yayın organı aracılığıyla “sanat 

sineması” oluşturulmasını ve sinema kültürünün yayılması amacıyla özellikle 

Avrupa sinemasını örnek alan ve Türk sinemasını dışlayan bir eğilimi savunmuştur. 

                                                 
31 YEDİNCİ SANAT, Senaryocu – Yönetmen Vedat Türkali ile Konuşma, 38. 
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İlk sayısından itibaren Türk sinemasına getirdiği ağır eleştirilerle dikkati çeken “Yeni 

Sinema” dergisi, Türk sinemasının önemli ürünler verdiği, sinema-devlet ilişkilerinin 

kurulmaya çalışıldığı bu dönemde, Türk sineması üzerinde olumsuz etkiler 

yaratmıştır. Örneğin, bu dergide yazan eleştirmenlerden Ali Gevgilili, bir yazısında 

Türk sinemasını şu sözlerle yargılamıştır;  

 

 “Türk sineması çağdaş sinemadan uzaktır, zira; modern 

sinemanın en büyük niteliği, kendisini çağdaş bir yorumla, kendi 

özel duyarlığı, havası ve formuyla ortaya koyabilmesidir. Bu bütün 

maddesel kaygıların ötesinde bir sanat sorunudur. Türk sineması ne 

içerik ne de biçim bakımından bu sorunlara kendi karşılıklarını 

daha bulamamıştır. Türk sineması henüz toplumun hiçbir kesitinin 

gerçek bir yansımasını verememiştir. Toplumun genel bir 

panoramasını, onun mitosları ve diliyle ortaya koymaktan yoksun 

olan Türk sineması, zevksiz bir tekrara mahkûm olmuştur. Türk 

sineması sosyal ve politik yönlerden ilgi çekemediği gibi, insancıl bir 

dramı, örneğin bir aşk serüvenini bile derinlemesine işleyip 

anlatabilmekten uzaktır.”32 

 

1960 sonlarına doğru yaşanan film enflasyonu, ülkenin aydın kesiminin yapılan 

filmleri küçümsemesiyle sonuçlanmıştır. Eleştirmenler, ‘Yeşilçam Sineması’ diye 

niteledikleri bu filmleri, kültürden yoksun olmakla suçlamış, Yeşilçam’ a toptan 

karşı çıkarak iyi sinemanın yapılabileceğini savunmuşlardır. Tamamen yıkılan 

Yeşilçam yerine de devrimci, ilerici bir sinema düzeninin konması gerektiğini 

savunmuşlardır. Bu yeni düzen içinde çekilecek filmlere örnek olarak da Batılı 

filmleri göstermişlerdir. Genel olarak Sinematek, birtakım burjuva aydınlarının 

‘sanat’ niteliği üstün basan filmler görme isteklerini karşılamıştır. Önceleri çok 

sayıda üyeye ve geniş imkânlara sahip olan Sinematek Derneği, 1970 ortalarında 

etkinliğini yitirmiş ve daha sonra da kapanmıştır. Sinematek Derneği’ nin kurucu 

                                                 
32 Ali GEVGİLİLİ, Çağdaş Sinema Karşısında Türk Sineması, 13–18. 
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üyesi ve destekçisi olan Nijat Özön, 1969 yılında Sinematek’ in geldiği noktayı şu 

sözlerle özetlemiştir;  

 

“Sinematek Derneği kuruluş amacından tümüyle saparak 

beşinci çalışma yılına da bir sinema derneği olarak girmektedir. 

Dört yılda yapılan sinematek çalışmalarıysa bir yasak savmadan 

öteye geçememiştir. Sinema Derneği çalışmalarından arta kalan 

vakit ve olanaklar içinde yapılan bu çalışmalar sonunda toplanan 

Türk filmlerinin, belgelerin sayısı çok yetersizdir. Türk sineması 

ile ilgili yayın hiç yoktur. Üstelik bu arada kamuoyuna, resmi 

makamlara, sinemacılara Sinematek’ in yararı ve gereğinin 

benimsetilmesi için yeterli çalışmalar yapılması şöyle dursun, 

Sinematek bunu kendi üyelerine bile benimsetememiş, ilerisi için 

çok güçlükler doğuracak bir kavram karışıklığına yol açmıştır.”33 

 

  Eleştirmen kesim tarafından, Türk sineması, sanki ülke gerçeklerinden kopuk, 

salt kendi yapısı içinde hareket eden tek yönlü bir sektörmüş gibi suçlanmıştır. 

Hâlbuki Türk sineması, ülkenin gerçeklerinin bir yansımasıdır. Eleştirmen kesim, 

diğer Türk sanatlarından (tiyatro, resim, mimari, heykel, edebiyat) ülke gerçeklerinin 

önünde olmasını beklememesine rağmen sinemadan bu hep beklenmiştir. 

Eleştirmenlerin en büyük yanılgısı, Türk sinemasının ilerici, nitelikli filmlerine de 

sahip çıkmamasıdır. Türk sinemasının önemli senaristlerinden Vedat Türkali bu 

dönemi şöyle yorumlamıştır: 

 

“...dernek ile sinemacıların kavgası, Yeşilçam’ ı basında ve 

birçok yerlerde etkin olan aydın desteğinden yoksun etti. Bir 

zamanlar Tuncan Okan, Giovanni Scognamillo, Tanju Akerson, Ali 

Gevgilili vb. gibi birçok kişiler gerçekten Türk filmleri üstüne 

                                                 
33 Nijat ÖZÖN, Sinematek Yol Ayrımında, 53.  
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yazılar yazdılar, Türk sinemasına etki-tepki içerisinde bir takım 

şeyler getirdiler. 1965’ e kadar bu gerçekten oldu.” 34 

 

Eleştirmenlerin Türk sinemasına karşı oluşturdukları bu olumsuz tutumlarına 

tepki olarak “Halk Sineması” ve “Ulusal Sinema” gibi sinema kuramlarından 

bahsedilmeye başlanmıştır. “Halk Sineması” ifadesinin kullanımı 1958–1960 yılları 

arasında çekilen, halkın sevdiği ve bir bağ kurabildiği hikâyeleri işleyen ve yıldız 

sistemine dayanan filmler ile yerleşik bir hal almaya başlamıştır. Refiğ’ in anlayışına 

göre, “halk sineması” Türk film endüstrisine özgü finansal mantığın 

kabullenilmesidir. Türk sineması, yabancı sermaye, burjuvazi ya da devlet tarafından 

kurulmamıştır. Bu yüzden de ne emperyalist, ne burjuva ne de devletçi bir sinemadır. 

Türk sineması halkın film seyretme ihtiyacından doğmuştur. Bu yüzden de halkın 

“film seyretme ihtiyaçlarına” göre film yapması zorunludur. Türk sinemasının 

sermayesi, “bono” sistemi denen, film dağıtımcıları ve salon sahiplerinin filme 

önceden kredi vererek finansman sağladıkları ticari bir oluşumdur. Böylelikle, filmin 

yapımı için gereken sermaye doğrudan seyirci beğenileri ile sınırlandırılır. Halk 

sineması, Refiğ’ e göre, yıldız kişilikleri nedeniyle kalıplaşmış hikâyeler kullanması 

ve dış tesirlerden etkilenmesi sonucu ulusal özelliklerin kaybolmasına yol açmıştır.35  

 

Ulusal Sinema düşüncesi ise batı kaynaklı sinemaya bir tepki olarak 

doğmuştur. Ulusal Sinema, Türk toplumunun, Batılı toplumlardan farklı kılan temel 

özellikler olduğu düşüncesini savunmaktadır. Kendine özgü olanı bulma çabasıyla 

oluşan bu düşüncede, Kemal Tahir’ in romanları ve fikirleri etkili olmuştur. Ulusal 

Sinema düşüncesinin 1960–1975 yıllarında etkin olarak görüldüğü filmlerdeki 

karakterler, toplum yapısıyla ve toplumsal sorunlarla örtüşür şekilde ele 

alınmışlardır. Bu karakterler, toplumsal statüleri ne olursa olsun Türk insanının genel 

karakteristik özelliklerini taşımışlardır.  

 

Bu dönemde Prof. Sami Şekeroğlu, Türk sinemacıları ile yakın bir işbirliği 

içine girmiştir. “Türk sineması iyi ve kötü ürünleriyle birlikte bizim sinemamızdır. 
                                                 
34 Bkz. (31), Yedinci Sanat, 44. 
35 Bkz. (29), REFİĞ, 87–88. 
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Ve gelişiminin ancak ve ancak bu sinemaya sahip çıkmakla mümkün olacaktır”36 

görüşü doğrultusunda, Türk sinemasına sürekli destek olmuştur. Bu sebeple bu 

gelişim süreci, sinema ortamında çalkantıların yaşandığı bu dönemde, Türk Sinema 

Tarihi açısından önemlidir. Kurucusu ve yöneticisi olduğu “Klüp Sinema 7” yi, 

sinema eserlerini toplama, restorasyonunu yapma ve arşivleme çalışmalarına paralel 

olarak 1967’ de “Türk Film Arşivi” ne dönüştürmüş ve 1969’ da tüm mal varlığı ile 

Akademi’ ye devretmiştir. Bu çaba sonucunda da Türk sineması’ nın ürünleri 

günümüze ulaşmıştır. Ülkemizin ilk film arşivini ve müzesini kuran, sinema 

eğitimini başlatan Prof. Sami Şekeroğlu, dünya standartlarındaki sinema teknolojisini 

ülkemize getirmesi bakımından da önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Bütün 

dünyada sayılı arşivlerden biri olmasının yanında, 1975’ te “Sinema - Tv Enstitüsü” 

ne dönüşen bu yapı, Türk sinemasının önemli isimlerinin eğitim verdiği, bir bilim, 

sanat ve kültür kurumu olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

 

 1960 ‘ lı yıllar yalnızca film üretimi ve sinema kuramları açısından değil, 

sinema üzerine düşünme, sinemanın düşünsel yanı ile ilgilenme, sinema üzerine 

kurumlar oluşturma açısından da altın çağ olmuştur. Bunun yanı sıra, Türk filmleri, 

Berlin, Edinbourgh, Locarno, Karlovy-Vary ve Moskova gibi festivallere katılmaya 

ve önemli ödüller kazanmaya başlamışlardır. Bunların içinden en önemlisi, Metin 

Erksan’ ın “Susuz Yaz” (1964) filmidir. “Susuz Yaz”, 1964 Uluslararası Berlin Film 

Festivali’ nde en iyi film ödülünü kazanmıştır. 

 

 

Bu dönem sansür olgusu giderek sertleşmeye devam etmiştir. Metin Erksan 

“Yılanların Öcü” (1962) filmiyle bir kez daha sansüre takılmıştır. Film, Çankaya 

Köşkü’ nde dönemin Cumhurbaşkanı tarafından izlendikten sonra gösterimine izin 

verilmiştir. Yine aynı dönemde Duygu Sağıroğlu’ nun ilk filmi olan “Bitmeyen Yol” 

(1965) sansür olgusu ile karşı karşıya kalmıştır. 1966 yılında da Lütfi Akad’ ın 

“Hudutların Kanunu” filmi sansürce yasaklanmış ve ancak bir yıl sonra gösterime 

girebilmiştir.  

                                                 
36 Prof. Sami Şekeroğlu ile 16 Mart 2006 tarihinde yapılan söyleşi notlarından. 
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Bu yıllarda yapımevi sayısında bir artış görülmüştür. Bunun ana etkeni, 

sinemayı kazançlı bir iş kolu olarak gören insanların yapımcılığa girişmeleridir. 

Yapımcı sayılarının artmasıyla çoğalan dar bütçeli filmler bir enflasyon 

doğurmuştur. Bu enflasyonun içinde doğru kaygılarla çekilen filmler olduğu kadar, 

halkın beğenilerini suistimal eden filmler de bulunmuştur. Filmler yapım 

harcamalarından kısmak için iç içe çekilmeye başlanmıştır. Yapımcılar bu yolla hem 

film sayısını hem de filmden elde edilen karı arttırmayı hedeflemişlerdir. Yıl sonuna 

doğru ise amortisman filmleri çekilmiştir.37 Filmlerin sayısının gittikçe arttığı bu 

dönemde belli furyalar ( ‘zengin kız - fakir oğlan’, fakir kız - zengin oğlan’, 

‘mahşerde kavuşan sevgililer’, ‘iyi yürekli fabrikatör’) doğarak Türk sinemasına 

yerleşmiştir. Başarılı olan filmlerin tekrarlanmasından oluşan furyalar seyirci 

beğenilerini sömüren bir çark halini almıştır. Seyircinin ilgisini çeken bir türün 

taklidi kuşkusuz orijinaliyle aynı seviyeyi yakalayamamıştır. Böylece her yeni furya 

kısa ömürlü olmuş ve yerini bir yenisine bırakmıştır. Örneğin, Nejat Saydam’ ın 

‘Küçük Hanımefendi’ (1961) filmi Belgin Doruk’ un ününü artırırken, bu tarz 

‘hanımefendi - beyefendi’ li filmlerin bir diziye dönüşmesine yol açmıştır ( “Küçük 

Hanım’ ın Şöförü” \ 1962), “Küçük Hanımın Kısmeti” \ 1962, “Küçük Hanım 

Avrupa’ da” \ 1962). Yine bu dönemde Zeynep Değirmencioğlu’ nun oynadığı 

“Ayşecik” (1960 ) filmi serisinin başarısı çocuk kahramanlı filmler dönemini 

başlatmıştır. Bu süreç Parla Şenol, İlker İnanoğlu, Sezer İnanoğlu, Menderes Utku ve 

son olarak da Gülşah Koçyiğit’ i içine alarak uzun yılar süren bir diziye 

dönüşmüştür. Oluşan bu tekrar filmleri ile ilgili olarak Bülent Oran, işletmecilerin 

verdiği bilgilere bakarak hangi tür filmin çekileceğine karar verildiğini şu ifadelerle 

anlatmıştır; 

 

 “...iki senedir çocuk filmi yok, bir tane çocuk filmi yaparsak 

tutar dersin, tutar. Yahut efe filmi yok on senedir, yaparsın tutar. 

Ondan sonra tuttuğu zaman on tane yaparlar arka arkaya, dokuzu 

yatar. Yani bıkkınlık getirene kadar onu yaparlar sonra başka şeye 
                                                 
37 “Amortisman filmi” ayrıntılı olarak ‘Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı’ bölümünde 
anlatılmaktadır. 
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geçerler. Onların ilkini bulmak önemli. Bir şeyin zamanını kollayıp 

gerektiği zaman ilk patlatan iyi kazanır.”38  

 

Türk sinemasının bu dönemde artan film sayısı ile birlikte yaşadığı bir diğer 

sorun ise özgün konu sıkıntısıdır. Yapımcılar, konu sıkıntısından kurtulmanın en 

kolay yolunun yeniden çevrimlerden ve yabancı filmleri yerlileştirmekten geçtiğine 

inanmışlardır. Böylelikle kullanılan ve tutan bir film bazen tamamıyla aynen 

çevrilmiş, bazen adlar, cinsiyetler değiştirilerek çekilmiştir. Örneğin, Bülent Oran’ ın 

senaryosunu yazdığı “Yıldızların Altında” (1965) filmi, 1964’ te çekilen Türkan 

Şoray ve Cüneyt Arkın’ ın başrollerini paylaştıkları “Gözleri Ömre Bedel” filminin 

yeniden çekimidir. İlk filmdeki konuyu aynen tekrarlayan Oran, ikinci filmde Türkan 

Şoray’ ın rolünü erkeğe vermiş ve erkeğin rolünü de Hülya Koçyiğit oynamıştır. 

Konu sıkıntısını aşmanın bir başka yolu da adaptasyonlara başvurmaktır. Bu yerli ve 

yabancı edebiyat romanlarına başvurmak olabileceği gibi yabancı filmleri 

yerlileştirmek de olabiliyordu. Bu üretim tarzı, filmlere sanatsal açıdan pek bir şey 

katmazken piyasa taleplerini karşılamak açısından büyük başarı sağlamıştır. 

 

Bu dönemde film sayısının giderek artmasıyla doğan film enflasyonu ‘altın 

çağ” olarak adlandırılan zaman diliminin sonunu getirecek nedenlerden biri 

olmuştur. Salonlardan gelen talepleri karşılamak zorunluluğunda olan sinemacıların 

genellikle yaptıkları filme ayırdıkları zaman giderek azalmaya, gösterdikleri özen de 

kaybolmaya başlamıştır. Filmlerin estetik ve teknik yeterlilikleri giderek göz ardı 

edilmiştir. Zaten böylesi hızlı bir üretim çarkının içindeki bir sinemacının ayakta 

kalabilmesi için başka çaresi de yoktur. Türkiye’ nin sahip olduğu teknolojik altyapı, 

ne nicelik ne de nitelik olarak üretim enflasyonunu gerektiği gibi karşılayabilecek 

kapasiteye sahip değildir. Bu sorunlar renkli film üretimine geçilmesiyle artan 

maliyet sonucunda iyice belirginleşmiştir.  

 

1968’ den sonra renkli film yapımına başlanması Türk Sinema Tarihi için 

önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra sinemacılar renkleri doğru 

                                                 
38 İbrahim TÜRK, Senaryo Bülent Oran, 165. 
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kullanmak, estetik bir bütünlük yakalamaya çalışmak gibi sıkıntılar yaşamaya 

başlamışlardır. İlk renkli film 1953’ te yapılmış olmasına rağmen, renkli filmin Türk 

sinemasında yaygınlaşması uzun bir süre almıştır. 1960’ ların ortalarında düzenli 

olarak renkli film yapımına başlanmış, ancak bir yılda çekilen toplam renkli film 

sayısı ilk kez siyah beyaz film sayısını 1971’ de geçebilmiştir.39 Renkli filme geçişin 

ilk ve önemli sonucu film maliyetlerinin artması ve filmlerdeki görüntü kalitesinin ve 

sinemasal estetik düzeyinin düşmesi olmuştur. Renkli filmde siyah beyazdaki 

kalitenin tutturulamaması teknik eleman ve alt yapının yetersiz olmasından 

kaynaklanmıştır. Bunun sonucunda da ortaya çıkan filmlerin görüntü kalitesi 

düşmeye başlamıştır. Ayrıca film laboratuarlarının sahip oldukları aygıtlar da renkli 

filmin gereklerine göre yenilenememiştir. Renkli yıkama ve baskı işlemlerini bilen 

teknik eleman hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Kimyasal ham maddelerin 

ithalindeki güçlükler ve maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle bayatlamış banyolar 

uzun süre kullanılmaktadır.  

 

1960’ lı yıllardaki film enflasyonu, senaryo yazarlarını da etkilemiştir. Bülent 

Oran, Safa Önal, Erdoğan Tünaş artan film sayısına yetişebilmek için kısıtlı zaman 

içinde benzer öyküleri tekrarlamışlardır. Bu dönemin önemli senaryo yazarlarından 

Bülent Oran, şehirde geçen aşk öykülerinden, maceralara ortalama seyirciyi 

düşünerek senaryolar yazmıştır. Film enflasyonu, Bülent Oran’ a aynı anda iki filmin 

senaryosunu yazdırdığı gibi, çekilmekte olan filme senaryo yetiştirmesi de zaman 

zaman gerekmiştir. Film bütçesi içinde senaryoya ayrılan pay %3 olmuştur. 

Böylelikle senariste bir yandan maddi anlamda haksızlık yapılırken, diğer yandan 

kısa sürede benzer senaryolara istenerek yaratıcılık anlamında da kısıtlamalar 

yapılmaktadır.40  

 

Adalet Partisi hükümetinin siyasal çizgisine uygun olarak 1965’ te dini filmler 

dönemi başlamıştır. “Milli Sinema” olarak adlandırılan bu filmler, İslami değerlerin 

toplum ve birey hayatındaki yerini ve önemini vurgulamayı amaçlamışlardır. 

                                                 
39 Tahir Alper ÇAĞLAYAN, Türk Sinemasında Seyirci - Sinema Etkileşimi ve Seyirci 
Profili, 97.   
40 Bkz. (38), TÜRK, 155. 



 

 

37

Yeşilçam’ ın anlatım kalıplarını kullanarak aile seyircisini yakalamaya çalışan “Milli 

Sinema” nın öne çıkan ismi ise Yücel Çakmaklı’ dır. Bülent Oran’ ın senaryolarını 

yazdığı, bu akımın başlangıcı olarak kabul edilen “Birleşen Yollar” (1970), “Çile” 

(1972), “Zehra” (1972), “Oğlum Osman” (1973), “Diriliş” (1974), “Garip Kuş” 

(1974) filmleri seyirci tarafından kabul görmüşlerdir. Ayrıca bu tür filmler, sinemaya 

gitme alışkanlığı olmayan muhafazakâr kesimin de sinemaya gitmesini sağlamıştır. 

 

Bu dönemin diğer önemli olayları arasında şunlar sıralanabilir; 1963’ te Türk 

Film Prodüktörleri Cemiyeti’nin iki önemli toplantısı yapılmış, yapımcılar ile 

oyuncular arasında anlaşmazlıklar doğmuştur. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

(TRT) kanunu yayınlanmıştır. 1964 yılında bugün de varlığını sürdürmekte olan en 

eski ulusal film festivali olan Antalya Film Festivali başlamış, “Gurbet Kuşları” ilk 

festivalin galibi olmuştur. Lütfi Akad, “Sırat Köprüsü” (1966) adlı filmiyle Türk 

sinemasında ilk kez geniş perde (cinemaskop) sistemini uygulamıştır. 1963’ te büyük 

başarı yakalayan ve bir dizi filme konu olan Sadri Alışık’ ın ‘Turist Ömer’ tipi Hulki 

Saner’ in yönetimiyle seyirciyle buluşmuştur. 1964’ te Ertem Göreç - Vedat Türkali 

ikilisi Türk sinemasında ilk kez emekçi ve grev sorunlarını konu alan “Karanlıkta 

Uyananlar” ı çekmiştir. 1966’ da Osman Seden, Reşat Nuri Güntekin’ in “Çalıkuşu” 

filmini iki bölümlü bir film halinde çekmiştir. İleriki yıllarda televizyona da 

uyarlanacak olan bu film, halk tarafından çok beğenilmiştir. 1970 yılında Türk 

sinemasının kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç, Kerim Korcan’ dan uyarlanan 

“Linç” adlı filmini çekmiştir. 1950’ li yıllarda doğan ham film karaborsası bu dönem 

de sektörün temel sıkıntılarının başında yer almıştır. Özellikle 1970 devalüasyonu ve 

70’ lerin ortalarında başlayan döviz sıkıntısı yapımcıları zora sokmuştur. Az sayıda 

film üreten küçük şirketlerin kotaya alınan ham film ithalinde gerekli koşulları yerine 

getirmemesi sonucu ham film karaborsası hızla genişlemiştir. 
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4.1.   TÜRK SİNEMASININ EKONOMİK YAPISI 

 

Sinema, diğer sanatlardan farklı olarak hedef kitlesi toplumun büyük bir 

kesimidir ve ekonomi, teknoloji, endüstri ile sıkı bir bağı vardır. Bir filmin tasarım 

aşamasından yapımına, dağıtımından gösterimine kadar geçirmek zorunda olduğu 

bütün süreçler için gerekli ihtiyaç ve giderlerinin sağlanması, sinemayı teknoloji ve 

ekonomi ile ilişkilendirmiştir. Üretim ve tüketim süreçlerinin paraya ve teknolojiye 

dayanması ise onun endüstrileşmesini sağlamıştır. Bir ülke sinemasının 

endüstrileşebilmesi, ülkenin kültürel - karakteristik özelliklerine, toplumsal yapısına 

olduğu kadar, o ülkenin ekonomik koşullarına da bağlıdır. Bu nedenle de Türk 

sinemasının ekonomik yapısını eleştirel bir gözle incelerken ülkemizin diğer 

alanlardaki ekonomik yapılanmasını, gelişimini, geri kalmışlığını ya da başarı ve 

başarısızlıklarını göz ardı etmemiz mümkün değildir. 

 

Türk sineması, gelişim sürecinde siyasi erki elinde bulunduran hükümetler 

tarafından bir sanayi kolu olarak görülmemiş ve bu alan için gerekli yasal 

düzenlemeler yapılmamıştır. Bu da, Türk sinemasının Avrupa ve Amerikan 

sinemasında olduğu gibi bir endüstri kolu olmasını engellemiş ve sinemamız kendine 

özgü bir üretim tarzı geliştirmiştir. Seyirci-sinema ilişkisinde temellenen bu yapı, 

sinemamızı pek çok yönden etkilemiştir. 1950–1970 yılları arasında kalan dönemde, 

seyirci talebinin fazlalaşması, çekilen film sayısının artmasıyla birlikte bölge 

işletmecilerinin oluştuğu bir üretim tarzına geçilmiştir.  

 

Başlangıç yıllarından itibaren incelediğimizde Türk sinemasında ilk 

kurumsallaşmanın devlet eliyle yapıldığını görüyoruz. Türk sinemasının resmi bir 

çatıda toplanması savaş koşulları altında, ordunun bir kolu olarak kurulan “Merkez 

Ordu Sinema Dairesi” (1915) ile gerçekleşmiştir. Daha sonraki yıllarda özel 

şirketlerin kurulmaya başlamasına rağmen ülkenin kısıtlı ekonomik koşulları 

yüzünden, devlet sinemaya yatırım yapamamıştır. Bunun sonucunda Türkiye’ de 

sinema endüstrisinin gelişimi ve oluşumu uzun bir zaman dilimine yayılmıştır. 

Kurulan ilk özel yapımevi 1922–1924 yılları arasında kısa bir çalışma döneminden 
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sonra film yapımını bırakan “Kemal Film” dir. 1928’ de yerli film yapmaya başlayan 

“İpek Film”, 1939 yılına kadar film üreten tek özel yapımevi olmuştur.  

 

“Türkiye’ de yapım çalışmaları, bazı müessese ve şahısların 

gayretiyle doğmuştur. Zaman zaman filmler yapılmış, bu şahıs ve 

müesseselerin çalışmaları kesilince film yapım maliyeti de 

durmuştur. 1920’ den önce bir Malül Gaziler Cemiyeti filmciliğe 

kuvvet vermiş, fakat cemiyetle birlikte çalışmalar da durmuştur. 

Bir Ertuğrul Muhsin, Almanya’ da, Rusya’ da filmler yaptıktan 

sonra kalkıp Türkiye’ ye gelmiş ve burada film yapabilmek için 

Seden Kardeşler’ i bulmuş, böylece Kemal Film kurulup filmler 

yapmıştır. Daha sonra, 1928’ de İpekçi Kardeşler film yapımına 

başlamış ve Ertuğrul burada ‘Bataklı Damın Kız’ larından ‘Cici 

Berber’ ve ‘Söz Bir Allah Bir’ lere kadar çeşitli eserler vermiştir. 

Kısaca uzun yıllar Türkiye’ de sinema şahıs ve müesseselerin 

teşvikiyle yürümüştür.”45  

 

İpek Film, sinema alanına o günün şartlarına göre büyük bir sermaye ayırmış, 

Muhsin Ertuğrul’ un önerilerini değerlendirerek yurt dışından çekim ekipmanı 

getirmiş, sesli film çekim stüdyosu ve laboratuar kurarak Avrupa standartlarında 

teknolojik bir altyapı oluşturmuştur. 1939’ dan sonraki dönemlerde yapımevi 

sayısında bir artış yaşanmaya başlanmıştır. Ancak yeni kurulan yapım şirketleri 

gerek sinemaya ayırdıkları sermaye gerekse teknolojik alt yapı bakımından yeterli 

olmaktan çok uzaktırlar.  

 

Bundan sonraki yıllarda, Türk sinemasının ekonomik yapısı açısından en büyük 

gelişme, 1948 yılında çıkarılan Belediye Gelirleri Kanunu olmuştur. Bu kanuna göre, 

eğlence rüsumu, yabancı filmlerde gayrisafi hâsılatın %70’ ine, yerlilerde ise %25’ 

ine indirilmiştir. Bu indirim devletin sinema sektörüne gösterdiği ilk olumlu 

yaklaşım olmuştur. Vergi indirimi sayesinde Anadolu’ daki sinemalar daha ucuz olan 
                                                 
45 YEDİNCİ SANAT, Yapımcı Hürrem Erman’ la Konuşma,  22.  
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ve seyircinin beklentilerine daha yakın olan yerli film gösterimine yönelmişlerdir. 

Sinema salonlarının Türk sinemasına artan ilgileri sayesinde, hem bu salonlarda 

gösterilen filmlerin sayıları hem de bu filmleri takip eden bir seyirci kitlesi oluşmaya 

başlamıştır. Bu değişimler sonucunda sinema birçok insan için yeni bir iş olanağı 

haline gelmiş, insanlar bu alandan para kazanmaya başlamışlardır. 

 

Başka bir kaynaktan beslenmeyen Türk sinemasında, giderek ithalatçılar, 

işletmeciler ve dağıtımcılar belirleyici kişiler olmuşlardır. Film sayısının sürekli 

yükselişi sonucunda ithalatçılık ve işletmecilik yapan sinemacılar yerli film yapımına 

yönelmişlerdir. Örneğin, “Kemal Film”, “İpek Film”, “Halil Kamil Stüdyosu”, “Ses 

Film”, ithalatçılıktan ve işletmecilikten sermaye birikimi sağlamış ve bununla 

yapımcılığa geçmiş şirketlerdir. Ancak sinema kurumsallaşma çabaları içine 

girmemiştir. Bu yüzden de her zaman ekonomideki en küçük oynamalardan olumlu 

ya da olumsuz şekilde etkilenmiştir. 

 

Türk sineması başlangıcından bugüne kadar düzenli bir biçimde denetlenen bir 

endüstri haline gelememiştir. Oysa sinema sanatında, film yapımından film 

işletmeciliğine kadar, bütün kolların düzenli ve denetimli çalışma zorunluluğu vardır. 

Türk sineması ise daha çok kişisel atılımlarla ve kısa vadeli planlarla ilerlemiştir. 

Örneğin, yurt dışında yapımevleri her sene vizyona sokacakları filmlerin listelerini 

yayımlarken, Türkiye’ de ekonomik koşullardan, değişen devlet politikaları ve sansür 

yüzünden ve de zor çalışma koşullarının neden olduğu aksaklıklardan dolayı bu 

mümkün olamamıştır.  

 

Türk sinemasının yatırım olanakları incelendiğinde, çekim araçları, 

laboratuarları, stüdyoları, ham film stokları modern bir endüstriyel kuruluşun 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte değildir. Ülke içinde yapılan üretimin kısıtlı 

olmasının bir uzantısı olarak sinema malzemeleri de yurtdışından alınmaktadır. Bu 

da sinemanın yapısını tamamen dışa ve dövize endeksli hale getirmiştir. Dolayısıyla 

sinemacı, ülkenin ekonomik sorunlarından doğrudan doğruya etkilenmiştir. Ayrıca 

bu araçlar, örneğin ham film stoku, Türkiye’ ye çok zor koşullar altında 

getirilmektedir. Çeşitli sinema araçları için uygulanan ithalat ve gümrük vergisi 
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oldukça fazladır. Hürrem Erman, yapımcılar tarafından bu vergilerin amorti 

edilemediğini şu örnekle açıklamıştır;   

 

   8 platformlu, hem 16 mm., hem 35 mm., her şeyi elektrikle 

işleyen, çok rahat, çok net gösteren bir montaj ve senkron masasının 

ücreti 4000 dolardı. Fakat bunda %110 gümrük var. Bu masa 

gümrüğüyle bana ortalama 150.000 TL.’ sına mal olacaktır. Ben 

masa kirası için burada 1000–1250 TL. veriyorum. Masa aşağı 

yukarı 100 filmin üstünde filmin montaj giderine eşit maliyette 

oluyor.46  

 

Böyle bir vergiyi ödeyebilecek yatırımcının bile halen istediği malzemeyi 

getirememe sıkıntısı bulunmaktadır. Film yapımının gerektirdiği birçok araç kotaya 

tabidir ve örneğin, ham film ithali çok kısıtlıdır. Ayrıca, Dış Ticaret Rejimi ancak 

belirli ülkelerden mal getirimine izin vermektedir. Prof. Sami Şekeroğlu, sinemanın o 

günlerde karşılaştığı bu zorlukların yol açtığı etkileri şu sözlerle açıklamıştır; 

 

“Teknoloji getiremezsiniz çünkü vergiler yüksek. Bu 

sebepten herkes kaçak getiriyordu. Yıllarca teknolojiye yatırım 

yapılmadı. 200 tane Amerikan filmi getirmek istiyorsun... Serbest. 

Kimse sormaz. 10 tane film yapmak için ham film getiriyorsun. 

Yasak. O zaman ne yapıyorlar? Kaçak getiriyorlar. İstediğin ham 

filmi bulamadığın gibi, aynı filmi de bulamayabiliyorsun. Bu da 

filmin teknik kalitesine yansıyor.”47 

 

1960’ lı yıllarda senelik film üretimi ortalama 200 olan Türk sinemasında, 

sinemacılar ayakta kalabilmek için düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmişlerdir. 

Uzun yıllardan beri araçlarını yenilemeyen, yatırımlarını tamamen amorti etmemiş 

yapımevleri çalışmalarına devam etmek için düşük fiyatlarla çalışmaya 

                                                 
46 A.g.m., 25.  
 
47 Prof. Sami Şekeroğlu ile 11 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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başlamışlardır. Stüdyolar teknik anlamda birbirleriyle rekabet etmek yerine, 

fiyatlarını gittikçe düşürerek çokça iş alma yarışında olmuşlardır. Böyle bir ortamda 

kurulmuş modern bir stüdyonun kendi fiyatlandırma politikasını uygulayarak 

işlemesi ise çok zordur.  

 

Bu dönemde Türk filmlerinin vizyon olanakları sınırlıdır. Çekilen filmler gerek 

teknik yetersizlik gerekse pazarlama yöntemlerinin uygulanamaması nedeniyle 

Türkiye sınırları dışına nadiren çıkabilmektedir. Kısacası, Türk filmleri sadece kendi 

iç piyasası için yapılmaktadır. Daha önceki dönemlerde örneğin İkinci Dünya Savaşı’ 

ndan önce “Taş Parçası” (1939), “Yılmaz Ali” (1940) gibi filmler Arnavutluk, Mısır, 

Suriye, Irak, Hindistan, Kıbrıs, İran gibi ülkelere gönderilebilmişlerken, bu dönemde 

dış pazar olanakları kısıtlı olmuştur. Memduh Ün, Türk filmlerinin kısıtlı vizyon 

olanaklarının yarattığı sonucu şu sözlerle açıklamıştır; 

  

“Türk sineması her ne kadar yurt dışındaki bazı yerlere 

satılabiliyorsa da, genelde kapalı devir olan bir sinemaydı. Yani 

Türkiye içinde üretiliyor, Türkiye içinde dağıtılıyordu. Türkiye 

içinde üretilip, Türkiye içinde dağıtılan bir sinemanın endüstri 

olması da mümkün değildir.”48  

 

1960’ lı yıllarda yerli film yapımı önemli bir ticari alan gibi gözükmesine 

karşılık gerçek bir sermaye birikimi bulunmamaktadır. Filmlerin ancak küçük bir 

kısmı peşin paralarla gerçekleşmektedir ve kalanı vadeli ticaret senedi olarak 

nitelenen “bono” larla ödenmektedir. Para yerine bono alan çalışanlar bunu küçük bir 

farkla serbest piyasada kırdırıp paraya çevirmektedirler. “Bono” adını verilen ön 

ödeme sistemine göre, dağıtımcı ve salon sahibi filmin yapım sürecini büyük ölçüde 

belirlemektedir. Bu kişiler, ön ödeme yaparak filmi finanse ettikleri için, halkın 

beğeneceği, yatırdıkları parayı çıkartabilecek türden filmler yapılmasını 

beklemektedirler. Bu dönemde uygulanan bir diğer “Bono” sistemi de oyuncularla 

yapımcılar arasında gerçekleşmiştir. Bu sistem, Türk sinemasında oyuncuların 

                                                 
48 Memduh Ün ile 6 Mart 2007 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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kendilerini güvence altına alma istekleri doğrultusunda uygulanmaya başlamıştır. 

Ancak ileriki yıllarda filmlerin finansı tamamen bono-senet üzerinden sağlanmaya 

başlanmıştır. Bu durum yapımcının elindeki paranın bir kısmını kaybetmesine ve 

paranın sinema sektörü dışına çıkmasına neden olmuş, sinema alanına nakit para 

süren tefeciler ortaya çıkmıştır. Memduh Ün, bu dönemde paraya sahip olması 

gereken yapımcının durumunu şu sözlerle açıklamıştır; 

 

“Kendimden örnek vereyim. Benim 20 liram var, 4 tane 

film tezgâha koymuşum, çekeceğim ama bu 4 tane film için 

gereken para 100 lira. O zamanlar işletmecilerden çekeceğimiz 

filmler için avans alırdık ve bunlar bono olarak verilirdi. Bu 

bonoları bankaya veya tefeciye götürüyorsunuz. Manukyan diye 

çantayla dolaşan bir tefeci vardı. O çok büyük faiz alırdı. Banka da 

her senedi kırmazdı. Ama ben Manukyan’a hiç senet 

kırdırmazdım. Sözüne güvenilir biri olduğum için bonoları 

stüdyolardaki borçlarıma karşılık verirdim veyahut oyuncularıma 

verirdim.”49  

 

Bu dönemde Türk sinemasında, “Bono” sisteme ek olarak, filmin parasını 

çıkarmadan vergisini ödemek anlamına gelen “amortisman” sistemi de yerleşmiştir. 

Bu sistem içinde, bir filmin kendisini 5 yılda amorti edeceği kabul edilmiştir. Yıllara 

göre kazanç yüzdeleri birinci yıl %60, ikinci yıl %20, üçüncü yıl %10 ve dördüncü 

yıl %5 olarak hesaplanmıştır. Filmlerin gelirinden amortisman payları ayrılıp 

vergileri peşin olarak ödenmiştir. Ancak bu sistem yapımcıyı zarara sokmuştur. 

Yapımcılar da yıl sonunda film yaparak bu zararı karşılamışlardır. Bu filmin maliyeti 

o yıl içinde ödenmesi gereken vergiden fazla tutulmuştur. Böylece yıl sonunda zarar 

gösterilerek vergi ödenmemiştir. Yıl sonunda yapılan bu filme “amortisman filmi” 

denmiştir. Memduh Ün, bu yöntemi şu sözlerle açıklamıştır; 

 

                                                 
49 Memduh Ün ile 6 Mart 2007 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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“Çekilen bir filmin gelirini ve giderini maliye defterine 

yazıyorsunuz. Şimdi 10 liraya yaptığınız filmi 6 liraya yapmış 

kabul ediyor sizi maliye. Kazandığınız 4 lirayı da kar sayıp ondan 

vergi alıyor. ‘Sen bu filmi bir senede amorti edemezsin’ diyor. ‘Sen 

bu filmi uzun süre oynatıyorsun’ diyor. Aralık ayına yaklaştığınız 

zaman bakıyorsunuz korkunç bir vergi çıkacak. Bu parayı 

kazanmadık ama biz. O zaman ne yapıyoruz. Aralık ayında ucuz 

bir film yapıyoruz, küçük bir yönetmenle çok kısa sürede bitecek 

bir film. Normal bir film 10 liraya çıkıyorsa, biz onu 4 liraya 

yapıyoruz. Tek bir tane, küçük bir sinemaya koyup oynatıyoruz ve 

200 liralık bir fatura kesiyoruz. Böylelikle %60’ ını kardan 

düşebiliyoruz.”50  

 

Bu dönemde sinemamızın ekonomik yapısı ile ilişkili olan bir başka uygulama 

da ‘pursantaj’ yöntemidir. Fransızca ‘pourcentage’ sözcüğünden gelen bu terim 

yüzdelik anlamındadır. Bu yöntem ilk olarak, Seyfi Havaeri’ nin yönetmenliğini 

yaptığı “Damga” (1948) filminde yapımcısı Hürrem Erman tarafından uygulanmıştır. 

Filmin gösterimi için Taksim sinemasını bir haftalığına tutan Erman, filmin seyirci 

tarafından çok beğenilmesi üzerine üç hafta daha sinemalarda oynatmıştır. Böylece, 

ticari açıdan büyük bir başarı elde eden Erman, bu filmden 7000 liraya yakın hisse 

almıştır. Filmin bütün maliyeti ise, kopyaları da dâhil, 22.000 liradır.51 Bu 

uygulamada yapımcının görevlendirdiği yapımevi elemanı (pursantaj memuru) filmi 

gösterime sokmak için çeşitli şehirlerdeki sinema salonlarına götürür. Sinema salonu 

sahibi ile kar üzerinden anlaşarak filmin gösterimini sağlar. Pursantaj memuru, 

gösterim sırasında kesilen biletleri kontrol ederek sinema salonu sahibinin ya da 

işletmecisinin biletten para kaçırmasına olanak tanımaz. Memduh Ün, ileriki yıllarda 

yaygınlaşan pursuntaj sisteminin Türk sinemasına yerleşmesinin sebebini şu sözlerle 

özetlemiştir; 

 

                                                 
50 Memduh Ün ile 6 Mart 2007 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
51 Bkz. (45), YEDİNCİ SANAT, 23.  
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 “Bölge işletmecileri oluşmadan önce pursantaj memuru 

dediğimiz kişilere veriyorduk filmleri. Mesela İzmir bölgesinde 

şuralara şuralara filmi götür diyorduk. Filmi alıyor koltuğunun 

altına gidiyordu. Ama bu işletmeler teşekkül etmeden önce 

Türkiye’ deki durumdu. Bundan önce de sabit bir paraya 

anlaşıyordu yapımcılar ile sinemacılar ve o paraya film yollanıyor 

ve gösteriliyordu. Ama bu daha çok yabancı filmler için oluyordu, 

yerli film sayısı azdı. Hürrem Bey çıkardı pursantaj yöntemini. 

Çünkü çok iyi bir film yapmıştı ve pursantaj memuruyla 

gönderildiğinde sinema sahibiyle pazarlık edilebiliyordu. Hâsılatın 

%60’ ı benim diyebiliyordunuz.”52  

 

Sektörün kapalı bir ekonomik yapısı olmasına karşın, filmlerin geniş bir zaman 

diliminde vizyon olanağı bulması sayesinde sinema kendi ekonomik döngüsünü 

oluşturabilmiştir. Uzun dönemli vizyon olanakları sayesinde, film maliyetini 

çıkardığı gibi, yapımcısına az da olsa gelir getirmeye devam etmiştir. Amortisman 

sistemleri ile birleşen bu uzun dönemli gösterim şekli sinemanın ekonomik bir alana 

dönüşebilmesi için yardımcı olmuştur. 

 

Türk sinemasına bugüne kadar büyük yatırımlar yapılmamıştır. Yapımcılar 

büyük yatırım olanakları bulamamışlardır. Türk sinemasının en önemli sorunlarından 

birisi de budur. Sinema dışı alan sinemaya finansal destek sağlamamıştır. 1950’ lerin 

başında Yapı Kredi Bankası’ nın sinemayla ilgilenmesiyle bu alanda bir umut 

doğmuştur. Bankanın girişimi sayesinde Muhsin Ertuğrul büyük olanaklarla ilk 

renkli Türk filmi denemesini gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki, “Halıcı Kız” (1953) 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunun sonucunda Yapı Kredi Bankası sinema alanına 

yatırım yapmaktan vazgeçmiştir. Bu başarısız girişim, sinemaya dışardan gelebilecek 

finansman sahiplerini korkutmuştur. 

 

                                                 
52 Memduh Ün ile 6 Mart 2007 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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Türk sinemasında aynı dönemdeki diğer renkli film denemesini, Ali İpar ve 

görüntü yönetmeni İlhan Arakon gerçekleştirmişlerdir. Virginia Bruce ve Kenan 

Artun’ un başrolünü oynadığı “Salgın”(1953) adlı film, İngilizce çekilmiş, sonradan 

Türkçe seslendirilmiştir. Filmin laboratuar işlemleri yurt dışında gerçekleşmiştir. 

“Salgın” da beklenen ilgiyi görmemiştir.   

 

Bu iki filmin başarısız sonucu doğrultusunda renkli filme geçiş uzun bir zaman 

almıştır. Bu sürecin asıl sebebi kuşkusuz, Türk sinemasının teknik alt yapısının 

renkli filme hazır olmamasıdır. Ayrıca renkli film ve laboratuar masraflarının 

siyah/beyaz filme göre yüksek olması da yapımcıları renkli filmden uzaklaştırmıştır. 

Türk sineması renkli film denemelerine yeniden 1960’ ların sonunda başlayabilmiş 

ve ancak 1970’ lerin başında siyah/beyaz film üretimini tamamen bırakabilmiştir. 

Bu geçiş, hem teknik altyapı, hem de ham film girdisinde yeni maliyet sorunlarını 

da beraberinde getirmiştir. 1950’li yıllarda renkli filmlere ilgi göstermeyen seyirci 

bu dönemde tersi bir tavır sergilemiştir. Yaşanan krize karşın seyircinin renkli filme 

büyük ilgi göstermesi üzerine yapımcılar, artan maliyeti önemsemeden, teknik 

altyapı ve donanım hazırlığı yapmadan renkli film yapmaya başlamışlardır. Teknik 

bilgi gerektiren renkli film, baskı ve laboratuar işlemleri yapa yapa öğrenilmiştir. 

Teknik bilgisizlik ve bunların sonuçları filmlerin resim kalitesini olumsuz yönde 

etkilemiş, dolayısıyla sinemacıların siyah/beyaz dönemde oluşturdukları estetik ve 

birikim, hazırsız olarak başlanılan renkli dönemde kaybedilmiştir.  

 

Sinema sektör olarak kendi dinamiklerini tam olarak oluşturamamışken, 

ekonomik koşulların olumsuzlukları kendini sinemada hemen göstermiştir. Demokrat 

Parti’ nin liberal ekonomi anlayışı, kısa sürede II. Dünya Savaşı sırasında biriktirilen 

rezervlerin kaybedilmesine neden olmuş, Marshall yardımı gibi dış yardımlarla 

geçici canlanmalar sağlansa da temelde ekonomi olumsuz etkilenmiştir. Borçların 

ödenememesi ve dışa bağımlılık, kriz yaratmıştır. Ekonomideki bu olumsuzluk 

sinemayı da etkilemiştir. İthal filmin maliyetinin üç katına çıkması üzerine film 

ithalatına kota uygulanmaya başlanmıştır. Ham film ithalatına getirilen 

sınırlandırmalar nedeniyle ham madde sıkıntısı yaşanmıştır. Mayıs 1957’de yerli 

filmlerin metrajlarında ayarlama yapılmıştır. Buna göre, filmin uzunluğu 3000 
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metreyi aşmayacak, her filme 6.100 m. negatif, 18.000 m. pozitif, 3000 m. ses kuşağı 

ayrılacaktır. Film ithalatına getirilen kota sonucu bir film karaborsası oluşmuştur. Bu 

da boş filmin maliyetini yükseltmiştir. Buna rağmen, 1958 krizi ile birlikte yabancı 

filmlerde azalma görülürken, yerli filmlerde büyük bir artış gözlemlenmektedir.53 

Ayrıca, bütün dünyada o yıllarda terkedilmiş olan ‘yanar film’lerin zorunluluk 

karşısında Türk sinemasında halen kullanılır olması başka sorunları da gündeme 

getirmiştir. Memduh Ün, ham filme gelen kotanın etkilerini şu sözlerle açıklamıştır; 

 

“Bir dönem, ülkenin dövizi az, dışardan getirilecek mallara 

bu yüzden kota koyuyordu. Sinema da bundan etkilendi ve ham 

film kotayla gelmeye başladı Türkiye' ye ve tabi ki karaborsaya 

düşüyordu, çünkü kotayla verdikleri film yetmiyordu size. Bir de 

Ticaret Odası ne yapıyor? Kotayla getireceği filmin en ucuzunu 

getirmek istiyor. En ucuzu yanar film. Yanmaz film çıkmış. Ne 

oluyor sonra? Benzin ile yanar filmin hiçbir farkı yok. 'Bunları 

hiçbir yerde tutamazsınız, ben size bir depo göstereceğim, oraya 

koyacaksınız' diyor. Koyuyoruz Haliç' te bir depoya, o depo 

yanıyor ve birçok film gidiyor.”54 

   

1950’ li yıllarda kurulan bölge işletmeciliği, 1960’ lı yılların başında yerli film 

üretiminde bir finans kaynağı olmuş, 1960’ ların ortasında ise üretim tarzına hâkim 

olmuştur. Türk sinemasının, kendine özgü bir üretim tarzı olan bölge işletmeciliğine 

dayanan üretim şekli şu şekildedir; Seyirci taleplerini değerlendiren bölge 

işletmecileri55, her yıl İstanbul’ daki yapımcılara, kendi bölgelerinde o dönem ne tür 

                                                 
53 Tahir Alper ÇAĞLAYAN, Türk Sinemasında Seyirci - Sinema Etkileşimi ve Seyirci 
Profili, 69. 
54 6 Mart 2007 tarihinde Memduh Ün ile yapılan görüşme. 
55 Türkiye altı işletme bölgesine ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla; İstanbul Bölgesi: İstanbul, 
Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Edirne. İzmir Bölgesi: İzmir, Aydın, Muğla, 
Manisa, Burdur, Balıkesir, Isparta, Antalya, Afyon, Kütahya, Uşak, Denizli. Adana Bölgesi: 
Adana, Konya, Niğde, Mersin, Malatya, Kayseri, Van, Hatay, Gaziantep, Siirt, Urfa, Elazığ, 
Diyarbakır. Ankara Bölgesi: Ankara, Çankırı, Kırşehir, Bolu. Samsun Bölgesi: Samsun, 
Amasya, Çorum, Artvin, Rize, Trabzon, ordu, Sinop, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Kars, 
Ağrı. Zonguldak Bölgesi: Zonguldak ve çevresi. Hakan ERKILIÇ, Türk Sinemasının 
Ekonomik Yapısı ve Bunun Sinema Sanatına Etkileri, 90.  
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filmlerin beğenildiğine dair bilgiler vermişlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda, bir 

sonraki dönem çekilecek filmlerinin kıstasları belirlenmiştir. Bu bilgiler oyuncu 

seçiminden, konuya ve müziklere kadar çeşitlilik göstermektedir. Bölge işletmecileri 

verdikleri bu bilgiler doğrultusunda filmlerin çekilmesi için yapımcılara avans 

vermişlerdir. Böylece işletmeci, salonlarında oynayacak filmleri daha çekilmeden 

garanti altına almıştır. Bölge işletmecileri, yapımcı ile sinema salonu sahibi arasında 

bir tür komisyoncu gibi çalışmışlardır. Filmleri ya nakit ya da bono karşılığı satın 

almışlar ya da %25 komisyon karşılığı bölgelerindeki sinemalarda işletmişlerdir. Bu 

sistemin dışında kalan tek bölge İstanbul’ dur. İstanbul bölgesinde avans sistemi 

uygulanmamaktadır. Memduh Ün, bölge işletmecilerinin oluşum sürecini şu şekilde 

özetlemiştir;  

 

“Tabi ki İstanbul’ da yaptığınız filmi sinemalara dağıtıp 

hâsılat alacaksınız. Van’ daki sinemaya göndereceksiniz. Van’ a 

gidiyor film, gidene kadar para kaybediyor, sinema salonu 

işletmecisinin belli bir programı yok. A filmini gönderiyorsunuz, 

ama bir B filmi geliyor ve B filmi daha iyi iş yapacak bir film, onu 

gösteriyor. Sonra C filmi geliyor, o da daha iyi iş yapacak bir film, 

onu gösteriyor. Sizin filminiz orada 1 ay bekliyor. Zaten kopya 

sayısı 10, taş çatlasa 12 tane. O zaman parayı hemen 

alamıyorsunuz. Bölge işletmecileri kendi kendine oluştu. O bizim 

sponsorumuzdu aynı zamanda, bastığımız kopyaların 2 tanesini 

ona tahsis ediyoruz. O bulunduğu bölgedeki sinemalara daha 

yakın olduğu için kontrol edebiliyordu ve oradan toplandığı 

paraların %25’ ini alıyor, %75’ ini size yolluyordu. Daha sonra 

bize çekilecek filmlere göre belli küçük avanslar vermeye 

başladılar. Daha sonra tabi işler değişti ve gelişti. O zaman da 

starlar üzerine oynamaya başladılar.”56 

 

                                                                                                                                          
 
56 Memduh Ün ile 6 Mart 2007 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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Bölge işletmeleri üretim sistemi doğrultusunda, sinema başka bir desteğe ihtiyacı 

olmadan, yalnız seyircinin ödediği bilet paralarıyla ayakta durmuştur. Bu üretim 

yapısı filmlerin içeriklerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Dağıtımcılar ve salon sahipleri belirli kalıplar içerisinde filmler için yapımcılara 

avans vermişlerdir. Bu da, ilerleyen süreçte bu kişilerin, yapımcılar ve sinema 

sektörü üzerinde hegemonyalarını oluşturmasına yol açmıştır. Bir yandan birbirine 

benzer konu ve türlere sahip filmler, hemen hemen aynı oyuncularla tekrar tekrar 

çekilirken, diğer yandan farklı bir film yapmak isteyen yapımcı ya da yönetmenin 

film çekme ihtimali düşmüştür. Çünkü bu dönemde, yönetmenin yaptığı bir film para 

getirmiyorsa, bir daha film yapması mümkün değildir. Bu durumu, Vedat Türkali 

şöyle özetlemiştir;     

  

“Ben o zaman (ben şu koşullar altında şu istediğim filmi 

gönlümce yaparım yahut yapmam) deseydim, bana ne ‘Otobüs 

Yolcuları’ nı, ne ‘Dolandırıcılar Şahı’ nı, ne de ‘Karanlıkta 

Uyananlar’ a kadar gelen birçok filmin senaryosunu 

yazdırırlardı.”57  

 

Bölge işletmeciliği sisteminde bölgeler arasında istenilen niteliklerde 

benzerlikler olabileceği gibi farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin, belli oyuncuların 

oynadığı filmler her bölgede ilgiyle izlenirken (Ayhan Işık, Türkan Şoray vb.), konu 

ve türlerde farklılıklar görülmektedir. Bu farklılığın altında yatan sebep o bölgenin 

kültürel ve toplumsal yapısından kaynaklanmaktadır. Buna örnek olarak İzmir 

Bölgesi ve bu bölgede ilgiyle karşılanan efe konulu filmler gösterilebilir. Bu tür 

filmler İzmir bölgesinde çok sevilirken, aynı oranda ilgiyle diğer bölgelerde 

izlenmemektedir. Bunun gibi, Samsun Bölgesi’ nde daha muhafazakâr filmler 

gösterilirken, Adana Bölgesi’ ndeki seyirciye vurdulu-kırdılı, göbekli sazlı filmler 

sunulmaktadır. Örneğin “Erman Film” den çıkan, Atıf Yılmaz’ ın çektiği “Hac Yolu” 

filmi Anadolu’ da çok iş yapmasına rağmen, İstanbul’ da hiç para kazanmamıştır. 

İstanbul’ da çoğunlukla bu türlerin hiçbiri rağbet görmemektedir ve İstanbul 

                                                 
57 YEDİNCİ SANAT, Senaryocu – Yönetmen Vedat Türkali ile Konuşma, 17. 
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seyircisine özel filmler çekilmektedir. Hürrem Erman’ ın bu konu ile ilgili görüşü şu 

şekildedir; 

 

“Ankara ile Adana’ nın sinemaları aventüre yatkındır. Örneğin 

‘Çakırcalı Mehmet Efe’ filmi yapıyorsunuz, İzmir’ de cam çerçeve 

kalmıyor. Adana’ ya gönderdiğinizde ‘Bu kısa donlu adamlar da 

kim yahu?’ diyorlar. En kazanç yapmış filmler bir veya iki bölgede 

çok iyi çalışan filmler olmuştur. Her bölgede aynı çalışan film olmaz. 

Mesela dini filmler Adana’ da, biraz da Samsun ve Ankara’ da 

çalışır. Burada Beyoğlu’ na getir, yatar.”58  

 

Bölge işletmeciliği üretim sisteminin Türk sinemasına getirdiği özelliklerden 

bir diğeri de filmlerin yönetmenleri ile değil, oyuncuları ile lanse edilmesi ve seyirci 

toplamasıdır. Öyle ki filmler, oyuncuların adlarıyla anılır olmuştur. Filmlere 

seyircileri çeken unsur oyuncular olunca, onların da önemi ve söz hakları gitgide 

artmıştır. Bu da doğrudan oyuncu ücretlerine yansımıştır. Yıldızın, bir filmin 

tamamlanıp tamamlanmamasını belirleyecek bir güce ulaşmasını sağlamıştır. 

Yıldızlar, yapımcılarla belli bir iş günü üzerinden anlaşarak filme başlamaktadırlar. 

Bu iş günü içinde filmin tamamlanmaması durumunda, ancak oyuncunun programına 

uyarsa ve oyuncu devam etmeyi kabul ederse film tamamlanabilmektedir.  Ya da 

ileriki bir tarihte tamamlanmak üzere oyuncuyla yeniden anlaşma yapılmaktadır. 

Lütfi Akad,  “Üç Tekerlekli Bisiklet” (1962) filminin çekimleri esnasında bu konuyla 

ilgili yaşadığı olayı şu şekilde anlatmıştır;  

 

“Bir sabah iş yerine gittiğimde, çekim alanı çalışanlarının öyle 

avare oturduklarını görüyorum, ‘Ne oluyor böyle?’ diyorum. ‘İş 

paydos dediler abi,’ diyorlar. Yukarıya, Nusret İkbal’ in yanına 

çıkıyorum, ‘Hayrola Nusret Bey?’ diyorum, Ellerini ovuşturarak 

                                                 
58 Bkz. (45), YEDİNCİ SANAT, 34.  
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omuzlarını kaldırıyor, ‘Ayhan Işık’ diyor, ‘bize on beş gün vermişti, 

günü bitince gitti’…”59  

 

Türk sinemasının yıldızları seyircinin seçimleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. 

Bu dönem içerisinde Türkan Şoray, Belgin Doruk, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, 

Ayhan Işık, İzzet Güney, Göksel Arsoy, Tamer Yiğit, Ediz Hun, Sadri Alışık, 

Muhterem Nur, Filiz Akın, Ekrem Kolçak, Ekrem Bora vb. gibi oyuncular dönemin 

önemli yıldızlarıdır. Bu isimler, bir yandan belli tiplemelerle kendilerini seyirciye 

sevdirirken ve seyirciyle aralarında yıllar süren bağlar kurarken diğer yandan da 

yaratılan kalıplara, rollere, tiplere mahkûm kalmış ve çoğu zaman istedikleri halde 

“seyirci beni böyle kabul edemez” görüşü ile onlara yakıştırılmış tiplerin dışındaki 

rolleri reddetmek zorunda kalmışlardır. Dublaj ile de seslerin tek tipleşmesi bu 

kalıpları güçlendirmiştir. Hülya Koçyiğit’ in bu konuyla ilgili görüşü şu şekildedir; 

 

“Türk seyircisinin karşısına ben, bir kadının evinde geçirdiği 

bunalımları aktaran bir filmle çıkamam. Çünkü onun bir 

şartlanmışlığı vardır. Hülya Koçyiğit yıllardır onun karşısına ‘film 

boyunca yalnızca bir erkekle sevişen kadın’ olarak çıkmıştır. 

Kocasını hiçbir zaman aldatmamıştır. Aldatamaz.”60  

 

Yıldız oyuncuların seyirci ile olan ilişkisi filmin yapım aşamasında önemli bir 

nokta haline gelmiştir. Yıldıza göre öyküler, roller yaratılmıştır. Burada seyirci ve 

yapımcının önceden bahsettiğimiz gibi oyuncuyu yönlendirdiği kadar yönetmeni 

kısıtladığı da ileri sürülebilir. Örneğin, filmlerin çekilebilirliği yıldız oyuncuların 

kabul edip etmemesine bağlı olmuştur. Az paralara çekilmeye çalışılan filmler için 

bu tür yıldız oyuncularla çalışmak zor olduğu gibi, yönetmenler belli rollerle 

kalıplaşmış oyuncularla çalışmak yerine yeni yüzler denemek istediklerinde de film 

yapımcılarıyla aralarında zorluklar yaşamışlardır. Sektörün bu kısıtlamalarına 

rağmen, yıldız sisteminin dışından oyuncularla çalışan yönetmenler de 

                                                 
59 Lütfi AKAD, Işıkla Karanlık Arasında, 351. 
60 VİDEOSİNEMA, Hülya Koçyiğit, 14.  
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görülmektedir. Örneğin Metin Erksan, “Acı Hayat” (1962) da daha önce yan rollerde 

görülmüş olan Türkan Şoray’ a, “Susuz Yaz” (1963) da ise tanınmamış Hülya 

Koçyiğit’ e ilk başrollerini vermiştir.  

 

Sonuç olarak, yıldız sistemi, filmi seyirci karşısında garantiye alıyor gibi 

gözükse de, sektör açısından olumsuzlukları bir hayli fazladır. İlk olarak, yapımcılar 

işletmeciden film yapım giderleri için aldıkları avansın büyük bir bölümünü başrol 

oyuncularına vermek zorundadırlar. Avansın diğer bir önemli bölümünü de ham 

filme yatıran yapımcı, diğer maliyetlerden kısmaya çalışmaktadır. Zincirleme gelişen 

bu oluşumlar yüzünden Türk sinemasında az parayla çok iş yapma zorunluluğu 

doğmuştur. Filmleri ucuza mal etme isteği, zaman darlığıyla birleşince kaliteden 

uzaklaşmayı doğurmuştur. Bu yüksek meblağlar yüzünden küçük yapımevlerinin 

yolu tıkanmıştır. Sinema alanında çalışanlar da, hiçbir sosyal güvenliğe ve iş 

garantisine sahip olmaksızın, küçük paralarla iş yapmak durumunda kalmışlardır. 

 

 Santrallerin kurulması ve elektriğin yaygınlaşmasına ek olarak, Türk 

sinemasında bu dönem seyircinin ve üretilen film sayısının artması da sinema 

salonlarının fazlalaşmasına neden olmuştur. Bu artış da sektörün kendi içinde başka 

bir sistem yaratmasına ön ayak olmuştur. Ancak bilindiği kadarıyla “Kombin” 

denilen bu sistemin tek uygulama alanı İstanbul’ dur. Çünkü İstanbul, bölge 

işletmeciliğinin dışında kalan tek bölgedir. Bu sistemde en az 3–4 yapımevi bir 

araya gelmekte ve filmlerini sezon boyunca gösterecek sinema salonlarıyla 

anlaşmaktadırlar. Kombinler kendi sinemalarını oluştururken “ayaklar” denilen bir 

sistem de kendiliğinden oluşmuştur. Ayaklar, sinema salonunun durumu ve 

gösterdikleri filmlerin kalitelerine göre ayrılmışlardır. Buna göre filmler, I. Sınıf, II. 

Sınıf, III. Sınıf olarak gruplanmışlardır. Sinemalar da bu gruplamaya uygun olarak 

sınıflandırılmışlardır. Kombine giremeyen şirketler ya salon bulamamakta ya da 

ancak III. Sınıf ayakta kendilerine yer bulabilmektedirler. Memduh Ün, bu sistemi 

şu şekilde açıklamıştır; 

 

“İlçelerdeki sinemalardan bir tanesi büyük sinema, diğeri 

daha ikinci sınıfa yakın olan bir sinemaydı. Bunların kendilerine 
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göre politikaları vardı. Birinci sınıf olan sinemalar daha çok 

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi büyük yıldızların oynadığı, 

daha çok aşk filmlerinin gösterildiği sinemalardı. On tanesi bir 

araya geliyor ve yapımcı seçiyorlardı. Kaçar tane film 

gösterebilirler bu yapımcılardan? Bakıyorlar 28 tane hafta var, 

sinemacılarla anlaşıyorlardı. Filmleri alıyorlar ve de hâsılatta 

anlaşıyorlardı. Fransızca ‘combinaison’ dan geliyor, hep beraber 

hareket etme anlamından geliyor. Ondan sonra dışarıda kalan 

diğer sinemalar daha avantüre kaçan filmler gösteriyorlardı. Ama 

I. sınıf kombinde filmlerin hâsılatı 10 lira oluyorsa, II. sınıf 

kombinde filmlerin hâsılatı 7 lira oluyordu. Küçük yapımcılar 

kesinlikle I. sınıf kombine giremiyordu, büyük yapımcılardan da 

daha avantüre kaçan filmler yapanlar giremiyordu. Sinemalar, 

bulundukları konuma, büyüklüklerine ve bakımlı olmalarına göre 

sınıflandırılıyorlardı. Mesela, Pangaltı' daki İnci Sineması I. sınıf 

kombindeydi.”61 

 

Artan film sayısı, bir yandan seyirciye dayalı bir sinemayı oluştururken diğer 

yandan sektörde yanlış oluşumlar da ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde birkaç gün 

içinde iç içe filmler üretilmiş, tutan filmlerin ardı ardına tekrarları çekilmiş veya 

yabancı filmlerden birebir uyarlamalar yapılmıştır. Hızlı üretim süreci, doğal olarak 

kaliteden ödün verilmesine neden olmuştur.  Pek çok yönetmen ve yapımcı bu yolla 

film yapmıştır. Türk sinemasının bir başka sorunu da sinemadan kazanılan paranın 

büyük çoğunluk parayı tamamen başka alanlarda kullanmışlardır. Bu, sinemadan 

kazanılan paranın sinemaya dönmemesine yol açmıştır. 

 

1960–1971 yılları arasında Türkiye’ de nüfus artışı yaşanmaktadır. Göç 

nedeniyle kentlerdeki nüfus yükselmektedir. Kente yerleşen insanlar sinemalara daha 

yoğun bir ilgi göstermektedirler. Bu nedenle daha çok film üretilmeye başlanmıştır. 

Bunun sonucunda da bir film enflasyonu ortaya çıkmıştır. Seyirci sayısı arttığı halde 

                                                 
61 Memduh Ün ile 6 Mart 2007 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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film enflasyonu nedeniyle film başına düşen seyirci sayısında azalma görülmektedir. 

Filmlerin eskiye kıyasla, vizyonda kalma süreleri de kısaldığından karlar düşmekte 

ve bu durum film maliyetlerine yansımaktadır. Bu nedenle zamanla film finansmanı 

sorun oluşturmaya başlamıştır.  

 

Yıllık film üretiminin 1950’ lerdeki 70–80 dolayından, 1960’ larda 200’ lere 

tırmanması, film vizyonunda değişikliğe yol açmıştır. Filmler sadece belirli bir hafta 

aralığında gösterim olanağı bulabilmiştir. 1950’ li yıllardaki gibi 2. 3. vizyon şansını 

yakalayamamıştır. Bu da filmlerden kazanılan paranın azalmasına yol açmıştır. Film 

sayısındaki artış sektörde başka olumsuzluklara da yol açmıştır. Avanslar karşılığı 

yetiştirilmek zorunda olunan filmler, dar zamanlarda, kısıtlı olanaklarla yapılmaya 

başlanmıştır. 

 

Yapımcılar için öncelikli olan filmlerin niteliğinden çok en kısa zamanda, en az 

maliyetle kotarılması ve çok kar getirmesidir. Öyle ki, kar ettikleri durumlarda bile 

yatırım yapmaktan kaçınmışlardır. Küçük bütçelerle çalışmak filmlerin niteliklerini 

olduğu kadar, yönetmenlerin sinema dilini de etkilemiştir. Senarist Bülent Oran, 

yönetmen ve yapımcı Muzaffer Arslan ile yaptığı ortak çalışmalardan bahsederken 

buna iyi bir örnek verir; “Hayatım Sana Feda” (1970) adlı filmde Türkan Şoray ve 

Cüneyt Arkın birlikte rol almışlardır. Oran senaryoda, zengin adam ve kadının 

aşklarının sergilendiği bir gazino sahnesi koymuştur. Ancak gazino sahnesinin çok 

figüran gerektirmesi ve bunun çok maliyetli olması yüzünden senaryoda değişiklik 

yaparak Türk filmlerinde ilerde birçok kereler tekrarlanacak bir şablon oluşturur. 

Buna göre; 

 

 “jön, kızı bomboş gazinoya sokunca kız şaşırır ve sorar: 

‘Erken geldik galiba, kimsecikler yok’. Jön de ‘masrafını ödedim, 

gazinoyu bizim için kapattım sevgilim. Senin için, güzelliğini bütün 

gözlerden kıskandığım için’ diye cevap verir”62  

 
                                                 
62 İbrahim TÜRK, Senaryo Bülent Oran, 291.  
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Yönetmenler özgür ve yaratıcı bir ortamda çalışma olanağı çoğunlukla 

bulamamışlardır. Sektörün yarattığı kısıtlamalar çerçevesinde kendilerini kanıtlamak 

zorunda kalmışlardır. Ham film azlığı nedeniyle yönetmenin birçok planı çekip 

montajda hangisini kullanacağını düşünme lüksü olmamıştır. Bu durum,  filmlerin 

kurgu aşamasında ayrıca bir ‘kurgucu’ nun kullanılmamasına yol açmıştır. Filmin 

kurgusunu, çekim sonrası ya yönetmen kendisi yapmakta, ya da kendisinin 

denetiminde bir operatöre yaptırmaktadır. Sinemanın yapısı gereği, birçok farklı 

uzmanlık kollarına ayrılması gerekirken, Türk sinemasında var olan ekonomik 

koşullardan ve şartlardan dolayı bu şekilde bir görev bölümü olamamıştır.  

 

1970’ lere gelindiğinde, sinema sektöründe yaşanan film enflasyonu, siyah 

beyazdan renkliye geçiş nedeniyle maliyetlerin artışı, ülkede gittikçe artan şiddet 

olayları ve ekonomik dengelerdeki oynamalar sinema alanında krize yol açmış; 

birçok küçük yapımevi kapanma noktasında gelmiştir. Ülkedeki anarşi ortam 

sokakları tehlikeli hale getirmiş ve sinema salonları aileden oluşan seyirci profilini 

büyük ölçüde kaybetmiştir. Ayrıca, Televizyonun yaygınlaşması, ailelere kendi 

evlerinde masrafsız ve rahat bir eğlence ortamı yaratmıştır.  Sonuçta, sokaklarda 

kalan işsiz-eğitimsiz kesim sinemanın yeni oluşan seyircisi olmuştur. 

 

Ülke genelinde yaşanan olumsuzluklardan etkilenen seyirci Türk filmlerinden 

uzaklaşınca filmlerin hâsılatları da azalmaya başlamıştır. Bunun üzerine, yapımcılara 

borç senetleri biçiminde avans veren bölge işletmecileri de borçlarını 

ödeyememişlerdir. Film yapımcıları, salonlardan uzaklaşan seyirciyi sinemalara 

çekmek için vurdulu-kırdılı filmler ve seks filmlerine yönelmişlerdir. Bu tarz bir 

üretim şeklini uygulamak istemeyen bazı yapımevleri ve yönetmenler bu dönem 

içerisinde sinema sektöründe yaşanan sıkıntılar yüzünden zor zamanlar 

geçirmişlerdir. Bu dönemde çekilen seks filmlerinde oynamak istemeyen oyuncular 

sinemadan uzaklaşıp gazinolarda şarkıcılık yapmayı tercih etmişlerdir. Varlığını 

seyirci ile kurduğu kendine has üretim şekli ile ayakta tutan Türk sineması ülkede 

yaşanan olayların etkisinin yanı sıra televizyonun da yaygınlaşmasıyla giderek hızlı 

bir şekilde seyircisini kaybetmiştir.  
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Ancak 1990 sonrası, özel televizyon kanallarının kurulmasıyla birlikte, 1950–

1970 yıllarında çekilen filmler televizyonlarda gösterilmeye başlanmıştır ve sinema 

salonlarından ayağını çeken seyirci, bu filmleri tekrar tekrar seyretmeye devam 

etmiştir. Bir bakıma, Türk sineması kaybettiği seyircisine televizyon aracılığıyla 

tekrar kavuşmuştur.     
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4.2.   TÜRK SİNEMASININ DEVLET İLE OLAN İLİŞKİLERİ 

 

Tarihsel gelişim süreci içerisinde birçok ülkede, sinemanın icadını takip eden 

yıllarda, onun ne derece önemli olduğunun bilincine varmışlardır. Sinemanın görsel 

bellek oluşturması, onu birçok ülke için önemli bir kültür hazinesi haline getirmiştir. 

Sinema, toplumsal bir olgu olmasının yanı sıra yeni bir iş kolu ve güçlü bir 

propaganda aracı olarak görülmüştür. Bu yüzden, bu ülkeler sinema sanatını 

geliştirmek için önemli yatırımlar yapmışlar, devlet desteği ile sinemanın altyapısını 

güçlendirmişler, yasal düzenlemeler ve maddi teşvikler oluşturmuşlardır. Örneğin,  

Sovyetler Birliği’ nde, Almanya’ da ve İtalya’ da sol ve sağ ideolojilerin toplum 

içinde yaygınlaştırılması amacıyla sinema etkin bir propaganda aracı olmuştur. 

Fransa da ise ulusal sinemanın, dünyada majör konumunda olan sinemaların 

hegemonyasından korunması için yasal düzenlemeler gerçekleşmiştir. Avrupa 

ülkelerinin birçoğunda sinema devlet desteği ve koruması altında yaşam alanı 

bulmuştur. Bu ülkelerin her birinin bir kültür politikası olduğu gibi, bir sinema 

politikaları da olmuştur. Bu politikalar zaman içersinde bu ülkelerin hem sinema 

sanatında hem de sinema sanayisinde güçlenmelerine yardımcı olmuştur. Amerika’ 

da ki sinema endüstrisine bakıldığında ise, bu endüstrinin de ekonomik krizlerden 

etkilendiği, televizyon kullanımının yaygınlaşması sonucunda sarsıntılar yaşadığı 

görülmektedir. Buna rağmen hem teknik olarak hem de anlatı olarak kendini 

yenilemiş, televizyon ile işbirliği içerisine girerek geçirdiği sıkıntılı evreleri yenmiş 

ve kendini ayakta tutmayı başarmıştır. 

 

Türk sinema tarihinin geçirdiği süreçler göz önünde bulundurulduğunda 

devlet politikalarının Türk sineması ile her zaman kısıtlı ilişkiler içinde olduğu 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Uzun yıllar boyunca vergi almak ve sansür uygulamak 

dışında devletin sinema ile olumlu bir diyaloğu olmamıştır. Devlet pek çok sektörü 

ve sanatı doğrudan himayesi altına alırken sinemayı kendi haline bırakmıştır. Bu 

sebeple sinemanın gücü yeterince etkin hale gelememiş, sinema kişisel çabaların 

sayesinde yol almış ve seyirci sevgisi ile de bugünlere gelmiştir. Prof Sami 

Şekeroğlu, Türk sinemasının bu konumunu şu sözlerle özetlemiştir; 
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“Sinemaya 1948’ den beri devlet yardım yapmadı. Aksine 

umursamama ve sansür yoluyla baskı altında tutuyordu. Örneğin, 

bir kavga sahnesinde polis araya girip kavgayı ayırırken şapkası 

düşüyordu. Sansür kurulu bu sahnenin kesilmesini söyledi. Neden? 

Polisin şapkası düşmezmiş. Çok değil 80’ li yıllarda TRT için 

yaptığımız Türk Sinema Tarihi Belgesellerinde ‘Şehvet Kurbanı’ 

filmindeki tren sahnesinde Cahide Sonku mendilini düşürür. 

Muhsin Ertuğrul aşağıya eğilir alır. O sahnede Cahide Sonku’ nun 

biraz bacakları gözükür, bu bölümü kestiler. Mesela Kurtuluş 

Savaşı filmlerine bakın, Kurtuluş Savaşı filmlerinde bir savaş var, 

kime karşı savaştığın belli değil. Düşman deniyordu ama kim belli 

değil. Çünkü sansür tarafından yasaklanmış. O zaman sinemanın 

bir tek kaynağı kalıyordu. O da seyirci.”69 

 
Sinemanın keşfinden bir yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu’ na girmesine, 

Türkiye’deki ilk sinema kuruluşunun (Merkez Ordu Sinema Dairesi –1915) devlet 

eliyle kurulmuş olmasına, ilk konulu ve belgesel film çekimlerinin resmi ya da yarı 

resmi kuruluşlar tarafından yapılmasına, Cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen 

ardından Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir sinema biriminin kurulmuş olmasına 

rağmen, zorlu savaş koşulları, ekonomik problemler ve her alanda yeniden 

yapılanmanın hüküm sürdüğü Türkiye Cumhuriyeti’ nde sinemaya gereken önem 

verilememiş, destek sağlanamamıştır. 

  

1923’ te yapılan “1. İktisat Kongresi” nin içeriğinde, her ilde iktisat, sağlık, 

tarım vb. konularda halka sinema filmi gösterilmesi yer almıştır. Bu uygulama, 

toplumun genel ahlakına aykırı olan filmleri elemiştir. Böylelikle sinema devlet 

tarafından eğitici ve öğretici bir amaç için kullanılmaya başlanmıştır. 

 

                                                 
69 Prof. Sami Şekeroğlu ile 11 Aralık 2006 tarihinde yapılan söyleşi notlarından. 
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“Ahlaka aykırı olanları yasaklamak koşuluyla, ziraat, sanayi, 

coğrafi, iktisat ve sağlık ile ilgili sinema filmleri göstererek köylülere 

gereken yararlı bilgileri vermek ve köylerin istatistik bilgilerini 

saptamak ve uygulamak, konferanslar vermek üzere, şimdilik her 

livada (beldede) birer gezici Ziraat okulu açılması.” 70 

 

Ancak ilerleyen yıllarda, Cumhuriyet’ in 10. Yıl kutlamalarının bir film haline 

getirilmesi kararlaştırıldığında Türk sinemacılarla çalışmak yerine, Sovyet Rusya’ 

dan yönetmenler getirilmiştir. Devlet, diğer sanatların gelişimi için büyük olanaklar 

yaratmış olmasına rağmen, uzun yıllar Türk sinemasına ve bu alanda emek verenlere 

destek olmamıştır.   

 

Her konuda önemli ön görüleri bulunan M. K. Atatürk’ ün sinemanın 

önemine ilişkin düşüncelerinin bilinmesine karşılık Türk sinemasının bir devlet 

politikası dâhilinde ele alınmaması tezat teşkil etmektedir. Örneğin, Atatürk, 

Cumhuriyet’ in ilk yıllarında çekilen Kurtuluş Savaşı filmlerinde Türk kadınlarının 

da oynamasını teşvik etmiş, 1923 yılında İzmir’ i ziyareti sırasında Cemil Filmer’ in 

işlettiği Ankara Sineması’ na önceden talep ettiği filmleri izlemeye gittiğinde 

Türkiye’ de ilk defa kadınlar ve erkeklerin bir arada film izlemelerini sağlamış ve 

1938 yılında o güne kadar devlet ve belediyeler tarafından sinemalardan alınan %33 

verginin indirilmesini emretmiştir. O yıl İngiliz yapımı “Çanakkale Harbi” filmine 

özel ilgi gösteren M. K. Atatürk’ ün bu kararı alışını Cemil Filmer şöyle aktarmıştır; 

 

“İşte bu ‘Çanakkale Harbi’ filmi Atatürk’ ün ilgisini 

çekmişti. (...) Atatürk yanında Maliye Bakanı Fuat Ağralı ile filmi 

görmeye geliyor. Bu arada sinema ücretlerinden falan bahis 

oluyor. Atatürk sinemanın çok yarayışlı bir icat olduğunu, halkın 

bundan gerektiği gibi faydalanmasını, sinemacılığın inkişafını 

istiyor, bu münasebetle alınan vergilerin düşürülmesini emrediyor. 

                                                 
70 Gündüz ÖKÇÜN, Türkiye İktisat Kongresi 1923 - İzmir, 391–392. 
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Ankara’ ya döndükten sonra gerçekten de alınan vergiler %10’ a 

indirilmiş oluyor.”71  

 

M. K. Atatürk’ ün ölümünden sonra hem yabancı hem de Türk filmi oynatan 

sinemalardan alınan vergiler yükseltilmiştir. İsmet İnönü döneminde sinemacılar 

artan vergilerin dışında, ‘Varlık Vergisi’ ile de güç duruma düşmüşlerdir. Yüksek 

vergilendirmeler yüzünden, Türkiye’ nin en büyük şirketi “İpek Film” üç yıl süreyle 

film yapamamıştır. Bu durum 1948 yılında yerli filmlerden alınan vergi oranının 

%25 düzeyine indirilmesiyle düzeltilmiştir. Devletin sinema alanında gerçekleştirdiği 

bu olumlu gelişme, 1 Temmuz 1948 yılında, 5237 sayılı ‘Belediye Gelirleri Kanunu’ 

ile gerçekleşmiştir. Bu kanun ile yerli ve yabancı filmlerden belediyeler tarafından 

alınacak eğlence resmi ve ruhsat harçlarının oranı belirlenmiştir. Kanunun, Türk 

sinemasını özellikle etkileyen maddesi eğlence resmi ile ilgili maddesidir. ‘Belediye 

Gelirleri Kanunu’ nun bu maddesine göre, yerli film gösteren sinemalardan hâsılatın 

%25’ ine, yabancı film gösterenlerden ise %70’ ine kadar eğlence vergisi alınmaya 

başlanmıştır. Yerli film gösteren sinemalardan alınan verginin düşüklüğü, özellikle 

Anadolu’ da sinema salonlarının yerli filmi tercih etmelerine neden olmuştur. Bu 

talep nedeniyle yerli filmcilikle uğraşan firma sayısı çoğalmıştır. Sinemacılık amatör 

bir uğraşken, yerli film lehine yapılan vergi indirimi ile para kazanılabilecek bir 

işkolu haline gelmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra, sinema ortamına, bu sanatın 

gerektirdiği ciddiyete ve birikime sahip sinemacıların yanı sıra, kolay para kazanma 

düşüncesinde, farklı bir ticaret alanıyla sinema arasında fark görmeyen şahısların 

katılımı gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde ilk sansür uygulaması, işgal kuvvetlerince gerçekleştirilmiştir. 

“Malul Gaziler Cemiyeti” bünyesinde Ahmet Fehim tarafından çevrilen 

“Mürebbiye” filminin Anadolu’ da gösterimi, Fransız işgal kuvvetleri komutanının 

emriyle yasaklanmıştır. Bu film Hüseyin Rahmi Gürpınar’ ın aynı adlı romanından 

yapılmış bir uyarlamadır ve bir Türk ailenin yanında çalışan, hafifmeşrep bir Fransız 

mürebbiyeyi konu almaktadır.  

                                                 
71 Cemil FİLMER, Hatıralar, 150.  
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Ülkemizde ilk zamanlar filmlerin mahalli idarelerin kontrolünden geçmesi 

dışında yasal bir sansüre rastlanmamaktadır. Merkezi bir sansür teşkilatının yokluğu 

nedeniyle film gösterildiği şehirde gösteriminden önce denetlenmektedir. Fakat 9 

Haziran 1932’ de yürürlüğe giren ‘Sinema Filmlerinin Kontrolü Hakkında 

Talimatname’ ile merkezi bir sansür teşkilatı oluşturulmuştur. Sinema gibi ciddi 

disiplin gerektiren bir alanda, ekonomik zorluklar, teknik ekipman ve iş gücü 

eksikliği gibi sorunlarla başa çıkmak zorunda olan sinemacılar yapılan yasal 

düzenlemeler sonucunda bir de sansür olgusu ile karşı karşıya kalmışlardır. ‘Sinema 

Filmlerinin Kontrolü Hakkında Talimatname’ üç aşamalı bir yapıda hazırlanmıştır. 

Birinci aşamada çekilecek filmlerin senaryoları denetlenmektedir. İkinci aşamada bu 

denetlemeden geçip çekilmesine izin verilmiş filmler tekrar bir kurul tarafından 

seyredilmekte ve bir karara varılmaktadır. Üçüncü aşamada ise bu denetleme 

sonunda kurul tarafından verilen karar bakanın onayına sunulmaktadır. Bütün bu 

aşamaların sonucunda, halka gösterimine izin verilmiş filmler, her hangi bir sakınca 

görüldüğü takdirde yeniden denetlenip yasaklanabilmektedir.  

 

1934 yılına gelindiğinde ise yürürlüğe giren ‘Polis Vazife ve Selahiyetleri 

Kanunu’ nun 6. maddesine göre filmlerin denetimine başlanmıştır.  

 

“Hariçten gelen filmlerin gösterilmesi ve dâhilde yapılan 

filmlerin çekilmesi, polisin iznine bağlıdır. Polis filmlerinin ve 

senaryoların tetkik ve muayene işini alakalı makamlarla birlikte ve 

nizamnamesine göre yapar.”72      

 

1934’ de çıkartılan ‘Basın Yasası’ ile basının hiçbir şekilde sansür 

edilemeyeceği karara bağlanmıştır. Fakat sinema bunun dışında tutulmuş, film yapım 

ve gösterimiyle ilgili yürürlükte olan yasalarda hiçbir değişiklik yapılmamıştır.   

 

                                                 
72 Asiye KORKMAZ, Türk Sineması Ve Devlet, 113. 
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1939’ da yürürlüğe giren ve sinema alanında yeni düzenlemeler içeren 

‘Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname’ ye göre aşağıda 

yazılı maddelerden birine bile uyan filmlerin gösterilmesine izin verilmemektedir; 

 

1. Herhangi bir devletin siyasi propagandasını yapan, 

2. Herhangi bir ırk veya milleti tezyif eden (alaya alan), 

3. Dost devlet ve milletlerin hislerini rencide eden, 

4. Din propagandası yapan, 

5. Milli rejime aykırı olan siyasi, iktisadi ve içtimai ideoloji propagandası 

yapan, 

6. Umumi terbiyeye ve ahlaka ve milli duygularımıza mugayir (aykırı) bulunan, 

7. Askerlik şeref ve haysiyetini kıran ve askerlik aleyhinde propaganda yapan, 

8. Memeleketin inzibat ve emniyeti bakımından zararlı olan, 

9. Cürüm (suç) işlemeye tahrik eden, 

10. İçinde Türkiye aleyhinde propaganda vasıtası olacak sahneler bulunan. 

 

Bu nizamnamenin çalışma şekli şu şekilde olmuştur; Yerli-yabancı tüm filmlerin 

sansürü İstanbul ve Ankara’ daki beşer kişilik komisyonlar tarafından yapılmaktadır, 

Komisyonun toplandığı ilin valisi o komisyonun başkanı olmakta ya da valinin 

seçtiği bir memur komisyona başkanlık etmektedir. Komisyonu oluşturan diğer 

üyeler ise, önceleri Basın Yayın Genel Müdürlüğü iken daha sonra Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığı’ nın, İçişleri Bakanlığı’ nın, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın ve 

Emniyet Genel Müdürlüğü’ nün görevlendirdikleri temsilcilerden oluşmaktadır. 

Komisyon ayrıca, yapımcı tarafından karara itiraz edilmesi halinde filmi tekrar 

kontrol etmekle yükümlüdür.   

 

1939 Nizamnamesinde film yapım sürecinin başlaması için gereken izinlerin 

alınmasında izlenilen yol şu şekildedir. Film çekmek isteyen kişi, filmin nerede, 

hangi tarihte, hangi amaçla çekileceği ve bünyesinde çalışacak kişilerin isimlerinin 

belirtildiği bir dilekçe ile bulunduğu yerin yetkili makamına başvurmaktadır. Bu 

makam kendisine gelen bu dilekçeleri ilgili komisyona havale etmesi için İçişleri 

Bakanlığı’ na göndermektedir. Komisyon, filmin değişimine ya da reddine karar 
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verme yetkisine sahip bulunmaktadır. Komisyondan onay alan filmler ise çekimleri 

tamamlandıktan sonra tekrar bu komisyonun kontrolünden geçmektedir.  

 

Sinemanın bir sektör olma yolunda yaşadığı olumlu gelişmeler (1940–1950) 

ile aynı döneme rastlayan bu yasal uygulama sinemayı derinden etkilemiştir. 

Doğrudan film yapımının etkilenmediği çalışmalarda ise sinemacıların oto-sansür 

uygulamalarına yol açmıştır. Komisyondan sorunsuz geçen filmlerin benzerlerinin 

çekilmesi, var olan şablonların oluşmasındaki en önemli faktör olmuştur. Sansür 

olgusuna göre belirli bir senaryo şablonu oluşmuş, bu durum da yönetmenlerin 

yaratıcılığının kısıtlanmasına sebep olmuştur. Sansür olgusunun yaratıcılık sürecine 

olan etkilerinin dışında, maliyete de olumsuz bir etkisi olmuştur. Zaten maddi 

sorunlar yaşayan yapımcılar, bunlara ek olarak bir de sansür kurulu için kopya 

basmak ve bu kopyayı denetlemenin yapıldığı Ankara’ ya göndermek durumunda 

kalmışlardır.  

 

1950’ li yıllara kadar sinema-devlet ilişkisi kapsamında gerçekleşen diğer 

gelişmeler ise şunlardır; ‘Yerli Film Yapanlar Cemiyeti’, ‘Sinemacılar ve Filmciler 

Cemiyeti’, ‘Türkiye Film İmalcileri Cemiyeti’ sinemacılığın düzenlenmesi için resmi 

makamlara dilekçe sunmuşlardır. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ nde toplanan 

‘Devlet Güzel Sanatlar İstişare Heyeti Kongresi’ ne ‘Filmcilik, Radyo ve Televizyon 

Alt Komisyonu’ adına ‘Türk Sinemasının Teşkilatlandırılmasına Dair Ön Rapor’ 

sunulmuştur. ‘Türk Filmciliği Birleşik Kurulu’ sinemacılar için Prototip Kontrat Ön 

Projesi hazırlanmıştır. Kurucu Meclis’ e anayasa görüşmeleri sırasında sinema 

sansürünün kaldırılması teklif edilmiş ancak kabul edilmemiştir.   

Türk sineması 1950’ lerden itibaren yıllık film üretim sayısını arttırmaya 

çabalarken sansürün yanında ham film ve rüsum sorunlarıyla da uğraşmak zorunda 

kalmıştır. Devlet sinemayla ilgili yasal düzenlemeleri yapmadığı için sektör 

kurumsallaşmakta zorluklar yaşamıştır.  

 

27 Mayıs 1960 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Yeni 

anayasanın ilanına kadar tüm siyasal parti faaliyetleri yasaklanmıştır. Hükümet bir 

reform hükümeti olduğunu, Birleşmiş Milletler Antlaşması’ na ve İnsan Hakları 
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Evrensel Beyannamesi’ ne dayanan demokratik bir düzen kurmayı amaçladığını ilan 

etmiştir. Demokrat Parti’ nin basına koyduğu yasak kaldırılmıştır. 1960 ihtilali ve 

1961 Anayasası Türk toplumuna çağdaş hukuk ve özgürlükleri getirmiş; sinema 

alanında toplumsal sorunlara yakın duran filmlerin oluşmasına zemin hazırlamışsa da 

“sansür” konusunda olumlu bir değişim yaşanmamıştır. 

 

1960 ihtilaline kadar olan zaman diliminde Türk sineması sadece ekonomik 

ve teknik sıkıntılarla boğuşmamış aynı zamanda sansür ile de uğraşmıştır. Mussolini 

Italyası’ nın sansür yönetmeliğinin birebir ülkemize uyarlanması ile oluşan 1939 

Denetleme Tüzüğü etkisini uzun yıllar boyunca gittikçe ağırlaştırarak sürdürmüştür. 

Hatta görece özgür bir ortamın doğduğu ve herkese özgürlük vaat edilen 27 Mayıs 

iktidarında bile bu özgürlükler yararlanamayan tek alan Türk sineması olmuştur. 13 

Nisan 1961’ de Türkiye İşçi Partisi (TİP) sinema sansürünün kaldırılması için 

Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. Kurucu Meclis, sinema sansürünün dayandığı 

4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı ‘Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’ nun 6. 

maddesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Sinema sansür içinde 

bırakılarak yasalar ile düzenlemeye tabi tutulmuştur. 28 Nisan 1960’ ta sansür yetkisi 

sıkıyönetime devredilmiştir.73∗  

 
                                                 
73 A.g.k., 118. 
∗ 1970’ lere gelindiğinde artan seks filmlerini önlemek amacıyla 20 Eylül 1977 tarihli 
Denetleme Tüzüğü resmi gazetede yayımlanır. 1939 sansür nizamnamesinin daha da 
ağırlaştırıldığı tüzükte filmlerin denetlenmesi İçişleri ve Kültür Bakanlıkları ile Emniyet ve 
Basın Yayın Genel Müdürlükleri memurlarından oluşan bir kurula bırakılmıştır. Ayrıca 
sansür kurulundan geçen filmlerin gösterilmesini engelleme yetkisi İçişleri Bakanlığı’ na, 
yani polis, kaymakam ve valilere verilmiştir. Filmlerin ve senaryoların denetlenmesiyle ilgili 
yönetmelik, 1979 ve 1983’ te yeniden düzenlenmesine rağmen sansür, 1986 tarihli Sinema, 
Video ve Müzik Eserleri yasasının kabulüne dek çözülememiştir. Bu yasayla, film ve 
senaryoların denetlenmesi işi İçişleri Bakanlığı’ ndan alınıp, Kültür Bakanlığı’ na verilmiştir. 
Son olarak 18 Şubat 2005 yılında yürürlüğe giren son yasaya göre; Ticari dolaşımı veya 
gösterime sunulması uygun bulunan ancak içerikleri nedeniyle seyircinin bilgilendirilmesi 
veya izleyici kitlesi için yaş sınırı uygulanması gereken filmlere içerik gösteren işaret ve 
ibareler koyulmaktadır. Gerektiği takdirde birden fazla işaret ve ibare kullanılmasına karar 
verilebilmektedir. Kamu düzenine, genel ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının 
korunmasına, insan onuruna uygunluğa ve Anayasada öngörülen diğer ilkelere ters düşen ve 
bu sebeple ticari dolaşıma veya gösterime sunulması uygun bulunmayan filmlere uyarıcı 
nitelikteki işaret ve ibare verilmektedir. 
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Sansür, 1961 Anayasası ile kalkmamış ama sağlanan özgürlük ortamında, 

sinemacılar, sosyal ve toplumsal temalar üzerinde çalışma olanağı bulmuşlardır. 

1960–1965 yılları arasını kapsayan bu dönemde sinemacılar, toplumsal sorunları ele 

alan filmler çekmeye yönelmişlerdir. Metin Erksan’ ın “Gecelerin Ötesi” (1960), 

“Yılanların Öcü” (1962), “Acı Hayat” (1963), “Susuz Yaz” (1963), “Suçlular 

Aramızda” (1964), “Kuyu” (1968); Halit Refiğ’ in “Şehirdeki Yabancı” (1963), 

“Şafak Bekçileri” (1963), “Gurbet Kuşları” (1963); Ertem Göreç’ in “Otobüs 

Yolcuları” (1961), “Karanlıkta Uyananlar” (1965), Memduh Ün’ ün “Üç Arkadaş” 

(1958), “Kırık Çanaklar” (1960), Atıf Yılmaz’ ın “Suçlu” (1960), “Yarın Bizimdir” 

(1964), “Murad’ ın Türküsü” (1965) ve Duygu Sağıroğlu’ nun “Bitmeyen Yol” 

(1965), “Ben Öldükçe Yaşarım” (1965) filmleri bu dönemin örneklerinden 

bazılarıdır. Bu filmler ele aldıkları köy, göç, işçi, kent yaşamı gibi sorunlar nedeniyle 

sansürle uğraşmış ve bazı filmler uzun sansür mücadelesi sonrasında gösterim 

olanağı bulabilmiştir.   

 

1963 yılında İstanbul Milletvekili Suphi Baykam, Türk sinema sanayicilerini 

temsilen, TBMM’ ye bir yasa teklifi sunmuştur. Bu teklif aşağıdaki dokuz maddeden 

oluşmuştur; 

 

• Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’ na bağlı bir ‘Milli Filmcilik Komitesi’ nin 

kurulması; 

 

• Sinema ve filmciliğin kalkınması için gerekli finansmanı sağlayacak bir 

‘Milli Filmcilik Fonu’ nun oluşumu; 

 

• Film ve senaryoların kontrolünün İstanbul’ da ve genişletilmiş, uzmanlardan 

oluşan ‘Film ve Senaryo Kontrol Komisyonu’ nca yapılması; 

 

• Stüdyo kurmak ya da var olan stüdyoları geliştirmek isteyenlere kredi 

olanağının sağlanmasını ve milli bir stüdyonun kurulması; 
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• Filmlere yarışmalar sonunda ödül verilmesi; 

 

• Filmlerin giderlerini tümüyle karşıladıktan sonra vergilendirilmesi; 

 

• Yeni kurulacak sinema salonlarının 3 yıl süreyle Belediye Eğlence Resmi’ 

nden muaf tutulması; 

 

• Türkiye’ deki her sinemanın belli bir süre ‘Milli Filmcilik Komitesi’ 

tarafından seçilerek oynatılmaya değer gördüğü 8 Türk filmini mutlak 

göstermesi; 

 

• Sinemaya giriş ücretlerinin yine aynı komitece saptanması.74  

 

1964’ te Metin Erksan’ ın “Susuz Yaz” filmi Berlin Film Festivali’ nde (26 

Haziran–7 Temmuz 1964) birincilik ödülü olan Atın Ayı’ yı kazanmıştır. “Susuz 

Yaz” ın festivale gönderilmesi “Türkiye’ nin kötü propagandasını yapacağı” 

görüşüyle devlet yetkililerince engellenmiş, İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan özel inceleme kurulu “Susuz Yaz” ın Berlin 

Film Festivali’ nde Türkiye’ yi temsilini tehlikeli bulmuştur (22 Mayıs 1964). “Susuz 

Yaz” yurtdışına, Güzel Sanatlar Akademisi’ nin olumlu görüşü ile çıkarılabilmiştir. 

‘Susuz Yaz’ ın Berlin’ de Altın Ayı ödülünü alarak uluslararası başarı kazanması 

üzerine İstanbul’ da 27 Temmuz 1964’ te tören düzenlenmiş ve armağanlar 

verilmiştir. Törene, Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş de katılmış ve 

konuşma yapmıştır;  

 

“Devlet yetkilileri tarafından yurtdışında Türkiye’ yi temsil 

edemeyeceği doğrultusunda karar alınmış olan bir filmin, 

sinemanın en saygın festivallerinden birinin en büyük ödülünü 

                                                 
74 İlker ÖZDEMİR, Ulusal Sinema Düşüncesinin Politik Toplumsal Bilimsel Edebi 
Yönleri Ve Bu Düşüncenin Türk Sinemasına Etkileri (1965–1971), 15.  
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kazanması, devletle Türk sineması arasındaki büyük kopukluğu 

ortaya koymaktadır.”75  

 

“Susuz Yaz” filminin kazandığı bu başarı ve artan film sayısı doğrultusunda 1964 

tarihinde düzenlenen “Birinci Türk Sineması Danışma Kurulu” ve onu izleyen 

“Birinci Türk Sinema Şurası” ile ilk ciddi sinema kanunu hazırlama çalışmaları 

gerçekleşmiştir. 

 

10–13 Ağustos 1964 tarihleri arasında İstanbul Milletvekili Suphi Baykam, 

“Sinema Dayanışma Kurulu” düzenlemiştir. Suphi Baykam hazırladığı teklifi, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 

Radyosu, Sinema Yazarları Temsilcileri, Film Prodüktörleri Cemiyeti, Sine-İş 

Sendikası, sinema ve stüdyo sahipleri ile Şehir Tiyatroları’ nın da katıldığı “Sinema 

Dayanışma Kurulu” na sunmuştur. Bu toplantıda üzerinde önemle durulan konular, 

“Filmlerin Ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname” dolayısıyla 

karşılaşılan problemler, yerli film yapımının yeniden gözden geçirilmesi ve yerli film 

yapımının çoğalması yönünde atılacak adımlar, sinemanın bir meslek olarak 

görülmesi ve bu meslek için gerekli olan elemanların yetiştirilmesi gibi Türk 

sinemasının karşı karşıya kaldığı ana sorunlar olmuştur. Bu toplantının ardından 

1964 yılının Kasım ayında “Birinci Türk Sinema Şurası” bir araya getirilmiştir. 

1948’ deki vergi indiriminden beri, devletin sinemaya ilk ciddi yaklaşımı olan bu 

şura, Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş’ ün himayesinde, o dönemin 

İstanbul Tanıtma Müdürü ve sinema yazarı Semih Tuğrul tarafından düzenlenmiştir. 

 

Şura öncesinde sinemacılar, “Türk sineması’ nda değer taşıyan hiçbir eser 

yapılmadığı” görüşünü savunan sinema yazarlarının yalnız dinleyici olarak 

bulunmaları gerektiği görüşünü belirtmişlerdir. Buna karşılık şuradan sorumlu olan 

hükümet görevlileri, “Şura’ yı kendilerinin düzenlediği” ve “bu koşulları 

istemeyenlerin çalışmalara katılmaması” şeklindeki görüşlerini beyan etmişlerdir. 

Sinemacılar bu durum karşısında, “azınlıkta kaldıkları ve kaderlerine meslek 
                                                 
75 Bkz. (72), KORKMAZ, 57. 
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dışından unsurların karar vermeye çalıştığı” gerekçesiyle oturumdan çekilmişler, I. 

Sinema Şurası, Türk sinemasının meslek kuruluşlarından hiçbir temsilcisi olmadan 

sonuçlanmıştır. Bu sebeple sinemacılar, alınan kararların kendilerini etkilemediğini 

açıklamışlardır.  

 

Şura’ ya katılan temsilciler ise kendi aralarında iki alt komisyon oluşturmuşlardır. 

Buna göre Sansür Komisyonu ile İktisadi ve Teknik Meseleler Komisyonu 

birbirinden ayrılmıştır. Bu komisyonların sundukları raporlar, Şura tarafından kabul 

edilmiştir. Sansür Komisyonunun raporu, sansürün kaldırılmasını, yerine bir 

“inceleme ve değerlendirme” yönteminin kabul edilmesinin gerekliliğini 

savunmuştur. Rapora göre bu değerlendirme, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’ na bağlı 

‘Film İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’ tarafından yapılmalıdır. Yine aynı rapora 

göre komisyonun, filmleri inceleyip; tümüyle gösterilmesi, bazı sahnelerinin 

kesilerek gösterilmesi, tümüyle gösterilmemesi ve belli yaşlara gösterilmesi gibi 

yükümlülükleri bulunmalıdır. Şura’ nın ikinci alt komisyonu olan ‘İktisadi ve Teknik 

Meseleler Komisyonu’ nun raporunda ise, yerli filmleri koruma önlemleri, “kaliteye 

prim” kavramı ve kısa filmciliğin gelişmesini teşvik etmek üzere bu filmler için 

sansür ve gümrüğün kaldırılması konuları yer almıştır. 

 

Ancak Türk Film Prodüktörleri Cemiyeti, Türk Film Rejisörleri Birliği, Türk 

Film Stüdyoları Sahipleri, Cumhurbaşkanı’ na, Başkan’ a, ilgili Bakanlıklara ve 

Meclis Komisyonlarına, ‘I Türk Sinema Şurası’ kararlarını protesto ettiklerini 

çektikleri telgraflarla bildirmişlerdir. 

 

Sinemacıların gösterdikleri tepkilere karşın, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 

1965’ te daha önce düzenlenen Şura çalışmalarından ve İstanbul Üniversitesi öğretim 

üyesi Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu’ nun “Sinema Filmlerinin Denetlendirilmesi ve 

Sinema Endüstrisinin Gelişmesini Sağlayan Tedbirler” adlı araştırmalarını baz alarak 

“Türk Sinema Enstitüsü Kanun Tasarısı” nı hazırlamıştır. Buna karşılık sinemacılar 

ise bu yasa tasarısının Türk sineması için yararlı olmayacağı yönündeki 
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düşüncelerini ilgili makamlara bildirmişler ve böylece hazırlanan bu yasa tasarısı 

sadece bir taslak olarak kalmış, yürürlüğe sokulmamıştır.76   

 

1964 yılında sinema alanında gerçekleşen bu girişimler, ilerleyen zamanlarda 

büyük değişikliklere uğramadan birkaç kez daha gündeme gelmiş fakat hiç birinde 

yürürlüğe girmemiştir. Daha sonraki yıllarda hazırlanan tasarılarda yapılan tek 

değişiklik, 1964 Şura’ sının geçen zamana göre adapte edilmesi şeklinde olmuştur. 

Sinemacıların 1964 Şura’ sında karşı çıktıkları hiçbir nokta dikkate alınmamıştır. 

 

Hazırlanan kanun taslaklarının genelinde görünen sorunlar, Türk toplumunun 

yapısına, devletin karakterine ve mevcut kurumlarla arasındaki ilişkilere olan 

uzaklıklarıdır. Çünkü hazırlanan tasarılar Fransa’ daki Ulusal Sinema Merkezi’ nin 

Türkiye’ ye uyarlanmış halidir.  Bu durumun dışında hazırlanan tüm kanun 

tasarılarında Türk sinemasının temel sorunları ve ekonomik ilişkileri göz ardı 

edilmiştir. Bunun sebebi ise tasarıların sinema alanı dışındaki kişiler tarafından 

hazırlanmış olmasıdır. Bu tasarıların hazırlanması sürecinde sinemacıların 

yapılmasını istedikleri ve talep ettikleri düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir; 

 

1. Özendirme önlemlerinin alınması; 

2. Sansürün kaldırılması; Filmlerin yalnızca belli yaşların seyredilebileceği 

şeklinde sınıflandırmaya tabi tutulması; 

3. Ham film sorununun çözülmesi; 

4. Çalışanların sosyal güvencelerinin ve haklarının sağlanması.82  

 

Sinemacıların bu talepleri sonuç vermemiştir. Çünkü devlet sinemaya kültürel bir 

miras, korunması gereken bir olgu, bir sanat eseri ya da bir endüstri kolu olarak değil 

de kendi politikaları doğrultusunda işleyebileceği bir araç olarak yaklaşmıştır. 

Devletin, sinemacıların savunduğu gerekli düzenlemeleri yasalaştırması durumunda 

bile, değişken politikalar sebebiyle uygulama aşamasında sorun ile karşılaşılması 

                                                 
76 Bkz. (72), KORKMAZ, 81–82. 
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kaçınılmaz bir durum olmuştur. Hükümetlerin sinemaya olan yaklaşımları ile ilgili 

olarak Hürrem Erman’ ın düşünceleri şu şekildedir;  

 

“Hükümetle 1948’ den beri şahsen benim veya cemiyet 

kanalıyla müştereken yaptığımız temasların hiçbiri müsbet netice 

vermemiştir. Çünkü gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa hiçbiri 

sinemayı ‘luubiyat’ ın (eğlence) dışında görmemiştir. Sinema 

Türkiye’ de ucuz bir eğlence vasıtasıdır, güzel. Ama bunun dışında 

iyi-kötü bir döviz kaynağıdır. Ve şu kadar insana bir iş imkânı 

yaratır. Bunları daha hiç kimse ciddiye almamıştır. 1948’ den beri 

hep çay, kahvemizi içip ‘şu seçim geçsin inşallah’ sözleriyle geri 

gönderilmişizdir.”77  

 

Sinema çalışanları, 16 Mart 1964’ te çıkartılan “Sosyal Sigortalar Kanunu” ndan 

da uzun bir süre yararlanamamışlardır. 1978’ de, bu yasaya eklenen maddeler ile 

birlikte sinema çalışanları da yasa kapsamına alınmışlardır. Fakat bu yasaya göre, 

ancak yılda 120 iş günü çalışan sinemacıların sigorta primleri ödenmiştir. Bu koşulun 

dışında çalışan sinemacılar bu haktan yararlanamamışlardır. Bu sebeple sinemacının 

çalışma şartları, devletin sigorta, emeklilik ve sağlık için uyguladığı şartlarla 

uyuşmamaktadır. Gelir vergisi kanununun ‘serbest meslek kazançlarında istisnalar’ 

bölümüne göre sinemacılar, vergiden muaf tutulmamışlardır. 

  

Türkiye’ de, sinemayla ilgili telif haklarını da belirleyen kanun, 1951 yılında 

yürürlüğe girmiştir. “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” çerçevesinde, sinema eserleri 

şu şekilde belirlenmiştir: 

 

1. Sinema filmleri; 

2. Öğretici ve teknik mahiyette olan ve günlük olayları tespit eden filmler; 

3. Her nevi ilmi, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon diyapozitifleri.78  

                                                 
77 YEDİNCİ SANAT, Yapımcı Hürrem Erman’ la Konuşma, 26.  
78 Bkz (72), KOKMAZ, 143. 
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Bu kanunun içeriğinde yer alan “bir sinema eserinin sahibi onu imal ettirendir” 

hükmü dolayısı ile sinema eserinin sahibi yönetmen değil yapımcı olmuştur. “Fikir 

Ve Sanat Eserleri Kanunu“ nun bu hükmü, 1995 tarihinde değiştirilmiştir. Yapılan 

değişikliğe göre sinema eserinin sahibi yönetmen, özgün müzik bestecisi ve senaryo 

yazarı olarak belirlenmiştir. Sinema eserleri için 20 yıl olarak belirlenen koruma 

yasası da yapılan değişiklikle 70 yıla çıkarılmıştır. Türkiye’ de diğer kar amacı 

gütmeyen şahsi kullanımlarda bile çoğaltımın serbest olmaması Türk sineması için 

yasal düzenlemeler açısından olumlu bir uygulamadır.  

 

Tarihsel gelişim süreci içerisinde Türk sinemasının örgütlenme çalışmaları 1930’ 

lu yıllarda başlamıştır. Bu tarihten itibaren, sinema çalışanları, pek çok dernek, birlik, 

sendika vb. meslek örgütlerinde bir araya gelmişlerdir. 1932’ de ‘Türkiye Sinema ve 

Filmciler Birliği’, 1946’ da ‘Sinemacılar ve Filmciler Cemiyeti’ ile ‘Yerli Film 

Yapanlar Cemiyeti’ kurulmuştur. 1952’ de yerli filmciliğin kalkındırılmasını 

amaçlayan ‘Türk Film Dostları Derneği’ kurulmuştur. 1954’ te ‘Film Teknisyenleri 

Sendikası’ ve 1955’ te ‘Türkiye Filmcileri, Sinemacıları ve Teknisyenleri 

Kooperatifi’ kurulmuştur. Bundan sonra 1956 yılına gelindiğinde, Fransız ve İtalyan 

sinema nizamnamelerini Türkçeye çeviren, Mısır Kanunu’ nu özetleyerek meclise 

aktaran ‘Türk Film İmalcileri Cemiyeti’ kurulmuştur. 1959 yılında da ‘Türk Sinema 

Sanatçıları Derneği’ ve 13 yapımevinin oluşturduğu ‘Türk Filmciliği Birleşik 

Kurulu’ bunlara eklenmiştir. 1960’ lı yıllarda ‘Türk Film Prodüktörleri Cemiyeti’ ve 

1963’ te Metin Erksan, Lütfi Akad, Duygu Sağıroğlu, Ertem Göreç, Halit Refiğ’ in 

girişimleriyle ‘Türkiye Sinema İşçileri Sendikası’ (Sine-İş) kurulmuştur. Sine-İş, 29 

Eylül 1964’ te, “Ar Film Stüdyosu” nda sinema çalışanlarının ilk grevini başlatmıştır. 

Sendika, stüdyo işçilerine yoğun haklar sağlamıştır. Ancak daha sonra sendika 

anlaşmazsızlıklar yüzünden dağılmıştır. Sine-İş sendikasını, Sifi-İş, Kültür-İş, Film-

Sen, Sine-Sen, TFİS, Yöne-Sen vb. sendikalar izlemiştir.  

 

Bütün bu süreçler içerisinde devletin sinema ile olan ilişkisi politik koşullar 

çerçevesinde şekillenmiştir. Bunun sonucunda da sinemanın kitlelere ulaşmadaki 

etkisi göz ardı edilmiştir. Sinema ile ilgili yapılan yasal düzenlemelere bakıldığında 
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yalnızca sinemanın temel alınarak çıkartıldığı bir yasa olmadığı görülmüştür. 

Sinemayı dolaylı yoldan kapsayan yasalar ise değişen politikalar süresince 

farklılıklar göstermişlerdir. 
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III.3) TÜRK SİNEMASININ SEYİRCİ PROFİLİ 

 

1950–1970 yılları arasında yapılan filmlerin başarısında etken olan 3 unsur 

bulunmaktadır. Bunlar; filmin kolay anlaşılır bir yapıda olması, seyirciyle doğru ve 

sağlam bir özdeşleştirme kurması ve seyircinin sevdiği, takip ettiği “yıldız” ın filmde 

doğru bir şekilde kullanılmasıdır. 1950–1970 arası ‘altın çağ’ ını yaşayan Türk 

sineması, bu unsurları çekilen filmlerin genelinde bir arada kullanabildiği için 

başarılı olabilmiştir. 

 

İkinci Dünya Savaşı’ nın öncesinde yaşanan ekonomik dengelerdeki değişim 

film ithalatını da etkilemiştir. Bu dönemde Fransa’ da zayıflayan film üretimi ve 

Sovyetler Birliği ile Almanya’ nın daha çok propaganda filmlerine yönelmeleri, 

Avrupa filmlerinin ithalini zayıflatmıştır. Bu sebeple Avrupa üzerinden yapılan film 

ithalatı, Mısır üzerinden yapılmaya başlamıştır. Türk film ithalatçıları, savaşta 

nispeten yansız olan Amerikan filmlerine daha çok yönelmişlerdir. İthal edilen 

Amerikan filmleri ile birlikte tüm film ithalatının Mısır üzerinden yapılmaya 

başlanması sonucunda, Türkiye’ ye Mısır filmleri de girmeye başlamıştır. Bu Mısır 

filmlerinin çoğu Türkçe dublajlı ve şarkılı filmler olarak gösterime girmişlerdir. Bu 

sebeple Mısır filmlerine izleyicinin gösterdiği ilgi çok yoğun olmuştur. Örneğin, 

1938’ de gösterilen “Aşkın Gözyaşları” (Muhammed Kerim) izleyicinin yoğun 

ilgisiyle karşılaşmıştır. Böylece Türk sinemasında ve seyircisinde Mısır filmlerinden 

kaynaklanan belli etkileşimler oluşmaya başlamıştır. Mısır filmlerinin sağladığı 

başarı, Türk izleyicisine hitap eden yapısı sayesinde kurduğu yakın bağdan 

kaynaklanmıştır. Bu konuyla ilgili Osman Seden’ in görüşleri ise şu şekildedir; 

  

“Örfü, âdeti, aile hayatı bize çok yakın kişilerin dramı bir 

anda Türk seyircisini kendinde esir etti… Üstelik müziği de 

bizdendi. Bu filmlerin tümü Türkçeleştirildi ve özenle müziklendi. 

Mısır filmlerinin yüzde doksanı çok ağır melodramlardı ve 

özellikle bu niteliklerinden ötürü çok tutuyorlardı. İşledikleri ağır 

melodram konuları da halkın özlediği, istediği türdendi. Mısır 
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filmleri bir anda halkın gönlünde taht kurdular ve bu 

hegemonyalarını yirmi seneye yakın bir süre sürdürdüler.”97  

 

Bu ağır melodram türündeki şarkılı filmler, Türk seyircisinden büyük rağbet 

görmüş ve Türk seyircisinin beğenisinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. 

İleriki yıllarda yasaklanan bu filmler sinema sektöründe bir boşluk yaratmıştır. 

Halkın bu filmleri izleme isteğinden yola çıkarak, yapımcılar melodram filmlerine 

yönelmiş ve şarkıcı-oyuncu filmleri bir moda haline gelmiştir.  

    

1950’ li yılların başına gelindiğinde Türk sineması seyircisini oluşturmaya 

başlamıştır. Filmler her yaştan her cinsiyetten ve farklı sosyal konumlardan 

izleyicilere hitap edecek şekilde çeşitlilik kazanmıştır. Prof. Sami Şekeroğlu, 1950–

1970 yılları arasında oluşan Türk sineması ve seyircisi arasındaki bağın iki ana 

etkeni hazırladığını söylemiştir; 

 

“Bunlardan birincisi, Türk sinemasının diğer tüm 

sanatların içinde halka en yakın duran sanat olmasıdır. Bunun en 

önemli nedeni sinemacıların Türkiye içinde kalıp kendi ülkelerini, 

yerel meseleleri anlatmalarıdır. Bu da seyircinin filmlerdeki 

konular ve karakterlerle özdeşleşmesine yol açmıştır. Sinema-

seyirci arasındaki bağın ikinci oluşumu ise filmlerin konularında 

görülen kısırdöngüdür. Çünkü Türk sinemasının parasını veren 

ailedir. Sinemada bugünkü gibi sponsor bulunmamaktadır. 

Çekilen bir film kötü olduğu takdirde, prodüktör büyük zarar 

etmekte hatta iflasa kadar sürüklenebilmektedir. Yönetmen ise bir 

daha film çekememe riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kısacası, 

sinemanın seyirciden başka dayanacağı hiçbir desteği yoktur. Bu 

sebepten, seyircinin tuttuğu konular ve oyuncular tekrar tekrar 

                                                 
97 Gülşah Nezahat MARAŞLI, Osman Fahir Seden’ le Türk Sinemasında Düet, 
82–83. 
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kullanılarak belli şablonlar oluşturulmuş, halkın beğenileri 

istismar edilmiştir.”98 

 

1950–1970 yılları arasında Türk sinemasını ve dolayısıyla seyirci profilini 

etkileyen en önemli etken, “Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı” başlığı altında 

detaylı olarak incelenen, Türk sinemasının kendine has üretim sistemidir. Bu üretim 

sistemine göre, ülke 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerdeki temsilciler belirli zaman 

aralıklarıyla İstanbul’ a gelerek kendi merkezlerindeki seyircilerin beğenilerini 

yapımcılara iletmişlerdir. Bu işletmeciler, direk olarak seyirci biletlerinden 

kazandıkları paraların bir kısmını avans olarak yapımcılara vererek seyirci 

beğenilerinin çekilen filmlerde söz sahibi olmasını sağlamışlardır. Kısacası, başka 

bir geliri ve desteği olmayan Türk sineması, sadece seyircilerden gelen bu paralarla 

işletilmiştir. Böylelikle, yapımcılar ve yönetmenler, seyircilerini düşünerek filmler 

çekmişlerdir. Örneğin bu dönemin yapımcılık ve yönetmenlik yapan Memduh Ün, 

bu üretim şeklinden detaylı olarak nasıl faydalandığını şu şekilde anlatmıştır; 

Memduh Ün gibi birçok yapımcı, 1950–1970 arasında genel hatlarıyla hangi 

bölgede hangi filmin tutacağını bilmektedirler. Bu yapımcılar kendi seyircilerini, 

yani kendi halkını tanımaktadırlar. Bu sebepten de sinemacılar, başarının halkın 

nabzını tutmaktan geçtiğinin bilincine varmışlardır. Memduh Ün’ ün, bir filmin 

İstanbul’ daki veya Orta Anadolu’ daki sinemalarda gördüğü seyirci ilgisini 

karşılaştırdığı ve notlar tuttuğu ‘kalamazo’ adlı defterleri bulunmaktadır. Bu detaylı 

belgeleri yönetmen şu sözlerle açıklamıştır;  

 
“ ‘Kalamazo’ herhalde İtalyancadan geçmişti. Biz de bizden 

öncekilerden öyle görmüştük ve aynısını uyguluyorduk. 

‘Kalamazo’ yaprakları olan, ciltlenmiş, bir büyük, kalın defter 

diyebilirsiniz. Türkiye’ deki sinema sayısı benim ‘kalamazo’ ma 

göre 3050 taneydi, yazlıklı ve kışlıklı. Bu ‘kalamazo’ alfabetik 

sıralanırdı, illerin isimlerine göre alfabetikti. Bunlarda oynayan 

filmler, oynadıkları vizyonlara göre yaptıkları hâsılatlar. O zaman 

birkaç vizyon oynuyordu filmler. Ondan sonraki sayfada ise ilçeler 
                                                 
98 Prof. Sami Şekeroğlu ile 11 Aralık 2006 tarihinde yapılan söyleşi notlarından. 
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alfabetik olarak sıralanırdı, oradaki sinemaların isimleri, Çeşme’ 

de diyelim Asya Sineması, hangi film oynamış, kaç kere oynamış, 

ne kadar hâsılat yapmış.” 99 

 

Türk sineması adına bir başka önemli olay, 1950’ den itibaren Cumhuriyet 

Halk Partisi’ nin sürdürdüğü tek parti iktidarının ardından Demokrat Parti’ nin 

seçimleri kazanmasıyla başlayan yeni dönemde, ülkede yürütülen elektrik ve yol 

çalışmaları olmuştur. Bu sayede bir yandan Anadolu’ nun birçok yerine ulaşım 

mümkün hale gelmiş, diğer yandan ise birçok yenilik de köylere kadar girebilmiştir. 

Bu çalışmalar ülkedeki pek çok yerde sinemaların açılmasını ve sinemanın geniş halk 

kitlelerine yayılmasını sağlamıştır. Bu dönemde yaygınlaşan sinema, halkın ucuz 

eğlence arayışına cevap vermiştir. Bu konuyla ilgili Ülkü Tamer’ in görüşleri ise şu 

şekilde olmuştur;  

 

“Gençler şimdi sinemayı çok seviyorlar. Biz de çok sevdik, 

ama biz ayrıca sinemayı yaşadık da. Gençler günümüzde başka 

birçok şey gibi sinemayı da seviyorlar. Antep’ te sinemadan başka 

bir şey yoktu bizim için. Sinema, dış dünyaya açılmamız ve bir 

bakıma kendimizi daha iyi anlamamız için tek araçtı. Yalnızca 

eğlence değildi, sanki yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıydı.”100  

 

Bu dönemde çekilen yerli film sayısındaki artışla beraber toplam seyirci 

sayısında da büyük bir artış görülmüştür. Bir sezon boyunca yerli film sayısında % 

400’ lük artış meydana gelirken, yabancı film sayısı neredeyse aynı kalmıştır. 

İstanbul’ un toplam seyirci sayısında ise yaklaşık % 100’ lük bir artış gözlenmiştir. 

Film ve seyirci sayısındaki bu artışların önemli bir sebebi de açılan sinema 

salonlarıdır. Seyirci katılımı arttıkça salon sayısı yetersiz kalmış ve bu yüzden ülke 

çapında sinema salonları açılmaya başlanmıştır. 1949’ da 20 olan açık sinema sayısı 

1958’ de 103’ e, 1960’ ta ise 119’ a ulaşmıştır. On yıllık süre içinde sinema 

salonlarındaki artış yaklaşık % 600 olmuştur. İstanbul’ un merkez sınırları içindeki 
                                                 
99 Memduh Ün ile 6 Mart 2007 tarihinde yapılan günü yapılan söyleşi notlarından. 
100 Atilla DORSAY, Ülkü Tamer ile Söyleşi, 12.  
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seyirci sayısı da savaş yıllarından bu yana hızla artmıştır. 1950 yılında seyirci sayısı 

12 milyon iken, 1955’ de bu rakam 21 milyonu geçmiş, 1960’ da ise 25.161.000’ i 

bulmuştur. İstanbul’ un toplam nüfusuna düşen bilet sayısı sezon başında 11,8 iken, 

1960 sezonunun sonunda 16,5’ e yükselmiştir. 1968 yılına gelindiğinde Türkiye’ de 

1420’ si kapalı, 1534’ ü yazlık sinema olmak üzere toplam 2954 sinema salonu 

bulunmaktadır. Kapalı salonlardaki toplam koltuk sayısı 892.474 iken açık 

sinemalardaki toplam sandalye sayısı da 1.335.077’ dir. Bu da 2954 sinema 

salonundaki seyirci kapasitesinin 2.227.551’ e yükseldiğini göstermektedir.101  

 

1950–1970 yılları arasındaki dönemde artık doğrudan Türk filmine giden, 

Türk filmini talep eden bir seyirci kitlesi oluşmuştur. İstanbul’ un 1965’ teki nüfusu 

1.750.642 olarak tespit edilmiştir. Bu sayısal veriye göre o yıl kişi başına düşen bilet 

sayısı 23,6’ dır. Bu da İstanbul’ da bir kişinin yılda 23–24, ayda 2 defa sinemaya 

gittiğini göstermektedir. Koltuktan daha ucuz olan sandalye sayısına baktığımızda 

seyirci sayısı içinde yazlık sinema müşterilerinin ve gelir seviyesi düşük olan 

seyircilerin önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Nüfusun önemli bir bölümünün 

Anadolu’ da yaşıyor olması dolayısıyla Türk sinemasının ana seyirci kitlesini kırsal 

kökenli halk oluşturmaktadır. Buna ek olarak, 1965 nüfus sayımına göre, 

yurdumuzda okuma çağındaki 25.663.849 kişiden 13.284.827’ si yani yarıdan çoğu 

okuryazar değildir. Okuryazarlara gelince, bunların da yarıya yakını (6.089.362) 

ancak ilkokulu bitirmiştir.102 Bu yüzden, Türk sinema seyircisini çoğunlukla okuma 

oranı yüksek olmayan bir halkın meydana getirdiğini de söylemek mümkündür. 

Buradan çıkan genel sonuç ise bu dönemde üretilen filmlerin her kesime hitap 

edebilme gücünün olduğudur.   

 

Seyirci ve film sayısı arttıkça konu ve tür bakımından çeşitlilik de 

artmaktadır. Polisiyeler, melodramlar, romantik filmler, tarihi kahramanlık filmleri, 

komediler, dini filmler... Artık, Türk sinemasında her tarz seyirciye hitap eden film 

çekilmektedir. Gişe yapan filmler, hemen beraberinde benzerlerini getirmektedir. 

                                                 
101 Tahir Alper ÇAĞLAYAN, Türk Sinemasında Seyirci - Sinema İlişkisi ve Seyirci 
Profili, 66–67– 93.  
102 Nijat ÖZON, Türk Sinemasının Sorunları, 10. 
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Başarılı filmleri büyük çoğunlukla melodramlar, köy melodramları, komediler ve 

trajikomik filmler oluşturmaktadır. Halkın belli türlere olan ilgisini fark eden 

yapımcılar özellikle bu filmlere daha çok yönelmişlerdir. Bu durumu Bülent Oran 

şöyle özetlemiştir; 

 

 “Seyirciye gelince... Filmlerimizin ana kişiliği ondan 

geliyordu. Sinemamızın yönünü çizen asıl onlar.”103  

 

Mısır filmleri döneminde Türk sinemasında oluşmaya başlayan kadın seyirci 

profili, bu dönemde film yapımcılarının önemsedikleri bir durum olmuştur. Bu 

yıllardan başlayarak 1970’ lerin sonuna kadar, Türkiye’ de ana seyirci profilini 

kadınlar meydana getirmiştir. Cumhuriyet’ le beraber yavaş yavaş topluma dâhil 

olmaya başlayan kadınlar için kendilerini rahat hissedebilecekleri yegâne sosyal 

ortam sinema olmuştur. Kadınların çalışma hayatında bugünkü kadar var olmadığı o 

yıllarda, sinema onlar için evden bir kaçışı simgelemiştir. Bu nedenle öncelikle bu 

seyirciyi salonlara çekebilecek filmlerin çekilmesi hedeflenmiştir. Kadın seyirci ise 

çoğunlukla melodramları tercih etmektedir. Maddi sıkıntılardan, evdeki kısır döngü 

işlerden ve belki de ataerkil aile yapısının verdiği baskılardan sıkılan kadınlar bu 

filmler sayesinde gündelik hayatlarından uzaklaşmaktadırlar. Filmlerdeki umutsuz 

aşk hikâyeleri, perdede yaşanan büyük aşklar, büyük sevinçler ve peşinden gelen 

trajediler kadınları bir yandan ağlatırken diğer yandan kendi acılarını unutmalarına 

sebep olmaktadır. Buna paralel olarak filmlerdeki kadın karakterlerle özdeşleşerek 

gerçek hayatta da ilişkilerini öyle yaşama arzusu duymaktadırlar. 

 

Yapımcı ve yönetmen Memduh Ün, 1960 yılında çektiği “Kırık Çanaklar” 

filminde o dönem içinde Türk kadınının toplumsal alanda yerini ve sinemanın onun 

hayatındaki önemini göstermiştir. Ev işlerinden yorulan Sabahat’ e komşusu olan 

kadın sinemaya gitmeyi teklif eder, Sabahat ev işlerini öne sürerek teklifi geri çevirir. 

Fakat komşusu ısrar eder. Filmin içinde yer alan bu bölüm kadın izleyici hakkında 

bilgi verici bir niteliğe sahiptir.  Sabahat, şoför kocasını sevmektedir ama evin 
                                                 
103 YEDİNCİ SANAT, Bülent Oran, 22.  
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günlük işlerinin ağırlığından ve küçük kızı Ayten’ in yaramazlıklarıyla kayınpederi 

Hüseyin Dede’nin huysuzluklarından bunalmaktadır. Sonuçta, kaçışı yine sinemaya 

giderek bulur. 

 

Yine aynı dönemde kadın seyirci profili ile ilgili olarak Bülent Oran, Esat 

Mahmut Karakurt’ un “Ankara Ekspresi” adlı romanını senaryolaştırma aşaması ile 

ilgili şu tespiti yapmıştır; 

  

“Romanın serüven kısmını es geçip aşkı pompalamalıydım. 

Yeşilçam’ ın velinimeti olan kadın seyirci macera değil yanık 

sevdalardan hoşlanırdı. Ben de oturdum en kavrulmuşlarından 

okkalı bir aşk döşedim”104  

 

Bu dönemde Türk sinemasında görülen bir başka değişim ise ilk örneklerinin 

edebiyat alanında boy gösterdiği köy yaşantısını anlatan eserler olmuştur. Yaşar 

Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Talip Apaydın ve Necati Cumalı gibi ustaların 

da özgün örneklerini verdiği bu tür eserler ve konular sinema çevrelerinin de ilgisini 

çekmekte gecikmemiştir. Böylelikle çekilen filmlerde köy melodramlarına da sıkça 

rastlanmaya başlanmıştır. Örneğin, Muharrem Gürses’ in 1951 yılında çektiği 

“Zeynep’ in Gözyaşları / Kara Efe”, o yıllarda seyirciden yoğun ilgi görmüş ve 

sonraki yıllarda bir sinema türünün protatipini oluşturmuştur. Gürses’ in filmde ele 

aldığı bahtsız köylü kızı tiplemesi öyle etkili olmuştur ki benzer filmler ardı ardına 

çekilmiştir (Memduh Ün’ ün “Zeynep’ in İntikamı” \ 1952 ve “Zeynep’ in Aşkı” \ 

1953; Kemal Kan’ ın “Yedi Köyün Zeynebi” \ 1969 gibi). Bu başarının sırrını 

Muharrem Gürses şöyle açıklamıştır;  

 

“Ben halkı çok iyi tanıyorum. Mesela benim filmime o gün 

500 kişi gelmiş, dört yüz doksanı onun içerisinde kendine göre bir 

şey bulacak.”105  

 
                                                 
104 İbrahim TÜRK, Senaryo Bülent Oran, 190. 
105 RADİKAL 2, Muharrem Gürses, 27.  
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Muharrem Gürses’ in köy melodramlarından sonra çektiği dini filmlerde yine 

bu dönemde yoğun ilgi gören bir başka tür olmuştur. 1965 yılında “Hazreti Yusuf’ 

un Hayatı” ile başlayarak yeni bir tür geliştirmiştir. Bu film, Türk sinemasında 

“hazretli filmler” furyasını başlatmıştır. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hazreti 

Yusuf’ un yaşam öyküsü tüm Anadolu sinemalarında seyirci tarafından büyük bir 

ilgiyle karşılanmıştır. Bunun üzerine Gürses, 1965 ile 1986 yılları arasında “Hazreti 

Süleyman”, “İmparator Atilla”, “Hazreti Yahya” adındaki filmlerinde melodram 

öğelerini dinsel temalar ile birlikte kullanmıştır. Muharrem Gürses çektiği filimler 

ile çoğunlukla Anadolu’ da bulunan sinema seyircisinin dini duygularına ve 

zaaflarına hitap etmiştir.106   

 

Çekilen melodram türündeki filmlerin seyirci kitlesinin büyük bir bölümünü 

oluşturan kadınlar, çocuklarını ve hatta eşlerini de yanlarına alarak sinemalara akın 

etmişlerdir. Çünkü bu melodramların aynı zamanda aile tarafından izlenebilecek 

filmler olmasına önem verilmiştir. İçlerinde rahatsız edici seks, şiddet gibi ögelere 

yer verilmemiştir. Ayrıca,  zamanın ekonomik koşulları ailece sinemaya gidilmesi 

için de uygundur. Sinema biletleri bu günkü gibi pahalı değildir. Televizyon 

kullanımının yaygınlaşmadığı Türkiye’ de sinema, ailenin bütçesini sarsmadan 

birlikte vakit geçirebileceği tek eğlence aracı olmuştur.  

 

“Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim sinemamız da orta 

sınıf için yapılan bir sinemaydı uzun süre. Yani aileler daha çok da 

kadın seyirci. Hatta benim sinemaya girdiğimde bir laf vardı, 

‘Kadın bütün mahalleyi getirir, erkek ise bir kişi gelir’ diye. Bu 

nedenle de, kadınları ağlatan melodramlar, kalıpları değişmeyen 

filmler yapılırdı. Onunda temelinde gene bir sosyolojik gerçek 

yatıyor. Bütün Doğu toplumlarında olan bir şey. Nasıl Kabuki 

tiyatrolarında masklarla iyi, kötü, çirkin, kıskanç ifade ediliyorsa, 

                                                 
106 Halit Refiğ, Muharrem Gürses için, “Halkın zevklerini ve zaaflarını en iyi bilen 
yönetmen” tanımlamasını yapmıştır. Agah ÖZGÜÇ, Bir Sinema Marjinali Ya Da 
Unutulmuş Bir Yönetmen: Muharrem Gürses, 22–25.  
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bizde de seyirci iyi kız, kötü adam, zengin adam, fakir kızı görmek 

istiyor.”107  

  

Melodramlarda, ailedeki herkese hitap edecek tipler bulunmaktadır. Böylece 

filmlerdeki kişiler de tıpkı gündelik yaşantıdaki gibi bir aile yapısı, “baba-anne-

çocuklar ve diğer aile büyükleri” içerisinde yer almıştır. Yapımcılar, gelen her yaştan 

ve her meslekten seyirciye hitap etmeye çalışmışlardır. Bu konuyla ilgili Bülent 

Oran’ ın görüşü ise şu şekildedir; 

 

 “Yan karakterlerle bunu sağlamaya çalışıyorduk. Bütün o 

aşçılar, şoförler, bahçıvanlar, çocuklar bunun için konuyordu. 

Herkesin özdeşleşebileceği, kendinden bir şeyler bulabileceği yan 

karakterlerdi bunlar.”108  

 

   Bu zaman dilimi içerisinde ailelerin beraber gidip izleyebileceği filmler 

arasında melodramların dışında komedi-trajikomedi türünde filmler de yapılmıştır. 

Bu türler de tıpkı melodramlar gibi içerisinde rahatsız edici hiçbir unsur 

bulundurmadığı için rahatlıkla bir ailenin bütün fertlerinin bir arada sinemaya 

gitmesine uygun olmuştur. Böylelikle izleyiciyi ağlatmaya yönelik en ağır 

melodramlarda bile komedi unsurları ve komik karakterler hep bulunmuştur. 

Komedilerde, özellikle Türk mizahı öğelerini içinde barındıran filmler aileye daha 

çok hitap etmiştir. Halkın yoğun ilgi gösterdiği komedi filmlerinde görülen ortak 

noktalara bakıldığında hepsinin köklerinde Türk mizahından belli tiplemelerin bir 

takım özelliklerinin bulunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Özellikle “Keloğlan” 

tiplemesine Türk sinemasında sıkça rastlarız. Keloğlan yoksul bir çocuktur. Zavallı 

bir annesi vardır ve padişahın kızıyla evlenebilmek için devlerle mücadele etmesi, 

Kaf dağının ardına ulaşması gerekmektedir. Fakat burada üzerinde durulması 

gereken “Keloğlan” ın yaşadığı sıkıntılara rağmen hiciv yeteneğini hiç bir zaman 

kaybetmemesidir. Daha sonraki dönemlerde Sadri Alışık’ ın canlandırdığı “Turist 

                                                 
107 Sara Koral Aykar, Atıf Yılmaz ile Söyleşi: “Türk sinemasının seyirci 
yetiştirmesi gerekiyor... 
108 Bkz. (104), TÜRK, 201. 
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Ömer” (1964) ve Kemal Sunal’ ın “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” (1975) filminden 

itibaren canlandırdığı “Şaban” tiplemelerinin “Keloğlan” ile ortak özelliklere sahip 

olduğu görülmektedir. Her iki tipin maceraları da defalarca sinemaya aktarılmıştır. 

Bunlara ek olarak, 1962 yılında Osman Seden’ in çektiği “Sokak Kızı” filminde ilk 

kez ortaya çıkan yeni bir mizah karakterinden de söz edilebilir. Bu film, başrollerini 

Fikret Hakan ve Fatma Girik’ in oynadığı çok ağır bir melodramdır. Ancak filmdeki 

yardımcı rollerden birini üstlenen Öztürk Serengil, sette kendi icadı olan “Yeşşeee” 

sözü ile halk arasında ünlenmiştir ve filme başarılı bir komedi ögesi katmıştır. Bu 

tiplemeler ve bu filmler, sadece çekildikleri dönemde değil bugün bile, 7’ den 77’ ye 

tüm kuşakların beğenisini kazanmaktadırlar.∗   

 

Daha önce, bu dönemdeki sinema seyircisini çoklukla alt-orta tabakanın 

oluşturduğuna değinmiştik. Bülent Oran, senaryolarını oluşturmak için aradığı 

ipuçlarını halkın bu kesiminden edindiğini şu sözlerle açıklamıştır; 

 

 “Çocuklarla da, halkla da aynı seansta film izlerdim. Nelere 

dikkat ediyorlar, en çok nerede gülüp nerede ağlıyorlar, neresini 

beğeniyorlardı. Dolayısıyla halkla devamlı iç içeydim. Zaten 

gecekondudan, mizahtan ve fabrikadan edindiğin tecrübelerde 

vardı… Halkın ne istediğini halkla iç içe yaşadığım için 

keşfetmiştim… Yalnızca bizde değil gelişmiş ülkelerde de alt tabaka, 

yoksul tabaka, zor geçinen tabakanın mevcudu daha geniş. Asıl 

seyirciyi de onlar oluşturuyor.109  

 

Bu durumun sinemadaki örneklerinde ise küçük mahallelerde yaşayan insanlar 

mutlu bir yaşam sürerlerken, zengin çevrelerde yaşayan insanlar tatminsiz ve mutsuz 

olarak temsil edilmektedirler. Bu temaları kullanan ve 1960–1970 yılları arasında 

                                                 
∗ Bülent Oran: “Seyirci bir filmi özdeşlik kurabileceği ölçüde tutar. Kendi düşlediği, 
olmak istediği tipleri sever. Özellikle Türk insanında yoğun bir espri yapma merakı 
vardır. Bu merak özellikle alt tabakalara indikçe çoğalır: yani Yeşilçam’ ın ana 
müşterisine.” Bkz. (104), TÜRK, 223. 
109 A.g.k., 198. 
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çekilen filmlerin değişmez parçası olan ‘mahalle’ ve ‘mahalleli’ nin ilk örnekleri 

1950’ lerin sonlarında verilmeye başlanmıştır. Örneğin Memduh Ün’ ün “Üç 

Arkadaş” (1958) ve “Kırık Çanaklar” (1960) filmleri mahalle hayatını ve bu 

mahellede yaşayan tipleri yansıtmakta son derece başarılı filmler olmuşlardır ve bu 

başarı da filmlerin seyirci sayılarına yansımıştır. Bu filmlerde işlenen tema gelir 

seviyesi düşük insanların geçim sıkıntısıdır. Bu filmlerin seyirci tarafından 

beğenilmesi ülkenin ekonomik koşullarının günlük yaşamda ne kadar belirleyici 

olduğunu göstermektedir. Seyircinin kendini bulduğu bu filmler, onlar için 

‘içimizden biri’ ni ve hatta kendilerini anlatmaktadır. Filmlerdeki tipler, Türk 

halkının birer temsilcisi gibi olmuş, onlar gibi konuşmuş, davranmış ve hisseder hale 

gelmişlerdir. Seyirci profilini ve Türk toplum yapısını göz ardı etmeden oluşturulan 

filmlerde ve dizi projeleri sayesinde seyrek de olsa bu türde örneklere günümüzde de 

rastlanmaktadır. (“Eşkıya”, Yavuz Turgul, 1996 \ “Gönül Yarası”, Yavuz Turgul, 

2005 \ “İkinci Bahar”, Turkan Derya-Orhan Oğuz, 1999–2001 \ “Süper Baba”, 

Osman Sınav-Kartal Tibet, 1993–1997 \ “Ekmek Teknesi”, Osman Sınav, 2002–

2004). 

 

1950–1970 yılları arasında çekilen filmlerde öne çıkan bir diğer nokta ise 

diyaloglardır. Bülent Oran bu dönem izleyicisinin profili ile ilgili olarak şu yorumu 

yapmıştır; 

 

 “Türk seyircisi filmi kulağıyla izler... Ayakkabı boyattığım 

çok sevdiğim biri vardı. Kasımpaşa’ da oturuyordu. Bir gün dedim 

ki “nasıl seçiyorsun filmleri?” Dedi ki ‘abi biz paraya kıyamıyoruz. 

Bahçe sineması yanında bir çay yeri var. Oraya gidiyoruz çoluk 

çocuk. Dinliyoruz filmi. Ha bakıyoruz cafcaflı film, ondan sonra 

gidiyoruz filme’… Konuşmaya düşkün bir ulusuz. Toplumumuzun 

gerçeği bu aslında, sinemada onu uyguluyor haliyle.”110  

  

                                                 
110 A.g.k., 219. 
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Bu sebeple halkın kolayca anlayacağı, akıcı, esprili, zaman zaman argoya 

kaçan diyaloglar, Bülent Oran tarafından filmlerde sıkça kullanılmıştır. Filmlerdeki 

olaylar, sıkça eleştirildiği üzere, görsel yollarla aktarılmak yerine, ağırlıklı olarak 

diyaloglar tarafından seyirciye anlatılmıştır. Seyirciler perdede kendileri gibi 

konuşan insanlar görmek istemişlerdir. Böylece Oran’ ın yazdığı diyaloglar zamanla 

yayılmıştır. Böylece hem halk tarafından tekrarlanarak klasikleşmiş, hem de başka 

filmler tarafından üst üste tekrarlanarak anonim bir karakter kazanmıştır.  

 

“Sonuçta, Türk insanının mı Türk filmleri gibi konuştuğu 

yoksa Türk filmlerinin mi Türk insanı gibi konuştuğu bilinemez 

bir hal alır.”111  

 

Bu yıllarda özellikle başvurulan yöntemlerden biri de tekrar çevrimlerdir. 

Seyirci tarafından geçmiş yıllarda beğenilmiş filmler bazen tamamen aynı, bazen 

küçük değişimlerle yeniden çevrilmişlerdir. Bunun altında yatan sebeplerden biri 

olarak konu sıkıntısı gösterilirken, bir diğeri de seyirciyi kaybetme korkusu olmuştur. 

Seyircinin önceden seyredip beğendiği filmlerin çekilmesi garantili iş sayılmıştır. 

Böylece, filme yatırılan paranın kaybedilmeyeceği umut edilmiştir. Bazı zamanlarda 

umulduğu gibi sonuç vermeyen bu formül, çoğu zaman, tahmin edildiği gibi, başarı 

getirmiştir. Örneğin, sıkça başvurulan yöntemlerden biri cinsiyetleri değiştirmektir. 

Uygulanan bu formüle göre, kadının oynadığı rolü erkeğe, erkeğin rolü ise kadına 

çevrilmiştir. Ama fakir-zengin şablonu gibi ana yapılar aynen kalmıştır. Türk sinema 

seyircisi bazen ağlayarak, bazen gülerek bir rahatlama yaşamak istemektedir. 

Yeniden çevrimleri fark etse bile bunu göz ardı eden izleyici, filmin ona yaşattığı 

duyguların ve de filmin mutlu sonunun beklentisi içerisindedir. Örneğin, klasik aşk 

üçgeni içinde tekrar edilen ölümcül hastalıklar, kötülüklerle mücadele eden erdemli, 

namuslu insanlar sıkça rastlanan konulardır. Ertem Eğilmez’ in ise bu konuyla ilgili 

görüşleri şu şekildedir; 

 

                                                 
111 A.g.k., 220–221. 
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 “Bütün sanatlar hikâye anlatmak mecburiyetindedirler. Hele 

sinemayı sinema salonlarında belirli kişilerin para ödeyerek 

izleyeceği bir sanat olarak devam ettireceksek, sinemateklere ve 

sinemayla ilgili muayyen ve bilgili kişilerin beğenisine arz edilen 

filmler yapmayacaksak, bu şart. Diğer sanatlar entellektüelin 

malıyken, sinema halkın malı, halkın eğiliminde de büyük hizmet 

ediyor, sanatı halkın ayağına götürüyor, o halde onun da beğenisini 

yakalayacağımız ve onu eğiteceğimiz filmleri yapmak bana çok daha 

doğru geliyor.”112  

 

Türk sinemasının seyirci profili, üretim şekli, farklı aydın çevreleri ile kurduğu 

olumlu ve olumsuz bağları, kültürel yapısı, devlet ile olan ilişkisi 1950’ lerden 

başlayarak özellikle 1960’ larda şekillenmiştir. 1960’ lardan itibaren Türk sineması, 

bir özgürlük ortamına girmiştir. Türk sinemacıları en özgün ürünlerini bu dönemde 

vermeye başlamışlardır.  1970 yılına gelindiğinde tüm Türkiye’ de toplam seyirci 

sayısı 250 milyon civarındadır. Bu tarihten sonra seyirci sayısında ve profilinde 

değişmeler yaşanmıştır. 1980’li yıllardan itibaren seyirci, terör, ekonomik koşullar ve 

daha sonrasında da sıkıyönetim yüzünden, sokağa çıkamaz olmuştur. Bu dönemde 

sinema salonlarının durumu da parasızlıktan kötüleşmiş, ailecek gidilemeyecek 

yerler haline gelmiş ve bilet fiyatları artık bir ailenin bütçesini sarsacak düzeylere 

çıkmıştır. Sinema ayakta kalabilmek için, sokakta kalan işsiz-güçsüz gençlere hitap 

etmek zorunda kalmıştır. Bu da seks filmleri furyasını başlamıştır. Kaçınılmaz 

olarak, bütün bu etkenlerin sonucunda, aile eve bağlanmıştır. İşte bu dönemde 

yaygınlaşan televizyon ise bir kurtarıcı olmuş ve aileyi bir araya toplamıştır. Zaten 

devlet televizyonu olduğu için de ailenin üyelerinin birlikte oturup rahatsızlık 

duymadan seyredebilecekleri programlar yayınlanmıştır. Türk sinemasında 1970’ 

den sonra oluşan değişimi Prof Sami Şekeroğlu şu sözlerle açıklamıştır; 

   
“O zamanlar, en kötü Türk filmini 15 milyon insan 

seyrediyordu. Türk toplumunda sinemadan başka bir eğlence 

                                                 
112 YEDİNCİ SANAT, Ertem Eğilmez’ le Konuşma, 26.  
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yoktu. Akşam evde aile toplanır, yemek yer ve ardından sinemaya 

giderdi. Sinema akşam yemeğinin tatlısıydı. Sinema o zamanlar 

sosyal bir durumdu. Örnek verim; bugün de var olan ‘Yeni Melek’ 

sinemasına kravatsız gidilmezdi. Bayanlar da elbiselerini giyer, 

takılarını takarlardı. İnsanlar sinemada tanışıyor, sohbet ediyordu. 
1950–1970 arasında çekilen filmler yok olunca aile de yok oldu. Ve 

aile eve kapanınca filmin kapitali de gitti. Bugün insanlar o filmleri 

televizyonlarda seyrediyorlar. Neden? Bugün o eski filmlerde 

seyirciler, kaybolmuş değerleri görüyor, eskiyi hatırlıyorlar.”113 

 

 

 

                                                 
113 Prof. Sami Şekeroğlu ile 11Aralık 2006 tarihinde yapılan söyleşi notlarından. 
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IV.) TÜRK SİNEMASINDA 1950 – 1970 YILLARI ARASINDA ÜRETİM 

YAPAN SİNEMACILAR 

 

“Bizim yönetmenlerimiz kahramandırlar. 

Olağanüstüdürler, Dünyanın hiçbir yerinde bu şartlarla 

çalışılmaz. Film yapmaya kalkışılmaz. Yapılması mümkün 

değildir. Her türlü mali olanaklar sınırlı, oyuncu seçemezler, 

mekân seçemezler, zamanı belirleyemezler, kullanacakları film 

miktarı belirlidir, dublaj atölyesi belirlidir, film yıkanacağı yer 

bellidir... Yani adamcağızı bir dövmezler. Bu son derece insafsız 

piyasada üretimde bulunmaya çalışmak bile bence olağanüstü bir 

başarıdır. Bu koşullarda ortaya çıkardıkları ürünler de birer 

şaheserdir.”106  

 

1948’ deki vergi indirimi ve sonrasında oluşan hareketlilik film yapım ve 

seyirci sayısının artmasına ve Türk sinemasının kendine özgü ekonomik yapısının 

gelişmesine neden olmuştur. Bu hareketli dönem, bir yandan yeni sinemacıları alana 

kazandırırken diğer yandan sinema tarihimiz için önemli ürünlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 1949 tarihinde “Vurun Kahpeye” filmi ile yönetmen olarak ilk 

ürününü veren Ömer Lütfi Akad’ ın ardından Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Osman 

Seden, Memduh Ün, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu gibi yönetmenler sinemada 

çalışmaya başlamışlardır. Bu yönetmenlerin ortak özellikleri, bütün sınırlı 

olanaklara, zor çalışma koşullarına rağmen verdikleri ürünlerle sinemamıza gerek 

içerik gerekse estetik bakımdan önemli filmler kazandırmalarıdır.  Muhsin Ertuğrul’ 

dan sonra gelen kuşak içinde yer alan Faruk Kenç, Baha Gelenbevi, Turgut 

Demirağ, Aydın Arakon, Şadan Kamil, Şakir Sırmalı gibi yönetmenlerin yaptıkları 

filmler, sinemamızın en verimli dönemi olan 1950-1970 yıllarına bir temel 

oluşturmakla beraber Türk sinemasının gerçek çıkışı bu bölümde incelenen ve 

onların açtığı yolda ilerleyen yönetmenlerle olmuştur.  

 
                                                 
106 Osman BALCIGİL, Hülya Koçyiğit, 15. 
 



 

 

88

IV.1) ÖMER LÜTFİ AKAD: 

 
Ömer Lütfi Akad 1916 yılında İstanbul’ da doğmuştur. Öğrenimini Fransız 

Sainte Jeanne d’ Arc okulunda ve Galatasaray Lisesi’ nde yaparak İstanbul Yüksek 

İktisat ve Ticaret Okulu, Maliye Şubesi’ ne girmiş ve 1942’ de buradan mezun 

olmuştur. Sonra hesap defterlerini kontrol etmek için Şakir Sırmalı, Temel 

Karamahmut ve Ertuğrul Tokdemir’ in kurdukları “Sema Film” in yazıhanesinde 

çalışmaya başlamıştır. 1947’ de muhasebeci olarak “Lale Film” e girmiş, bir yıl 

sonra Hürrem Erman’ ın şirketi “Erman Film” de mali danışman olarak çalışmaya 

başlamıştır. Burada ilk kez kameranın arkasına geçerek Seyfi Havaeri’ nin yönettiği 

“Damga” (1948) filminin bazı eksik sahnelerini tamamlamıştır. Bu çalışmasından 

sonra Hürrem Erman’ dan ilk filmini çekmesi için teklif almış ve başrolünü Sezer 

Sezin’ in oynadığı “Vurun Kahpeye” (1949) filmini çekmiştir. 

 

“Akad, sinema anlayışı, sinema duygusu, sinema dilini 

kullanışı, tekniği, sahne düzeni, oyunculardan yararlanışı, 

konuların seçilişiyle tiyatrocuların, özellikle Ertuğrul’ un tam tersi 

kutbu temsil ediyordu. Ertuğrul sinemayı ne kadar 

tiyatrolaştırmışsa, Akad bu temeller üzerine kurulan tiyatro 

sinema’ ya o kadar sinema özellikleri kazandırdı… Önceden 

sinemayı hedef tutmayan, sinemaya bilinçli ve hazırlıklı gelmeyen 

Akad, sinema kavramını getiriyor Türk Sinemasına, bu kavramın 

ilk örneklerini veriyor ve sinemayı öğrettiği gibi kendisi de 

öğreniyor.” 107  

 

Halide Edip Adıvar’ ın Kurtuluş Savaşı’nın henüz bittiği bir dönemde 

yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan “Vurun Kahpeye”, Kurtuluş Savaşı 

sırasında Kuvayi Milliyeci bir kadın öğretmen olan Aliye’ nin, padişahçı, gerici 

kesimin Anadolu’ daki faaliyetlerini önlemek için giriştiği mücadeleyi 

                                                 
107 Giovanni SCOGNAMILLO, Türk Sinemasında 6 Yönetmen, 31.  
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anlatmaktadır. Aliye’nin nişanlısı Tosun Bey’ e söylediği ve milli mücadele ruhunu 

anlatan sözleri filmin bütününde yer alan duygunun bir özeti gibidir: 

 

“Bu toprak benim toprağım, bu kasaba benim kasabam, 

burasını sev, muhafaza et, istediğin zaman, istediğin yolda 

yürürüm.”108 

 

Aliye, yaptığı tüm fedakarlıklara rağmen gerici kimselerin iftiralarından 

kurtulamayarak linç edilir. Genç öğretmenin Kuvayı Milliyeci nişanlısıyla köyün 

meydanında gerçekleşen ilk karşılaşma sahnesi ve filmin sonunda din adamının 

söylevleriyle galeyana gelen kalabalığın ellerindeki sopalar ve taşlarla Aliye’ yi linç 

ettikleri sahne filmin akıllarda yer eden ustaca çekilmiş bölümleridir. 8 Mart 1949’ 

da Taksim’ de gösterime giren film, büyük bir başarı elde etmiş ve Lütfi Akad’ ı bir 

yönetmen olarak Türk sinemasına kazandırmıştır.  Filmi izleyenler arasında bulunan 

Halide Edip Adıvar, gözyaşları içinde sinemadan çıkarken, filmle ilgili duygularını 

Akad ve filmin başrol oyuncusu Sezer Sezin’ e şu cümlelerle açıklamıştır;  

 

“Size çok teşekkür ederim çocuğum… Güzel kızım, çok 

teşekkür ederim, bana Milli Mücadele günlerini, çektiğimiz 

ıstırapları, o meşakkatli günleri yeniden yaşattınız.”109  

 

 Akad, bu filminin başarısının ardından “Erman Film” için üç film daha 

çekmiştir. İlki Ekrem ve Cemal Reşit Rey Kardeşlerin çok beğenilen bir opereti olan 

“Lüküs Hayat” (1950) ın uyarlamasıdır. Hürrem Erman’ ın hiçbir masraftan 

kaçınmaması (“İpek Film Stüdyosu” kiralanmış) ve yoğun pazarlama 

kampanyalarına (afiş, gazete reklâmları, özel bastırılmış mektuplar ve telgraf 

görünümündeki bildiriler) rağmen film büyük şehirler hariç beklenen ilgiyi 

görmemiştir.  

 

                                                 
108 Lütfi AKAD, Vurun Kahpeye, 1949. 
109 Lütfi AKAD, Işıkla Karanlık Arasında, 89. 



 

 

90

Hürrem Erman’ ın Yakındoğu pazarlarına yönelik filmler yapma isteği 

sonucunda Lütfü Akad, Bağdat’ a giderek bir masal uyarlaması olan ikinci filmi 

“Tahir ile Zühre” (1952) ve ardından şarkılı bir melodram olan “Arzu ile Kamber” i 

(1952) çekmiştir. Bu bol şarkılı iki Doğu filminde de Sezer Sezin başroldedir. Akad, 

bu iki filmin de başarısızlığının ardından 1952’ de “Erman Film” den ayrılarak 

Osman Seden’in sahibi olduğu “Kemal Film” e geçmiştir.  

 

“Kemal Film” de senaryo yazarı Osman Seden ve görüntü yönetmeni Kriton 

İlyadis ile bir ekip oluşturarak iki yılda dokuz film çekmişlerdir. Bu işbirliğinin ilk 

ürünü “Kanun Namına” (1952) filmidir. “Kanun Namına” nın senaryosu, 1946’ da 

İstanbul’ da geçen gerçek bir olaydan yola çıkılarak yazılmıştır. Nazım Usta (Ayhan 

Işık) bir motor tamircisidir ve Ayten’ e (Gülistan Güzey) âşıktır. Bu iki genç 

evlenirler. Ancak Nazım bir komploya kurban giderek cinayet işler. Sonunda peşine 

takılan polisten kaçan Nazım, karısı Ayten’ in araya girmesiyle teslim olur. Bu 

zamana kadar Türk sinemasında az rastlanan şehir sahneleri, bu filmde öykünün 

geriliminin yükseldiği kovalamaca sahnesinde başarıyla kullanılmıştır. Filmde 

seyirci, her ne kadar cinayet işlemiş olsa da, bir yanlış anlama ve gurur yüzünden bu 

duruma düşen Nazım Usta’ nın kaçıp kurtulmasını umut etmektedir. Temponun 

hızla arttığı bu sahneyi, Akad o yıllarda henüz meşhur olmamış bir oyuncu olan 

Ayhan Işık ile başka bir yerde önceden prova ederek ve kamerayı bir kamyonete 

gizleyerek, sokaktaki halk farkına varmadan kimi kez sahneleri birkaç kez 

tekrarlarla çekmiştir. Böylelikle, teatral yapıdan uzak doğal ve canlı bir İstanbul 

manzarası ortaya çıkmıştır. Lütfi Akad bu filmden edindiği tecrübeyi şu sözlerle 

açıklamıştır; 

 

   “Birtakım çekimleri art arda dizerek daha önce 

söylenmemiş, var olmayan bir düşünceyi yaratmak… Rus 

yönetmeni Kuleşov’ un ünlü kurgu kuramına böylece 

parmaklarımın ucuyla erişebilmiştim... Doğrudan, apaçık 

anlatmaktansa ima etmek, dahası belli bir düşünceye varması için 

seyirciyi esinlemek… Kısaca simgeler, örtmeler, benzetmelerle dili 

zenginleştirmek… O zaman bir şeyi daha kabul etmek gerekiyordu. 
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Bugüne kadar sinema yaptığımı sandığım şey aslında sahneleri filme 

almaktı, o kadar.”110  

 

“Kanun Namına” büyük bir başarı getirmiş ve filmin başrolündeki erkek 

oyuncusu Ayhan Işık, bir anda Türk sinemasının en büyük jönü konumuna 

erişmiştir. Filmin kurgusu yapılırken, Akad hemen bir başka film üzerinde 

çalışmaya başlamıştır. Bu tempo Osman Seden ile çalıştığı dönem boyunca hep aynı 

hızda sürmüştür. Ancak, Osman Seden için çektiği filmlerde istediği sinema 

anlayışını ortaya koyamayan Akad, ardı ardına hareketli, polisiye-casusluk filmleri 

çekmiştir. “Kanun Namına” nın ardından, Kemal Film için üzerinde çalışmaya 

başladığı ilk film, işgal yıllarında İstanbul’ da iki ünlü casus İngiliz Kemal ve 

Lawrence’ ın çatışmalarını anlatan ‘İngiliz Kemal Lawrens’ a Karşı’ (1952) adlı 

macera filmi olmuştur.  

 

Lütfi Akad, “Kemal Film” için çalıştığı dönemde, “Duru Film” (Naci Duru) 

için  “Altı Ölü Var \ İpsala Cinayeti ” (1953) filmini çekmiştir. Bu film, 1937’ de 

İpsala’ da gerçekleşen yaşanmış bir olaydan hareketle Lütfü Akad - Orhan 

Hançeroğlu - Orhan Kemal üçlüsünün birlikte yazdıkları senaryoya dayanmaktadır. 

Filmin öyküsü, bir makine ustası olan Ali Rıza’ nın (Cahir İrgat) cinnet geçirerek, 

kendisini aldattığını öğrendiği eşi Yanola (Lale Oraloğlu), aşığı Muhittin (Turan 

Seyfioğlu) ve kendi çocuklarını öldürdükten sonra intihar etmesini anlatmaktadır. 

Bu filmde Akad, önce kişileri tanıtıp daha sonra bu kişilerin ayrıntılarını çizerek 

olaylar karşısında gösterdikleri davranışlarından gerilim unsurunu yaratmakta ve 

böylelikle filmin ağır ancak akıcı bir tempoyla gelişmesini sağlamaktadır. Finalde 

yer alan katil kocanın takibinde ise, hızlı bir kurgu tekniği kullanarak filmin ritmini 

arttırmaktadır.  

 

Lütfi Akad’ ın filmlerindeki bu detaylı karakter analizi, yapay dekorlar yerine 

yaşayan-gerçek mekânlarda yaptığı çekimler ve hikâye anlatımındaki ustalıklı 

                                                 
110 A.g.k., 166–167. 
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üslubu onun yönetmenliğinde göze çarpan noktalar olmuştur.  Halit Refiğ’ in Akad’ 

ın “Kanun Namına” ve “Altı Ölü Var” filmleriyle ilgili görüşü şu şekildedir;  

 

“O döneme bakıldığında, gerçekçilik kavramının en şiddetli 

savunucularından biri bendim. Bunun tatbikatını yapan kişi ise 

Lütfi Akad’ tır. ‘Kanun Namına’, ‘Altı Ölü Var / İpsala Cinayeti’ 

filmlerini düşündüğümde çok gerçekçi bir tutum görmek 

mümkündür. Hatta natüralizme varan bir gerçekçilik anlayışı 

vardı. Ama Lütfi Bey, filmleri için büyük iddialar, sivri izahlar 

yapmamıştır. Yaptığı filmlerden ötürü uzun boylu konuşmaktan 

kaçınan birisidir. Sinemamızdaki ilk gerçekçilik izleri, onun 

filmlerinde görülebilir. Bu onun mizacından gelir. Lütfi Bey 

pratikte yaptığı işi, teoride tanımlama ihtiyacı duymaz”111  

 

Lütfü Akad’ ın 1953 yılında çektiği “Katil” filmi ise senaryosunu Osman 

Seden’ in yazdığı bir başka macera filmidir. Bu film için kurulan mekânlar 

bozulmamış ve Akad hemen ardından başka bir filmin çekimlerine aynı dekorlarda 

başlamıştır. Dönemin film endüstrisine ışık tutan bu çalışma şeklinde görüldüğü 

gibi, masraftan kısmak için yapımcılar aynı dekorlarda ardı ardına, hatta aynı anda 

filmler çekerek ayakta kalmaya çalışmışlardır.  

 

Akad 1953 tarihinde, “Çalsın Sazlar, Oynasın Kızlar” adında dönemin popüler 

türlerinden biri olan bol şarkılı bir müzikal, 1954’ de ise, Osman Seden için, ardı 

ardına dört film çekmiştir. Bunlardan ilk ikisi Balkan Savaşı sırasında Bulgar 

çeteleriyle olan çatışmaları konu alan macera filmleridir. Osman Seden’ in Murat 

Sertoğlu’ nun romanından uyarladığı “Bulgar Sadık” (1954) ve Esat Mahmut 

Karakurt’ un romanından uyarladığı “Vahşi Bir Kız Sevdim” (1954) adlı bu filmler, 

daha önce uygulanan bir yöntemle, aynı mekân, kostüm, oyuncular ve malzemeyle 

çekilmiştir.112 

                                                 
111 Ertekin AKPINAR, 10 Yönetmen ve Türk Sineması, 83.  
 
112 Bkz. (109), AKAD, 205. 
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Bu iki filmin ardından, Lütfü Akad, bir mahalle dramı olan “Kardeş Kurşunu” 

(1955) ve H. G. Wells’ in ünlü bir romanından uyarlama olan ve görüntü yönetmeni 

Krition İlyadis tarafından özel efektler kullanılarak çekilen “Görünmeyen Adam 

İstanbul’ da” (1955) filmlerini çekmiştir. Bu iki film de başarı sağlayamamış ve 

Akad’ ın “Kemal Film” için yaptığı son filmler olmuşlardır. Bu tarihten itibaren 

Osman Seden, yapımcılığını yaptığı filmleri kendi yönetmeye başlamıştır.  

 

“Kemal Film” den ayrılan Akad, “Duru Film” için çektiği yeni filminde, 

büyük şehirden ayrılarak köy ortamına geçmiş ve onun için yeni bir başlangıç 

niteliğindeki  “Beyaz Mendil” i (1955) çekmiştir. Akad’ dan önce gelen 

sinemacıların “köy filmleri” nin aksine, bu film sade ve yapaylıktan uzak bir anlatım 

yöntemi sergilemiştir. Yaşar Kemal’ in öyküsünden yola çıkarak çekilen film, kan 

davası sebebiyle birbirine düşman olan ailelerin karşı çıkmalarına rağmen iki gencin 

kaçıp birlikte olma mücadelelerini anlatmaktadır. Bu filmde de Akad, filmin geçtiği 

doğayı ve içinde yaşayan karakterlerini çizişiyle atmosfer yaratma arayışlarını 

sürdürdüğünü göstermektedir. Yönetmen “Beyaz Mendil” de, özgün bir sinema dili 

ararken, gerçekçiliğe de elinden geldiğince sadık kalmıştır. Filmin müzikleri için ise 

Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi’ nden yararlanılmıştır.113 

 

Akad’ ın, “Beyaz Mendil” den sonra Hürrem Erman’ ın yapımcılığında çektiği 

diğer filmi, “Madame X” adında bir Fransız bulvar tiyatrosunun “Meçhul Kadın” 

(1955) adlı sinema uyarlamasıdır. Melodram öğeleri ağır basan bu filmin ardından, 

Sadık Şendil’ in senaryosunu yazdığı yine melodram türünün etkilerinin göründüğü 

“Kalbimin Şarkısı” (1955) filmini çekmiştir.  

 

 1956 tarihinde, görüntü yönetmeni İlhan Arakon, yönetmen Vedat Ar, Galip 

San, Atlas Sineması Müdürü ve Haluk Durukal’ dan oluşan bir grubun kurduğu 

ADS adındaki bir kuruluşta çalışmaya başlamıştır. Lütfü Akad, her ne kadar bu 

gruba belgesel çalışmalarında bulunabilmek için katılmışsa da, yaptığı çalışmalar 

                                                 
113 A.g.k., 223–225. 
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haftalık kısa haber filmlerinden öteye gidememiştir (İnönü Stadyumunda oynan bir 

futbol maçı, Başbakanın basın toplantısı gibi).114 Akad, ADS’ deki çalışmalarının 

yanında bu dönemde, “Ak Altın” (1956), “Kara Talih” (1957), “Meyhanecinin Kızı” 

(1957) adlı filmleri çekmiştir.  

 

Büyük başarı getirmeyen bu filmlerin ardından İpekçi kardeşler’ den İhsan 

İpekçi’ nin ‘İhsan Koza’ takma adıyla yazdığı ‘Zümrüt’ romanını sinemaya 

uyarlamıştır. Senaryosunu Sadık Şendil’ in yazdığı film, ümitsiz bir aşk hikâyesini 

anlatmaktadır. Akad, bu filmde, büyük bir yapımevi olan İpekçiler’ in sağladığı 

geniş olanakları şöyle özetlemektedir;  

 

“Hiçbir filmimde böylesini görmemiştim şimdiye kadar, 

bundan sonra da bir daha göremeyecektim… Bir yenilik de 

kamerada var. İlhan Arakon yeni bir mercek getiriyor, alışılmış 

merceklerden çok değişik. Gövdesi daha kalın ve uzun, gördüğü 

işe gelince bir sinemacı için müthiş. Kamera yerinden hareket 

etmeden, istendiğinde boy çekim ölçeğinde duran bir insanın baş 

çekimine kadar yaklaşıyor ya da baş çekimden genel çekimine 

kadar açılabiliyor. Bir iki deneme yapıyorum, müthiş, çok güzel. 

Artık o sallanan, tekleyen sarsak arabaların işkencesinden 

kurtulacağız… Adına ‘zoom’ diyorlar, ‘zum’ okunuyor. Faydalı 

olacağa da benziyor ama yeni olduğu için daha ne verip ne 

veremeyeceği belli değil, onun için ihtiyatla kullanmakta fayda 

var.”115  

 

Akad, senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu’ nun yazdığı başka bir aşk 

öyküsünü konu alan “Ana Kucağı” (1958) filmini çektikten sonra, 1959 yılında 

tekrar İpekçiler için yeni bir filme başlamıştır. Filmin adı “Yalnızlar Rıhtımı” dır. 

Attila İlhan’ ın ‘Ali Kaptanoğlu’ takma adıyla yazdığı bir hikâyeye dayanılarak 

çekilen filmde Akad, diyalogları aynen bırakırken olay yapısı ve kişilikleri sinemaya 
                                                 
114 A.g.k., 240–241. 
115 A.g.k., 274. 
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göre uyarlamıştır. Film, İzmir’ de, tangolar söyleyen bir kadın şarkıcı ile kaptan 

sevgilisinin kaçakçılar ve bar patronu ile yaşadığı sorunları anlatmaktadır. Bu 

filminde de Akad, sade ve yapaylıktan uzak anlatımını ortaya koymaktadır. Teknik 

gösteriler yapmadan, geri dönüşlere, kurgusal oyunlara ve ani zoom’ lara 

başvurmadan filmin konusu anlatılmaktadır. Çerçeveler ve çekim açıları filmin 

içeriğine hizmet etmektedir, işlevseldir. Derinlemesine çekilen sahnelerde, genelde 

sabit kamera kullanılarak sahnenin içinde yer alan oyuncuların oyunları ön plana 

çıkarılmaktadır.  

 

“Benim kameram genellikle durağan bir kameradır. 

Bununda çıkışı şöyle oldu: Mizansen denen bir olay var, yani 

oyuncuların çevre içindeki hareketleri. Böyle bir birikimimiz yok 

demiştim, ne tiyatroda ne sinemacı olarak. O zaman aklıma şöyle 

bir şey geldi. Dedim ki, ben kamerayı hareket ettireceğime 

kamerayı belli bir yere bağlasam, durağan kılsam. Oyuncularıma 

hareket versem. O zaman ister istemez derinliğine bir geometri 

yaratmış olacağım ve bunun ilk örneğini de, hemen hemen hiç 

kamera hareketim yoktur, ‘Yalnızlar Rıhtımı’ nda denedim.”116 

 

 “Yalnızlar Rıhtımı” nın ardından, Lütfü Akad, Osman Seden’ in yarattığı 

‘Cilalı İbo’ (Feridun Karakaya) karakterinin kullanıldığı bir film olan “Cilalı İbo’ 

nun Çilesi” (1959) ni çekmiştir. Ardından 1959’da çekimine başladığı “Yangın 

Var”, Necip Fazıl Kısakürek’ in bir senaryo denemesinden yola çıkmıştır. Film, bir 

zamanların yangın söndürücüleri olan tulumbacıları konu almaktadır. Akad daha 

sonra “Dişi Kurt” (1960) ve “Sessiz Harp” (1961) filmlerini çekmiştir.  Bülent Oran 

ve Ali Kaptanoğlu (Attila İlhan)’ nun ortak çalışmasının ürünü olan “Dişi Kurt” 

(1960), Metin Erksan’ ın “Şoför Nebahat” (1960) filminin başarısının ardından, 

yeniden Sezer Sezin ile benzer konuda yapılan bir başka film olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu film, gemisiyle kıyı taşımacılığı yapan babasının sorunlu giden 

işlerine yardımcı olabilmek için yanında çalışmaya başlayan erkeksi bir kadın 

                                                 
116 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, 10. Bölüm. 
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karakterini konu almaktadır. Bir yıl sonra Ümit Deniz’ in serüven romanlarından biri 

olan, senaryosunu Bülent Oran’ ın yazdığı “Sessiz Harp” (1961) filmini çekmiştir.  

 

Akad, ardı ardına gelen ticari başarısızlıklardan sonra, Orhan Kemal’ in bir 

hikâyesinden uyarlanan ve senaryosunu Vedat Türkali’ nin yazdığı “Üç Tekerlekli 

Bisiklet” (1962) filmine başlamıştır. Gerçekçi biçimde çizilmiş karakterlerin dramını 

anlatan filmde, çocuğu ile yalnız yaşayan ve üç yıldan beri Almanya’ ya iş bulmak 

için gitmiş kocasından haber almayan bir kadının evine cinayet işlemiş olan bir 

gencin sığınması sonucunda bu iki kişi arasında doğan aşk anlatılmaktadır. Ancak 

adam peşine takılan eski çete arkadaşlarından kurtulsa da polisten kaçamaz ve 

tutuklanır. Başrol oyuncusu Ayhan Işık’ ın anlaşmadaki iş günü sayısının dolması 

sebebiyle seti terk etmesi sonucu yarım kalan filmi daha sonra Memduh Ün 

tamamlamıştır. Genel olarak film Akad’ ın her zamanki durağanlığını, sadeliğini 

taşımaktadır ve seyirciden olumlu bir ilgi görmüştür. 

 

Lütfi Akad bir süre yönetmenlik yapmadıktan sonra, onun ikinci dönemi 

olarak görülen çalışma sürecine bir belgeselle başlamıştır. Orhan Asena’ ya ait bir 

senaryodan yola çıkarak Orman Genel Müdürlüğü adına çekilen “Tanrının Bağışı 

Orman” (1964), orman sevgisini aşılamak amacını taşımaktadır. Akad, uzun 

yolculuklar esnasında görüntülediği çekimlerle yurt gerçeklerini yalın bir biçimde 

ortaya koymuştur. 25 Ocak 1964’ de Atlas Sinemasında gösterime giren “Tanrının 

Bağışı Orman”, hem seyirci hem de eleştirmenler tarafından büyük bir beğeniyle 

karşılanmıştır.117 Kriton İlyadis’ in tabiriyle “düz çalışan” Lütfü Akad, kendi stilini 

anlatırken şöyle demiştir;  

 

“Bir çıplak kamera ve ışık, bir kalem ve kâğıt, yazmak için 

ne gerekiyorsa, hepsi bu kadar, diye düşünür oluyorum. Anlatım 

için de öyle, ne geriye dönüşlerin, ne kişinin o sırada 

                                                 
117 Lütfi Akad, ileriki yıllarda Ormanlı Bakanlığı ile olan çalışmalarını sürdürerek 
“Ormancılığımızda Dün ve Bugün” (1973), “Ormanları Koruma” (1973), “Ormanların 
Ekonomik Değeri” (1973), “Orman Yetiştirme, Ağaçlandırma” (1973), “Orman-Köy 
İlişkileri” (1973), “Orman Endüstrisi” (1973), “Ormanın Ruhsal Sağlıkla İlgisi” (1973) adlı 
belgeseller çekmeye devam etmiştir. 
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düşündüklerinin görüntülenmesi, ne çarpıcı resimsel düzenlemeler 

ne de sinemanın bu alandaki sonsuz olanaklarını kullanmak. 

Aslında bunlar zaman içinde damla damla birikerek oluşan 

düşüncelerim. İlk büyük adımı 1959’ da ‘Yalnızlar Rıhtımı’ nda 

kamerayı üçayaklı sehpa üstünde sonsuza dek sabit kılarak 

atıyorum. Bundan önce de küçük bir adım atmıştım 1953’ te 

‘Öldüren Şehir’ de, görüntünün kararmasından sonra açılmayı 

kaldırmış, doğrudan sonraki görüntüye bağlamıştım. Şimdi de bu 

orman belgeseli çalışmalarında yeni bir arayışı göze alıyorum. 

Özellikle ‘Ormansızlığın Getirdikleri’ bölümünde, zaten sert ve 

acımasız görünümde olan doğayı, hiçbir yan etki katmadan, 

dümdüz kaydediyorum.”118  

 

 Akad’ ın olgunluk dönemi olarak nitelendirebileceğimiz 1960’ ların sonu ve 

1970’lerin başı, onun hem seyirci hem eleştirmenler tarafından beğenildiği ve 

aranan bir yönetmen olduğu yılları kapsamaktadır. Yönetmen, dokümanter 

çalışmaları yaptığı dört yıllık aradan sonra, Orhan Günşıray’ ın sahibi olduğu “Aslı 

Film” için, “Sırat Köprüsü” (1966) adlı macera filmini çekerek tekrar konulu film 

çalışmalarına başlamıştır. Ardından, ileride birçok filminde çalışacağı bir başka 

önemli yönetmen olan Yılmaz Güney ile ilk çalışmasını gerçekleştirmiştir. 

“Hudutların Kanunu” (1966) adlı bu filmin konusu Kaçakçı Hıdır’ ı canlandıran 

Yılmaz Güney’ in yazdığı bir öyküye dayanmaktadır. Kaçakçı Hıdır, birkaç 

arkadaşıyla birlikte Suriye-Türkiye sınırı arasında getir-götür işleri yapar. Gerçekte 

içinde bulunduğu yasadışı dünyadan kurtulabilmek, oğluyla birlikte huzurlu bir 

dünya kurabilmek için direnir. Ağanın, çevrenin, yakınlarının baskısına karşı 

koymaya çalışır. Bu arada oğlunu köye atanan bir öğretmene okuyup kendi gibi 

olmaması için emanet eder ve genç bir jandarma yüzbaşısı ile dostluk kurar. Dürüst 

yoldan para kazanabilmek için ağanın terk edilmiş topraklarında yarıcı olarak 

çalışmaya başlar. Ancak, Hıdır içine çekildiği kötü düzene karşı direnemez. Ağayı 

                                                 
118 A.g.k., 376. 
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vurduğu için kaçmak zorunda kalır. Sonunda da mayın tarlasında, arkasında oğlunu 

bırakarak, ölür.  

 

Hıdır, işsiz ve topraksız köylünün kaçınılmaz biçimde kaçakçılığa itilmesini 

gösterirken, toplumsal bir sorunu yansıtmaktadır. Anadolu’ nun feodal düzeninde 

insanların suça itilmesi, ağa ve köylüler arasındaki haksız düzeni irdelenmektedir. 

Bir yandan, kaçakçı-öğretmen-çocuk arasındaki ilişkiler diğer yandan insan ve 

toprak ilişkisi keskin yargılara varmadan, didaktik yaklaşımlardan kaçınarak düz bir 

anlatımla gösterilmektedir. Lütfü Akad’ ın dönüşünü müjdeleyen “Hudutların 

Kanunu”, yönetmenin amaçladığı doğrultuda bir film olmuştur. Lütfi Akad bunu şu 

sözleriyle açıklamıştır;   

 

“Bu filmi tasarlarken çıkış yolum nasıl görüntünün 

yalınlığına dayanıyor idiyse, halk öykülerini derleyen kitaplardan 

dedelerin, ninelerin kısa, süssüz, kesin anlatım biçimlerinden 

esinlenerek senaryoda konuşmaları da öyle yalın tutuyorum. Bu 

iki öğe de doğal olarak oyuncuların tutumunu belirliyordu. Bu da 

ister istemez Türk insanının kendine özgü, olaylar karşısında o 

hiçbir milletinkine benzemeyen davranışına götürüyordu. Her şeyi 

ile bir Türk filmi yapmak istiyordum, şimdi ise bunu başardığıma 

inanıyorum.”119  

 

  Akad, bundan sonra, Nazım Hikmet Ran’ ın 1945–1947 yıllarında Muhsin 

Ertuğrul için yazmış olduğu bir sinopsise ve geniş bir folklor malzemesine dayanan 

“Kızılırmak-Karakoyun” filmini 1967’ de yeniden çekmiştir. Filmin ana temasını Pir 

Sultan Abdal tarafından yazılan bir şiirdeki, “Kuzu kurban olmaz, ya niçin oldu?” 

dizesine dayandıran Akad, filmde Abdi Ağa’ nın zenginliğinin tefecilikten geldiğini, 

oba beyinin kızıyla evlenecek olan oğlunun silahlı adamlarıyla borcunu ödeyemeyen 

köylüğü toprağından ettiğini göstermektedir. Akad, halk sanatı ve geleneğinden 

yararlanarak destansı bir öyküyü gerçekçi bir dille anlattığı filminde Anadolu’ nun 

                                                 
119 A.g.k., 444. 
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feodal yapısına bir eleştiri yapmaktadır. Akad’ ın ulusal nitelik arayışlarını yansıtan 

“Kızılırmak-Karakoyun”, bir aşk masalı çerçevesinde ağalık ve tefecilik sorunlarına 

başarıyla değinirken bir yandan da, oba hayatı ve köylülerin yaşayışını belgeci bir 

nitelikle sinemaya taşımıştır. Yılmaz Güney’ in filmde oynadığı Ali Haydar 

karakteri obanın basit bir çobanıdır ve oba beyinin kızı Hatçe’ ye âşıktır. Oba beyi 

kızını Ali Haydar’ a vermek istemez, ancak eğer koyunlarını üç gün aç susuz 

bıraktıktan ve sadece tuz yedirdikten sonra dereden karşıya su içmeden geçirmeyi 

başarabilirse isteğini yerine getireceğini söyler. Sonunda, koyunlar su içmeden 

Kızılırmak’ ı aşmalarına rağmen, oba beyi sözünü tutmaz.  

 

Akad, bu başarının ardından Pearl Buck’ ın aynı adlı romanından esinlenerek 

ve gazetede okuduğu bir haberi geliştirerek “Ana” (1967) adlı bir film senaryosu 

yazmıştır. Filmin bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle çıkan bazı aksaklıklara rağmen 

“Ana” toplumsal bir sorun olarak ele aldığı kan davasının aileden hayatta kalanlar 

için doğurduğu sonuçları gerçekçi bir biçimde yansıtması bakımından akıllarda 

kalan bir film olmuştur.   

 

 Akad, kendisine Yılmaz Güney ile tekrar çalışma olanağı veren “Kurbanlık 

Katil” (1967) adlı filmin ardından, tekrar büyük kente dönerek, yıldız oyuncularla 

çekeceği bir filme başlamıştır. Sait Faik’ in ‘Menekşeli Vadi’ adlı öyküsünden yola 

çıkılarak Safa Önal’ ın yazdığı “Vesikalık Yârim” (1968) filmi, bir “içkili saz” 

meyhanesinde geçmektedir. Bu meyhanede saz takımı eşliğinde şarkı söyleyen 

kadınlar, davet edilince masalara gidip erkek müşterilere eşlik etmektedirler. Film, 

bu kadınlardan biri olan Sabiha ile bir gece oraya gelen evli manav Halil arasında 

doğan aşkı anlatmaktadır. Türkan Şoray ve İzzet Günay’ ın başrollerini paylaştıkları 

film, Türk sinemasında çokça tekrarlanan “imkânsız aşk” teması üzerinden yola 

çıkan başarılı bir filmdir. Akad, bir defa daha yalın bir anlatıma başvurmuştur. 

Öykü, ani iniş ve çıkışlarla anlatılmak yerine kişiler arasındaki dramatik ilişkiler 

yoluyla sunulmaktadır. Duygu yoğunluğu Akad’ ın diğer filmlerine göre çok daha 

fazla olan bu filmde oyuncu yönetimi, diyaloglar, filmin atmosferini ve “imkânsız 

aşk” ın seyircide yarattığı etkiyi güçlendirmektedir. Gereksiz teknik gösterilerden 
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uzak, genellikle sabit kamera kullanarak ve derinlemesine mizansenler yaratarak 

oluşturduğu anlatım tarzı karakterleri yaşayan kişiler haline getirmiştir.  

 

“Kamerayı sabit kıldım ve oyunculara derinliğine 

hareketler verdim. Oyuncunun yakın yüzünü görmek istediğimde 

kamera yürüyeceğine veyahut kesip oyuncunun yakın yüzüne 

geçeceğime oyuncumu yaklaştırdım. Bunu denedim ve bu deneme 

giderek gelişti. Bu gelişme süresi içinde de kameram daha da 

kararlı oldu.”120 

 

Lütfi Akad, “Vesikalı Yârim” in ardından iki tane daha Safa Önal 

senaryosunu filmleştirmiştir. “Kader Böyle İstedi” (1968) ve “Seninle Ölmek 

İstiyorum” (1969). Türkan Şoray’ ın oynadığı “Seninle Ölmek İstiyorum”, Akad’ ın 

ilk renkli filmidir. 

 

1971 yılında, siyasal koşulların etkisiyle sinemaya getirilen sınırlamalar 

doğrultusunda Akad, tecimsel kaygıları ağırlıkta olan filmler çekmek zorunda 

kalmıştır. Bu tarihte çektiği üç filmde de o dönemin popüler şarkıcılarını başrollerde 

kullanmıştır. Douglas Sirk’ ün “Zehirli Hayat” (Imitation of Life / 1959) filminden 

uyarlama “Anneler ve Kızları” (1971) nda Neşe Karaböcek ile, “Bir Teselli Ver” 

(1971) de ilk sinema deneyimini gerçekleştiren Orhan Gencebay ile ve “Mahşere 

Kadar” (1971) filminde de Zeki Müren ile çalışmıştır. Aynı yıl, Kartal Tibet ve 

Fatma Girik ikilisi ile “Mahşere Kadar” filmine başlamış fakat filmi Nuri Ergün’ ün 

tamamlamıştır.  

 

Akad, 70’ li yıllarda çektiği “Irmak” (1972) ve “Gökçe Çiçek” (1973) ile 

kırsal bölgelere dönüş yapmıştır. Tekrar kamerasını kente çevirdiğinde ise büyük 

kentte göç sorununu ele aldığı başarılı üçlemesini tamamlamıştır: “Gelin” (1973), 

“Düğün” (1974), “Diyet” (1975). Kırsal kesimden gelen işgücü ve sermayenin 

büyük şehirlerde nasıl yerleşip kökleştiğini, yaşadıkları uyum sorunlarını ve genel 

                                                 
120 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, 10. Bölüm. 
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sıkıntılarını anlatmak isteyen Lütfi Akad, yönetmen olarak amacını şu sözlerle 

özetlemiştir;  

 

“Yaptığım filmlerde birtakım sorular getirmeye çalıştım 

ama bu sorulara bir cevap vermeyi düşünmedim hiçbir zaman ben. 

Bir marazı göstermeye çalıştım ama o marazın reçetesini vermek 

benim işim değil diye düşündüm. O sorular üzerinde düşündürmek 

seyirciyi bana yetecekti. Amacım bu oldu, yani yarayı açmak, 

teşhirini yapmak bir yerde, ama reçetesi benim işim değil.” 121 

 

1949–1975 yılları arasında 50’ ye yakın uzun metraj ve 10 kadar belgesel 

çekmiş olan Lütfi Akad, 1975 yılında TRT ile anlaşarak çalışmalarını sürdürmüştür. 

Bu süre içinde öncelikle Ömer Seyfettin’ in “Ferman” (1975), “Pembe İncili 

Kaftan” (1975), “Diyet” (1975) ve “Topuz” (1975) adlı öykülerini filmleştirmiştir. 

Ardından yine TRT adına, Faruk Erem’ in “Bir Ceza Avukatının Anıları” adlı 

eserinden kısa TV filmleri çekmiştir: “Emekli Başkan” (1979–1980), “Çekiç ve 

Titreşim” (1979–1980), “Kuma” (1979–1980), “Isı” (1979–1980). Televizyondaki 

son çalışması “Dört Mevsim İstanbul” (1990) adlı dramatik belgesel olmuştur. 

 

  1974 yılında Türkiye’de ilk defa Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film 

Arşivi bünyesinde Prof. Sami Şekeroğlu tarafından başlatılan eğitim çalışmalarına 

katılmış ve Sinema Kursları’ nda öğretmen olarak görev yapmıştır. 1975’ ten 

itibaren ülkemizin akademik düzeyde eğitim veren ilk sinema-televizyon okulu olan 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema-TV Enstitüsü’ nde (bugünkü 

adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-

TV Bölümü) “Sinema Dili”, “Senaryo-Yönetim-Oyun” ve “Atölye” derslerinden 

sorumlu Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Sinema-TV Enstitüsü adına 

öğrencileriyle birlikte sesli olarak çekilen “Yer ve Gök Arasında” (1981) onun son 

filmi olmuştur. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu kararı ile; 

“Ülkemizde Sinema-TV eğitimini başlatan beş kişiden biri olarak, 1974 yılından 
                                                 
121 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, 10. Bölüm. 
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buyana bilgi ve birikimini öğrencilerine büyük bir gayret, inanç ve enerjiyle 

aktararak yetiştirdiği öğrencilerle Türk Sinema sanatına katkıda bulunan, değerli 

düşün ve sanat adamı, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Lütfi Ö. 

Akad’ a Onursal Profesörlük ünvanı tevcih edilmiştir.”  

 

Sinema-TV Enstitüsü’nün Balmumcu’da bulunan bugünkü binasının 1972’de 

yapılan temel atma törenine katılan ve temele koyulan küpün içine 2,5 TL. ekleyen 

Lütfi Akad, uzun yıllar hoca olarak emek verdiği kurum için anılarını yazdığı kitabın 

son cümlesinde şunları söylemektedir; 

 

“Temelinde bir ‘iki buçuk Liralık’ bulunan Mimar Sinan 

Üniversitesi, Sinema-Televizyon okuluna verdiğim yirmi üç yıl için 

her zaman onur duyacağım…”122 
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IV.2)  ATIF YILMAZ BATIBEKİ: 

 

Atıf Yılmaz 9 Aralık 1925 yılında Mersin’ de doğmuştur. İlk ve orta 

öğrenimini Mersin’ de tamamladıktan sonra lise öğrenimi için İstanbul’ a gelmiştir. 

Lise’ den sonra Hukuk Bölümüne kayıt olmuş ancak devam etmemiştir. Bu arada 

Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ nde, kayıtlı öğrenci olmadığı halde 

“cours de soir” olarak adlandırılan akşam atölyelerine katılmıştır. Bununla birlikte 

Asmalımescit’ te bulunan Nuri İyem’ in atölyesinde resim çalışmalarını 

sürdürmüştür. Bu çalışmalar sırasında arkadaşlarıyla ‘Tavanarası Ressamlar Grubu’ 

nu kurmuştur. Orhan Hançerlioğlu, Necip Alsan, Baha Çalt’ ın birlikte çıkardığı 

‘Beş Sanat’ adlı dergide tiyatro, sinema eleştirileri yazmaya başlamış, sinema 

afişleri tasarlamıştır. Bir arkadaşı aracılığıyla girdiği sinema çevresinde Semih Evin 

ile tanışmıştır. Hürrem Erman, “Erman Film” in muhasebe işlerine bakan Semih 

Evin’ e Aka Gündüz’ ün “Allah Kerim” adlı romanını filme çekmesini ve Atıf 

Yılmaz’ a da bu filmde asistanlık yapmasını teklif etmiştir. Semih Evin’ e ikinci 

kere asistanlık yaptığı ve bütün sahnelerinin planlanması ve çizimini üstlendiği 

“Sihirli Define” (1951) adlı filmin ardından, Yılmaz devrin ünlü oyuncusu Hüseyin 

Peyda’ nın çekeceği “Mezarımı Taştan Oyun” (1952) un senaryosunu yazmış ve 

Peyda’ nın asistanı olarak çalışmıştır.123  

 

Atıf Yılmaz, asistanlık yaptığı dönemde Aka Gündüz’ ün senaryo çalışması 

yapmak yerine, çekilecek olan “Allah Kerim” (1950) romanının üzerinde notlar 

alarak bir taslak çıkardığını gözlemlemiştir. Ancak daha sonraları, “Tahir ile Zühre” 

(1952) ve “Arzu ile Kamber” (1952) filmlerinin hazırlık aşamasında bulunarak Lütfi 

Akad’ dan detaylı senaryo çalışma yöntemini öğrenmiştir. Akad, bu masa başı 

çalışmasında çekeceği filmlere ait her sahnenin dekorunu çizerek, çekim planını 

hazırlamıştır.124 Atıf Yılmaz da bu çalışma yöntemini kullanarak ilk filmi “Kanlı 

Feryat” (1952) ın bütün senaryosunu detaylı ve planlı bir biçimde düzenlemiştir. Bu 

                                                 
123 Atıf YILMAZ, Bir Sinemacının Anıları, 50. 
124 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, Bölüm 15. 
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ilk film, Atıf Yılmaz’ ın ilerleyen yıllarda birçok kez kullanacağı melodram 

türündeki filmlerinin bir denemesi olmuştur.  

 

“Sinema yapılabilir bir işti. Bir de o dönem, şimdiki gibi 

değil, toplumdan belli bir talep vardı. Daha çok film isteniyordu ve 

bu filmleri yapacak insanlar yoktu. Biraz okur - yazar, biraz aklı 

başında adama hadi gel film yap diyorlardı. Sinemacı olmak 

isteyenler için kolay bir dönemdi. Benimki de biraz öyle oldu.”125  

 

Atıf Yılmaz 1952’ de bir komedi filmi olan “İki Kafadar Deliler 

Pansiyonunda” yı çekmiştir. Bu film sırasında yapımcı Temel Karamahmut, 

kameraman Mike Rafaelyan, dekoratör Sohban Koloğlu, ışıkçı Kosta Psaras ve 

yönetmen olarak kendisinin bulunduğu “Five Fingers” adında bir grup kurmuşlar ve 

uzun yıllar birlikte çalışmışlardır. Bu filmin ardından, Atıf Yılmaz aynı ekiple 

“Erman Film” için yeni bir projeye başlamıştır. Oğuz Özdeş’ in “Aşk Istıraptır” adlı 

romanını filme uyarlayan Yılmaz, diğer yönetmenlerin çekim günü sette provalarla 

karar verdikleri sahneleri çekim öncesinde düzenlemekte, resim yapmasının 

sağladığı avantajı kullanarak sinema dilini ve gramerini öğrenmeye çalışmaktadır.126 

Ticari başarı kazanmayan bu iki filmden sonra, Kerime Nadir’ in popüler romanı 

“Hıçkırık” (1953) ı filme uyarlayan Yılmaz, asıl çıkışını bu filmle göstermiştir.  

 

“O dönemde, böyle önemli bir projenin, 25–26 yaşlarında, 

sinema konusunda önemli bir birikimi olmayan, benim gibi birine 

verilmesi, yapımcı açısından oldukça riskli bir karardı. ‘Kararı 

veren düşünsün’ deyip işe koyulduk.”127  

 

“Five Fingers” grubuyla birlikte çalıştıkları bu filmde, yedi yaşındaki Kenan’ 

ın evlatlık olarak alındığı evin tek çocuğu Nalan’ a karşı duyduğu büyük aşk 

anlatılmaktadır. Filmde verem olup ölen kadın kahramanı Nedret Güvenç, jönü ise o 

                                                 
125 Ertekin AKPINAR, 10 Yönetmen ve Türk Sineması, 214. 
126 Bkz. (123),YILMAZ, 73. 
127 A.g.k., 80. 
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dönemin popüler oyuncusu Muzaffer Tema oynamıştır. Hürrem Erman, çok 

önemsediği bu proje için, sinema kapılarında seyirciye mendil dağıtmak gibi 

pazarlama stratejileri geliştirmiştir. Sonuç olarak, “Hıçkırık” filmi büyük bir başarı 

sağlamıştır. Film, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu geniş bir izleyici kitlesine 

ulaşmıştır. 128 

 

Ardından, grup Yovakim Filmeridis için yeni bir filmin çekimine başlamıştır. 

“Şimal Yıldızı” (1954), Türkiye’ nin Kore Savaşına asker göndermesinden sonra 

dönem içerisinde sıkça karşılaşılan savaş konulu filmlerden biridir. Atıf Yılmaz, 

anılarını topladığı kitabında bu dönemde iki önemli sebepten dolayı çekeceği 

filmleri kendi seçme özgürlüğüne sahip olmadığını belirtmiştir. Bu sebeplerden 

birincisi tek geçim kaynağının sinema olması, ikincisi ise “ne çekerse çeksin 

yönetmenlik yapmaktan zevk almasıdır.” Filmlerinin konularının “saçmalığı ve 

boşluğunu” piyasanın koşullarına bağlayan yönetmen, bu filmlerde biçimsel 

denemeler yaptığını söylemiştir. 129 

 

Atıf Yılmaz; Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt, Ethem İzzet Benice, 

Kemal Bilbaşar ve Orhan Hançerlioğlu gibi yazarların romanlarından uyarladığı 

filmlerle, piyasa romanlarını sinemaya aktaran yönetmenlerin en iyi temsilcilerinden 

biri haline gelmiştir. Bundan sonraki üç yıl boyunca yaptığı roman uyarlamaları 

(Esat Mahmut Karakurt’ un “Dağları Bekleyen Kız” \ 1955, “İlk ve Son” \ 1955, 

“Kadın Severse” \ 1955 ve Ethem İzzet Benice’ nin “Beş Hasta Var” \ 1956–57), 

gişe başarısı getiren filmler olmuştur.   

 

Atıf Yılmaz’ ın ilk dikkat çekici çalışması 1956 yılında çektiği “Gelinin 

Muradı” filmidir. Naci Duru’ nun şirketinde çekilen filmlerde yürütücü prodüktörlük 

yapan oğlu Süreyya Duru, Atıf Yılmaz’ a Kemal Bilbaşar’ ın “Pembe Kurt” adlı 

öyküsünü vermiştir. Öyküyü okuduktan sonra, anlatılan konudan Türk sinemasında 

o güne kadar denenmemiş türde bir film gerçekleşeceğine inanan Yılmaz, hemen 

senaryo çalışmalarına başlamıştır. Ancak bir süre sonra “Pembe Kurt” tan bir filmin 
                                                 
128 A.g.k., 81,83. 
129 A.g.k., 73. 
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süresini dolduracak kadar malzeme çıkmadığını fark ederek yine Kemal Bilbaşar’ a 

ait olan “Üç Boyutlu Hikâyeler” adlı öyküyü de senaryoya dâhil etmiştir. Film, 

eğitimini tamamladıktan sonra kasabasına dönen Doktorun peşine evlilik için düşen 

kızlardan birinin doktorun kalbini kazanması ile başlar. Ancak ailesinin bir ağanın 

oğluyla evlendirmek istediği kız, düğün için İstanbul’ a getirilir. Çiftler en sonunda 

İstanbul’ da karşılaşır ve birbirlerine kavuşurlar. Atıf Yılmaz ilk kez bu film ile 

şehirden uzaklaşarak köy ortamına girmiş ve kasaba gerçeklerini başarıyla 

yansıtmıştır. Daha sonra da filmlerinde sıkça rastlayacağımız, taşlamalı güldürü 

örneği de ilk kez bu filminde karşımıza çıkmıştır. 

 

“İlk zamanlar, piyasanın koşulları içinde bir şey talep 

etmenin olanağı yoktu. Zaten bana yönetmenlik teklif edilmesi bile 

benim için çok önemli bir şeydi. Sinema yapmak isteyince, aşağı 

yukarı ne teklif edilirse yapmak zorunda oluyor insan, ama belli 

bir süre sonra seçmeye başlıyorsunuz. “Gelinin Muradı” ndan 

itibaren köy-kasaba çevresinde geçen öyküleri mizahi açıdan 

yaklaşarak, toplumsal tartışmalar getirerek, o yapıyı eleştirerek 

anlatmaya çalıştım. En başarılı olduğum tür budur diyebilirim”130  

 

“Gelinin Muradı”, yönetmen için bir değişim filmi olmuş ve hem seyirciden 

hem de eleştirmenlerden büyük ilgi görmüştür. Örneğin, o yıllarda sinema 

eleştirmenliği yapan Halit Refiğ bu filmi gördüğünde kendi üzerinde çok olumlu 

etkiler bıraktığını belirtmiştir; 

 

“ ‘Gelinin Muradı’ çok farklı özellikler gösteren bir filmdi. 

Burada bir kasaba yaşantısının gerçeklerine yaklaşımı, o zamana 

kadar yaptığı filmlerde rastlanmayan gerçekçi tutumu ve yine o 

zamana kadar yaptığı filmlerde rastlanmayan, daha sonra Atıf 

Yılmaz filmlerinde çok önemli bir özellik kazanacak olan mizah 

                                                 
130 VİDEOSİNEMA, Atıf Yılmaz, 37.  
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duygusu onu o tarihlerde film yapan Türk yönetmenlerinden 

farklı bir konuma getirmekteydi.”131  

 

1958 yılında Aka Gündüz’ ün romanından sinemaya uyarlanan “Bir Şoförün 

Gizli Defteri” adlı filmi çeken Atıf Yılmaz, filmde Çolpan İlhan, Eşref Kolçak ve 

Ahmet Tarık Tekçe’ yi başrollerde oynatmıştır. Melodram türündeki filmde, Şoför 

Erol ile Paşa kızı Çiler arasında geçen aşk anlatılır. Bir süre sonra Çiler, sosyete 

yaşamına duyduğu özlemle Erol’ u terk eder. Filmde ağır bir sosyete eleştirisi yapan 

yönetmen, sonunda Çiler’ i seçimlerinin sonucunu hayatıyla öderken gösterir. 

Senaryosunu kendisinin yazdığı bu filmin gösterimi esnasında, şoförün iç 

monologlarda kullandığı oldukça destansı sözcüklerin seyirci tarafından 

alkışlandığını gözlemleyen Atıf Yılmaz, bunun sonucunda Türk sineması ve Doğu-

Batı arasındaki farklılıklar üzerine zamanla daha çok eğilmeye başladığını 

belirtmiştir; 

 

“Farklı kültür birikimlerinden kaynaklanan, genel bir 

Doğu-Batı farklılığından söz edilebilir sanıyorum. […] Bilimsel bir 

araştırmayla değil, sinema yaparken gözlemlediklerimle, 

deneylerimle bu farklılıkların hala var olduğunu ve böyle bir 

farklılık varsa, yaptığımız sinemanın da, yerel kültür 

birikimimizle beslenen, farklı bir sinema olması gerektiğini 

düşünüyorum. Genel görüş, sinemanın sözle değil daha çok 

görüntülerle her şeyi anlatabilmesi doğrultusundadır. Bu 

düşünceyi yüzde yüz benimsediğimi söylememe imkân yok. Bir 

toplumun bütün geleneksel yazılı, sözlü, seyirlik sanatları söze 

dayanıyorsa, arabesk şarkılara varıncaya kadar bütün şarkıları 

hikâye anlatıyorsa, o toplumun sineması da kuşkusuz bazı 

farklılıklar gösterecektir. (Ayrıca göstermelidir). Bütün 

söylediklerimin zaman içinde değişebilirliğini kabul ederek, bugün 

hala ortalama seyircimizin bir şeyi görerek idrak etme sürecinin, 

                                                 
131 İbrahim TÜRK, Halit Refiğ: Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler, 61. 
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işiterek idrak etme sürecinden daha uzun olduğunu 

sanıyorum.”132  

 

“Bir Şoförün Gizli Defteri” nin sağladığı başarının ardından, ilk olarak Orhan 

Hançerlioğlu’ nun senaryosunu yazdığı “Kumpanya” (1958) filmini yönetmiştir. 

Ardından aynı yıl Fritz Lang’ in “Günahsız Katiller” (You Only Live Once / 1937) 

filminden uyarlanan “Yaşamak Hakkımdır” (1958) ın çekimlerine başlamıştır. 

Ancak, o yıllarda piyasada ham film sıkıntısı yaşanmaktadır. Bunun üzerine filmin 

yapımcısı Hulki Saner, Almanya’ ya giderek bir ortak bulmuş ve böylece hem ham 

filmleri temin etmiş hem de filmde çalışmak için bir görüntü yönetmeni ile 

anlaşmıştır. Başrolde Turan Seyfioğlu ile Çolpan İlhan’ ın oynadığı “Yaşamak 

Hakkımdır”, İstanbul’ dan Güney sınırına kadar uzanan zorlu bir kaçışın anlatıldığı 

bir yol hikâyesidir. Görüntü yönetmeni Ernest Von Theumer’ in başarılı siyah-beyaz 

fotoğraflarının da katkısıyla film seyirci tarafından beğenilmiştir. Çekimleri 

süresince Alman ortaklar tarafından filmin içeriğiyle ilgili olarak devamlı zorlanan 

Yılmaz, Batılıların bizden nasıl bir film beklentisi içinde olduklarının bilincine 

vardığını şu cümlelerle anlatmıştır; 

 

 “Bizden istenen bir Üçüncü Dünya ülkesi olarak, 

azgelişmişliğin vurgulanmasıydı. Çok özel yaşama biçimleri, 

folklorik öğeler, örfler, adetler. Her türlü ilkellik yani. Sonuç 

olarak egzotik filmler.”133  

 

Bir yıl sonra Yılmaz, “Dar Film” den gelen teklif üzerine Yaşar Kemal’ in 

senaryosunu yazdığı “Bu Vatanın Çocukları” (1959) adlı filmin yönetmenliğine 

başlamıştır. Adana’ da liseyi okurken “Dar Film” in bürosunda çalışan, üniversite 

için İstanbul’ a geldiğinde ise buradaki merkez bürosuna geçen Yılmaz Güney, bu 

filmde senaryo yardımcılığından, ikinci asistanlığa ve oyunculuğa kadar birçok işte 
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çalışmıştır.134 Bu filmin ardından Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney’ in bu sefer başrolde 

oynadığı başka bir Yaşar Kemal uyarlamasına başlamıştır. Çizgi roman haline 

getirilmiş bir öyküden adapte edilen “Alageyik”  adlı filmde yönetmen ilk ve son 

defa senaryosuz çalışmak zorunda kalmıştır. Filmin çekimleri esnasında asistanlık 

yaparak bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışan Halit Refiğ, bu durumu şöyle 

aktarmıştır; 

 

“ ‘Alageyik’ tamamen farklı bir tasarıydı. Kaba bir 

senaryoyla yola çıkıldı. Kostümler, atlar, aksiyonlar… ve orada 

Atıf Yılmaz’ ın sıfırdan film ortaya çıkarma becerisini gördüm. 

Film çok da tuttu. […] Atıf Yılmaz’ la daha sonraki çalışmalarda 

onun Türkiye’ deki film çekme şartları içindeki o olağanüstü 

pratik yaklaşımı, şartlara kolay adaptasyonu benim için çok 

uyarıcı, çok faydalı oldu.”135  

 

Atıf Yılmaz, ilk defa bu filmde masal türünü denemiştir. Filmin tüm dış 

sahneleri gerçek mekânlarda, Antalya’ nın bir köyünde çekilmiştir. Böylece oba 

yaşantısından ve geleneklerden belgesel niteliği taşıyan görüntüler elde edilmiştir.  

 

Atıf Yılmaz bu filmin ardından “Karacaoğlan’ ın Kara Sevdası” (1959) 

filminin çekimlerine başlamıştır. Yaşar Kemal’ in bir gazetede yayımlanan 

hikâyesinden yola çıkan yönetmen, Yılmaz Güney, Halit Refiğ ve Yaşar Kemal 

birlikte çalışarak senaryoyu oluşturmuştur. Film, Karacaoğlan’ ın Elif ile olan aşkını 

sinemaya aktarmaktadır. Başrollerde ise Nuri Altınok ve Tijen Par oynamıştır. Bu 

sırada Küçük Sahne’ de “Benimle Oynar Mısın?” adlı bir oyunu izledikten sonra 

dekorlarından çok etkilenen Yılmaz, dekorları tasarlayan kişiyi bulup onunla bu film 

için anlaşmıştır. O yıllarda Teknik Üniversite’ de Mimarlık Bölümünde okuyan ve 

bitirme sınavlarına hazırlanan Duygu Sağıroğlu, bu teklif üzerine eğitimini yarım 

bırakarak yönetmenliğe kadar varan sinema kariyerine başlamıştır136.  

                                                 
134 A.g.k., 125. 
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1960 ve 1970’ li yıllarda Atıf Yılmaz, geniş izleyici kitlelerine ulaşabilecek 

filmlerin yapımına yönelmiştir. Belgin Doruk ve çocuk oyuncu Zeynep 

Değirmencioğlu’ nun oynadığı, o dönem çokça tutulan çocuk filmlerine bir örnek 

olan “Ayşecik Şeytan Çekici” (1960), Ümit Deniz’ in yarattığı Murat Davman adlı 

kahramanın maceralarını anlatan “Ölüm Perdesi” (1960) ve polisiye türünde bir 

çalışma olan “Allah Cezanı Versin Osman Bey” (1961) buna örnek olabilecek 

filmlerden bazılarıdır.137 Aynı yıl dönemin popüler jönlerinden olan Orhan Günşıray 

ile “Yerli Film Limited Şirketi” adında bir yapım şirketi kurmuştur. Atıf Yılmaz 

anılarında, şirkete bu adı neden koyduğunu şu sözlerle açıklamıştır; 

 

“Yerli Film adını özellikle aydınlar tarafından küçümsenen 

sinemamıza onur kazandırmak için koymuştum. Küçümseme 

amacıyla kullanılan Yerli Film tanımlamasından gocunmadan, 

yerliliğin önemini vurgulamak için bu adı seçmiştim.”138  

 

Bu şirket adına çektikleri ilk film, Vedat Türkali’ nin senaryosunu yazdığı 

“Dolandırıcılar Şahı” (1961) dır. Ardından Yılmaz, tekrar melodram türüne dönüş 

yaparak, Peride Celal’ ın “Kızıl Vazo” (1961) adlı romanını sinemaya uyarlamıştır. 

1962 yılına gelindiğinde ise ortağı Orhan Günşıray’ ın başrolde oynadığı “Tatlı 

Bela” (1962) adlı macera filmini çekmiştir. Yılmaz’ ın aynı yıl içinde çektiği “Seni 

Kaybedersem” (1962) fakir genç kız ve zengin delikanlı ikilisi üzerine kurulu bir 

gençlik dramıdır. Bu film için yönetmen farklı bir aydınlatma biçimi denemiştir. 

Kendisine has bir sinema dili bulma çabası içinde olan yönetmen, kontr (arkadan 

verilen) ışık kullanmama, figürleri fondan ayırmama ve böylece iki boyutlu bir 

dünya kurmak istemiştir. Siyah-beyaz çekilen filmin dekorlarında griyi baskın hale 

getirmiş, figürlerin ise sadece yüzlerini ve vücutlarının belirli kısımlarını 

aydınlatarak ayrıntıları yok etmiştir. Böylece seyirci üzerinde filmin konusuyla 

örtüşen psikolojik bir etki yaratmaya çalışmıştır.139  
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Atıf Yılmaz, 1960’ lı yıllarda hızlı çalışma biçimine hiç ara vermeden birçok 

farklı türde film denemeleri yapmıştır. Örneğin, sahte milyoner konusunu ele alan 

dramatik çalışması “Battı Balık” (1962), melodram ağırlıklı “Beş Kardeştiler” 

(1962), erotik temalar içeren “Bir Gecelik Gelin” (1962), Suat Yalaz’ın çizdiği 

Karaoğlan çizgi roman karakterinden yola çıkan “Cengiz Han’ ın Hazineleri” (1962) 

farklı türlerde çektiği filmlerinden bazılarıdır.  

 

1963 yılında ise Atıf Yılmaz, Pervin Par’ ın başrolde oynadığı iki film 

çekmiştir. Bunlardan birincisi Ümit Deniz’ in polisiye romanının sinema uyarlaması 

olan “Azrail’ in Habercisi” (1963) adlı macera filmidir. İkincisi ise, Atilla Tokatlı’ 

nın senaryosunu yazdığı oldukça soyut bir çalışma olan “Kalbe Vuran Düşman” 

(1963) adlı fantastik filmdir. Bunların dışında, aynı yıl içinde Kemal Tahir’ in 

senaryosunu yazdığı iki tane film çekmiştir: “İki Gemi Yan Yana” (1963) ve “Yarın 

Bizimdir” (1963). 

 

Bu yıllarda farklı senaryo yazarlarıyla çalışmalarını sürdüren Atıf Yılmaz, 

Vedat Türkali’ nin senaryosunu yazdığı “Erkek Ali” (1964) filminde bir kadın 

(Sevda Ferdağ) ile bir çocuk arasında kalan bir kaçakçının (Eşref Kolçak) hikâyesini 

anlatmıştır. Bir gece dağda yolunu kesen ağanın adamlarınca dövülen Ali, tutku ile 

bağlı olduğu dul sevgilisi tarafından cinayet işlemeye itilir. Ancak Ali öldürdüğü 

adamın torununu sahiplenir ve bu çocuk yüzünden sevgilisi ile aralarında problemler 

yaşamaya başlar. Filmde Anadolu’ daki feodal yapının yarattığı ağalık, tefecilik gibi 

sorunlar bir fon olarak kullanılmıştır. Ön planda ise adam, çocuk ve kadın arasında 

yer alan bir ilişkiler üçgeni anlatılmaktadır. Davul seslerinin hızlı temposu eşliğinde 

işlenen cinayet sahnesi ve filmin sonunda yer alan mezarlıktaki hesaplaşma sahnesi, 

filmden akıllarda kalan güçlü bölümlerdir.  

 

Atıf Yılmaz bir sonraki filminde Haldun Taner’ in “Keşanlı Ali Destanı” 

(1964) oyununu epik bir anlatımla sinemaya uyarlamıştır.  1965 yılına Belgin Doruk 
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ve Zeki Müren’ in başrollerini paylaştığı “Hep O Şarkı” adlı dram filmi ile başlayan 

Yılmaz, ardından senaryosunu Yaşar Kemal’ in yazdığı “Muradın Türküsü” (1965) 

ile tekrar köy ortamına geri dönmüştür. Filmin konusu kısaca şöyledir; Yakışıklı bir 

avcı ile köy ağasının kızı birbirlerine âşık olurlar. Ağa önce kızını avcıya vermek 

istemez, sonradan ise evlenmeleri için bir şart öne sürer; ‘Avcı, sevdiği kıza 

kavuşabilmek için dağa çıkan bir eşkıyayı öldürmek zorundadır’. Bu şartı kabul 

eden avcı çok geçmeden ağanın asıl amacının onu köyden uzaklaştırarak öldürtmek 

olduğunu anlar. Avcı dağda bir eşkıya ve küçük bir çocukla dostluk kurarak ağanın 

kötü emellerinden kurtulmayı başarır. Sonunda köy halkının desteği ile sevdiği kıza 

kavuşur. Film konusu itibarıyla melodram türünün özelliklerini taşımasının yanı sıra, 

içerisinde köy yaşantısını anlatan ve ağalık düzenini eleştiren özellikler de 

barındırarak toplumsal olgulara değinmektedir.  

 

Yönetmen 1966 yılında dört film gerçekleştirmiştir. Bunlardan “Toprağın 

Kanı” nda petrolün ulusallaştırılması, “Ölüm Tarlası” nda kaçakçılık, “Pembe 

Kadın” da ise iç göçün yarattığı aile parçalanması sorununu ele almıştır.140 Aynı yıl 

hazırlıklarına başladığı ve Ayşe Şasa’ nın senaryosuna dayanan “Ah Güzel İstanbul” 

u 1967’ de çekmiştir. Film, içki yüzünden her şeyini yitiren ve sokak fotoğrafçısı 

olarak çalışan eski İstanbul beyefendilerinden Haşmet’ in (Sadri Alışık) artist olmak 

için kente gelen bir kız (Ayla Algan) ile arasında başlayan ilişkiyi ele almaktadır. 

“Artist olmak için İstanbul’ a gelen genç kız”, filmlerin yarattığı etki sonucunda 

daha iyi bir yaşantıya özendirilen halk, özellikle de kadın izleyiciler hakkında 

ipuçları barındırmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan halk, farklı ve göz alıcı 

yaşantılara özenerek yaşam koşullarını iyileştirmek için büyük kente göç etmektedir. 

Halkın bu farklı yaşantılar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan yazılı basın ve 

kitle iletişim araçlarının yanı sıra en ucuz eğlence biçimi olan sinema da insanlara 

ulaşmak istedikleri hayatı hatırlatmaktadır. Dolayısıyla göç olgusunu da içinde 

barındıran “Ah Güzel İstanbul”, dönemin toplumsal yapısı hakkında bilgi verirken 

bu konudaki eleştirisini de yapmaktadır. 

 

                                                 
140 Bkz. (136),SCOGNAMILLO, 239. 
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Atıf Yılmaz, Ayşe Şasa’ nın senaryosunu yazdığı “Kozanoğlu” (1967) 

filminde halk-devlet ilişkilerini tarihsel bir değerlendirme içinde ele almıştır. 

Kozanoğlu (Yılmaz Güney) öldürülen babasının öcünü almak için dağa çıkarak bir 

eşkıya çetesine katılır. Ancak kısa zamanda eşkıyalığın iç yüzünü kavrar. Ezilen 

halkı savunmak istediğinde ise yozlaşmış siyaset entrikalarına kurban gider. 

Kozanoğlu, en sonunda darağacında öldürülür.  

 

1960’ ların sonlarına gelindiğinde, bir 1001 gece masalı olan “Harun Reşid’ 

in Gözdesi” (1967) nin yanı sıra Ayşe Şasa’ nın senaryolarını yazdığı ardı ardına üç 

film çekmiştir: “Balatlı Arif” (1967), “Cemile” (1968) ve “Köroğlu” (1968). Bu 

filmlerin yanı sıra, ilkini 1961 yılında çektiği Peride Celal’ in romanından uyarlama 

olan “Kızıl Vazo” (1969) ve senaryosunu Safa Önal’ ın yazdığı ve başrollerde Sadri 

Alışık ve Fatma Girik’ in yer aldığı “Menekşe Gözler” (1969) adlı müzikal komedi 

türünde bir film çalışması gerçekleştirmiştir. Her sene ortalama üç film çeken 

yönetmenin filmografisine bakıldığında hemen hemen her türde film çalışması 

içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Atıf Yılmaz kariyerinin bu dönemiyle 

ilgili düşüncelerini şu şekilde açıklamıştır; 

 

  “İyilerin yanında, profesyonellik adına bir sürü kötü film 

de yaptık. Bunlardan bazıları öyküleriyle, kahramanlarıyla, 

yaşamdan, gerçeklerden o kadar kopuktu ki bütün 

profesyonelliğime rağmen, oyuncuya ne tarif edebileceğimi, 

kamerayı nereye koyacağımı bilemediğim, bunaldığım anlar 

oluyordu.”141  

 

1971 yılında melodram türünde çektiği “Unutulan Kadın” (1971) adlı 

filminin ardından, Atıf Yılmaz sinemanın bir kitle ve halk sanatı olduğu ve her 

şeyiyle bir halkın kültürüne hitap etmesi gerektiği düşüncesiyle ulusal bir sinema 

nasıl olmalı arayışına girmiştir. Soyut bir biçim yerine öze uygun bir biçim 

oluşturmak istemiş ve böylelikle, ulusal bir sinema üslubu içinde bireysel bir 

                                                 
141 Bkz. (123), YILMAZ, 210. 
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yaklaşım bulabilmek yolundaki çalışmalarına örnek olabilecek bir film çekmiştir. 

Sadık Şendil’ in oyunundan uyarladığı “Yedi Kocalı Hürmüz” (1971) filminde 

geleneksel minyatür üslubundan yararlanmıştır.  

 

“Ulusal Sinemayı en somut biçimde uyguladığım film ‘Yedi 

Kocalı Hürmüz’ olmuştur. Bütün filmi bir tek 40 objektifle çektim. 

Yakın birkaç planı 90’ la çektim. Kontör ışıkları derinliği 

kaybettirmek için tamamen kaldırdım, yani bir minyatür 

esprisinde bir film çekim dedim. Bütün mizansenleri de üç boyutlu 

değil, derinlemesine değil, sağdan soldan görerek yani bir düzey 

üzerinde uyguladım. Metin de buna uygundu. Yani biçimle özü 

birleştirerek ulusal sinema örneği yapmak için yola çıktım. Bunu 

da sonuna kadar uyguladım filmde, gerçekten vazgeçmeden.”142 

 

Atıf Yılmaz, 1980’ li yıllarda Adı Vasfiye” (1985), “Asiye Nasıl Kurtulur” 

(1986), “Ah Belinda” (1986)  gibi kadın sorunsalını ele alan dikkat çekici filmler 

çekmiştir. 1980’ li yıllarda bir süreliğine Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV 

Bölümü’ nde hocalık yapmıştır. Türkiye’ deki sosyal yapının değişimlerini, Türk 

halkının değişen isteklerini yakından takip etmiş, her zaman genç sinemacılara yol 

açmış ve onlarla işbirliğinde bulunmuş, çağdaş bir yönetmendir. Yurt içinde ve yurt 

dışında birçok ödül alan Yılmaz’ ın son filmi 2004 yılında çektiği ve senaryosunu 

kendi yazdığı “Eğreti Gelin” dir. Atıf Yılmaz, 2006’ daki vefatına kadar 

verimliliğinden ve çalışma enerjisinden hiç vazgeçmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, Bölüm 17. 
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IV.3) METİN ERKSAN: 

 

1929’ da Çanakkale’ de doğan Metin Erksan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden 1952 yılında mezun olmuştur. 1947 yılından 

itibaren uzun yıllar çeşitli gazete ve dergilerde tarih, siyaset ve sinema konularında 

düşün yazıları yazan Erksan’ ın sinema ile olan ilk uğraşısı 1950’ de “Atlas Film” 

(Nazif Duru)  için Yusuf Ziya Ortaç’ ın “Binnaz” adlı yapıtını senaryolaştırma 

işidir.143 1952 yılında ise yine “Atlas Film” için senaryosunu Bedri Rahmi 

Eyüboğlu’ nun yazdığı “Âşık Veysel’ in Hayatı / Karanlık Dünya” (1952–1953) 

filminin çekimine başlamıştır. “Karanlık Dünya”, çiçek hastalığı salgını sırasında 

küçük yaşta gözlerini kaybeden halk ozanı Âşık Veysel’ in yaşam öyküsünü gerçek 

mekânlarda anlatan bir köy filmidir. Filmin gösterimi, yurt içinde ve yurt dışında 

yasaklanmış ancak bazı değişiklikler yapılması şartıyla gösterimine izin verilmiştir. 

Sansür kurulu, filmin adının “Âşık Veysel’ in Hayatı” olarak değiştirilmesini 

istemiştir. Sansür kurulunun ikinci isteği ise filmde gözüken tarlalardaki başakların 

cılız ve boylarının kısalığı ile ilgilidir. Metin Erksan karşılaştığı bu sansür 

engellerini şöyle anlatmaktadır; 

 

“Filmde bir ara tarlalar görünüyordu. Tarlalardaki cılız 

başaklardı. Boyları yirmi-otuz santimdi. Üzerindeki buğday 

taneleri sayılıydı. Sansür bu bölümün filmden çıkarılmasını istedi. 

‘Türk tarlası böyle olmaz!’ dedi. Bu sahneleri bereketli 

topraklarla, içerde biçerdöverlerin, traktörlerin çalıştığı tarlalarla 

değiştirmemizi önerdi. İstersek Amerikan Haberler Merkezi’ 

ndeki belge filmlerden yararlanabileceğimizi belirtti. Filmin 

yapımcısı Amerikan Haberler Merkezi’ nden aldığı parçaları 

‘Âşık Veysel’ in Hayatı’ na eklemek zorunda kaldı. Amerikan 

tarlasını Türk filmine sokmakla sansür kurulu Türkiye’ nin 

gerçeklerini değiştireceğini sanıyordu.”144  

                                                 
143 Ancak bu filmi kendi çekememiş ve dokuz yıl sonra filmin yönetmenliğini Mümtaz 
Yener yapmıştır. 
144 Ege BERENSEL, 25. Kare Sinema Dergisi. 
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Film, bir sene sonra birçok bölümü kesilmiş bir halde gösterime girmiştir. Bu 

sıkıntılı dönemin devamında Erksan iki yıl boyunca “Dünya” gazetesi için sinema 

eleştirileri yazmıştır. Bu aradan sonra “Atlas Film” den bir teklif daha alarak Peyami 

Safa’ nın, Server Bedi adıyla yazdığı bir polisiye romandan uyarlama olan “Beyaz 

Cehennem / Cingöz Recai” (1954) filmini çekmiştir.  

 

Bu filmin ardından Erksan, Halide Edip Adıvar’ ın 1936 yılında yazdığı 

“Yolpalas Cinayeti” adlı eserini 1955 tarihinde aynı adla sinemaya uyarlamıştır. 

Halide Edip Adıvar bu kısa romanında, Sallabaş adlı bir yol müteahhidine ait 

"Yolpalas" apartmanında işlenen cinayeti anlatmış ve Cumhuriyet dönemindeki 

burjuva sınıfını en keskin çizgileriyle eleştirmiştir. Romanda yer alan evlilik dışı 

cinsel ilişki teması, sansür kurulunu rahatsız etmiştir ve sonuç olarak bu filmde de 

Erksan bir kez daha sansür ile karşı karşıya kalmıştır.  Sansür kurulunun onayından 

geçse bile seyirciden beklenen ilgiyi görmeyen film, Metin Erksan için üzerinde 

düşünmesi gereken bir konuyu ortaya çıkarmıştır; 

 

“Kasımpaşa’ da o zamanlar birkaç sinema var. Zafer ve 

Yavuz en önemli iki sineması. Bunlardan birinde benim filmim 

oynuyor, diğerinde ise ‘Kara Sevda’ isimli bir başka Türk filmi. 

‘Kara Sevda’nın oynadığı sinemanın önünde müthiş bir izdiham 

yaşanıyor. Ne cam kalmış, ne çerçeve. İnsanlar tıklım tıklım. Atlı 

polisler gelmiş, bir olay çıkmasını önlemeye çalışıyorlar. Filme 

böylesine büyük bir ilgi var. ‘Yolpalas Cinayeti’ nin oynadığı 

sinemaya geldik, kimsecikler yok. Kapıda kocaman Halide Edip 

Adıvar, Metin Erksan, Bülent Oran, Uğur Başaran yazıyor ama 

bu isimlerin hiçbiri öbür filmin çektiği izleyiciyi çekmiyor. İşte 

ben bu olgu üzerine hiç kızmadan yıllarca düşündüm. Kime 

kızacaksın zaten? Kimse seyirciyi zorla bir filme götüremez. Ben 

hiçbir zaman ‘Benim yaptığımı anlamıyorlar’ gibi laflar da 

etmedim. […] Demek ki ben ‘Yolpalas Cinayeti’ ni insanların 

seyredip ağlayabilecekleri, gülebilecekleri, sevebilecekleri, 
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hissedebilecekleri, coşkuya kapılabilecekleri yapıda bir film olarak 

çekememişim. ‘Kara Sevda’ da bir ruh var, ben o ruhu ‘Yolpalas 

Cinayeti’ ne koyamamışım. İstediğin kadar o ruhu beğenme, 

kötüle, hiçbir şeyi değiştiremezsin. İnsanlar o ruha gidiyorlar. 

Senin çekimleri son derece gösterişli olan filmine gitmiyorlar.”145  

 

Bu düşünceler içinde olan yönetmen bir yıl sonra başka bir roman 

uyarlamasına başlamıştır. Erksan’ ın, Güzide Sabri Aygün’ ün eserinden 

senaryolaştırdığı “Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi” (1956–1957), yönetmenin 

askere çağrılması ile yarıda kalmıştır. Film, bir yıl sonra Semih Evin tarafından 

tamamlanmıştır.  

 

Metin Erksan, 1958 yılında sinemasının özelliklerinin belirginleştiği ve 

ileriki filmlerinde görülecek olan özgün sinema anlayışının ilk örneği niteliğindeki  

“Dokuz Dağın Efesi” filmini çekmiştir. Filmde, Osmanlı hükümetine isyan ederek 

dağa çıkan Çakıcı Mehmet Efe’ nin öyküsünü anlatılmaktadır. Film, “19. asrın 

sonlarına doğru Ege halkı eşkıyalardan bıkmıştı. Hükümet çeteleri imha eder. Ünlü 

eşkıyalar öldürülür.” sözleriyle başlamaktadır. Öldürülen eşkıyaların arasında 

Çakıcı Mehmet Efe’ nin babası Çakırcalı Ahmet de vardır. Çakıcı Mehmet Efe, 

babasını öldüren Hasan Çavuş’ tan öç almak için dağa çıkar. Bu arada, Ekberoğlu’ 

nun kızına âşık olur ve aftan yararlanarak düze iner. Başına gelen yeni olaylar 

sonucunda tekrar dağa çıktığında ise vurularak öldürülür. Gerçekçi bir yaklaşımla 

halk kültüründen ve töresinden yararlanan Erksan, eşkıyalık olgusunu irdelemiştir. 

Çakıcı Mehmet Efe bulunduğu düzenin koşulları doğrultusunda eşkıyalığa itilmiş, 

sevdiği kız uğruna mücadelesinden vazgeçmiş, kaderini değiştirmeye çabalamış ama 

kurtulamamıştır. Yönetmen, Osmanlı döneminde geçen bir dönem filmi içerisinde 

evrensel bir konu işlemiştir; Bir adamın intikam uğruna düzene karşı direnişi. Bu 

film, 1959’ da ilk defa yapılan ‘Yerli Filmler Festivali’ nde özel ödül almıştır.  

 

                                                 
145 Birsen ALTINER, Metin Erksan’ ın Sineması, 27. 
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Metin Erksan’ ın 1959’ da çektiği “Hicran Yarası” adlı filminde, karasevda 

motifini ilk defa kullanmıştır. Filmde, İstanbul’ un kenar mahallelerinden birinde 

yaşayan bir sokak şarkıcısının yine kendisi gibi bir mahalle kızına duyduğu tutkulu 

aşkı anlatan bol şarkılı bir melodram konusu işlemiştir. Erksan, bu filmi çekerken 

halkın dönemin ünlü şarkıcıların ve şarkılarının bulunduğu filmlere gösterdiği ilgiyi 

göz önünde bulundurmuştur ve film büyük bir başarı sağlamıştır. 

 

Metin Erksan’ ın bir sonraki filmi, senaryosunu Attila İlhan ve Atıf Yılmaz 

ile birlikte yazdığı “Şoför Nebahat” (1959–1960) tir. Türk sineması için alışılmamış 

olan Nebahat adlı bu kadın kahraman, yaşadığı zorlukların etkisiyle erkekleşmiş, 

evin idaresini eline almak zorunda kalmıştır. Filmin konusu kısaca şöyledir; 

Emirgan’ lı şoför Nuri Baba’ nın kızı Nebahat, babası ölünce arabanın taksitlerini 

ödemek için direksiyonun başına geçer ve şoförlüğe başlar. Şoför Nebahat, belalısı 

Neşet’ in düzenbazlıklarından bir tesadüf sonucu karşılaştığı avukatın yardımlarıyla 

kurtulur ve film mutlu sonla biter. Bu film ve Sezer Sezin’ in canlandırdığı kadın 

karakter, gördüğü yoğun ilgi sayesinde daha sonraki yıllarda çokça tekrarlanan bir 

şablona dönüşmüştür.  

 

“Filmin para kazanması lazımdı, bu yüzden filme çok 

delici, etkileyici sahneler ekledim. Örneğin, Nebahat’ ın kahvede 

tavla oynaması, Gececi Neşet ile bilek güreşi yapmaları, 

meyhanede kavga etmesi, arabasına binen insanları uygunsuz 

hareketlerinden dolayı ihtar etmesi ve gerektiği zaman da dövmesi 

gibi sahneler senaryoyu hareketlendirdi.”146  

 

1960 tarihinde çektiği “Gecelerin Ötesi”, sosyal eleştiriyi gerçekçi bir 

biçimde kullandığı öncü niteliğindeki bir filmdir. Film, 1960 darbesi öncesindeki 

siyasi iktidarı eleştirmekte, Demokrat Parti politikaları doğrultusunda ortaya çıkan 

“hızlı sınıf atlama” ve “köşe dönme” olgularının toplum üzerinde yarattığı olumsuz 

etkileri ortaya sermektedir. Kamyon şoförü Fehmi, muavin Tahsin, mensucat 
                                                 
146 A.g.k., 36. 
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fabrikasında çalışan Ekrem, Amerika’ ya kaçıp ünlü olma hayalleri kuran Sezai ve 

Yüksel adında iki genç, idealist tiyatro oyuncusu Nejat ve yanlış kadınlara kapılan 

parasız ressam Ayhan’ dan oluşan ve aynı mahallede yaşayan bu karakterler 

ideallerini gerçekleştirmek için kurdukları çete ile benzin istasyonlarını soymaya 

başlarlar. Ancak işler umduklar gibi gitmez ve içlerinden biri öldürülür. Filmin 

finalinde gençler “amaca giden her yolun mubah” olmadığını anlarlar. Metin Erksan, 

sınıf atlama dürtüsüyle kanun dışı yolları deneyen gençlerin acıklı sonunun, 

dönemin politik görüşüyle doğrudan ilintili olduğu konusundaki düşüncelerini şöyle 

açıklamaktadır; 

 

  “Ben 1959’ da ‘Gecelerin Ötesi’ filmini çekiyordum. O 

sıralar politik yetkenin ağzına bir laf takılmıştı. ‘Her mahallede 

bir milyoner yetiştireceğiz.’ Kendi kendime dedim ki, evet böyle 

bir düşünce olabilir, ama her mahallede bir milyoner 

yetiştirilirken, aynı mahallede başka şeyler de yetişir. Bir grup 

çocuğu aldım ve filmi çektim. O zamana kadar böyle bir film 

yoktu. Bu filme çok dikkatli bakmak lazım. O zaman sezdiğim ve 

düşündüğüm mesele 1970’ lere doğru anarşi ile gündeme gelmeye 

başladı. O çocuklar yetişmeye başladı. O gün atılan tohumları ben 

o filmde gördüm. O filmin temelinde 1965 sonrası vardır. Ben 

bunu sinemacı sezgimle 1959’ da görmüştüm.”147  

 

1961 yılına gelindiğinde Metin Erksan, yine bir çetenin öyküsünü anlattığı ve 

Steinbeck’ in “Sardalya Sokağı” (Cannery Row) romanından uyarlama olan 

“Mahalle Arkadaşları” nı ve ismini o dönemin popüler bir şarkısından alan “Oy 

Farfara Farfara” (1961) adlı filmleri çekmiştir.  

 

Metin Erksan, 1962 yılında yeniden bir roman uyarlamasını filme çekmiştir. 

Fakir Baykurt’ un aynı adlı eserinden uyarladığı, “Yılanların Öcü” filmi, Erksan’ ın 

daha önceki bazı filmlerinde olduğu gibi siyasi otoriteyle karşı karşıya kalmıştır. 
                                                 
147 Metin ERKSAN, Türkiye’ de Entelijansiya Yok,  25. 
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Filmin konusu ise kısaca şöyledir; Irazca Ana, oğlu Kara Bayram ve gelini Haçce ile 

birlikte toprağını ekerek geçinmektedir. Köy kurulu, Irazca Ana’ nın evinin 

önündeki alanın köyün ortak malı olduğuna ve satılabileceğine karar verir. Böylece 

bu arazi, köy kurulunun üyelerinden biri olan Haceli’ ye satılır. Haceli, köy 

muhtarının desteğini de arkasına alır. Film, Irazca Ana ve ailesinin, Haceli’ ye karşı 

girdiği büyük adalet mücadelesini anlatmaktadır. Irazca Ana’ nın, “Yılanlar yılanken 

öçlerini yerde komadılar. Biz insan olduğumuz halde düşmanımızın karşısında 

boynu bükük, pısmış duruyoruz. Yazıklar olsun bize. İnsan haysiyetine yakışmaz bu. 

Şikâyetimizi yapacağız” sözleriyle olayı kaymakama götürmesiyle son bulur.   

 

 “Yılanların Öcü” filmi ile Metin Erksan, Türk sinemasının genelde keskin 

çizgilerle ayırdığı belli kalıpları sorgulamaktadır. Filmde, kimin haklı-haksız, ezilen-

ezen olduğu bütün hatlarıyla açık seçik verilmemektedir. Kişilerin hepsi gayeleri 

uğruna diğerinin haklarını sömürmekten kaçınmamışlardır. Ne olursa olsun ‘hakkını 

aramak’ filmin ana teması olmuştur. Köy ortamı, insan-toprak ilişkisi geri planda 

tutularak, karakterlerin (Kara Bayram, İrazca Ana, Deli Haceli) ‘göze göz dişe diş’ 

mücadeleleri perdeye taşınmaktadır. 

 

Sansür kurulu “Yılanların Öcü” nün yurt içinde ve yurt dışında oynamasını 

yasaklamıştır.  Film, yapımcısı Nusret İkbal’ in çabaları sonucu dönemin 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’ e gösterilmiştir. Cumhurbaşkanı şu sözlerle yasağı 

kaldırmıştır;  

 

“Filmi çok beğendim. Memleketin bize kapalı kalmış 

gerçeklerini çok iyi aksettirmişsiniz. Köylerimiz hakikaten 

böyledir. Hatta gerçek buradakinden çok daha acıdır. Siz bu 

gerçeği biraz yumuşatmış ve cilalamışsınız. Bizim memlekette 

eskiden beri her türlü meselelere, bilhassa köy meselelerine karşı 

münevver taassubu vardır. Bunlar gerçeklerin örtülü kalmasını 

isterler; gerçekler söylendiği zaman bağırır çağırırlar. Hâlbuki bu 
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gerçekler kapalı kaldığı müddetçe; görülmediği, teşhis edilmediği 

müddetçe tedavisi mümkün olmaz.”148  

 

Seyircinin beğenisini kazanan bu filmin ardından, Metin Erksan “Sahte 

Nikâh” (1962) filmiyle köyden ayrılarak kentte yaşanan sorunlara dönüş yapmıştır. 

Senaryosunu Atilla Oğuz’ un yazdığı film, bir miras kavgasının yol açtığı 

anlaşmazsızlıklar ve bu miras uğruna yapılan sahte bir nikâhı konu almaktadır. 

Filmin başrollerini Orhan Günşiray ve Filiz Akın paylaşmaktadır. Metin Erksan, 

aynı yıl İlhan Engin’ in, O. Henry’ nin bir öyküsünden senaryolaştırdığı “Çifte 

Kumrular” (1962) adlı eseri filme çekmiştir. Komedi türündeki filmin konusu ise 

kısaca şöyledir; Fidye almak için zengin bir ailenin 9 yaşındaki yaramaz kızlarını 

kaçıran iki kafadar, daha sonra işlerin istedikleri gibi gitmediğini fark eder. Kaçırılan 

kızın babası çocuğu kaçıranlara teşekkür eder. Hatta çocuğu “benden uzak tutun da 

ne yaparsanız yapın, isterseniz öldürün.” der. Böylece iki adam, bu yaramaz kız ile 

ne yapacaklarını bilemez bir halde kalırlar. Filmde küçük kız çocuğunu, o dönemin 

meşhur çocuk oyuncularından Nilüfer Koçyiğit oynamaktadır.  

 

Metin Erksan’ ın 1962 yılında çektiği “Acı Hayat”, ilerleyen yıllarda sıkça 

tekrarlanan sınıf atlama sorununa değinen duygusal bir film olarak Türk sinema 

tarihine geçmiştir. Film, manikürcü Nermin (Türkan Şoray) ve kaynak ustası 

Mehmet (Ayhan Işık)’ in aşkını anlatmaktadır. Evliliğe hazırlanan bu çift 

karşılaştıkları maddi sıkıntılar sonucunda bir türlü bütçelerine uygun, başlarını 

sokacak bir ev bulamadıklarından ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başlarlar. Günün 

birinde zengin bir ailenin şımarık oğlu olan Ender (Ekrem Bora), Nermin’ ni baştan 

çıkarır. Bunun üzerine iki sevgili ayrılır ve kız zengin delikanlı ile yaşamaya başlar. 

Bir süre sonra Mehmet, piyangodan büyük ikramiyeyi kazanarak zengin olur ve 

Ender’ in kız kardeşi Filiz’ le (Nebahat Çehre) bir ilişki kurarak intikamını alır. 

Filmin finalinde Nermin kendisini sevmediğini düşündüğü Mehmet yüzünden 

intihar eder. Film, toplumun o dönemdeki farklı sınıfları arasındaki kültürel, 

ekonomik ve sosyal çatışmaları bir aşk hikâyesi çerçevesinde ana hatlarıyla 
                                                 
148 Nijat ÖZON, Karagöz’ den Sinemaya Cilt. 2, 261.  
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çizmektedir. ‘1. Antalya Film Şenliği’ nde “En İyi Kadın Oyuncu” (Türkan Şoray) 

ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” (Ali Uğur) ödüllerini kazanan “Acı Hayat” ın 

önemini, yönetmen 1985 yılında bir yazısında şöyle açıklamıştır; 

 

“23 yıl sonra aynı problem bütün dehşetiyle devam ediyor. 

Zaten filmde bir alegori de vardı. Evlenmek: ev bulmak. Yani bir 

evin içine girmek demekti. Bir ev bulup içine giremedikleri için o 

kızla o erkek ayrılıyorlar ve film oradan itibaren başlıyordu… 

Filmin içindeki ne kadar önemli ekonomik, toplumsal, politik 

problem ki, insanları nasıl can evinden vuran bir problem ki, 23 

yıl sonra olanca gücüyle sürüyor.”149   

 

Metin Erksan, 1964’ te çektiği “Susuz Yaz” filmi ile Türk sinemasının o 

güne kadar uluslararası festivallerde kazandığı en büyük ödül olan, Berlin Film 

Şenliği “Altın Ayı” ödülünü almıştır. “Susuz Yaz”, kırsal kesimdeki özel mülkiyetin 

yarattığı problemleri ve acımasız yaşam mücadelesini yansıtmaktadır. Hikâye, kendi 

toprağından çıkan akarsuyu tutmaya karar veren Osman (Erol Taş) üzerine 

kuruludur. Osman, komşularının kendisini çeşitli şekillerde uyarmasına ve kardeşi 

Hasan (Ulvi Doğan) ile genç karısı Bahar’ ın (Hülya Koçyiğit) yalvarmalarına 

rağmen suyun diğer topraklara doğru akmasına izin vermez. Silahlı bir kavgada 

Osman komşularından birini öldürür, daha genç ve dayanıklı olduğu için suçu 

kardeşinin üstlenmesi ister. Ağabeyi için hapse girmeyi göze alan Hasan’ ın genç 

karısı Bahar, Osman’ la evde yalnız kalır. Osman kardeşinin genç karısına göz diker; 

hatta Hasan’ ın hapisten yolladığı mektupları bile yok eder. Filmin finalinde, 

ağabeyinin ihanetini öğrenen Hasan köye döner ve öcünü alır. Metin Erksan, “Susuz 

Yaz” filminin çıkış öyküsünü şu sözlerle anlatmaktadır;  

 

“Mülkiyet meselesi beni kalül beladan beri çok ilgilendirir. 

Mülkiyet nedir, ne değildir? Mülkiyet meselesi nerden çıkmış? Vb. 

Su üzerinde mülkiyet beni çok etkiledi. O sıralarda Cari Kanun 
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vardı. ‘Türkiye’ de göller, karasuları ve akarsular kamunun, 

yalnız kaynaklar, kimin tapulu arazisinden çıkıyorsa onun malı’ 

diye. Bazı şeyler görüyordum. Bir toprağın etrafını çitle çevirip, 

bu benimdir diyebiliyorsunuz. Ama suya sahip olamıyorsunuz. 

Filme şöyle başlamak isterdim, tutun ki avucunuza toprak aldınız. 

O toprağı gücünüz yettiği sürece avucunuzda tutabilirsiniz. Ama 

avucunuza su aldığınız zaman aynı şeyi yapamazsınız. Su 

parmaklarınızı istediğiniz kadar sıkın, akıp gidecektir. Kaynaktan 

çıkan bir su. Kaynak devamlı kaynıyor. Nasıl sahip olabilirsiniz 

buna, gidecek. Suyun mülkiyet sınırlarını tanımayan bu öğesi, 

beni çok ilgilendirdi. Ben, o tarihte bir başka hikâye üzerine 

düşünüyordum. Onu bıraktım, tuttum Necati Cumalı’ nın bir 

hikâyesini aldım.”150  

 

Metin Erksan, aynı yıl “Suçlular Aramızda” (1964) filmini çekerek tekrar 

şehir yaşamına dönmüştür. Yönetmen, bu filmde yüksek burjuva bir ailenin ahlaki 

yozlaşmasını eleştirel bir gözle analiz ederek toplumun bu kesimi ile ilgili 

saptamalarda bulunmuştur. Erksan, o dönemlerde Gulbenkyan isimli zengin bir 

adam hakkında okuduğu bir gazete haberinden etkilenmiştir. Habere göre, 

Gulbenkyan gelinine değerli bir kolye hediye etmiştir. Bir süre sonra kolyeyi çalan 

hırsızlar, satmak istediklerinde kolyenin sahte olduğunu öğrenmişlerdir. Bu 

yaşanmış olayın etkisiyle oluşturduğu senaryosunda, o yıllara kadar kimsenin 

kullanmadığı metaforlara başvurarak (zenci jigolo, kurukafa, dünya haritası, küre 

gibi) alışılmış kalıpların dışına çıkmıştır. Film, seyirciler tarafından anlaşılamamış 

ve hayal kırıklığı ile karşılanmıştır. Bunun üzerine Metin Erksan 1964 yılında, 

tecimsel kaygıları ağır basan komedi türünde bir film çekmiştir. Zeki Müren’ in ve 

Belgin Doruk’ un başrollerini paylaştığı  “İstanbul Kaldırımları” (1964) filmi 

beklenilen başarıyı getirmiştir.  
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1966 yılında yapımcılığını da üstlendiği “Sevmek Zamanı” (1966) nı 

çekmiştir. O tarihe kadar toplumsal gerçekçi filmleri ile öne çıkan Metin Erksan, 

“Sevmek Zamanı” ile çizgisini güncel sorunlardan düşünsel temalara çevirmiştir. 

“Sevmek Zamanı” nda Erksan, tasavvuf geleneği içinde kara sevda konusunu 

işlemiştir. Halit Refiğ, “Sevmek Zamanı” nın 1973 tarihinde basılan senaryosunda, 

‘Sevmek Zamanı Neyi Anlatır?’ başlıklı önsözünde film hakkındaki görüşlerini şu 

sözlerle belirtmiştir;  

 

“ ‘Sevmek Zamanı’ yalnızca geleneksel Türk sanatlarının 

konu ve anlatım olarak en incelmiş örneklerinden biri olmakla 

kalmıyor, aynı zamanda değişen toplum şartları içinde gerçek 

sevgiyi bulma umudunu yitiren, bu durumunu acı bir şekilde 

yadırgayan Türk insanının duygu çıkmazının en güçlü ifadesi 

haline geliyor.”151  

 

Filmin konusu kısaca şöyledir; Boyacı Halil (Müşfik Kenter), adada 

köşklerden birini boyarken, duvarda asılı duran bir kadın fotoğrafına âşık olur, bu 

aşk yüzünden her gün köşke gelip fotoğrafın karşısında saatlerce oturmaya başlar. 

Bir gün resmin sahibi Meral (Sema Özcan) çıkagelir ve o da Halil’ e âşık olur. 

Ancak Halil kadının resmine öylesine âşıktır ki, kadının aşkını geri çevirir. Bunun 

üzerine, Meral eski sevgilisi Başar’ la (Süleyman Saim Tekcan) evlenmeye karar 

verir. Ancak düğün günü yine de Halil’ i ziyaret etmekten kendini alamaz. Halil’ i 

içinde kendi resmi ve gelinlik giymiş bir mankenin bulunduğu bir sandalla gölde 

bulur. Halil, sevdiği kadını görünce onu sandala alır ve sevgililer en sonunda 

birbirine kavuşurlar. Ne yazık ki, bu mutluluk uzun sürmez ve Başar ikisini de 

öldürür.  

 

Filmde, Halil’ in “Ben senin resmine aşığım, resim sen değilsin ki” sözleri 

tasavvufi felsefede yer alan ‘surete âşık olma’ dan izler taşımaktadır. “Sevmek 

Zamanı”, Binbir Gece Masalları, Tutiname, Nizami’ nin Hamse’ sindeki Hüsrev ile 
                                                 
151 Metin ERKSAN, Sevmek Zamanı - Senaryo, 12. 
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Şirin hikâyesinde anlatılan resme âşık olma temasından izler barındırmaktadır. 

Masalda, efendisi Hüsrev’ i Şirin’ e, Şirin’ i de Hüsrev’ e âşık etmek isteyen Şapur, 

Şirin’ i Hüsrev’ in resimleriyle, Hüsrev’ i ise kelimelerle Şirin’ e âşık eder. 

Birbirlerini bulmak için yolculuğa çıktıklarında, Hüsrev ve Şirin farkında olmadan 

bir nehrin kıyısında karşılaşırlar. Şirin, Hüsrev’ i gördüğünde, resimdeki Hüsrev’ e 

mi yoksa karşısında gördüğü gence mi âşık olduğuna karar veremez. Metin Erksan, 

görünüşte hiçbir toplumsal boyutu olmayan bu filmi ortaya koymasına verilen 

tepkilere, Kasım 1966’ da Robert College öğrencilerinin yayınladığı “Görüntü 

Dergisi” nde şu sözlerle karşılık vermiştir;  

 

“ ‘Sevmek Zamanı’, büyük toplumsal sorunları çözme, bir 

eyleme önder olma, Türk sinemasına yeni bir şeyler getirme, 

uluslar arası film yarışmaları için yapılma gibi tutarsız, boş 

savlardan uzaktır. ‘Sevmek Zamanı’ yalnızca insanın dramını 

anlatır. […] Bütün sanatlar insanı anlatır. İnsansız sanat 

olmayacağı gibi, sanatı da ancak insan yapar. Yani SANAT 

İNSAN İÇİNDİR. Sanat sanat içindir veya sanat toplum içindir 

gibi bir takım bayatlamış yanlışların bilimsel düşünce içinde artık 

yeri yoktur.”152  

 

Film, Kulüp Sinema 7’ nin yaptığı özel gösteriler dışında ticari olarak hiçbir 

sinemada gösterilmemiştir. Metin Erksan, “Sevmek Zamanı” filminden bir yıl sonra 

tekrar başka bir tutkulu aşk öyküsünü ele almıştır. “Ölmeyen Aşk” (1966), Emily 

Bronte’ nin “Uğultulu Tepeler” (Wuthering Heights) romanının uyarlamasıdır. Bu 

dönemden başlayarak Metin Erksan filmlerinde “tutku” teması giderek daha fazla 

yer almaya başlamıştır.  

 

Metin Erksan’ ın aynı yıl çektiği  “Yılın Kadını Değil” (1966), yönetmenin o 

yıllarda Hürriyet Gazetesi’ nin düzenlediği “Yılın Kadını” seçmelerine verdiği 

tepkiyi yansıtmaktadır. Erksan, yılın kadını olmayı hak eden hiçbir şey yapmamış 
                                                 
152 Metin ERKSAN, Sevmek Zamanı Neyi Anlatır veya Sinema Üzerine 
Düşünme, GÖRÜNTÜ, Sayı: 2. 
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kişileri “Yılın Kadını” olarak seçen bu gazetenin tavrına eleştirel bir yorum getirmiş, 

bin bir türlü mücadeleler veren saklı kalmış kadınlar varken, hiçbir şey yapmayan 

kadınları yılın kadını seçmelerinin yanlışlığının altını çizmek istemiştir. 153 

 

Metin Erksan, 1968 yılında çektiği “Kuyu” filminde tutku temasını bir kez 

daha ve çok yoğun bir şekilde işlemiştir. Bu film, bir kız kaçırma olayının dramatik 

yapısı içinde, Anadolu kadınının yüzyıllar boyu süren kurallara boyun eğme 

zorunluluğunu ele almaktadır. Film, gazetelere yansımış gerçek bir olaydan 

uyarlanmıştır.  

 

“ ‘Kuyu’ da bir gazete haberinden yararlandım. Bir adam 

bir kadını beş kere dağa kaçırmış, hapse giriyor, çıkıyor, gene 

kaçıyor. Bir tutku. Beşinci de dağlarda gezerken bir kuyuya 

geliyorlar, adam kuyuya iniyor, kadın da üstünü taşla örtüyor. 

Hatta kadını hapiste ziyarete de gidecektim ama, olmadı”154  

 

Kuyu, Nisa Suresinin 19. ayeti ile başlar: “Kadınlara iyilikle davranın.” 

Filmde, genç bir kız olan Fatma, (Nil Gömcü) belalısı Osman (Hayati Hamzaoğlu) 

tarafından, kendi rızası ile gelmediği için, ellerine ip bağlanarak kaçırılır. Osman, 

kendisi ile evlenmeyi reddetmesine rağmen Fatma’ ya zorla sahip olur. Kısa bir süre 

sonra jandarmalar tarafından yakalanır ve hapse girer. Ancak hapisten çıkar çıkmaz 

ilk işi, ailesinin yanına dönen Fatma’ yı tekrar kaçırmak olmur. Osman jandarma 

tarafından bir kez daha yakalandığında, bu kez Fatma, ailesi tarafından, istemediği, 

kendinden yaşça büyük bir adam ile evlenmeye zorlanır. Düğün günü kaçarak 

dağlara sığınan ve intihara teşebbüs eden Fatma, hapisten kaçarak kendi gibi dağlara 

sığınmış olan idamlık Mehmet tarafından kurtarılır. İki genç arasında bir yakınlaşma 

olur ve Fatma ilk kez kendi seçtiği bir adamla isteyerek birlikte olur. Fakat Mehmet, 

sonunda, jandarmalar tarafından yakalanır ve öldürülür. Fatma’ nın ailesi, bu 

olanların ardından, kızlarını reddeder. Oturak âlemlerine kadar düşen Fatma’ nın 

                                                 
153 Bkz. (144), ALTINER, 76. 
154 Bkz. (146), ERKSAN, 35. 
 



 

 

127

kaderi son bir kez daha Osman ile kesişir. Hapisten çıkar çıkmaz Fatma’ yı bulan 

Osman, onu tekrar kaçırır. Filmin sonunda ise, Osman yol üstünde karşılarına çıkan 

kuyuya su içmek için indiğinde, Fatma kuyunun etrafındaki taşları kuyuya atarak 

Osman’ ı öldürür. Ancak genç kız bununla da yetinmez ve azimle ağır taşları 

kaldırıp kuyuya teker teker atmaya devam eder, ta ki kuyu ağzına kadar dolana dek. 

En sonunda da, kuyunun direğine kendini asar. “Kuyu”, 1969 yılında, Adana Altın 

Koza Film Festivali’ nde beş ödül kazanmıştır.  

 

Erksan, bir sene sonra, Filiz Akın ve Kartal Tibet’ in başrollerini paylaştıkları 

“Reyhan” (1969) filmini çekmiştir. Erksan bu filmi, o dönemin popüler şarkısı 

“Dağlar Kızı Reyhan” dan esinlenerek senaryolaştırmıştır. Bu filmin ardından 

Erksan, bu kez Türkan Şoray ve Ediz Hun’ un oynadığı konusu açısından 

benzerlikler taşıyan, dram türünde başka bir film çekmiştir. Ancak “Ayrılsak da 

Beraberiz” (1969) adlı bu filmin bir sahnesinde yapımcı Muzaffer Aslan ile 

anlaşmazsızlık yaşayan Metin Erksan, filmi yarım bırakmış ve bu yüzden filmin 

devamını yapımcısı çekmiştir.155  

 

Metin Erksan aynı yıl içinde başka bir duygusal çalışma olan “Ateşli 

Çingene” (1969) filmini çekmiştir. Erich von Stroheim’ ın ‘Paprika’ (1935) adlı 

romanından uyarlanan filmde, göçebe hayatı yaşayan çingenelerin arasında büyüyen 

Gelincik (Türkan Şoray) ile Derbeder Ali (Ediz Hun)’ nin aşkı konu edilmiştir. 

Erksan, 1970’ lerde şarkılı film örnekleri ile çalışma hayatına devam etmiş: tutkulu 

bir aşkı anlatan “Sevenler Ölmez” (1970), Emel Sayın’ ın ilk filmi olan “Eyvah” 

(1970), ilk arabesk film türü örneklerinden biri olan  “Makber” (1971) filmlerini 

çekmiştir.  

 

En son sinema filmini 1977 yılında çeken Metin Erksan, 1974' de İstanbul 

Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi bünyesinde Prof. Sami Şekeroğlu tarafından 

başlatılan eğitim çalışmalarına katılmıştır. 1975' den itibaren ülkemizde ilk kez 

akademik düzeyde Sinema-TV eğitimini başlatan Güzel Sanatlar Akademisi 
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Sinema-TV Enstitüsü' nde “eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim” ilkesi altında 

Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl, TRT kurumu adına beş 

Türk hikâyesini filme almıştır: Sait Faik Abasıyanık’ ın “Müthiş Bir Tren”, Kenan 

Hulusi’ nin “Sazlık”, Samet Ağaoğlu’ nun “Bir İntihar”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ ın 

“Geçmiş Zaman Elbiseleri”, Sabahattin Ali’ nin “Hanende Melek”. Sinema 

alanındaki son çalışması TRT Kurumu adına çektiği “beş bölümlük “Pereveze’ den 

Önce” (1982) adlı dizi olmuştur. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu 

kararı ile kendisine fahri profesörlük ünvanı verilen yönetmen, Türk sineması’ nda 

sinemacı kişiliği, özgün sinema dili ve kendine has biçim anlayışı ile özel bir yere 

sahiptir.  Filmlerinde toplumsal problemlerin tek tek kişiler üzerinde yaptığı etkileri 

ve onları sürüklediği durumları alışılmamış çekim açıları, çerçeveler ve kamera 

hareketleri anlatmıştır. Yönetmen, çektiği filmlere başlamadan önce, filmle ilgili onu 

çeken unsurları örnek vererek şu sözlerle açıklamıştır;   

 

“Filmleri yaparken ilk başta ana fikri düşünüyorum. Fakat 

ana fikrin yanında filmdeki bir motifte beni çok ilgilendiriyor, bir 

görüntüde. Ona dalıyorum. Hatta TRT için bir film yaptımdı ben, 

‘Sazlık’. Hikâyeyi okudum, hikâyenin içinde karasevdalı bir adam 

var, göldeki dalyan direğinin üstüne çıkıyor, gölde kaybolduğunu 

sandığı karısına bakıyor, sulara. O dehşetle beni etkiledi. Göl, 

sazlıklar, acı acı uçan martılar, yaban kaz sürüleri, sabah 

ışıklarında göl, akşam alacakaranlıklarda, hatta gecelerin içinde 

göl. O direğin üzerinden inmeyen, saçı sakalı uzamış o karasevdalı, 

saplantıda, deli herif sulara bakıyor… Benim için bütün film artık 

o olmaya başladı.”156 
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IV.4)  HALİT REFİĞ: 

 

Halit Refiğ, 1934 yılında Selanik kökenli bir sanayicinin oğlu olarak İzmir’ de 

dünyaya gelmiştir. Şişli Terakki Lisesi’ ni bitirmiş, ardından Robert Kolej’ in 

(bugünkü adıyla Boğaziçi Üniversitesi) Mühendislik Bölümü’ nde eğitim görmüştür. 

Askerliği sırasında 8mm.lik renkli filmler çekerek sinemayla amatör olarak 

ilgilenmiştir. 1960 öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’ nin resmi olmayan yayın 

organı “Akis” dergisinde ve daha sonraları “Yeni Sabah” gazetesinde sinema sayfası 

düzenlemiş, ilerleyen zamanlarda ise Nijat Özön’ le birlikte “Sinema” dergisini 

çıkarmıştır. Bir süre Atıf Yılmaz ve Memduh Ün gibi yönetmenlere asistanlık 

yapmış, ortak senaryo çalışmalarına katılmıştır. 1958–1959 yıllarında, sinemacılar, 

sinema üstüne yazanlar ve sinemaya ilgi duyanların bir arada olabilmeleri için 

evinde toplantılar düzenlemeye başlamıştır. Bu toplantılarda seçilen bir Türk filmi 

üzerine konuşularak farklı bakış açıları ortaya konulmuş, yönetmenin de bu toplantı 

da bulunmasına gayret edilmiş ve sinemayla ilgili bir tartışma ortamı yaratılmıştır. 

Yönetmenlerden Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Memduh Ün’ ün ve yazarlardan Semih 

Tuğrul, Tuncan Okan’ ın daha çok katıldıkları bu toplantılardaki amaç, belli 

kalitedeki filmlerin desteklenmesi ve bu türlerin arkasının gelmesi için çalışmalar 

yapılmasıdır.157 Halit Refiğ, sinema eleştirmenliği döneminin ardından, senarist ve 

yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.  

 

1960 yılına gelindiğinde ise Kerime Nadir’ in “Aşk Bekliyor” romanından 

uyarlama olan ilk filmi “Yasak Aşk” ı çekmiştir. Bu ilk yönetmenlik denemesi, 

Memduh Ün’ ün (Uğur Film) teklifi üzerine gerçekleşmiştir. Ticari başarısızlıkla 

sonuçlanan bu filmin ardından Halit Refiğ, bir yıl kadar daha Memduh Ün için 

asistanlık yaptıktan sonra, “Uğur Film” adına ikinci filminin çekimlerine 

başlamıştır. Orhan Elmas’ ın bir tasarısından yola çıkarak senaryolaştırdığı ve 

diyaloglarını Bülent Oran’ ın yazdığı “Seviştiğimiz Günler” (1961) hayatlarını kendi 

başlarına kazanmaya çalışan biri manken, biri hostes, biri de sekreter olan üç genç 

kızın hikâyesini anlatmaktadır. Yönetmen, kızların tek başlarına hayatta 
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karşılaştıkları sorunları, sosyal hayat içinde var olma çabalarını, aşk acılarını 

duygusal bir güldürü yöntemiyle ele almıştır. Yıldız oyuncuların (Fatma Girik, 

Nilüfer Aydan, Orhan Günşiray, Sadri Alışık vb.) oynadığı “Seviştiğimiz Günler”, 

eleştirmenlerden olumsuz tepkiler almış, seyirci tarafından da ortalama bir beğeniyle 

karşılanmıştır. Bu iki filmin ticari başarısızlığının ardından Refiğ, “Gençlik 

Hülyaları” (1962) adlı filmi çekmiştir.  

 

Bu arada “Seviştiğimiz Günler” i görüp beğenen Ertem Eğilmez (Efe Film), 

Halit Refiğ’ e bir film yapması için teklif götürmüştür. “Avare” (1951) adlı Hint 

filminden esinlenerek yapılan “Gençlik Rüyaları” nın senaryosu Sadık Şendil’ e 

aittir. Bu filmin sağladığı başarıdan sonra Refiğ, kendi istediği yapıda bir film 

çekme olanağı bulmuştur. Bu duruma, dönemin politik oluşumlarının da oluşturduğu 

görece özgürlük atmosferinin de etkileri olmuştur. 27 Mayıs 1960’ ta gerçekleşen 

askeri darbenin ardından çıkan 1961 Anayasası’ nın da etkisiyle, yaşanan siyasal, 

sosyal ve kültürel ortamda sinemacılar düşündükleri işleri daha kolay 

gerçekleştirebilmiştirler. Bu ortamda Halit Refiğ ise, dönemin siyasi gerginliklerini 

bir fon olarak kullandığı trajik bir aşk hikâyesini anlatan “Şehirdeki Yabancı” (1963) 

yı çekmiştir.  

 

“Şehirdeki Yabancı”, Nusret İkbal’ in kurduğu yeni bir yapım şirketi olan 

“BE-YA Film” şirketi için gerçekleştirilmiştir. Bu şirket o dönemlerde, iddialı 

yönetmenlerle yeni bir sinema hareketi başlatmıştır.  Vedat Türkali’ yi senarist ve 

danışman olarak işe alan şirket, Ertem Göreç ile “Otobüs Yolcuları” (1961) ve Metin 

Erksan ile “Yılanların Öcü” (1962) gibi filmler gerçekleştirmiştir. 1963 yılında da 

ise, Halit Refiğ’ e götürdükleri yönetmenlik teklifi ile Refiğ’ in “benim tasarımım 

olan ilk film” diye adlandırdığı “Şehirdeki Yabancı” filmi çekilmiştir.158 Film, 

‘dayanışma’ ve ‘barış içinde yaşamak’ gibi evrensel kavramları öğrendiği İngiltere’ 

den, büyüdüğü şehir Zonguldak’ a gelen idealist mühendis Aydın’ ın dramını 

anlatmaktadır. Aydın, filmde hem madencilerin sömürülmesini engellemeye çalışan 

‘ilerici’ bir kahraman, hem de büyüdüğü topraklara ‘yabancılaşmış’ aydın karakteri 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu film,  Halit Refiğ’in daha sonra yapacağı ve 

“yabancılaşma” sorununu ele aldığı bazı filmlerin ilk örneğidir. 

 

Halit Refiğ, aynı yıl Jet pilotlarının yaşamını anlattığı bir filmin çalışmalarına 

başlamıştır. Bir aşk öyküsü etrafında kırsal bölgelerin durumu, köy okulları ve 

ağaların baskılarını anlattığı “Şafak Bekçileri” (1963), “Şehirdeki Yabancı” gibi, 

‘ilerici’ orta sınıf ve ‘tutucu’ taşra öğeleri arasındaki çatışmadan yola çıkmıştır. 

Filmin ana taslağını Sadık Şendil oluşturmuştur. Halit Refiğ, bu projeye dâhil 

olduktan sonra kendi sinema anlayışına yakın bir senaryo oluşturmaya çalışmıştır. 

Romantik bir aşk hikâyesi çevresinde gelişen film, aslında 27 Mayıs İhtilalinin 

savunucusu niteliğindedir. Refiğ’ in senaryoyu yazarken, yoğunlaştığı ana etkenleri 

şu sözlerle belirtmiştir;  

 

“ ‘Şafak Bekçileri’ aslında bir 27 Mayıs savunmasıdır. Yani 

o sadece jet pilotlarıyla ilgili bir film değildi. Tabi ki çıkış noktası 

oydu, ama bunun arkasında silahlı kuvvetlerin Türk 

toplumundaki belirleyici rolü üzerine bir filmdi. O açıdan 

bakıldığında çok tipik bir 27 Mayıs filmiydi.”159  

 

Göksel Arsoy’ un hem yapımcılığını yaptığı hem de başrolünü oynadığı 

“Şafak Bekçileri”, Halit Refiğ’ in sansür olgusuyla ilk ciddi çatışmasına sebep 

olmuştur. Göksel Arsoy’ un Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel ve diğer 

kumandanlara yaptığı özel gösterimde filmin beğenilmesi ile yasak kaldırılmıştır.    

 

1964 yılında Halit Refiğ, Turgut Özakman’ ın “Ocak” adlı oyunundan yola 

çıkarak, Orhan Kemal ile birlikte senaryosunu yazdığı “Gurbet Kuşları” filmini 

çekmiştir. Film, Maraş’ tan İstanbul’ a gelen taşralı bir ailenin dramını 

anlatmaktadır. Ailenin büyük şehre göç etmesi ile aile bireylerinin şehir yaşamına 

uyum sağlama süreçleri gibi konulara değinen film, Türk sinema tarihinde göç 

olgusu üzerine yapılmış önemli bir filmdir. Kente gelen ailenin bireyleri burada 
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yaşadıkları toplumsal ve kültürel çatışmalardan farklı farklı etkilenip değişirler. 

Genel olarak ailenin bütününe baktığımızda bu değişim son derece olumsuzdur. 

Filmin sonunda arkalarında bir ölü, bir de Üniversite öğrencisi bırakarak geldikleri 

yere dönerler. Filmin finalinde tren garında İstanbul’a bin bir umutlarla gelen başka 

bir aileyle karşılaşmaları göç olgusunun böylece sürüp gideceğini simgeler. 

Yönetmenin göç sorununa bakışının en tipik yansıması olan “Gurbet Kuşları”, bir 

yandan Türk toplumunun gerçeklerini ve yapısını yansıtmayı hedeflerken, diğer 

yandan Türkiye’ de sanayi toplumlarında bulunan sınıfların ve sınıf çatışmalarının 

olmadığını savunmaktadır.  

 

 “ ‘Gurbet Kuşları’ nda ne ailenin genç ferdi, ne Heybeci 

işçi sınıfının ferdi olmuyorlar. Birisi varlıklı zümrenin arasına 

karışıyor. Öbürü seçkin kişiler arasına karışıyor. Yani burada ne 

gösteriliyor? Sınıflar arasında keskin mânialar yok. Yolunu bulan, 

işini bilen bir sınıftan öbürüne geçebiliyor. Türk toplumunun bir 

özelliği.” 160  

 

Film, 1964 tarihinde ilk kez düzenlenen Antalya Film Festivali’ nde “En İyi 

Yönetmen” ve “En İyi Film” ödüllerini almıştır. Bu filmin kazandığı başarıların 

ardından, 1964 yılında Memduh Ün, Halit Refiğ’ e şirket kurma ve ortak filmler 

yapma teklifi getirmiştir. Memduh Ün ile beraber kurdukları “Nil-Ay” adlı yapım 

şirketi adına çektiği filmler sırasıyla şunlardır: “İstanbul’ un Kızları” (1964), “Canım 

Sana Feda” (1964) ve “Karakolda Ayna Var” (1964).  

 

Bu filmlerin ardından, Halit Refiğ, Orhan Günşıray’ ın kendisine yaptığı 

teklif sonucunda başka bir film projesine başlamıştır. O yıllarda Orhan Günşıray, 

macera filmlerinde çapkın erkek rollerinin aranan oyuncusudur. Refiğ de Orhan 

Günşiray’ ın bu imajına uygun bir film yapmak istemektedir. Halit Refiğ, Günşıray’ 

ın kadınları baştan çıkaran çapkın erkek tiplemesinden yola çıkarak, onun karşısına 

bir anti-kahraman koymuştur. Modern bir masal örneği olan bu filmdeki kadın 
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karakter, dış görünüşüyle masum, kederli bir prensestir ama gerçekte erkekleri 

baştan çıkarmanın ötesinde onları yiyen, “Binbir Gece Masalları” nın anlatıcısı 

“Şehrazat” (1964) dır. Böylece, erkek-kadın çatışması içinde erotizm öğesi ağırlıkta 

olan bir film ortaya çıkmıştır.  

 

Aynı yıl Göksel Arsoy ile üçüncü bir iş birliğine girmiştir. Yine “Göksel 

Film” için yapılan ve senaryosunu Bülent Oran’ ın yazdığı filmin adı “Evcilik 

Oyunu” (1964) dur. Bu film Halit Refiğ’ in önüne hazır bir tasarı olarak çıkmıştır. 

Türkiye’ nin o yıllardaki sinema şartları içinde yaptığı her filminin majör ve istediği 

türde eserler olması iddiasında bulunmadığını belirten Refiğ, bu filme belli bir fikir 

ve tasarı ile girmediğini, hazır olarak ona gelen bir senaryoya “bir çeşit trafik 

memurluğu” yaptığını söylemiştir.161 Ticari bakımdan başarılı olan bu güldürü filmi, 

Refiğ’ e başka bir filmin çekilmesi için de olanak sağlamıştır. Filmdeki başrol kadın 

oyuncusu Belgin Doruk’ la uyumlu bir çalışma süreci içerisinde bulunduktan sonra, 

Belgin Doruk’ un eşinin şirketi olan “Birsel Film” e götürdüğü “Haremde Dört 

Kadın” (1965) senaryosunun filme çekilmesi mümkün olmuştur.  

 

Halit Refiğ, yakın tarihimizi anlatan bir film olan “Haremde Dört Kadın” da, 

bir yandan Türk toplumunu Batı toplumlarından ayıran tarihi farklılıklara 

değinirken, diğer yandan Türk toplumundaki kadın sorununa eğilmektedir. Bu 

doğrultudan hareketle Halit Refiğ, Türk tarihinin önemli olgularından biri olan ve 

kadını erkekten ayıran sınır olarak ortaya çıkan “harem” üstüne yoğunlaşmıştır. 

Ancak bütün bunları ele alırken, ileride bir değişimin gerçekleşeceğini de 

vurgulamak istemiştir. Bu değişimin çıkış noktalarını ve ipuçlarını gözler önüne 

sermek için yönetmen, kendine ülke tarihinin en önemli dönemlerinden biri olan 

1899’ u 1900’ e bağlayan, yeni bir yüzyıla geçiş günlerini sinemasal zaman olarak 

seçmiştir.  

 

O tarihe kadar yapılan dönem filmleri, genel olarak derinliği olmayan 

biçimsel filmlerdir. Bu biçimsel filmler, tarihi dönemleri salt bir dekor olarak 
                                                 
161 A.g.k., 172. 
 



 

 

134

kullanmışlardır. “Gurbet Kuşları” filminde güncel bir toplumsal meseleye ilişkin 

önemli bir saptama yapan Halit Refiğ, Türk toplum yapısının kendine has 

özelliklerini, belli bir tarihsel fonun içerisinde ve değişim dönemine paralel olarak 

gerçekleştirmek amacıyla “Haremde Dört Kadın” adlı filmi çekmiştir. Halit Refiğ, 

bu filmin oluşum sürecini şu sözlerle açıklamıştır;  

 

“Nasıl ki, Kemal Tahir edebiyat alanında benim gerçekçilik 

anlayışımı kendi meslek alanında yapmışsa, Visconti de bunu 

sinemada yapıyordu. Visconti’ nin Türkiye’ de gösterilen ilk filmi 

‘Günahkâr Gönüller’ dir (Senso). Ve bu filmde, tarihsel bir 

atmosfer içerisinde, İtalya’ nın sosyal gerçekleri ele alışı beni çok 

etkilemişti. ‘Gurbet Kuşları’, sosyal gerçekçi bir filmdir. Çok 

başarılı bir film oldu. Seyirci olağanüstü büyük ilgi gösterdi. 

‘Gurbet Kuşları’, yaşanmakta olan bir zamanın gerçekliğiydi. O 

filmin başarısı bana yeni kapılar açtı. O yıllarda bende, Visconti’ 

nin etkisiyle, sosyal gerçekçiliği tarihi bir fona yerleştirme fikri 

vardı. Onun üzerine ben tarihi gerçekçi bir film yapmak istedim. 

Türkiye’ nin farklı sosyal yapısını, farklı kültürel özelliklerini, 

tarihi bir dönem filmi içerisinde göstermek istedim.”162  

 

Ünlü romancı Kemal Tahir’ in diyaloglarının tümünü yazdığı ve 

karakterlerin oluşmasında büyük katkılarının bulunduğu “Haremde Dört Kadın”, 

Türk sinemasının en özgün ve başarılı çağ filmlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Film, 1899’ un Aralık ayında, yani yeni bir yüzyılın eşiğinde, bir 

Tanzimat Paşası’ nın konağında dönen entrikaları anlatır. Bu entrikalar Paşa’ nın 

haremi ve yakın çevresinde gelişir. Lüks yaşantısını padişaha sonsuz sadakati 

sonucunda elde eden Sadık Paşa, haremine eklemek için dördüncü bir kadın 

arayışına girer. Şevkidil, Mihrengiz ve Gülfem, bu yeni kadına karşı büyük bir 

kıskançlık ve öfke beslerler. Paşa’ nın yeni kuması Ruhşan ise aslında Sadık Paşa’ 

nın tıbbiyeli yeğeni Cemal’ e âşıktır. Cemal, Paşa dayısının gözdesi ağabeyi Rüştü’ 
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nün aksine, dürüst ve namusludur. Tıbbiyeli bir Tanzimat genci olarak Jön-Türk 

fikirlerini benimser. Bu arada hem Rüştü, hem de Cemal, Sadık Paşa’ nın eşleri ile 

ilişkiye girerler. “Harem’ de Dört Kadın” da yozlaşmış, çürümüş değerler sisteminin 

apaçık ortaya serilmesi ile 20. yüzyılda bu gerici toplumsal dizgenin artık sürmemesi 

ve ‘yeni’, ‘genç’, ‘ilerici’ unsurlarla değiştirilmesi gerektiği mesajı verilmektedir. 

Ancak film bu değişimi savunmasına rağmen, bu değişimin batılılaşma ile mümkün 

olamayacağını da belirtmektedir. Film, barındırdığı bütün bu öğelerin dışında 

özellikle Jön Türkler ve Osmanlı İmparatorluğu’ nun çöküşüyle ilgili sembollerle 

doludur. “Haremde Dört Kadın” gösteriminin ardından ticari bir başarısızlığa 

uğramıştır. Filmin büyük izleyici kitlesine ulaşacağını düşünen Halit Refiğ’ in bu 

konudaki görüşleri ise şu şekildedir; 

 

“ ‘Şafak Bekçileri’ ve ‘Gurbet Kuşları’ nın büyük ticari 

başarıları beni meslek alanında erişmek istediğim itibarlı statüye 

ulaştırmışlardı. Kendime güvenmeye başlamıştım. Kemal Tahir’ 

in de büyük katkılarıyla, o zamana kadar yaptığım filmlerin en 

iddialısı, en kendinden olanı ‘Haremde Dört Kadın’ ı 

gerçekleştirmeye giriştim. Yurt içinde ve yurt dışında birçok 

övgülere rağmen (İtalya’ da Sorrento şehrinde yapılan film 

festivalinden bahsetmektedir), filmin büyük ticari başarısızlığı 

benim beş yılda sağlayabildiğim mesleki itibarı bir anda sarstı. 

Daha kötüsü kendime güvenim de sarsıldı.” 163  

 

Halit Refiğ, “Haremde Dört Kadın” ın uğradığı başarısızlık sonucunda 

seyirciye hitap eden ve başarı sağlayacak filmlerin yapımına yönelmeye karar 

vermiştir. Bu düşünceden yola çıkarak Refiğ, Halit Ziya Uşaklıgil’ in aynı adlı 

eserinden uyarladığı “Kırık Hayatlar” (1965) adlı filmi çekmiştir. Film, Halit Refiğ’ 

in sinemaya uyarladığı ilk edebiyat yapıtıdır. Filmin yapımcılığını Memduh Ün 

üstlenmiştir. Maddi imkansızlıklar, yaşanan sıkıntılar sonucu, film çekildiği döneme 

adapte edilerek modernleştirilmiştir. Bu film de “Haremde Dört Kadın” gibi 
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seyirciden beklenen ilgiyi görmemiştir. Halit Refiğ, bu iki ticari başarısızlığın 

ardından, o yıllarda kesin iş garantisi olarak görülen yöntemlerden biri olan yabancı 

kaynaklardan uyarlama filmler çekmeye yönelmiştir: Alexander Dumas’ nın ‘Monte 

Cristos’ undan “Güneşe Giden Yol” (1965), Marquis de Sade’ in ‘Les infortunes de 

la vertu / Justine’ ve ‘Juliette’ romanlarından “Canım Sana Feda” (1965), Dumas’ ın 

bu sefer ‘Üç Silahşorler’ indan “Üç Korkusuz Arkadaş / Can Yoldaşları” (1966) ve 

Prosper Mérimée’ nin ‘Carmen’ inden “Erkek ve Dişi” (1965) gibi.  

 

Aynı zamanda Halit Refiğ, Agâh Özgüç ve Selim Sabit gibi kişilerin 

öncülüğünde çıkan ‘Sinema 65’ adlı bir dergide, “Türk Sineması Nedir?” başlıklı 

makalelerinde, ileride oluşacak “Halk Sineması” ve “Ulusal Sinema” görüşlerinin 

ilk tohumlarını atmaktadır. Bu yazılarda her ülkenin kendine özgü gerçekleri 

olduğunu ve ülke sinemalarının bu gerçekler göz önünde tutularak değerlendirilmesi 

gerektiğini savunmaktadır. Refiğ, özellikle, 60’ lı yılların ikinci yarısından itibaren, 

Türk toplumunda devletin yeri, toplumun kendine özgü sınıfsal meseleleri ve üretim 

ilişkileri üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Bunun sonucunda da, teorisini 

oluşturmaya çalıştığı bu konulara paralel olarak gördüğü “Karakolda Ayna Var” 

(1966) filmini çekmiştir.   

 

“Halk Sineması” nın popüler yerli kültür ve popüler yabancı kültürün 

birleşiminden ortaya çıktığını savunan Refiğ, “Karakolda Ayna Var” filmini popüler 

bir kaynak olan “Karakolda Ayna Var / Kız Kolunda Damga Var / Aman Allah 

Cevriyem / Bende de Karasevda Var” adlı türküden ve yabancı polisiye filmlerde 

kullanılan trüklerden ortaya çıkarmıştır. Bundan önce çevirdiği ticari filmlere göre, 

bu film piyasada görülen filmlere “benzer olup da farklı olma iddiası” taşıyan bir 

girişimdir.164 “Karakolda Ayna Var”, halkın beğenisi anlamında büyük bir başarı 

sağlasa da, sinema eleştirmenlerinin ilgisini çekemeyen bir çalışma olmuştur. Halit 

Refiğ, bu başarının ardından “Kız Kolunda Damga Var” (1967) filmini 

tamamlamıştır. 

 
                                                 
164 Bkz., (157), TÜRK, 214. 
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Film yapım sayısının arttığı, birbirine benzer melodramların, komedi ve 

macera filmlerinin yanında nitelikli filmlerin üretildiği bu dönemde sinemacılar ile 

sinema yazarları arasındaki ilişki neredeyse tamamen kopmuştur. 1965 yılında 

kurulan Sinematek Derneği etrafında toplanan sinema yazarları, Türk sinemasının 

bütün ürünlerini reddetmiş, Batı özellikle de Avrupa sineması örnek alınarak yeni 

bir sinema oluşturulmasını söyleyerek Türk sinemasına karşı adeta bir savaş 

açmışlardır.  İçlerinde Metin Erksan, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu, Atıf Yılmaz, 

Lütfi Akad gibi dönemin önemli yönetmenlerinin bulunduğu büyük bir gurup, 

sinema yazarlarının sergiledikleri bu olumsuz ve uzlaşmaz tavır karşısında bir 

yandan film üretmeye devam etmiş diğer yandan da teorik platformda Türk 

sinemasını savunmuşlardır.  Bu süreçte Asya Tipi Üretim Tarzı, Türkiye’ nin siyasi, 

ekonomik, toplumsal koşulları, geniş kitlelere hitap eden bir sanat dalı olarak 

sinemanın ve sinemacının toplumsal sorumlulukları, “Halk Sineması”, “Ulusal 

Sinema” kavramları, sinemacıların üzerinde konuşup tartıştıkları başat konular 

olmuştur. Prof. Sami Şekeroğlu’ nun iyi-kötü ayrımı yapmadan Türk sineması 

ürünlerinin bütününe sahip çıkması ve kurduğu Kulüp Sinema 7 ile onun devamı 

niteliğindeki Türk Film Arşivi, İDGSA Film Arşivi’ nde düzenlenen film gösterileri, 

açıkoturumlar ve diğer sinema etkinlikleri sinemacıları, öğrencileri, öğretim 

üyelerini, aydınları ve sinemaseverleri bir araya getiren bir ortam yaratmıştır. 

Böylelikle birçok kaynaktan beslenen sinemacılar, yaşadıkları toplumun sorunlarına 

eğilen ürünler vermişlerdir.  

 

Türk sinemasındaki bu hareketli dönem içinde yer alan Halit Refiğ, bir 

sinema sanatçısı olarak vardığı noktayı şöyle tanımlamıştır;  

 

“toplumsal gerçeklerde evrensellik yoktur. Yani İtalya’ nın 

toplumsal gerçeği ile Amerika’ nın toplumsal gerçeği, Çin’ in 

toplumsal gerçeğiyle Türkiye’nin toplumsal gerçeği birbirinden 

farklı gerçeklerdir. Bizler Türkiye’ nin gerçeklerinin farklı 

olduğunu bilmek durumundayız. Ben bu farkın idrakinde olarak 

gerçekçi olmak istiyorum. O zaman bunu isimlendirirken, 

toplumsal gerçekçilik bir batı tarzı gerçekçiliği çağrıştırıyorsa, 
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buradaki gerçek anlayışı batıdan gelen filmlerden farklılıklar 

gösteriyorsa, buradaki gerçeklere daha farklı bakma, daha 

objektif anlatma gayretine gitmek gerekiyor. O zaman evrensel 

solculuğu size bırakıyorum. Ben ulusalcıyım. Ben kendi 

toplumumun, milletimin gerçekleriyle ilgileniyorum öncelikle.”165  

 

Halit Refiğ, bu yeni oluşumlar içinde, hem son çektiği siyah-beyaz film 

olarak bir dönemin bitişini, hem de “Ulusal Sinema” kavramını bilinçli olarak 

kullandığı ilk film olarak bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini düşündüğü “Bir 

Türke Gönül Verdim” (1969) filmini çekmiştir. O dönemde Eva Bender ile evli olan 

Halit Refiğ, 1968 yılında çektiği “Sıladan Mektup” belgeseli sırasında eşi ile yaptığı 

Anadolu gezisinde ‘yabancı bir kadının Anadolu’ ya geliş’ fikrini düşünmeye 

başlamıştır. Bununla birlikte eşinin Türkiye’ de yaşarken din olgusu ile olan 

tecrübeleri ve o günlerde çıkan bir gazete haberi onun bu filmin konusunun ana 

hatlarını oluşturmasına vesile olmuştur (gazete haberine göre, Margit Schmidt adlı 

bir Alman kadın, Türkiye’ ye döndükten sonra haber alamadığı kocasını, ikiz 

çocuğuyla beraber Ürgüp Göreme civarında aramaya gelmiştir. Ancak bulamayınca, 

o civarda onu benimseyen bir ailenin yanına taşınmıştır.) Kendi toplumunun kültürel 

özelliklerini anlatmak gayesiyle yola çıktığı bu filminde, din öğesini ana unsur 

olarak ele alınmıştır. II. Adana Altın Koza Film Yarışması’ nda ikincilik ödülünü 

alan ve gişe başarısı sağlayan bu filmin ardından, 1971 yılında “Ulusal Sinema 

Kavgası” kitabı ile de Türk sineması ile ilgili fikirlerini ortaya koymuştur.  

 

“Dikkat ederseniz bu kitabın adı, Ulusal Sinema, değil; 

Ulusal Sinema Kavgası. Burada akla gelen, Ulusal Sinema fikrinin 

bir kavganın sonucu olduğu. Nedir bu kavga? Türk sinemasını 

değerlendirirken, onun Batı sinemasının örnekleriyle açıklanmaya 

çalışılmasının yanlış olduğudur. Ben de bu kitabımda diyorum ki; 

Batı’ nın değer yargılarıyla kendimizi değerlendirmek, ya da 

açıklamaya çalışmak doğru değildir. Biz farklı tarihi özelliklere 
                                                 
165 A.g.k., 226. 
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sahip olduğumuz için bizim değer kıstaslarımız farklı olmak 

durumundadır. Ben bunun kavgasını yapıyorum. Onun için 

kitabın adı Ulusal Sinema Kavgası. Orada bir kavga var. O kavga, 

Batı değer yargılarının üstünlüğü meselesi. Bu kitabın yazıldığı 

günlerde, ‘ulusallık’ meselesi çok fazla tartışılmıyordu. Bir miktar 

klasik sol düşünceyle, Doğu toplumlarının Batı toplumlarından 

farklı bir yapıya sahip olduğu, dolayısıyla doğudaki siyasi 

oluşumun mutlaka batı’ yla paralel olmadığı sonucunu ortaya 

çıkarıyordu.”166  

 

Halit Refiğ, 1965’ e kadar “toplumsal gerçekçi” düşüncenin en dinamik üyesi 

olmuş, Türk sinemasına bu “kimlik oluşturma” sürecinde çekmiş olduğu birçok 

önemli filmle büyük katkıda bulunmuştur. 1970’ lere geçildiğinde renkli film çekimi 

yaygınlaşmış ve Halit Refiğ yeniden ticari başarı sağlayan projelere yönelmiştir. 

Bunlar sırasıyla, 1970’ de “Yaşamak Ne Güzel Şey”, “Adsız Cengâver”; 1971’ de  

“Sevmek ve Ölmek Zamanı”, “Ali Cengiz Oyunu”; 1972’ de “Çöl Kartalı”, “Aşk 

Fırtınası”, “Fatma Bacı”, “Acı Zafer”; 1973’ te “Kızın Var Mı Derdin Var”, “Yedi 

Evlat İki Damat”, “Vurun Kahpeye”, “Sultan Gelin” filmleridir. Yönetmenin bu 

dönemde çektiği filmler ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle belirtmiştir;   

 

“1966–73 yılları arasında Türk sineması ekonomik açıdan, 

seyirci ile alışverişi, dış ilişkileri açısından altın çağını yaşarken bu 

yıllar benim meslek hayatımın en güç dönemi oldu. Bir sürü 

hedefine tam ulaşamamış ticari maksatlarla yapılmış filmin 

arasında, ‘Karakolda Ayna Var’, ‘Bir Türk’e Gönül Verdim’, 

‘Adsız Cengâver’, ‘Fatma Bacı’, ‘Vurun Kahpeye’, özellikle o 

sıralar kavgasını yaptığım ‘Halk Sineması’ görüşleri ve ‘Ulusal 

Sinema’ hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmeye çalışılmış 

                                                 
166 Bkz. (161), AKPINAR, 85 
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filmler olarak ayrıcalık taşırlar. Ama hiçbirinin gücü bana yeni 

bir yol açmaya yetmemiştir.” 167  

 

1974' de Devlet Film Arşivi bünyesinde Prof. Sami Şekeroğlu tarafından 

başlatılan eğitim çalışmalarına katılan ve 1975' den itibaren Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi Sinema-TV Enstitüsü' nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlayan 

Halit Refiğ, 1974–1975 yıllarında TRT Kurumu adına “Aşk-ı Memnu” adlı TV 

dizisini çekerek halen gösterilmeye devam eden bir televizyon klasiğine imzasını 

atmıştır. Ancak yine TRT için 1978–1983 yıllarında Kemal Tahir’ in aynı adlı 

romanından filme uyarladığı “Yorgun Savaşçı” filmi gösterilmeden imha edilmiştir. 

Olgunluk döneminde çektiği “Teyzem” (1986), “Hanım” (1989), “Karılar Koğuşu” 

(1990), “İki Yabancı” (1991) ve son sinema filmi “Köpekler Adası” (1996) onun 

düşünsel yanı ağır basan çalışmaları olmuştur. 1997 yılında kendisine ülkemizde 

yapılan ilk sinema eğitimi çalışmalarına katılması nedeniyle Mimar Sinan 

Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Profesörlük ünvanı verilmiştir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
167 Bkz. (162), BEYAZPERDE YÖNETMENLER DİZİSİ 3. 
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IV.5) OSMAN FAHİR SEDEN: 

 

Osman Fahir Seden, Türkiye’ deki ilk özel film şirketinin sahiplerinden 

Kemal Seden’ in oğlu, Fahir Seden’ in yeğenidir. Seden ailesinin sinema ile 

tanışması, 1910 yılında İstanbul Sultanisi’ nde (İstanbul Lisesi) öğrencilere yapılan 

bir sinematograf gösterisinde, okulda tarih hocalığı yapan Mehmed Şakir Bey’ in 

(Seden) görevlendirilmesi ile başlamıştır. Mehmed Şakir Bey’ in, Fizik 

laboratuarında elektrik memuru olan Fuat Uzkınay ile birlikte gerçekleştirdiği 

gösterinin başarılı olması, Sedenlerin sinemaya girmelerinde önemli bir vesile 

olmuştur. Bu olaydan sonra, Şakir ve Kemal Kardeşler, dostları Fuat Uzkınay ile 

beraber, dayıları Ali Efendi’ yi de sermayedar olarak ikna ederek ilk sinema 

salonlarını 27 Mayıs 1914 tarihinde açmışlardır. “Ali Efendi Sineması”, İstanbul 

tarafında “Milli Sinema” dan sonra açılmış ikinci Türk sinema salonudur. 1919 

yılında Sedenler, savaş sırasında düşman eline geçmemesi için “Malul Gaziler 

Cemiyeti” ne devredilen sinema malzemelerini kiralayarak bir laboratuar 

açmışlardır. Böylelikle, Türkiye’ nin ilk özel yapımevi olan “Kemal Film” 

kurulmuştur.  

 

1922 yılına gelindiğinde, işletimlerinde bulunan salon sayısı dörde çıkmış 

olan Sedenler, artık kendi film stüdyolarını kurmaya ve yerli film üretimine 

geçmeye karar vermişlerdir. Kemal Seden, Plato’ nun inşasını bitirdikten sonra 

Almanya’ da bulunan eski dostu Muhsin Ertuğrul’ u çağırarak ilk filmlerini 

çekmesini rica etmiş, Kemal Film’ in yerli film üretimini durdurduğu 1924 yılına 

kadar da Ertuğrul bu şirket için altı adet uzun metrajlı ve konulu film yapmıştır. Bu 

filmler “İstanbul’ da Bir Facia-ı Aşk” (1922), “Boğaziçi Esrarı (Nurbaba)” (1922), 

“Ateşten Gömlek” (1923), “Kızkulesi’ nde Bir Facia (Kız Kulesi Faciası)” (1923), 

“Leblebici Horhor” (1923) ve “Sözde Kızlar” (1924) dır. Son filmlerinin ardından 

“Kemal Film”, 1951 yılında Kemal Seden’ in oğlu Osman Seden’ in girişimine 

kadar tekrar yerli film yapımcılığıyla uğraşmamış, 1940’ lı yıllara kadar salon 

işletmeciliğini, 1951’ e kadar da yabancı film ithalatını sürdürmüştür.  

 



 

 

142

22 Mart 1924’ te İstanbul’ da doğan Osman Seden, Alman Lisesi’ ni 

bitirdikten sonra 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden avukat 

olarak mezun olmuştur. Eğitimi esnasında, film ithalatı ve işletmeciliği yapan aile 

şirketinde çalışmıştır. Kemal Film’ in depolarında, sinema salonlarında çalışan 

Seden, aynı zamanda Almanca, İngilizce ve Fransızcayı iyi bilmesi sayesinde ithal 

edilen filmlerin çevirmenliğini de yapmıştır. 1951 yılında amcasını tekrar yerli film 

yapımına ikna eden Osman Seden, her gün Beyazıt Halk Kütüphanesine giderek 

1930’ dan beri çıkan eski gazeteleri, çekilecek filmin konusunu bulmak için 

taramıştır.  

 

“Ele aldığım konularda, Lütfi ile çalıştığımız senelerde, 

halkın içinden, İstanbul’ da veyahut Türkiye’ nin herhangi bir 

yerinde yaşanmış olayları tetkik ettim, araştırdım. Onların içinden 

enteresan bulduklarımı alıp filme çevirdim.”168 

 

Osman Seden’ in senaryosunu kendi yazdığı “İstanbul Kan Ağlarken / 

Hrisantos” (1951) filminin Kani Kıpçak tarafından çekilmesi ile “Kemal Film”, 27 

yıllık aradan sonra tekrardan yerli film yapımına başlamıştır. Filmin getirdiği büyük 

başarının ardından aile şirketi yabancı film ithalini tamamen bırakmış ve film 

yapımcılığı ile uğraşmaya başlamıştır. Bu filmin ardından Osman Seden, yönetmen 

Lütfi Akad ile anlaşarak 1946 yılında gerçek bir olaya dayanan “Kanun Namına” 

(1952) nın senaryosunu yazarak prodüktörlüğünü yapmıştır. Osman Seden’ in hiçbir 

masraftan kaçınmadığı film, Lütfi Akad’ ın yönetiminde akıcı ve hareketli yapısıyla 

büyük bir başarı kazanmıştır.  

 

“Kanun Namına” nın arkasından, Seden ve Akad ikilisi ardı ardına filmler 

yapmaya devam etmişlerdir: “İngiliz Kemal Lawrens’ a Karşı / Atatürkün’ ün 

Casusu İngiliz Kemal” (1952), “Katil” (1953), “Öldüren Şehir” (1953), “Çalsın 

Sazlar Oynasın Kızlar” (1954), “Vahşi Bir Kız Sevdim” (1954), “Bulgar Sadık” 

(1954). Bu filmlerin haricinde senaryosunu kendi yazdığı ve Settar Körmükçü’ nün 

                                                 
168 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, Bölüm 20. 
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yönetmenliğini üstlendiği “Karagöz Hacivat / Kanlı Nigar” (1954) filminin 

yapımcılığını da yapmıştır. 1955 yılında Lütfi Akad’ la iki film (“Kardeş Kurşunu” / 

1955, “Görünmeyen Adam İstanbul’ da” / 1955) daha yaptıktan sonra iki yıl 

boyunca birlikte çalışmamışlardır. Osman Seden, bu süre zarfında kendi filmlerini 

yönetmeğe başlamıştır. Bunlardan ilki için, Lütfi Akad’ la bir film çekiminden 

dönerken Kastamonu - Sinop arasındaki bir kır kahvesinde şahit olduğu ve yöre 

halkından dinlediği bir konuyu senaryolaştırmıştır. “Kanlarıyla Ödediler” (1955) 

adlı bu film, büyük kentin kenar mahallesinde geçen bir dramı anlatmaktadır. Aynı 

kadına âşık olan iki kardeş ve onların aralarını düzeltmeye çalışan babaları etrafında 

geçen filmin öyküsünde kıskançlıklar, kavgalar ve şiddet filmin ana unsurlarıdır. 

Büyük başarı getiren bu ilk filminden yönetmen şu sözlerle bahsetmiştir; 

 

“Yaşanmış bir hikâye olduğu için ve ben de çok değişik bir 

tarzla anlattığım için ilgi çekti. Yani o zamanki durağan sinema 

gibi değildi. Şelale gibi akıyordu film. Bu çok büyük sükse yaptı. 

Kemal Film’ in yerli film sahasında imparatorluğu o şekilde 

kurulmuş oldu.”169  

 

Bu filminden hemen sonra Seden yeni filminin hazırlıklarına başlamıştır. Bu 

sefer gerçek bir olaydan esinlenmek yerine bir edebiyat uyarlaması 

gerçekleştirmiştir. Muazzez Tahsin Berkant’ ın “Sönen Yıldız” (1956) adlı 

romanından kendi senaryolaştırdığı filmin ardından, Seden, “İntikam Alevi” (1956) 

adlı üçüncü filmini çekmiştir. Bir yandan Osman Nuri Ergün, Şinasi Özonuk, 

Muharrem Gürses gibi yeni yönetmenlere filmler çektirerek sinemacıların yolunu 

açan Osman Seden, diğer taraftan ise Ayhan Işık gibi oyuncularla uzun kontratlarla 

anlaşarak yıldız sisteminin oluşmasında büyük rol oynamıştır. 1957 yılın 

gelindiğinde ise yönetmenlik kariyerine bir ilki daha eklemiştir. Zeki Müren’ in 

oynadığı “Berduş” (1956) adlı film, Seden’ in ilk şarkılı filmidir. Filmin konusu, 

kenar mahallelerde yaşayan yoksul insanlar üzerine kurulmuştur. Zehir Ali lakabıyla 

ün salmış ve ağabeyi tarafından küçük yaşta okuldan alınarak çalıştırılmaya 

                                                 
169 Gülşah Nezaket MARAŞLI, Osman Fahir Seden’ le Türk Sinemasında Düet, 140. 
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başlanan Berduş’ un dramı anlatılmaktadır. Bu filmde ayrıca, ilerde çok tutulacak 

olan Feridun Karakaya’ nın canlandırdığı “Cilalı İbo” adlı tipleme ilk defa seyirci ile 

buluşmuştur.  

 

Hem yapımcı hem de yönetmen olarak her filminde aynı kadroyla çalışma 

prensibi, Osman Seden’ in en belirgin özelliklerinden biridir. Filmlerinin çoğunda 

görüntü yönetmeni olarak Kriton İlyadis’ le çalışan Seden, oyuncu olarak da Ayhan 

Işık, Zeki Müren ve daha sonra Feridun Karakaya ile olan anlaşmalarını birçok 

filmde sürdürmüştür. Bunun sebebi bir yandan bu oyuncuların halk tarafından 

beğenilmesi ve gişe başarısını garantilemeleri, diğer yandan ise Osman Seden’ in 

aynı ekiple çalışarak sette tanıdık ve samimi bir ortam yaratma isteğidir.   

  

Osman Seden, “Berduş” (1957) filminin ardından, “Altın Kafes” (1958), 

“Gurbet” (1958), “Kırık Plak” (1959) ve “Aşk Hırsızı” (1960) filmlerinde de Zeki 

Müren ile çalışmayı sürdürmüştür. Bu şarkılı filmlerde, Osman Seden sinemanın 

anlatım olanaklarını incelemekte ve farklı açılar, planlar ve kurgu teknikleri 

deneyerek ilerde inandığı projelerde kullanmak için denemeler yapmaktadır. Bu 

yıllarda ayrıca Ayhan Işık ile “Bir Avuç Toprak” (1957) ve “Beraber Ölelim” (1958) 

adlı filmleri çekerek, hızlı ve yoğun bir çalışma süreci içerisinde bulunmuştur. 

“Berduş” filmindeki yan karakter olan Feridun Karakaya ile anlaşan Osman Seden, 

bu oyuncuyla “Cilalı İbo Yıldızlar Altında” (1957) isimli bir film çekerek yeni bir 

serinin başlangıcını yapmıştır.170 Yeni teknikler denemeye meraklı bir yönetmen 

olan Osman Seden, “Cilalı İbo Yıldızlar Altında” adlı filminde, “Cilalı İbo” 

karakterini canlandıran Feridun Karakaya’ yı duvarlarda ve tavanda baş aşağı 

yürütmüş, uçan halı ile havada uçurmuştur.  

 

                                                 
170 Yönetmenliğini yaptığı “Cilalı İbo Yıldızlar Altında” (1959) ve “Cilalı İbo Avrupa’ da” 
(1970) filmlerinin yanı sıra, yapımcılığını yaptığı “Cilalı İbo Casuslar Arasında” (1959), 
“Cilalı İbo ve Tophane Gülü” (1960), “Cilalı İbo Zoraki Baba” (1961), “Cilalı İbo Rüyalar 
Âleminde” (1962), “Cilalı İbo Perili Köşkte” (1963), “Cilalı İbo Kadın Avcısı” (1964), 
“İstanbul Kaldırımları/İbo İstanbul Kaldırımlarında” (1968), “Cilalı İbo Yetimler Meleği” 
(1970), “Cilalı İbo Teksas Fatihi” (1971) filmleri bu serinin içinde yer almaktadır. 
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Osman Seden’ in bu dönemde çektiği filmlerin arasında bulunan “Düşman 

Yolları Kesti” (1959), yönetmenin filmografisinde önemli bir yer tutmaktadır. Tarık 

Dursun Kakınç’ ın bir senaryosundan çekilen film, İstiklal Savaşı sırasında İstanbul’ 

dan Ankara’ ya gizli bir planı götürmekle görevli olan iki ajanın etrafında 

geçmektedir. Seden’ in ilk Kurtuluş Savaşı denemesi olan “Düşman Yolları Kesti”, 

çarpışmalarla geçen savaş sahnelerine odaklanmak yerine, savaşın insanlar üzerinde 

yarattığı psikolojik etkiler üzerinde durmaktadır. Heyecanlı takip sahneleri ile 

gerilimi ayakta tutmayı başaran “Düşman Yolları Kesti”, hem teknik yönden hem de 

senaryo yönünden güçlü bir filmdir. Ancak gösterime girdiği senelerde halkın savaş 

filmlerine rağbet etmemesi yüzünden yoğun bir izleyici ilgisiyle karşılaşmamıştır.  

 

Osman Seden’ in neredeyse iflasına sebep olan bu film, onun sinema hayatı 

için bir dönüm noktası olmuştur. Bu filmin yarattığı mali sıkıntıları bir daha 

yaşamaktan korkan Seden, artık halkın beğeneceği ve halkın perdede görmek 

isteyeceği konuları sinemaya aktarmaya karar vermiştir. Böylece, Seden 1960’ 

lardan itibaren yoğun bir tempo içine girerek ardı ardına filmler çekmeye 

başlamıştır. 

 

  “Ortalama her iki ayda bir film temposuyla her türden, her 

çeşitten, zaman zaman büyük bir coşku içinde, zaman zaman salt 

bir sahneyi, bir durumu değerlendirerek 26 yılda yaklaşık 125 

film (‘Çalıkuşu’ ve ‘Yeniden Doğmak’ gibi TV dizileri hariç) 

üretiyor.”171  

 

Osman Seden’ in “Düşman Yolları Kesti” filminde sergilediği ustalığını 

ortaya koyduğu bir başka filmi de “Namus Uğruna” (1960) dır. Film, kenar 

mahallede yaşayan fakir bir gencin entrikalarla dolu hayatını anlatmaktadır. Seden’ 

in birçok filminde bulabileceğimiz gerilim unsuru, bu filminde de başarılı bir 

biçimde sunulmuştur. Sağlam teknik yapısı ve senaryonun kesintisiz akışı ile film, 

                                                 
171 Giovanni SCOGNAMILLO, Türk Sinema Tarihi, 272. 
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daha önceki bütün çalışmalarından edindiği birikimin bir bütünlük içinde 

kullanıldığı başarılı bir örnek olmuştur.  

 

Osman Seden, 1962 yılında Kurtuluş Savaşı eksenli başka bir film olan  

“Aşktan da Üstün” ü çekmiştir. Ancak “Düşman Yolları Kesti” (1959) filminden 

farklı olarak bu filmde mekân Anadolu yerine büyük şehir, İstanbul’ dur. Bir 

casusluk hikâyesini anlatan filmin senaryosunu kendi yazmıştır. Kuvayi Milliyeci 

iki kardeşten biri olan Kemal, İstanbul’ daki örgüte sızmış olan bir muhbiri ele 

geçirmek için kendisini padişah taraftarı diye tanıtır. Birçok zorlukla karşılaşan, 

kardeşi tarafından vatan hainliği ile suçlanan Kemal, sonunda acı gerçekle 

karşılaşır: Muhbir, kardeşi ve kendisinin âşık olduğu paşa kızı Nilüfer’ dir ve görevi 

gereği onu öldürmek zorundadır.  

 

“Seden, görüntü yönetmeni Kriton İlyadis’ in katkısıyla - 

her bölüm üzerinde ayrı ayrı durarak, gerektiğinde aşırı şiddet 

gösterilerine yer vererek (berber dükkânında cinayet sahnesi, 

boğazlanan adamın karşı aynaya kadar fışkıran kanı), ara sıra 

duygulanarak (Nilüfer ile Kemal’ in aşk sahnesi), şok etkisi yapan 

kamera hareketleriyle (Nilüfer, Kemal’ in evinde başka bir kadının 

bulunduğunu keşfettiğinde baş döndürücü, hızlı pan’ lar) - anlatım 

özelliklerini sergiler.”172  

 

Seden, 1961 yılına gelindiğinde senaryosunu Bülent Oran’ ın yazdığı iki film 

çekmiştir. İlk çalışması, trajik bir aşk öyküsünü anlatan “İki Aşk Arasında” dır. 

Ardından çektiği, zengin ve fakir kesim arasındaki farklılıkları komedi türünde ele 

alan “Mahalleye Gelen Gelin”, seyirciden büyük ilgi görmüştür. Filmin konusu 

kısaca şu şekildedir; Edebiyat meraklısı olan sosyete güzeli Belgin, yazacağı 

romandaki konu için araştırma yapmak amacıyla amcasının fabrikasında işçi olarak 

çalışmaya başlar ve dadısıyla birlikte fabrikanın bulunduğu mahallede bir eve 

yerleşir. Bir süre sonra, fabrikada şoförlük yapan Orhan ile aralarında bir aşk başlar. 

                                                 
172 A.g.k., 273. 
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Belgin, sevdiği erkek uğruna alıştığı rahat hayatından vazgeçer ve film mutlu sonla 

biter.  

 

Osman Seden, 1962 yılında 5 film yönetmiştir. Dönemin popüler “Ayşecik” 

filmlerinden etkilenerek çektiği “Ayşecik Yavru Melek”, yönetmenin yıldız çocuk 

oyuncu kullandığı yeni bir tür denemesi olmuştur. Daha sonra çektiği “Külhan Aşkı” 

(1962) ve “Sokak Kızı” (1962) filmleri ile “Mahalleye Gelen Gelin” filmine benzer 

konular işlemiştir: zengin-fakir insanlar arasında aşk, ailelerin karşı çıkması ve 

sonunda aşkın galip gelmesi gibi. Osman Seden, ardı ardına kalabalık kadrolarla 

çektiği komedi türündeki iki filmiyle seyirci beğenisini yakalamaya devam etmiştir. 

Bu filmler, “Ne Şeker Şey” (1963) ve “Badem Şekeri” (1963) dir. Kalabalık bir 

oyuncu kadrosuyla çalışma tarzını diğer yıllarda da sürdüren Osman Seden, sevilen 

yıldızların yanına başarılı karakter oyuncularını da koyarak (Vahiz Öz, Suna 

Pekuysal, Ahmet T. Tekçe vb.) halkın farklı kesiminden insanlara hitap etmeyi 

başarmıştır. Bu çalışma tarzına örnek  verilebilecek filmler, “Anadolu Çocuğu” 

(1964), “Hızır Dede” (1964), “Süleymaniyeli Ali” (1964), “Affetmeyen Kadın” 

(1964), “Kral Arkadaşım” (1964) dır.  

 

1964–1966 yıllarında mali sıkıntılar yaşayan Osman Seden, bu yıllarda 

şirketini ayakta tutabilmek için durmaksızın çalışmaya devam etmiştir. Seden’ in 

“sıra filmleri dizisi”173 olarak adlandırdığı ve mali kaygılarla çektiği bu filmlere, 

polisiye-macera güldürüsü olan “Beni Osman Öldürdü” (1963), melodram 

türlerindeki “Koçum Benim” (1964) ve “Kenarın Dilberi” örnek olarak verilebilir. 

Bu dönemde çektiği bütün filmlerin senaryolarını kendi yazan Osman Seden’in 

çalışma yöntemini Bülent Oran, şu sözlerle dile getirmiştir; 

 

“Osman her gece bir kitap okurdu. Öyle yaman bir kafası 

vardı, çok çalışkandı. Okuduğu romanlardan hemen senaryo 

                                                 
173 Bkz. (168), MARAŞLI, 168. 
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yazıyordu. Bir tanesini dergideki tefrika bir romandan daha sonu 

gelmeden yazmış. Devamını kendi koymuş.”174  

 

Osman Seden’ in bu yıllarda çektiği filmlerin arasından Reşat Nuri 

Güntekin’ in aynı adlı romanından uyarladığı “Çalıkuşu” (1966), özellikle dikkati 

çeken bir çalışmadır. Başrolde Türkan Şoray’ ın rol aldığı film, Osman Seden’ in 

birçok filmi gibi büyük bir kadroyla çekilmiştir. Film çok uzun olduğu için 

sinemalarda iki bölüm halinde oynatılmıştır. Gösterime girdiğinde yoğun bir seyirci 

ilgisiyle karşılaşmış ve yönetmene büyük bir başarı getirmiştir. Filmdeki ana 

karakter Feride, Osman Seden’ in filmlerinde sıkça karşımıza çıkan iyi, saf ve temiz 

bir genç kız karakteridir. Ancak, diğer filmlerdeki kişilerin aksine Feride, aynı 

zamanda gururlu, idealist ve cesaretlidir. Nişanlısının yalanını keşfettiğinde, Türk 

filmlerinde rastlanan geleneksel kadın davranışının (sabırla nişanlısının ona geri 

dönmesini beklemek veya onu affetmek) dışına çıkarak, onu terk etmeyi tercih eder. 

Filmin bundan sonraki bölümünde, Feride’ nin Anadolu’ da öğretmenliği esnasında 

verdiği mücadele gösterilmektedir. Seden’ in filmlerinde görülen serüven yapısı 

(“Namus Uğruna”, “”Düşman Yolları Kesti”), “Çalıkuşu” nda da göze çarpmaktadır. 

Buradaki, genç başına buyruk bir kızın, bir yandan evinden kaçmasıyla başlayan 

yollardaki serüveni diğer yandan da kendi içine yaptığı duygusal bir serüvendir. 

Feride, şımarık bir kızdan kendi ayakları üzerinde duran bir kadına dönüşür. 

Melodram türünde çektiği filmlerinde görülen tutkulu aşk, yanlış anlama, hastalık, 

ölüm gibi unsurları bütünüyle taşıyan “Çalıkuşu”, bir yandan da İstanbul ve 

Anadolu’ daki değişen kadın-erkek ilişkilerine, yurt gerçeklerine ve Osmanlı’ nın 

son dönemindeki toplumsal duruma ışık tutmaktadır.  

 

Meslek hayatı boyunca yaklaşık 140 filme yönetmenlik, 70 filme yapımcılık 

yapmış olan Osman Seden filmlerinde, fakir-zengin aşkı, ihanet, fedakârlık, 

kötülerin cezalandırılması gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Mutlu son, 

filmlerinin vazgeçilmez bir özelliğidir. Güldürü türünde verdiği başarılı film 

örneklerinin yanında, şiddet ve entrika onun melodram türündeki filmlerinde sıklıkla 

                                                 
174 İbrahim TÜRK, Senaryo Bülent Oran, 269. 



 

 

149

başvurduğu temalardır. Kurgudaki akıcılığı, sinemasal anlatımdaki sadeliği, bir 

görüntü dili oluşturmadaki biçimsel başarısı, Seden sinemasının önemli 

özellikleridir.  

 

“Ben özel hayatımda son derece enerjik bir adamım. Her 

şeyi kısa ve kesin halletmesini severim. Konuşmam da öyledir, 

kelimelerden korkmam. Üstü kapalı laf da etmekten hoşlanmam. 

Sinemada anlatışım da aynen bu, yani tempolu, hareketli, enerjik 

bir anlatım var.”175 

 

 “Çalıkuşu” filminin büyük başarısına rağmen Osman Seden, 1964 yılında 

yaşadığı mali krizin etkilerini halen atlatamamıştır. Bu sebeple sık aralıklarla film 

çeken Seden, aile şirketi “Kemal Film” i kurtarma çabasındadır. Yapımcılığını 

üstlendiği “Kemal Film” ve sonradan kendi kurduğu “Seden Film”, 1970’ lerin 

ikinci yarısında faaliyetlerini durdurunca, yönetmenlik ve senaryo yazarlığı 

çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmüştür.  

 

“Kemal Film yerli film sahasında bir imparatorluk 

kurmuştu. Tabi güzel olan her şeyin bir sonu vardır. Kemal Film 

1972 senesinde kapanmak zorunda kaldı. Ondan sonra benim 

hayatım dışarıya rejisörlükle geçmeye başladı ki çok talep vardı. 

Çok başarılı oluyordum ama suiistimal ettim. Hiç alınmayacak, 

yani yapılmayacak filmleri de yapmaya soyundum ki tabi bu biraz 

maddi sıkıntıdan kaynaklanıyordu. İşin doğrusu Kemal Film çok 

borçlanmıştı ve bu borçları ödemek zorundaydık.”176  

 

Osman Seden 1970’ li yıllardan itibaren Türker İnanoğlu, Memduh Ün, 

Hürrem Erman gibi birçok yapımcı için hem senaryo yazarlığı hem de yönetmenlik 

yaparak sinema alanındaki çalışmalarını sürdürmüştür. 1989 yılında son sinema 

                                                 
175 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeseli, Bölüm 20. 
176 Bkz. (168), MARAŞLI, 197. 
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filmi olan “Suçlu” nun ardından, 1998 yılındaki vefatına kadar televizyona diziler 

çekmiştir. 
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IV.6)  MEMDUH ÜN: 

 

Memduh Ün, 1920 tarihinde İstanbul’ da doğmuştur. Vefa Lisesi’ ni 

bitirdikten sonra, o yıllarda Üniversiteye girebilmek için yapılan ‘Olgunluk Sınavı’ 

nı vermiştir. Fakir bir aileden geldiği için ailesinin okutamayacağını bilen Ün, yatılı 

bir okula giderek üniversiteyi okuma kararı almıştır. Böylece yurtta kalabilmesine 

olanak veren Sağlık Bakanlığı’ nın sunduğu bursu kazanarak, tıp eğitimi almaya 

başlamıştır. Ancak Tıp Fakültesi’ nde dördüncü sömestre geldiğinde anatomi 

dersinin sınavlarını veremediği için okulu bırakmıştır. Memduh Ün bundan sonra, 

Beşiktaş Futbol Kulübü’ nde futbol kariyerine başlamıştır. Ardından da Ankara’ ya 

giderek Demirspor’ da oynamaya devam etmiştir. 1943’ te Adana’ da yedek 

subaylığı sırasında da futbol oynayan Memduh Ün, askerlik görevini tamamladıktan 

sonra İstanbul’ a dönerek Elektrik İdaresi’ nde çalışmaya başlamıştır.  

 

Memduh Ün, “Erman Film” adına çekilen, Seyfi Havaeri’ nin yönettiği ve 

bazı eksik sahneleri sonradan Lütfi Akad tarafından çekilen “Damga” (1948) adlı 

film ile 27 yaşındayken oyunculuğa başlamıştır. Hürrem Erman, Memduh Ün’ ün 

oyunculuğa başlamasına vesile olan olayı şu sözlerle aktarmıştır;  

 

“Erkek oyuncu ararken, şimdi Kanada’ da ruh doktoru 

olan arkadaşım Turgut Başar bize birkaç genç getirdi. Bunlardan 

birisi Rüçhan Adlı idi. Onu çok tombul bulmuştum. Bu kez tığ gibi 

bir delikanlı getirdi. Bu Memduh’ tu. Amerika’ da isim yapmış 

Türk artisti Turhan Bey’ in adını, Ün soyadını da Memduh’ a 

yakıştırdık. Memduh artistliği pek istemiyordu, para için 

yapacaktı.”177  

 

“Damga” filmi büyük bir ticari başarı getirmiş ve Memduh Ün için yeni bir 

dönemi başlatmıştır. 1949 yılında Mümtaz Ener’ in çektiği “Karadeniz Postası” 

adında başka bir filmde oynayan Ün, bu arada futbol oynamaya ve Elektrik İdaresi’ 
                                                 
177 YEDİNCİ SANAT, Yapımcı Hürrem Erman’ la Konuşma,23. 
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ndeki işine devam etmektedir. Ancak sinemanın karlı bir iş olduğunu fark etmiş ve 

film çekmenin yollarını aramaya başlamıştır;   

 

“Biz sinemacılar arasında şöyle deriz: 1 koy, 5 al. O 

dönemde sinemacı ne kadar sermaye koyduysa nerdeyse 5 mislini 

geri alıyordu. Ben de memur olarak sürünüyorum, acaba bir film 

yapabilir miyim diye düşünmeye başladım.”178 

 

 Memduh Ün, Baha Gelenbevi ve Seyfi Havaeri’ ne yönetmen asistanlığı 

yapmak isteğini iletmiş ancak ikisinden de olumsuz yanıt almıştır. Böylece, 

“Damga” filminde tanıştığı, Ermeni tiyatrolarında oynayan Arşavir Alyanak adlı bir 

diş doktoru ile 1951 yılında sinema yapımcılığı işine girmeye karar vermiştir. Bu 

tarihte Ün ve Alyanak, “Yakut Film” adında bir şirket kurmuş ve Rum, Ermeni ve 

Musevi üç ortaktan oluşan film ithalcisi “Ceylan Film” ile bir araya gelerek film 

yapımına başlamışlardır. Yapılan anlaşmaya göre Memduh Ün ve Arşavir Alyanak 

filmin çekimini (senaryo, yönetim, yürütücü prodüktörlük vb. ), “Ceylan Film” ise 

çekip ekipmanının sağlanması ve çekim sonrası işlemlerini (stüdyo, ışık, kamera 

kiralanması, ham film alımı, kopya baskısı, afiş vb.) üstlenmişlerdir.  

 

Kurulan ortaklığın ilk ürünü “Hayat Acıları” (1951) adlı film olmuştur. 

Arşavir Alyanak’ ın yönetmenliğini yaptığı melodram türündeki filmde, Memduh 

Ün jönü, Cahit Irgat kötü adamı, Mine Coşkun ise arada kalan kadını oynamaktadır. 

Film oldukça yüksek bir seyirci sayısına ulaşmasına rağmen “Ceylan Film” in 

dağıtım sırasında düşük uygulaması nedeniyle beklenen ticari başarıyı 

sağlayamamıştır.  Ortaklıktan ayrılmaya karar veren Ün ve Alyanak, şirketin 

kendilerine ait olan hisselerini “Ceylan Film” e satmışlardır.  Filmden gelen küçük 

bir sermayeye sahip olan “Yakut Film” hemen bir sonraki filmin çekimlerine 

başlamıştır. “Onu Ben Öldürdüm” (1951) adlı bu filmde de Arşavir Alyanak 

yönetmenlik yapmış, Memduh Ün, Muzaffer Tema ve Mine Coşkun ile beraber 

                                                 
178 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından.  
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başrolü paylaşmıştır. Bu dönemde Memduh Ün, oyunculuk dışında yaptığı 

çalışmaları şu şekilde anlatmıştır; 

 

“Dr. Alyanak’ la çalıştığımız filmlerde, Dr. Alyanak’ a 

yardım ediyordum ama resmen senaryoyu taşıyan bir asistan 

değildim, asistanımız vardı. Ama bazı sahnelerde işin içinden 

çıkamadığı zaman şöyle yapalım burayı böyle yapalım şeklinde 

yardım ediyordum. Hatta biraz geriye dönerek konuşacağım yine. 

O ilk çektiğimiz ‘Hayat Acıları’ filminde, ben jön olarak oynadım, 

dekorları yaptım, elektrik işlerini yaptım, fotoğrafları çektim, 

senaryoyu yazdım, prodüktörlüğü yaptım.”179  

 

Memduh Ün 1952 yılında kendi şirketi adına çektikleri “Uç Baba Torik” adlı 

komedi filminde oynadıktan sonra, “Erman Film” adına Atıf Yılmaz’ ın çektiği 

“Aşk Istıraptır” (1953) adlı filmde Muzaffer Tema ve Ayten Alpman ile başrolleri 

paylaşmıştır. 1954 yılında “Yaban Kız” adlı filmde kötü adamı oynarken, filmde 

çokça yer alan kavga sahnelerinin yönetmenliğini de yapmıştır. 1954 yılına 

gelindiğinde, Memduh Ün ilk defa yönetmenliğe başlamış, “Coşkun Film” den gelen 

teklif üzerine, İlhami Safa’ nın “Haci Şakir Ailesi” adlı romanından uyarlanan bir 

film çekmiştir. “Düşman Âşıklar” adlı bu film, doğuda geçen bir kan davasını 

anlatmaktadır. Ancak, filmin çekimlerine ara verildiğinde, çekilen sahneleri 

kurgulayan Ün, sonuçtan memnun kalmamış, yapımcılara giderek filmin devamını 

çekmek istemediğini söylemiştir. Memduh Ün, bu ilk yönetmenlik deneyimini ve 

yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlatmıştır;  

 

“Karda, dağda çekelim dedim. O zaman da en iyi fotoğraf 

direktörü Turgut Ören’ di. Turgut Ören’ i, Mine Coşkun’ u, 

Nazım İnan’ ı aldık […] ve kalktık gittik Uludağ’ a. Ben kendimi 

dünyanın en iyi yönetmeni sayıyorum o zaman. Yani öyle bir film 

yapacağım ki bu film dünyanın en güzel filmi olacak. Aynı yerde 

                                                 
179 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeselleri, Bölüm 18 
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gayet rahatlıkla çekilebileceği halde bir saat yürütüyorum herkesi 

karda. Ağırlıklar, kızakların üstünde insanlar, çekiyorlar onları 

götürüyorlar. Sabah dört buçukta kalkıyoruz. Böyle Sibirya 

mahkûmu gibi bir çalışma. 25 gün çalıştık, bitiremedim. Döndük 

geriye, tekrar gittik bir daha. 10 gün daha çalıştık. Döndük iş 

kopyasını bastırdılar. Ben iş kopyasını seyrettim ve ayıldım. Değil 

dünyanın en iyi yönetmeni, dünyada benden kötü yönetmen 

herhalde yok dedim ve ben o filmin gerisini tamamlamadım. Onu 

Mehmet Muhtar adlı bir yönetmen tamamladı. Benim 

filmografimde de hiç o filmin ismi geçmez ki ben filmin herhalde 

6/5’ ini veya 5/4’ ünü çekmiştim. Bütün vebali bana aitti yani.”180  

 

Memduh Ün, “Düşman Âşıklar” filmiyle yaşadığı olumsuz tecrübeye rağmen 

yönetmenlik isteğinden vazgeçmemiştir. Arşavir Alyanak ile yapımcılığa devam 

ettiği bu yıllarda, arkadaşı Reha Yurdakul’ dan gelen bir teklif ile tekrar 

yönetmenliğe başlamıştır. Bu defa başarısızlığa düşmek istemeyen Memduh Ün, 

sonraki yıllarda çektiği filmlerde de kullanacağı bir formül geliştirmiştir; 

 

“Düşündüm, hangi filmler ticari başarı sağlıyor diye. 

Muharrem Gürses’ in filmleri, Arap filmleri geliyordu bir aralık. 

Şarkılı filmler bunlar, büyük ticari başarı sağlıyorlar, dublaj 

yapıyorlardı. Saadettin Kaynak müzik yapıyordu. Ne öğeler var 

bunlarda? Yerli filmlerde iş yapanlarda ne öğeler var? Bunlardan 

kendime göre bir formül çıkardım. Şarkı var, göbek var, çok 

trajik, çok melodramatik, ama insanlar rahatlasın, yeniden kendini 

toparlasın diye arada komik sahneler var, kavga sahneleri var, 

mezarlar var, ezanlar var. O zaman bir konu yapalım biz, bunların 

hepsini içine koyalım.”181  

 

                                                 
180 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeselleri, Bölüm 18. 
181 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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Geliştirdiği bu formül üzerinden giden Memduh Ün, Reha Yurdakul ile 

beraber, bütün bu öğeleri kapsayan, bir hikâye oluşturmuştur. Senaryosunu kendi 

yazdığı ve diyaloglarını da Avni Dilligil’ in hazırladığı “Yetim Yavrular” (1955) 

filminde, Eşref Kolçak jönü, zamanın ünlü dansöz ve türkücüsü Nimet Alp de 

başroldeki kadını oynamıştır.  

 

“Bu filmden çok para kazandım. Yani 1 sermaye 

koyuyordum, 4 geri alıyordum. ‘Bu iş kolay’ dedim.  Ben iyi bir iş 

yapmaya hazır değilim ama para kazanmanın formülünü buldum 

nasıl olsa. Ondan sonra ben de başladım film çekmeye. 1955, 1956, 

1957, 1958, 1959 yıllarında, zaten çektiğim filmlerin hepsinin 

içeriği isimlerinden belli. Mesela, ‘Öp Babanın Elini’ (1955), ‘Ana 

Hasreti’ (1956), ‘Piç’ (1956), , ‘Zeynep’ in İntikamı’ (1956), ‘Güllü 

Fatma’ (1957), ‘Yetim Ömer’ (1957), ‘Ayşe’ nin Çilesi’ (1958), 

‘Çoban Kızı’ (1958) gibi. Hep bu formüle dayan filmlerdi. Hep 

koyduğu paranın en azı iki mislini getiren filmlerdi. “182 

 

Memduh Ün’ ün filmlerinin genel özelliklerine bakıldığında, aldatılıp terk 

edilen genç kızlar, yetim çocuklar, aşk, kıskançlık veya intikam yüzünden işlenen 

cinayetler göze çarpmaktadır. Bu konular, o yıllarda sinema seyircisinin büyük bir 

bölümünü oluşturan kadın izleyicinin beklentilerine karşılık vermişlerdir. Böylece 

bu filmler, bir yandan Memduh Ün’ ün mali sıkıntılarına son verirken, diğer taraftan 

da yönetmenin sinemaya giderek daha hâkim olmasını sağlamışlardır.  

 

 Gençliğinden beri kovboy, gangster gibi avantür filmleri seven ve iyi bir 

sinema izleyicisi olan Memduh Ün, yapımcılığa girdikten sonra izlediği filmlere 

daha dikkatle bakmaya başlamıştır. Örneğin, bu yıllarda sinemada film izlerken 

elindeki deftere filmi plan plan ayırarak ve gerekirse aynı filmi bir kez daha 

seyrederek, bu filmlerin senaryolarını çıkarmıştır. Böylece, nerde ne zaman plan 

değiştirilmiş, ne zaman yakın plan yapılmış veya amorsa geçilmiş gibi detaylara 

                                                 
182 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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bakarak, bir filmin nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışmıştır. Ayrıca, o dönem “Film 

Kurtaran Adam” olarak bilinen kurgucu Orhan Atadeniz’ in yaptığı işi 

gözlemleyerek kurguyu öğrenme fırsatına sahip olmuştur. Böylelikle, Memduh Ün 

yıllar içinde araştırma, gözlem ve birebir tatbik yoluyla, film çekimi hakkında bir 

birikim oluşturmuştur; 

 

“Ben de tabi bu kötü filmleri yaparken bir taraftan da 

kendimi okuyarak, araştırarak hazırladım ve o yıllar geldiği 

zaman artık çok iddialı olmasa bile düzgün bir film çekeceğime 

inanıyordum. O donanıma sahiptim. Kurguda iyi olduğum, çok 

fazla film izlediğim için ve de çektiğim filmlerde edindiğim pratik 

ile birlikte sinema dilim gelişmişti.”183 

 

  O yıllarda sinemaların önünde ‘Fener’ adı verilen, bazen filmin 

dekupajlarından yapılan afişler bulunmaktadır. Bu afişleri yaparak ‘sinemaya seyirci 

kazandırdığına’ inanılan ve dolayısıyla bu işi en iyi yaptığı kabul edilen kişi, 

çoğunlukla Taksim Sineması’ na çalışan Talat Emin’ dir.184 Emin, yapımcı olarak 

Aydın Arakon ile çalıştıktan sonra, 1959 yılında Memduh Ün ile bir film yapmak 

için anlaşmıştır. Ancak, iki taraf da bu filmin sanatsal kaygılar güden bir çalışma 

olmasını istemişlerdir. Bu sırada Metin Erksan, Aydın Arakon, Muammer Çubukçu’ 

nun yazdığı “Kuşçu” adlı bir tretmanı okuyup beğenen Ün, konuyu Arşavir Alyanak 

ve Ertem Göreç’ e danışmıştır. İkisinden de olumsuz yönde gelen cevaplar üstüne 

tereddüt etmeye başlamış, son olarak hikâyeyi Atıf Yılmaz’ a vermiştir. Onun 

tretmanı beğenmesi üzerine185, Memduh Ün, Atıf Yılmaz ve Ertem Göreç hiç 

değiştirmeden aynı çatı üstüne sahne ve diyalog ekleyerek dört günde senaryoyu 

yazmışlardır. Adı “Üç Arkadaş” (1958) olarak değiştirilen filmin konusu kısaca 

şöyledir; Kör bir kız olan Gül (Muhterem Nur) ile onu iyileştirmek isteyen 

mahallenin niyetçisi Murat (Fikret Hakan), ayakkabı boyacısı Mıstık (Semih Sezerli) 

                                                 
183 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
184 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
185 Atıf Yılmaz: “Harika olmuş ama jön iki yerde dayak yiyor, dayak yemesin.” Memduh Ün 
ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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ve fotoğrafçı Artin (Salih Tozan) arasında bir arkadaşlık başlar. Gül’ e kendilerini 

zengin kişiler olarak tanıtan üç arkadaş, Gül’ ün gözünü açtırmak için yapılması 

gereken operasyona yeterli parayı çeşitli mücadeleler sonunda bulurlar. Ancak Gül’ 

ün gözleri açıldıktan sonra söyledikleri yalan yüzünden onu görmekten çekinirler. 

Filmin sonunda, artık ünlü bir şarkıcı olan Gül ile eski dostları birbirlerine 

kavuşurlar. Beyoğlu’ ndaki Saray Sineması’ nda yapılan galanın ardından, film hem 

seyirci hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmıştır.  

 

 “Üç Arkadaş” filminde geçim sıkıntısı çekmelerine karşın yine de 

başkalarına yardımcı olmaktan kaçınmayan karakterler, izleyiciye umut 

aşılamaktadırlar. Memduh Ün, daha sonra birçok filminde tekrarlayacağı gibi, 

hüzünlü bir hikâyeyi ele alarak bunu sıcak ve samimi bir anlatımla izleyiciye 

sunmuştur. Karakterler, Ün’ ün diğer filmlerinde de bulabileceğimiz gibi, sıkıntılar 

içerisinde yaşantılarına devam etmeye çalışmaktadırlar. Ancak, önceki filmlerinden 

ayrıldığı nokta, burada geçen dramın daha canlı olması ve karakterlerin halkın 

kendine yakın bulduğu, özdeşleştiği özellikler barındırmasıdır. Gerçekdışı entrikalar, 

abartılı aşk hikâyeleri veya intikam öykülerinin tersine, bu film arkadaşlığın, ümidin 

ve dayanışmanın vurgulandığı sade bir çalışma olmuştur. 1971 yılında Memduh Ün 

tarafından tekrardan sinemaya aktaran “Üç Arkadaş”, ilkinin getirdiği başarıyı 

gösterememiştir. 

 

Memduh Ün, 1960 yılında Arşavir Alyanak’ tan ayrılarak kendi başına 

“Uğur Film” i kurmuştur.  Ün, ilk filmi için o yılların yıldız oyuncusu olup avantür 

filmlerle tanınan Ayhan Işık ile anlaşmıştır. Memduh Ün, “Ölüm Peşimizde” 

adındaki bu ilk filminin 8 kısmını çekip montajlamış ancak filme bir final sahnesi 

bulamamıştır. Bunun üzerine, Halit Refiğ, Metin Erksan, Lütfi Akad ve Atıf Yılmaz’ 

ı çağırarak onlara filmi göstermiş, diyalogları açıklamış ve nasıl bir son olabileceğini 

sormuştur. Ardından yönetmenler hep beraber filme bir son bulmuş ve çekim için bir 

taslak oluşturmuşlardır. Memduh Ün, bu taslağa göre filmin sonunu çekmiştir. Hatta 

filmde bir yandan da oyunculuk yapan Ün, son iki günlük çekime geldiğinde artık 

yorulmuştur. Böylece, bu sahnelerin  çekimini Lütfi Akad’ dan rica etmiştir. Bu 

filmin çekim aşaması, o dönemde sinemacılar arasındaki dayanışmanın 
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görülebileceği iyi bir örnek oluşturmaktadır. Yine Saray Sineması’ nda gösterilen 

film, ticari başarı elde etmiş ve Uğur Film’ in yapımcılıktaki yerini daha ilk filmle 

sağlamlamıştır. 186 

 

Memduh Ün’ ün 1960 yılında çektiği bir başka film ise Mükerrem Kamil Su 

adlı yazarın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan “Ateşten Damla” dır. Filmin 

senaryosunu Atıf Yılmaz, diyaloglarını da Ali Kaptanoğlu (Atilla İlhan) yazmıştır. 

İstiklal Savaşı esnasında geçen bu film ile ilgili Memduh Ün anılarını şöyle 

aktarmıştır; 

 

“Olay bir aşk üçgeniydi ve İstiklal Savaşı sıralarında geçiyordu 

ve bundan destansı bir film yapmayı amaçladım. Filmin çalışma 

süresi çok uzun oldu, sanıyorum 52 gün civarında oldukça zor bir 

filmdi. Film çok pahalı oldu ve benim o güne kadar bütün 

filmcilikten kazanmış olduğum parayı götürdü. Eleştirmenlerden iyi 

eleştiriler almasına rağmen ticari başarısı vasattan öteye geçemedi. 

Bu vasat ticari başarı da paramın geri gelmesini sağlayacak bir 

başarı değildi.”187  

 

Memduh Ün, “Uğur Film” i kurduktan sonra, hem başka yönetmenlere film 

çektirerek hem de kendi yönetmenlik yaparak yapımcılık çalışmalarına devam 

etmiştir. Çektiği filmlerin senaryolarında bir yandan Halit Refiğ, Lütfi Akad, Vedat 

Türkali, Ali Kaptanoğlu (Atilla İlhan) gibi toplumsal gerçekçi yönleri ağır basan 

kişilerle çalışırken, diğer taraftan yabancı filmlerden ve Kerime Nadir 

romanlarından uyarlamalar da yapmıştır. 1960 yılında Memduh Ün’ ün seyirci 

tarafından beğenilen bir başka çalışması ise daha sonraları bir diziye dönüşecek olan 

“Ayşecik” tir. Bu filmde başrolü oynayan Zeynep Değirmencioğlu, “Burç Film” 

adına çektiği “Ölümden de Acı” filminde oynadığı küçük bir rolle yapımcıların 

dikkatini çektiğinde daha dört yaşındadır. Yapımcı Muzaffer Aslan, bu küçük 

kızdaki yeteneği görüp başrolde onu oynatacağı bir filmin büyük iş yapacağını fark 
                                                 
186 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
187 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeselleri, Bölüm 19. 
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etmiştir. Bunun üzerine, Zeynep Değirmencioğlu ve yönetmen olarak da Memduh 

Ün ile anlaşan Aslan, filmin konusunun Kemalettin Tuğcu’ nun bir hikâyesinden 

uyarlanmasına karar vermiştir. Hamdi Değirmencioğlu’ nun filmin senaryosunu 

yazmasının ardından, Ertem Göreç ve Memduh Ün senaryoyu yeniden elden 

geçirmişlerdir. Kırk beş gün gibi o yıllar için uzun bir sürede çekilen “Ayşecik”, bir 

aile ekseni etrafında geçmektedir. Film, dağılan ailesini bir araya getirmeye çalışan 

ve bunu yaparken de mahalle halkının sevgisini ve yardımını alan Ayşecik adlı 

küçük bir kız çocuğunun maceralarını anlatmaktadır. Yönetmen, Türk halkının 

sevgisini kazanan bu “büyümüş de küçülmüş” kız çocuğunun çabalarında aile 

kurumunun önemini vurgulamaktadır. Büyük insanların bile altından kalkamayacağı 

sorunlara zekâsı ve kurnazlığıyla çözüm bulan Ayşecik, bir yandan eğitici bir rol 

üstlenirken diğer yandan da sevimliliğiyle seyirciyi eğlendirmektedir.  

 

“Bu film o güne kadar yapılmış yerli ve yabancı en iyi 

hâsılatı yaptı. Baktığımız zaman Amerikan sinemasında da, benim 

çocukluğumda Jackie Coogan diye bir oyuncu vardı. ‘The Kid’ 

(1921) filminde Şarlo’ nun yanında oynayan çocuk. O da çok 

meşhurdu. Shirley Temple vardı. Sinemada çocuk oyuncular iyi 

bir konunun içine oturtulduklarında her zaman ilgi görürler. Bu 

zaten sinemada denenmiş ve başarılı olduğu görülmüş bir 

formüldü.”188 

 

Memduh Ün aynı yıl “Be-Ya Film” in sahibi Nusret İkbal’ in teklifi üzerine 

Lale Oraloğlu’ nun senaryosunu yazdığı “Kırık Çanaklar” (1960) adlı filmin 

çekimine başlamıştır.  Çekimden önce senaryo üzerinde çalışmış, tretmanı kendisine 

asistanlık yapan Halit Refiğ’ e, diyalogları da Bülent Oran’ a yazdırmıştır. Sonunda 

da, bunların hepsini birleştirerek kendi bir senaryo oluşturmuştur. “Kırık Çanaklar” 

filminde, ataerkil Türk aile yapısını ve ilişkilerini başarıyla sentezleyen Memduh 

Ün, filmin senaryo aşamasını şu sözlerle anlatmıştır; 

 

                                                 
188 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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“Tretmanı Lale Oraloğlu hazırlamıştı. ‘Tahta Çanaklar’ 

dan yola çıkmış. Bir Amerikan oyunu. Yalnız sanıyorum ki ‘Kırık 

Çanaklar’ ile ‘Tahta Çanaklar’ ın ayrıldıkları çok önemli bir 

nokta vardı. Benim ‘Kırık Çanaklar’ ya da Lale Oraloğlu’ nun 

yazdığı ‘Kırık Çanaklar’ aile bütünlüğünü savunurken, öteki 

tamamen ailenin parçalanması fikrini getiriyordu. Bir büyük baba 

vardı, oyunu okumuştum ben, sürekli tabakları kırdığı için, tahta 

bir çanak koyuyorlar sofrada önüne, kırmasın diye. Ve sonrada 

huzur evine atıyorlar adamı. Çocuk var, tahta çanağı çöpe atmak 

istiyorlar, ‘hayır atmayın çöpe’ diyor, ‘çünkü ben bu tahta çanağı 

yaşlandığınız zaman sizin önünüze koyacağım’ diyor. Benim 

yaptığım tersine bir filmdi. Aile parçalanır gibi oluyordu fakat 

toparlanıyordu. Gelin gitmek üzere olan, gitmek isteyen büyük 

babayı alıyordu, tekrar getiriyordu ve adam da hatta sonunda gene 

tabakları kırıyordu, ona rağmen gülüyorlardı, bir espri gibi 

alıyorlardı meseleyi.”189 

 

Yanlış anlaşılmalar sonucu parçalanan ve sonunda anlaşmazlıkları çözerek 

tekrar bir araya gelen bir ailenin dramını anlatan bu filmiyle Memduh Ün, büyük bir 

başarı kazanmıştır. “Kırık Çanaklar”, “II. Türk Filmleri Festivali” nde ‘En Başarılı 

Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödüllerini almış, ayrıca Berlin Film Festivali’ nde 

gösterilmiştir. Gerçekçi karakterleri ve yalın diyaloglarıyla dikkat çeken filmde, bir 

yandan yaşlı ve hasta dedenin evde kendini bir fazlalık olarak hissetmesi ve gelini 

tarafından çocuk gibi azarlandıkça huysuzlaşması; diğer yandan evin içinde 

bunalmış ve hiçbir yardım almaksızın evi çekip çevirmekle yükümlü gelinin durağan 

hayatı tarafsız bir bakış açısıyla yansıtılmıştır. Ailedeki karakterlerin arasındaki 

ilişkiler seyircide tanıdık bir his uyandırmaktadır. Günlük yaşamın karmaşası içinde 

iletişim sorunu yaşayan aile fertleri ile seyirci özdeşleşebilmektedir. Dış mekânlar 

için Üsküdar sokaklarının kullanıldığı, dekorlarının Duygu Sağıroğlu tarafından 

yapıldığı film, gerçeğe yakın görselliği ile de dikkat çekmektedir.  

                                                 
189 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeselleri, Bölüm 19. 
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Aynı yıl Memduh Ün, kendi film şirketi bünyesinde senaryosunu Bülent 

Oran ve Halit Refiğ’ in birlikte yazdığı “Mahallenin Sevgilisi” (1960) filmini 

çekmiştir. Tekrardan küçük bir mahallenin ve onun içinde yaşayan karakterlerin 

etrafında kurduğu bu çalışma, “Üç Arkadaş” ın bir benzeridir. Bir trafik kazası 

sonucu kötürüm kalan Gülcan’ ı ameliyat ettirip iyileştirmek isteyen sokak şarkıcısı 

iki kardeşin öyküsünü anlatan “Mahallenin Sevgilisi”, seyirciden yeterli ilgiyi 

görmemiştir.  

 

Memduh Ün, filmlerinde halkın arasından seçtiği karakterler ile sevdikleri 

için mücadele eden insanları, suçsuz yere hüküm giyen masumları, sevimli mahalle 

sakinlerini, âşıkları ayırmaya çalışan kötü kadınları, ezilen yoksulları, idealist 

kahramanları beyaz perdeye taşımıştır. Bunu yaparken de, küçük çevrelerde yaşayan 

insanların dramlarını, sıkıntılarını ve mutluluklarını anlatmıştır. Ancak çoğu zaman 

da yapımcılığının ağır basması nedeniyle gişe başarısını garantilediği filmlere 

yönelmek zorunda kalmıştır: “Belalı Torun” (1963), “Çapkın Kız” (1963), 

“Kısmetin En Güzeli” (1963) gibi filmler yönetmenin filmografisi içinde bu duruma 

verilebilecek örneklerdir. 

 

“Türkiye’ de herhalde, yapımcılıkla yönetmenliği beraber 

yürütmek çok zor bir şey. Başaran arkadaşımız da zaten, 

sanıyorum ki, çok az olsa gerek. İnsanın yapımcılığı yavaş yavaş 

yönetmenliğini yiyor ve bitiriyor çünkü bizim yaptığımız filmler 

Türkiye sınırları içinde aşağı yukarı oynadığı için, piyasa 

koşullarını ön planda tutarak film yapmak zorunda kalıyoruz. Bu 

yaptığım ticari yönü ağır basan filmler, 60–67 yılına kadar 

geldi.”190  

 

1960’ lı yılların ortalarından itibaren yapımcılığını üstlendiği filmlerin yanı 

sıra senede ortalama dört film yöneten Memduh Ün, farklı tür denemeleri 

                                                 
190 Prof. Sami ŞEKEROĞLU, Türk Sinema Tarihi Belgeselleri, Bölüm 19. 
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gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürmüştür. O yıllarda Devlet Tiyatrosu’ nda 

oynayan Alejandro Casona adlı bir İspanyol yazarın oyunu “Ağaçlar Ayakta 

Ölürler” (1964) i seyretmiş ve bundan bir film yapabileceğini düşünmüştür. Eskiden 

sinemacıların bir otelde kalarak kendilerini izole etmeleri ve senaryo üzerinde 

yoğunlaşmaları sıkça kullanılan bir çalışma stilidir. Memduh Ün de, Safa Önal ve 

Atıf Yılmaz ile birlikte, bu yöntemi kullanarak bu oyundan bir hikâye ve tretman 

çıkarmış ve bu çalışma Safa Önal tarafından senaryolaştırılmıştır. Ancak “And 

Film” adına çektiği bu filmden istediği ticari başarıyı elde edememiştir.  

 

“1950 ile 1970 arasında çekilen filmlerin %90’ ından fazlası 

daima kar etmiştir zaten. Ama bazıları çok fazla, bazıları çok az. Bir 

yerde çok para kazanılan bir iş olunca o işe giren çok insan olur. Bir 

de sinema çok başka türlü faktörlerin kişileri çektiği bir alan. 

Bazıları ben buraya para yatırırım para kazanırım diyor. Bazıları 

da ben buraya para yatırırım paramı da geri alırım, bir de kadın-kız 

var bu işte diyor. Bazıları bu bir sanat dalı, ben bundan para 

kazanırım ve sanatsal da bir iş yaparım diyor. Ben girdiğim zaman 

sade ve sade para kazanmaktı benim düşüncem. Bunu da açık 

olarak söyleyebiliyorum. Sonra tabi bunlar değişiyor.”191 

 

  Aynı yıl Memduh Ün, okuduğu polisiye bir romandan başarılı bir Ayhan Işık 

filmi çekebileceğini düşünmüştür. Ancak “Uğur Film” oyuncunun kendisine 1964 

senesi için ayırdığı tarihleri kullanarak iki film çekmiş ve kontenjanını 

doldurmuştur.  Bu yüzden, Ün hala kontenjanı olan “Be-Ya Film” e giderek, onlarla 

birlikte bu filmi yapmayı teklif etmiştir. “Be-Ya Film” adına Lütfi Akad’ ın 

yönettiği “Üç Tekerlekli Bisiklet” filmi, üzerinden bir buçuk sene geçmesine rağmen 

hala tamamlanamamıştır. Böylece Memduh Ün,  Ayhan Işık’ tan alınan yirmi 

günlük tarihin on altı gününde kendi filmi “Kanun Karşısında” (1964) yı, geri 

kalanında ise Lütfi Akad’ ın izniyle “Üç Tekerlekli Bisiklet” in final sahnesini 

                                                 
191 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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çekmiştir. Bu filmler, Memduh Ün’ ün o yıllardaki hızlı ve pratik çalışma yöntemine 

bir örnek oluşturmaktadırlar.  

 

1965 yılında, bir gazete röportajından yola çıkarak çektiği “Namusum İçin”, 

Memduh Ün’ ün başarılı filmlerinden bir başkasıdır. Bu röportajdan Halit Refiğ bir 

tretman hazırlamış, Kemal Tahir ise filmin senaryosunu yazmıştır. Ardından 

Memduh Ün de bu senaryonun üzerinden giderek kendi diline uygun bir hale 

getirmiştir.  

 

“Ben hayatımda iki tane senaryo yazdım direk olarak. Birisi 

‘Yetim Yavrular’, diğeri ‘Zıkkımın Kökü’. Onun dışında hep 

senaryo yazdırırım, ondan kendim bir senaryo yazarım. Ben bütün 

senaryoları, kim yazarsa yazsın otururum kendim yeniden 

yazarım. Sette de çok senaryo düzeltirim.”192 

 

  “Namusum İçin”, bir tür kan davasını anlatmakta ve öç ile intikam temaları 

filmin ana çatısını oluşturmaktadır. Film, Antalya Film Festivali’ nde ‘En İyi 

Yönetmen’ ödülünü almıştır. Bundan sonraki yıllarda Ün, yaptığı işlerde büyük 

oranda yakaladığı ticari başarı sayesinde senede altı tane film yapacak hale 

gelmiştir. Bu sayı kendi firmasının haricinde başka firmalardan gelen teklifler 

sonucunda çekilen filmleri de kapsamaktadır. Sermayenin kendisinde olmaması 

sonucunda işletmecilere ve onlardan gelen taleplere bağımlı olan Ün,  bu çarkın 

içinde her zaman dilediği filmleri çekememesine rağmen, Türk sinemasında uzun 

yıllar boyunca sürdürdüğü başarısının nedenini şu sözlerle açıklamıştır;   

 

“Bütün filmlerimi sanatsal bir içerikle yapmayı zaman 

zaman düşünüyordum, zaman zaman da piyasanın koşullarını 

düşünerek filmler yapmaya çalışıyordum. Ama her zaman 

yaptığım iş neyi gerektiriyorsa onu tam olarak yaptım. Ticari 

getirisi olsun diye çektiğim filmleri de baştan sağma yapmadım. 

                                                 
192 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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Her zaman daha az kazandım ama hep sağlam durdum. Çünkü 

filmlerin hakkını sonuna kadar verdim. Yani kötü oyuncu 

kullanıp, kötü laboratuara verip, kötü seslendirme yapıp bir filmi 

çekmedim.”193  

 

1970’ ların sonlarında, önce televizyonun yaygınlaşması sonra da video 

pazarının ortaya çıkması ile sinema büyük bir düşüşe geçmiştir. Bu yüzden, birçok 

yapımcı kar edemeyip işlerini tasfiye etmek zorunda kalmışlardır. Önceleri 

filmlerinin video haklarını satan Memduh Ün, 1970’ lerin başında renkli filme 

geçişle yeni bir hareket yaşamıştır. Bu yıllarda yapımcılığını üstlendiği “Köroğlu” 

(1968), “Boş Beşik” (1969), “Kerem ile Aslı” (1971) ve Cüneyt Arkın ile çektiği 

“Savulun Battal Gazi Geliyor” (1973) ile “Battal Gazi’ nin Oğlu” (1974) ticari 

başarı sağlamış filmlerdir.  

 

Memduh Ün, 1960’ lı yılların başında Prof. Sami Şekeroğlu’ nun kurduğu 

ülkemizin ilk film arşivi olan Türk Film Arşivi’ ne filmlerinin kültürel kullanım 

haklarını ile orijinal negatiflerinin mülkiyetlerini sonsuza kadar bağışlamıştır.  

 

“O yıllarda Sami Şekeroğlu sürekli olarak filmleri kurduğu 

arşive götürüp orada koruma altına almak için ısrar ediyordu. 

Firmamın 150 civarında filmi vardı. Eğer film arşivi olmasaydı bu 

kadar filmi nerede saklardım bilemiyorum. Belki de bazılarını hiç 

işe yaramaz diye imha bile edebilirdim. Çünkü o sıralarda 

televizyon, video gibi araçları düşünemediğimiz için filmlerin ana 

malzemesi olan negatifler önemli gelmiyordu bize. Ben, bugün 

rahat bir yaşam sürüyorsam bunu Prof. Sami Şekeroğlu’ na 

borçluyum. Teşekkürler Şekeroğlu, çok teşekkürler.”194 

 

Gerek yönetmen gerekse yapımcı olarak Türk Sinemasına birçok sinemacı 

yetiştiren Memduh Ün, 1994 yılından beri Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
                                                 
193 Memduh Ün ile 18 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
194 Memduh ÜN, Prof. Sami Şekeroğlu ve Türk Sinemasındaki Yeri.  
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Fakültesi Sinema-TV Bölümü’ nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Yönetmen olarak son çektiği “Sinema Bir Mucizedir” (2005) adlı filmde çalıştığı 

ekibin büyük bir çoğunluğunu öğrencileri oluşturmuştur.  
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IV.7)  DUYGU SAĞIROĞLU: 

 

Ali Duygu Sağıroğlu, 1932’ de Trabzon’ da doğmuştur. Galatasaray Lisesi’ 

ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ nde eğitim 

görmüştür. Eğitimini sürdürürken, 1956’ da Küçük Sahne’ nin dekorlarını yapmaya 

ve grafiker olarak çalışmaya başlamıştır. Sinema alanındaki ilk çalışması Atıf 

Yılmaz’ ın yönettiği “Karacaoğlan’ ın Kara Sevdası” (1959) filminde yaptığı 

asistanlıktır. Atıf Yılmaz, Duygu Sağıroğlu ile ilk tanışmasını anılarında şu sözlerle 

anlatmaktadır; 

 

“O günlerden birinde (1959) Küçük Sahne’ de ‘Benimle 

Oynar mısınız?’ adlı bir oyuna gitmiştim. Oyun değil ama dekor 

beni çok etkilemişti. Kimin yaptığını sordum. Duygu Sağıroğlu’ 

ymuş. […] Duygu’ ya tiyatrodaki dekorunu, dekor anlayışını çok 

beğendiğimi, Karacaoğlan’ ın hayatıyla ilgili bir filme başlamak 

üzere olduğumu ve filmin sanat yönetmenliğini, dekoratörlüğünü 

onun yapmasını istediğimi söyledim. Heyecanlanmıştı. Teşekkür 

etti ve hiçbir açıklama yapmadan üç gün mühlet istedi. Çok 

sonraları bu mühlet isteğinin nedenini öğrendim. Duygu o 

sıralarda Teknik Üniversite’ yi bitirmek üzere. Sınavları var, proje 

hazırlaması gerek. O iki üç gün bütün hayatını belirleyecek. 

Mimarlık mı, sinema mı? Ve Duygu, iki gün sonra gelip işi kabul 

ettiğini söyledi. Mimarlıktan vazgeçmiş, sinemacılığı seçmişti. 

Duygu’ nun peşine düşmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimi, 

çekimler başlayınca daha iyi anlayacaktım. Bir sürü yokluk içinde, 

neredeyse mucizeler yaratan olağanüstü bir insanla 

karşılaşacaktım.”195  

 

                                                 
195 Atıf YILMAZ, Bir Sinemacının Anıları, 131. 
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Bu ilk tecrübesinin ardından “Kırık Çanaklar” (1960), “Ölüm Perdesi” 

(1960), “Mahallenin Sevgilisi” (1960), “Keşanlı Ali Destanı” (1964) ve daha birçok 

filmde dekor tasarımı ve sanat yönetmenliği yapmıştır. Duygu Sağıroğlu, o dönemde 

henüz yönetmenlik yapmamış olmasına rağmen, sanat yönetmenliği yaptığı sıralarda 

görüntü yönetmenlerine asistanlık yaparak deneyimlerini geliştirmiştir. Bu 

çalışmaları esnasında, zaman zaman yönetmenler sette olmadığında, dramatik 

yapıya birincil etkisi olmayacak küçük planları çekme fırsatı da yakalamıştır. 

Kısacası sinema ile yaşayan, ondan beslenen ve kendini bu alanda geliştirme arzusu 

içinde olan Sağıroğlu’ nun hayatında bir başka önemli dönüm noktası da bu sıralarda 

meydana gelmiştir. ‘Rockefeller Foundation’ tarafından kendisine verilen bir burs 

sayesinde Sağıroğlu, 1963–1964 yıllarında Dünya’ yı gezerek opera ve tiyatro 

konusunda görgüsünü ve bilgisini arttırma şansı elde etmiştir. Bu gezinin, sinemayla 

çok ilgilendiği bir döneme rastlaması dolayısıyla, Sağıroğlu gittiği tiyatro ve opera 

başkentlerinde aynı zamanda sinema ile ilgili araştırmalar da yapmıştır. Türkiye’ de 

Amerikan sineması haricinde yabancı filmlerin ve eski klasiklerin seyredilmesinin 

nerdeyse imkânsız olduğu bir dönemde, Duygu Sağıroğlu bu ülkelerde sinema ile 

ilgilenen insanlar ile tanışması sayesinde film setlerine, sinemateklere, sinemacıların 

takıldığı mekânlara gitme imkânını elde etmiştir. Duygu Sağıroğlu, bu gezisi 

sonucunda edindiği gözlemleri şu sözlerle anlatmıştır; 

 

“Ben buraya döndüğüm zaman tabi tamamıyla doluydum 

sinemayla. Cesur bir adım atmak istemiştim bir kere. Gezi içinde 

gördüğüm dünyadaki yeni sinemanın cesareti, pervasızlığı ve de 

genel dönen çarkların dışında bir şey yapmak, özellikle kimsenin 

çok dikkat etmediği bir sosyal kesime dikkat çekmek, başka tür bir 

yaşamı değerlendirmek gibi evrensel doğrular beni zaten Türkiye’ 

de de etkiliyordu ama orada büsbütün açığa çıktı. Oralarda 

uluslararası, üst düzey, evrensel nitelikte sanatçıların arasında 

birisi olabilmek için kendin olmaktan başka elinde başka hiçbir 

marifetin yok. Seni merak ediyorlar onlar. Sen niçin sinema 

yaparsın, sen filmini kime adarsın. Bunu yaşayınca, Türkiye’ ye 
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dönüp herhangi bir filmin benzerini yapamazdım. Benim içimdeki 

asıl sıkıntının filmini yapmak zorundaydım.”196 

 

İstanbul’ a döndüğünde bir süre İstanbul operasında baş dekoratör olarak 

çalışmış, kısa bir süre sonra da sinemadaki ilk yönetmenlik projesinin hazırlıklarına 

başlamıştır. ‘İtalyan Yeni Gerçekçi’  akımının etkisi altında çekilen filmlerin, alt 

sosyal sınıfın sorunlarını, işçilerin, ezilenlerin dünyasını anlatan konular işlemesi 

tüm dünyada dalgalanmalara yol açarken, Türk sinemasında da etkilerini 

göstermiştir. O dönemin Türk sinemasının belli başlı filmlerinde bu akımdan etkiler 

görmek mümkündür. Bu değişimler ile paralel giden düşünceler içerisinde olan 

Duygu Sağıroğlu, herhangi bir roman veya hikâyeden yola çıkmak yerine, kendi 

hayat gözlemlerine bağlı kalarak ve dışa vurmak istediği duygu ve düşüncelerinden 

hareketle özgün bir senaryo yazmıştır. 1965’ de çektiği ilk filmi “Bitmeyen Yol” un 

çıkış noktasını şu sözlerle anlatmaktadır; 

 

“Ressam Balaban’ ın bir yağlı boya tablosu vardı. Bu 

resimde iki tane hırpani köylü, sırtlarında yorganları bir garda 

korkunç şaşkın, ezik bakarlar. Bu resim beni çok etkilerdi. Zaten 

benim filmin galasının davetiyesi de o fotoğrafın üzerine 

basılmıştır. O zaman İstanbul’ a yoğun göç oluyor. Kara tren 

dediğimiz bir tren var, İstanbul’ a otobüs ile falan gelinmiyor, 

yollar çünkü çok bozuk. Harp bitmiş Türkiye’ nin parası yok, 

sanayisi yok, ekonomisi felaket. Savaşa katılmadık ama savaşın 

bütün getirdiği sıkıntıları yaşadık. O yorganlarıyla kente gelen 

insanlar, sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi duran bu perişan 

insanlar, kente yavaş yavaş sokuluyorlardı. Ve bu da insan olarak 

benim çok kanıma dokunuyordu. İnsan olmanın onuru ile 

hemcinslerinin aşağılık duruma düşmesini taşıyamıyorsun. Bunlar 

bana çok yakın geliyordu. Ve filmimde bunları ben zaten birebir 

kullandım. Onun için hiç kimsenin, ‘ben İstanbulluyum, sen yeni 

                                                 
196 Duygu Sağıroğlu ile 15 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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geldin’ demeye hakkı yok. Yani sen benden üç gün evvel gelmiş 

oluyorsun yahut baban beş gün evvel gelmiş oluyor. Ama o yüzden 

sen bir üstünlük taslayamazsın. Aklın üstünlüğü, zekânın 

üstünlüğü, daha yaratıcı olmanın verdiği üstünlük tamam, ama 

yoksa durduk yerde sadece İstanbul’ a beş gün evvel geldi diye 

insanlar hiçbir şey olmaz. Bunu temel yaptım ben. Yapabildiğim 

kadar.” 197 

 

 Filme başlamadan önce senaryonun sansür kuruluna yollanmış ve onay almış 

olmasına rağmen, “Bitmeyen Yol” Saray Sineması’ nda yapılan galanın ardından 

çıkan tepkiler sonucunda iki yıl sansüre uğramış ve ancak bazı sahneleri kesilerek 

gösterilebilmiştir. Yönetmen kostümleri kendisi yapmak veya asistanına (Metin 

Deniz) yaptırmak yerine, filmin gerçekliğini korumak adına Anadolu’ dan yeni 

gelmiş işçilerin elbiselerini satın almıştır. Ancak, birebir gerçekliği korumak için 

yapılan bu çalışma, filmin gösteriminden sonra sansüre takılmasına neden olacak bir 

unsur haline gelmiştir. Yönetmen ise oyuncuları olduğundan daha hırpani ve fakir 

gösterdiği öne sürülen kostümlerin durumlarının aslında daha kötü olduğunu, ancak 

oyuncuların bitlenmesi üzerine temizletildiğini belirtmiştir. Filmin sansürle ilgili 

takıldığı bir diğer nokta ise Ayfer Feray ve Fikret Hakan arasındaki geçen bir 

sahnedir. Köyden kente göç edenler arasında kendi kültürlerini kente getirenler 

kadar burada yaşayan insanlara özenenler de bulunmaktadır. Ayfer Feray’ in 

canlandırdığı Fatma karakteri filmde bu kesimi yansıtmaktayken, Fikret Hakan’ ın 

karakteri Ahmet ise zıt kutbu temsil etmektedir. Ahmet, bu konudaki karşıt 

görüşlerini Fatma’ nın makyaj yaptığı ve süslendiği bir sahnede, ona ‘boyalı bardağa 

dönmüşsün’ sözleriyle belirtmiştir. Ahmet bu sözleriyle Fatma’ yı, o dönemde köy 

bakkallarında bulunan ve mavi, kırmızı, yeşil boyalarla yapılan süslü cam bardaklara 

benzeterek aşağılamaktadır. Film, bu sahne ile toplumun alt katmanlarında süse ve 

süslenmeye karşı yapılan hafiflik muamelesini yansıtmaktadır. Ancak, sansür kurulu 

bu diyaloğu, şehirli insanları aşağıladığı gerekçesiyle çıkarmıştır.198 Filmin bu gibi 

                                                 
197 Duygu Sağıroğlu ile 15 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
198 Duygu Sağıroğlu ile 15 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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nedenlerle iki yıl yasaklı kalmasının ardından gösterime girmesini ve devamında 

yaşanan süreci Duygu Sağıroğlu şu sözlerle açıklamıştır;    

 

  “İki sene sonra biraz daha yumuşadı Türkiye. 

Tartışmaların sonucu, komünistler geliyor dehşeti kalkınca, biraz 

daha iyi niyet gösterildi. Sonra çıktı ama çıktığı zaman artık o etkisi 

kalmıyor. Filmler, yapıldıkları zamanların dışa vurumudur bir çeşit, 

güncel yaşarlar tuhaf bir şekilde. İki senede bir film için uzun bir 

zamandır. Bu tabi ticari şansını da etkiledi. Aman hemen ertesi günü 

benim işim oldu. Çünkü sinema varsa sinemacı ona teslim olur, 

çünkü bilir. Anlattığı şey elbette önemlidir ama nasıl anlattığı, 

anlatıp anlatamadığı çok önemlidir sinemacılar için. Her şey vardır 

anlatılacak ama seyircilere geçemiyorsa... Zaten birebir tarif 

edilebilse herkese öğretirsin, salondaki insanlarla iletişimi 

kurabilmekten bahsediyorum. Herkes bu iletişimi kuramaz. Ben 

garip bir biçimde yaptım ve daha ötekinin çalkantıları bitmeden 

başladım hemen.” 199 

 

“Bitmeyen Yol”, Ahmet’ in İstanbul’ a gelerek kendi köyünden olan ve kentin 

gecekondu bölgelerinden birinde iki kızıyla yaşayan Güllü’ nün evine yerleşmesi 

sonrasında yaşananlar etrafında şekillenir. Güllü’ nün iki kızından biri olan Fatma, 

zengin bir muhitte hizmetçi olarak çalışır ve hanımını kıskanır. Öbür kızı ise, bir 

dokuma fabrikasında çalışan güzel ve saf Cemile’ dir. Her iki kadın da Ahmet’ e 

âşık olurlar. Film, kırsal kesimden büyük kente göç eden insanların yaşam 

kavgalarını gerçekçi bir şekilde yansıtmıştır. Anadolu’ dan büyük umutlarla 

İstanbul’ a gelen bu insanlar, gecekondu mahallelerinin yoksulluğu ile yüzleşmişler, 

işsizlik ve geçim sıkıntısı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Az bir para 

karşılığı çalışmayı kabullenmiş insanların kendilerini götürecek kamyonun 

gelmesini bekledikleri ve kamyon en sonunda geldiğinde ise kamyona binebilmek 

için birbirleriyle kavga ettikleri sahne gibi çarpıcı bölümlerin bulunduğu “Bitmeyen 

                                                 
199 Duygu Sağıroğlu ile 15 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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Yol”, göç eden insanların dramını, yaşam mücadelelerini yalın bir dille 

belgelemiştir. Sinemaya geçme sebebini sinemanın diğer sanatlara oranla daha geniş 

ve zengin olan anlatım özelliklerine bağlayan Duygu Sağıroğlu, “Bitmeyen Yol” 

filminde sinemanın bu engin imkânlarından yararlanarak anlatmak istediklerini 

yansıtmıştır. 

 

“Memleketimin insan gerçeklerine kendi merceklerimden, 

duyarlı bir açı ile bakmak istedim. Çağıma ve memleketime karşı 

sorumluluklarımı yüklenerek, yeterince sinema biçiminde basit 

sade bir iş yapmağa uğraştım.”200  

 

Duygu Sağıroğlu, “Bitmeyen Yol” ile yaptığı çıkışını Yılmaz Güney’ in 

oynadığı “Ben Öldükçe Yaşarım” (1965) ile sürdürmüştür. Sağıroğlu’ na, ilk 

filminin sansüre takılmasına rağmen kültür ve sanat çevrelerinde büyük beğeni 

görmesinin ardından, Yılmaz Güney’ in aracılığı ile “Efe Film” tarafından 

yönetmenlik teklifi gelmiştir. O dönemdeki yıldız oyuncular bir yıl içindeki çalışma 

sürelerini ortalama bir aylık dönemlere bölmektedirler. Bazı filmler daha kısa 

zamanlarda da bitebilmekteyken, bir oyuncunun bir filme ayırdığı azami süre bir ayı 

geçmemektedir. Prodüktörler ise Anadolu’ daki işletmelerden görmedikleri bir film 

adına avans alabilmek için bir takım güvenceler vermek zorundadırlar. Bunlar 

seçilen yönetmenin ticari itibarı olduğu kadar, filmde oynayan oyuncunun yıldız 

kategorisinde olması ile de doğrudan alakalıdır. Bununla birlikte, yıldız oyuncuların 

da birtakım koşulları vardır. Aldıkları ücretin miktarına ek olarak, oyuncular 

kendilerini koruma altına almak için senaryoyu kimin yazdığı, filmin kimin 

tarafından çekileceği ve varsa diğer başrol oyuncuların kimler olduğuna da 

bakmaktadırlar. “Ben Öldükçe Yaşarım” filmi de o dönemde sıkça rastlanan bu 

yöntemlere bir örnektir. O yılların ünlü terzisi Mualla Hanım (Efes Film) film 

yapımcılığına girme isteğiyle arkadaşı Yılmaz Güney’ e teklif götürmüştür. Yılmaz 

Güney ise senaryo yazarı ve yönetmen olarak Duygu Sağıroğlu ile çalışmak ön 

koşulunu koymuştur. Sağıroğlu başrol oyuncusu için başladığı ısmarlama senaryo 

                                                 
200 SİNEMA 65, Duygu Sağıroğlu ile ‘Bitmeyen Yol’ Üzerine Bir Konuşma’, 25. 
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yazım sürecinde, Yılmaz ’ın genelde oynadığı serüven ve vurdulu-kırdılı türlerden 

farklı filmler yapmak isteğine uygun bir çalışma içine girmiştir. Çünkü bu tür 

filmlerin kadın seyircisi yoktur ve bu sebeple maddi getirisi de kısıtlı olmaktadır. 

Asıl büyük ticari getiriyi, Türkiye’ nin ana sosyal yapısını oluşturan aileler 

sağlamaktadır. Bu sebepten, en güvenilir yol, iki çeşit seyirciye de hitap edecek 

filmler yapmaktır. Böylelikle, kadınlara hitap eden melodram ve aşk türü ile erkek 

seyircinin tercihi olan serüven türünün birlikte kullanılması yoluyla bütün aile 

birlikte sinemaya çekilebilmektedir.  

 

“Yılmaz’ la sorunlarımız var müşterek, dünyaya o günlerde 

özellikle, sosyal konularda bakış açılarımız aynı. Yönetmenler 

ellerindeki değerli bir madenden çok korkarlar. Örneğin, sana 

altın verdiler yüzük yap diye. Yontuyorsun, yontuyorsun altın 

kalmıyor. Böyle kuyumculuk olur mu? Sana o altını verdiler, sen 

onu çok değerli bir şey haline getireceksin. Yönetmenlik de budur.  

Al sen en önemli, en müthiş oyuncuları kendine göre abuk sabuk 

bir şeyler yap, kapıdan içeri kimse girmesin. Bu utanç verici bir 

şey benim için. O yüzden Yılmaz’ a uygun bir hikâye 

anlatmalıydım, Yılmaz’ ın kabadayılık tarafı var ama Yılmaz’ ı 

ben tanıdığım için de biliyorum. Onun altında olağanüstü duygulu 

bir adam yatıyor. Şimdi öyle bir adamı kabadayı yapmak, ama 

onuru var, ama gururu var, ama yükselemiyor, ama alçalamıyor, 

en güzel şeyleri istiyor yapamayınca utanıyor. Annesine kente 

gidip de rezil oldum, aç kaldım diyemiyor. Annesine yalan 

söylüyor. Hikâye kendiliğinden çıkıyor. E, bu adam âşık olacak, 

kime âşık olacak? Kendi gibi biri olması lazım. İşte çıktı hikâye, 

Yılmaz’ a yaptığımız hikâye bu.” 201 

 

                                                 
201 Duygu Sağıroğlu ile 15 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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Duygu Sağıroğlu’ nun radyoda duyduğu bir şiirin dizesinden ismini alan202 

“Ben Öldükçe Yaşarım”, ilk filminde olduğu gibi köyden kente göç olgusunu 

irdelemiştir. Yönetmen, maddi sıkıntılar ve işsizlik sorunları içinde boğulan 

insanların ayakta kalabilme çabalarını, umutlarını toplumsal bir yapıya oturtarak 

gerçekçi bir dille anlatmıştır. Ahmet (Yılmaz Güney), büyük kente göç ederek 

yaşam mücadelesi veren namuslu bir gençtir ancak kentin bozuk düzenine kendini 

kaptırmaktan kurtulamaz. Yılmaz Güney, oyunculuk kariyerinde canlandırdığı 

tiplemelerle ilgili görüşlerini söylerken, filmdeki Ahmet karakterini de genel 

hatlarıyla çizmektedir;  

 

“Yaptığım filmlerde yarattığım tip, aşağı yukarı ezilmiş bir 

adamdır. Durmadan kaçar. Ekmeğinin derdindedir. Kendi 

işindedir. Birtakım olaylar oluyor, o karışmak istemez. Fakat hep 

mecbur edilir. Bu kaçan, kovalanan adam bir yerde isyan eder, 

patlar, ortaya atılır, vurur kırar. Fakat sonunda hep yeniktir.”203  

 

Duygu Sağıroğlu, “Ben Öldükçe Yaşarım” ın ardından Yılmaz Güney ile bir 

film projesi daha tasarlamıştır. “Dadaş Film” için çekilecek olan filmin adı 

“Yanaşma” dır. Senaryoyu yazan Sağıroğlu, filmin tematiğini John Ford’ un 

“Liberty Valance’ ı Kim Öldürdü? / Kahramanın Sonu” (1962 / “The Man Who Shot 

Liberty Valance”) filmine dayandırmıştır. Vahşi Batı’ da silahla kurulan sosyal 

düzenin artık hukuk yoluyla düzenlenmeye başlamasını gösteren bir dönemin 

kırılma noktasından yola çıkarak onu Türkiye’ ye uyarlayan bir senaryo yazmıştır. 

Yılmaz Güney, “Ben Öldükçe Yaşarım” ın ardından ikinci değişim filmini Lütfi 

Akad’ ın “Hudutların Kanunu” ile yapmıştır. Sağıroğlu, Urfa’ da çekimleri süren 

Akad’ ın filmi biter bitmez kendi filmine başlayabilmek için çekim mekânını Urfa’ 

ya oturtmuştur ve oradaki film ekibinden kişileri ile kendi filminde çalışmaları için 

anlaşmıştır. Kadın oyuncu olarak da Yılmaz Güney’ in o zamanki eşi Nebahat 

Çehre’ nin oynamasına karar vermiştir. Ancak filme, Yılmaz Güney’ in hapse 

                                                 
202 Agâh ÖZGÜÇ, Arkadaşım Yılmaz Güney, 3. 
203 Mehmet ERGÜN, Bir Sinemacı ve Anlatıcı olarak Yılmaz Güney, 188. 
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girmesiyle başlanamamıştır ve proje yarım kalmıştır. “Yanaşma” filmi 

çekilemeyince İstanbul’ a geri dönen Duygu Sağıroğlu, “Efes Film” ile yeni bir film 

yapmak için anlaşmıştır. Bu yıllar, Türkiye’ de bir sürü düşünürün, sosyologun, 

tarihçinin Türkiye’ nin sorunlarını merak edip sorgulamaya başladığı yıllardır. 

‘Ulusal Sinema’ meselesi de bu dönemde gündeme gelen tartışma konularından biri 

olmuştur. Bu meselenin savunucularından olan Duygu Sağıroğlu, bu yıllarda 

yaşanan oluşumları şu sözlerle özetlemiştir;   

 

“Bu insanlar bakıyor, biz kimiz, neyiz, bu devrimler nedir, 

bu devrimler ile biz batılılaşıyoruz ama bu batılılaşmanın boyutları 

ne olmalı? O dönemlerde yerli bir şey yoktur deniyor. Bir yandan 

sinemacı olarak kendi kimliğini sorgulamaya başlıyorsun. O 

zaman başka sorgulayanlar da olduğunu görüyorsun. Onlarla 

birlikte bu sorguları açık seçik sonuçlara erdirmek istiyorsun. 

Yanlış, doğru, somutlaşmış bir çözüm olmadığı için el yordamıyla 

yapıyorsun bütün bunları. İnsanın kendi ülkesini, kendi insanını, 

kendi dilini merak ettiği zaman başvuracağı kaynak yok. Türk 

sinemacısıyla Türk sosyologunun sorunları yan yana geliyor. Hem 

sosyolog olmak zorundasın, hem tarihçi, hem araştırmacı, ne için? 

Sinema yapmak için. Kendi toplumumuzu bilmiyoruz. Kendi 

toplumumuza bakmak için batı yöntembilimlerini kullanıyoruz. 

Zaten batıdan geldiği için bütün bilimlerin kökü, yöntemler de 

oradan geliyor ve çoğu kez çözümler de oradan geliyor. Bu sorun 

hepimizin sorunu ama kimse bundan dertlenmiyor. Bunların 

içinde yaşarken sinemamızın bizim olması, bizim kendi 

dünyamızdan gelmesi düşüncesine kapıldığımızda ‘Ulusal Sinema’ 

düşüncesi ortaya çıkıyor.” 204 

 

Bu düşüncelerin ışığında yeni filminin senaryosunu yazmaya başlayan 

Sağıroğlu, üçüncü filmi olan “Nuh’ un Gemisi” ni 1966’ da çekmiştir. Bu filmle 
                                                 
204 Duygu Sağıroğlu ile 15 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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başarısızlığa uğrayan Sağıroğlu bunun kariyerinde yarattığı etkileri şu sözlerle 

anlatmıştır;   

 

“Üçüncü filmim, çok kendime güveniyorum, çok da süksem 

var, başarılı işler yapmışım, ne istersem yaparım diye düşünüyorum. 

Yaptım. Balığı kavağa çıkardım. Maalesef hiç iş yapmamış olduğu 

için çok parlak bir kariyeri bitirdi. Hata yaptın mı kim olursan ol 

affetmiyor. Çok dramatik bir konu seçtim ve bu hikâye hiçbir 

yerden alınmış değildir, orijinaldir. Ama bütün Yeşilçam’ ın 

filmlerinin hikâyesidir. Dolayısıyla ulusal bir hikâyedir. Ama film 

yok ortada tabi. Bir daha toparlanamadım. Öyle bir travmayı, 

darbeyi bir daha yaşamamak için ne yaptım? ‘Ben de piyasa filmi 

çekerim. Çekerim, hem de filme iş de yaptırırım’ dedim. Yaptırdım 

da. Ama ondan sonra ben artık istediğim filmleri yapamadım.”205 

 

Duygu Sağıroğlu, bundan sonra çektiği filmlerin birçoğunun senaryosunu 

yazsa da, hiçbir zaman yaratıcılık alanındaki eski özgürlüğüne kavuşamamıştır. 

Senaryolarının kökünde her zaman çalıştığı prodüktörlerin isteklerinin yarattığı 

yönelimler ve kısıtlamalar olmuştur. Televizyonun çok yaygınlaşmadığı bu 

dönemde, radyo piyesleri halk tarafından, büyük rağbet görmektedir. Behçet 

Necatıgil, Namık Kemal’ in “Vatan Yahut Silistire” oyununu radyo için piyes haline 

getirmiştir. Ağdalı bir dili olduğu için kolay takip edilebilen bir oyun olmayan 

“Vatan Yahut Silistire”, Behçet Necatigil’ in Cumhuriyet Türkçesi ile yalın ve 

anlaşılır bir hale gelmiştir. O dönemde işsiz olduğu için evde oturan Sağıroğlu da bu 

oyunu dinleyip etkilenenler arasındadır. Böylece, bu piyesten yola çıkarak yazdığı 

senaryoda ulusal kaynaklara yönelmiştir. Tanzimat sonrası Osmanlı halkının 

batılılaşması ve bağımsız olması için mücadele veren Namık Kemal’ in yaşamının 

anlatıldığı “Vatan ve Namık Kemal”  (1969) filminde, Namık Kemal’ in yakın 

arkadaşları Ahmet Mithat Efendi ve Ebüzziye Tevfik ile beraber sürgüne 

gönderilme öyküsü anlatılmaktadır. Ancak, bütünüyle kendi dünyasını 

                                                 
205 Duygu Sağıroğlu ile 15 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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yansıtamadığı bu çalışmada, daha önce Sami Ayanoğlu tarafından uyarlanan 

filmden bazı sahneler yer almış ve prodüktörü Memduh Ün tarafından değişiklikler 

yapılmıştır. Buna rağmen metinde “Ulusal Sinema” anlayışını kısmen de olsa 

yansıtabilen yönetmen, filmde görüşlerini tarihsel bir plana oturtarak seyirciye 

sunmuştur. Duygu Sağıroğlu, “Ulusal Sinema Dergisi” nin ikinci sayısında ‘Ulusal 

Sinema’ hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle açıklamaktadır; 

 

  “Türk sinemacısı neden, batılı ustaların dayandıkları 

temellere dayanamadıklarından dolayı değersiz sayılan, koskoca 

bir görüntü hazinesinden vazgeçip, batı sinemacısı gibi, batı 

kaynaklarından medet umsun? […] Evet Türk sinemacısı kendi 

özkök ve kaynaklarından faydalanacaktır. Bunu bugünkü koşullar 

altında, gücünün yettiği, becerebildiği kadar yapacaktır. Türk 

sinemacısı bu ismi hak edebilmek için Türkçe duyup, düşünüp, 

Türkçe anlatmak zorundadır.”206  

 

Bu çalışmasının ardından çektiği filmlerde, Duygu Sağıroğlu sinemada 

çalışabilmenin getirdiği zorunluluklar doğrultusunda ticari kaygılar güden tür 

denemelerine girişmek zorunda kalmıştır: “Kanlı Mezar” (1966), “Sonu Olmayan 

Yol” (1967), “Her Zaman Kalbimdesin” (1967), “Yanık Kalpler” (1967), “Ya Sev 

Ya Öldür” (1967), “Seni Affedemem” (1967), “Kuduz Recep/Aslan Arkadaşım” 

(1967), “Meçhul Kadın” (1970), “Namus” (1972). Duygu Sağıroğlu, yönetmenlik 

kariyerinin bu son yılları ile ilgili olarak şu yorumu yapmıştır;  

 

“Ne çileli iştir sinemacılık. Piyasa filmleri yaptım. Ama 

bazılarını severim. ‘Namus’ u, ‘Meçhul Kadın’ ı severim mesela. 

Ben aslında bütün filmlerimi severim. Onlar benim çocuklarım. 

Sağdan soldan peyda edilmiş olsalar da gene benim çocuklarım, 

değil mi? Daha sonra artık dayanamadım ve sinemayı bıraktım. 

Boğuluyordum artık gerçekten. Aman batmasın, aman yetişsin 

                                                 
206 Duygu SAĞIROĞLU, Görüntü Hazinesi, Türk Film Arşivi Yayını.  
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derken ben sıkıldım artık. Baktım ki ben yokum artık. Benim 

kişiliğim yok. Nereden çıktım nereye geldim. Beni isyan ettiren şey, 

şimdi para kazanmak için yaptı diyorlar. Ben sinema yapmak için 

kazanacağım paraları kazanamadım. Ama ben bütün filmlerime 

sahip çıkıyorum. Ben onları da yaparak Türk sinemasına bir tarih 

bırakıyorum.”207  

 

Yirmiye yakın film yöneten Duygu Sağıroğlu, 1979 yılında Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi Sinema-TV Enstitüsü' nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya 

başlamıştır. 1990’ lı yıllardan itibaren profesyonel çalışmalarını dekor konusunda 

yoğunlaştıran Duygu Sağıroğlu, 1990–1997 yılları arasında "Derin Bir Soluk Al", 

"Bir Delinin Hatıra Defteri", "İnsanlarım", “Çöplük”, “İçimdeki Çığlık”, “Hysteria”, 

“Abelard et Heloise”, “Oyun Karıştı” adlı oyunlara yaptığı dekorlarla “En İyi 

Dekor” ödülleri kazanmıştır. 1998–1999 döneminde “Yalınayak Sokrates”, “Martı”, 

“Molly S.”, “Zafer Madalyası”, 1999–2000 döneminde ise İstanbul Devlet Operası’ 

na “Hoffman’ ın Masalları” için sahne düzenlemesi ve dekor çalışmaları yapmıştır. 

2000 yılında İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından takdim edilen “Muhsin 

Ertuğrul Emek Ödülü” nü almıştır. Duygu Sağıroğlu, halen MSÜ GSF Sinema-TV 

Bölümü' ndeki eğitim-öğretim görevini sürdürerek sinema alanındaki bilgi ve 

deneyimlerini öğrencilerine aktarmaya devam etmektedir. 

                                                 
207 Duygu Sağıroğlu ile 15 Aralık 2006 tarihinde yapılan görüşme notlarından. 
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SONUÇ 
 

Sinema, içinde bulunduğu toplumun geçirdiği evreleri, bünyesinde 

barındırdığı toplumsal birimleri yansıtan, teknoloji ile birlikte gelişen bir sanatlar 

bütünüdür. 1950–1970 arası Türkiye’ deki toplumsal, ekonomik, politik değişimlerin 

Türk sinemasına olan etkilerini ele alan bu çalışma, gelişim süreci içerisinde Türk 

sinemasının üretim şeklini belirleyen ve Türk sinemasının kimliğinin oluşmasını 

sağlayan etkenler incelenmiştir.   

 

Türk sineması geleneğini 1950–1970 döneminde oluşturmuştur. Türkiye’ de 

sinema başlangıcından itibaren devlet desteği, büyük sermayeler ve şirketler olmadan 

kendi içinde var olarak, kişisel çabalar sonucunda gelişmiştir. Bu gelişimin 

oluşmasını sağlayan temel sebep Türk sinemasının seyirci ile kurduğu bağdır. 1950–

1970 dönemi Türk sinemasının seyirci ile arasında kurduğu ilişkinin en yoğun 

olduğu dönemdir. Anlaşılır konular, sade ve ekonomik anlatım ve seyircinin kendini 

özdeşleştirebileceği karakterle ve tipler, onu halka en yakın duran sanat konumuna 

getirmiştir. Böylece, yapısı gereği büyük kitlelere ulaşabilme özelliğine sahip olan 

sinema, ülkemizde her türlü destekten mahrum kalmasına rağmen, bu günümüzde bir 

Türk sineması geleneğinden bahsedebilmemizi mümkün kılmıştır.  

 

Filmlerde anlatılan bir aşk hikâyesi olsa bile içinde geçtiği mekânlar, 

karakterler, bu karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadığımız çevrenin bir 

yansıması niteliğindedir. Seyircinin Türk filmlerine gösterdiği ilginin sebebi, bir 

anlamda beyaz perdede seyrettikleri bu modern masallarda kendi yaşamlarını 

görüyor olmalarıdır. Bunlara bağlı olarak, film yapım sayısı artmış ve Türk sineması 

yabancı filmler karşısında seyircinin tercih ettiği bir olgu olmuştur.  

 

Ekonomide yaşanan istikrarsızlıklar, sansür, devlet desteğinin olmaması gibi 

etkenler başlangıcından itibaren Türk sinemasını olumsuz olarak etkilese bile, Türk 

sineması bu koşullar içerisinde kendisine başka çıkış yolları bulmuştur. Gerek 

bilinçli girişimler gerekse koşullar doğrultusunda oluşan kendine has üretim şekli 

sayesinde, ortalama 200’ lere varan film sayısı ile bir sinema endüstrisi oluşmaya 
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başlamıştır. Bu dönemde yönetmenler dönemin sosyal, kültürel, politik ve toplumsal 

olgularından etkilenmiş ve bu konuların sinemada anlatılması için çaba 

harcamışlardır. Türk sineması hakkında çeşitli kavramların öne sürülmesiyle çok 

sesli bir tartışma ortamı oluşmuş, sinema anlatımının özellikleriyle ilgili çalışmalar 

yapılmıştır.  

Türk sinemasının ‘altın çağı’ olarak nitelendirilen bu zaman diliminde 

yapılan tüm filmlerin gerek dramatik yapı gerekse anlatım özellikleri bakımından 

aynı değerde olduğunu söylemek mümkün değildir. İyi filmlerin yanında kendini 

tekrar eden, seyircinin duygularını istismar eden yapımlar da fazlasıyla 

bulunmaktadır. Fakat hangi sebebe ve düşünceye dayanırsa dayansın bu dönemdeki 

sinemacıların birleştiği nokta halka hitap edebilen öyküler anlatıyor olmalarıdır. 

Sinemacılar ele aldıkları konuyu içinde yetiştikleri toplumun yapısına uygun olarak 

anlatma çabasındadırlar. Sonuç olarak, iyi ve kötü yönleriyle, başarı ve 

başarısızlıklarıyla bu dönem Türk sinemasının en verimli dönemidir.  

 

 Türkiye’ nin yaşadığı toplumsal, ekonomik, politik değişimler sonucunda 

sinemanın yapısı da zaman içerisinde değişmiş, filmlerde ele alınan konular 

farklılaşmaya başlamıştır. Toplum yapısına uzak filmlerin çekilmesi ve özellikle 

aileye hitap eden filmlerin azalması sonucunda sinema izleyicisi salonlardan 

uzaklaşmıştır. 1950–1970 döneminin Türk sineması seyircisine ancak 1990’larda, 

özel televizyonların eski Türk filmlerinin gösterim hakkını alarak tekrar tekrar 

yayınlamalarıyla kavuşabilmiştir. Günümüzde çekilen filmlere ve TV için hazırlanan 

dizilere bakıldığında ise, 1950–1970 yılları arasındaki film üretim düşüncesine yakın 

olanların seyirci ilgisini yakaladığı, bunun dışında kalan filmlerin ise yeterli başarıyı 

sağlayamadığı görülmektedir.   
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