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ÖZET 

“1950‟li Yıllardan Günümüze Türkiye‟de Sinema AfiĢleri” adlı tez çalıĢması 

beĢ bölümden oluĢmaktadır. 

Tezin ikinci bölümünde, Türk Sinema tarihi baĢlangıcından günümüze değin 

araĢtırılmıĢ, tarih boyu hangi süreçlerden geçtiği bu süreçlerden nasıl etkilendiği 

ortaya konmuĢtur. Ayrıca Türk Sineması‟na katkıda bulunan önemli yönetmenler 

hakkında kapsamlı bilgi verilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde, afiĢ tanımı, Dünyada ve Türkiye‟deki tarihsel geliĢimi, 

önemli afiĢ sanatçıları ve tasarımcıları, afiĢin çeĢitleri, afiĢ tasarımında 

değerlendirme kriterleri araĢtırılmıĢ ve bu bölümde yer almıĢtır. 

Dördüncü bölümde, film afiĢlerinin karakteristik özellikleri ve Dünyadaki 

tarihsel geliĢimi anlatılmıĢtır. 

Tezin son bölümü olan beĢinci bölümde ise Sinema afiĢlerinin Türkiye‟deki 

tarihsel geliĢimine yer verilmiĢtir. 

ANAHTAR KELİMELER: Türk Sineması, AfiĢ, Film afiĢi,  
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SUMMARY 

This study called „Movie Posters In Turkey From 1950s To The Present‟ 

consists of five chapters. 

In the second chapter, the entire history of Turkish Cinema has been 

researched as well as the question has been analyzed on what kind of processes it has 

been going through and how it has been influenced by these processes. Moreover, a 

comprehensive information has been presented about great directors who have 

considerably contributed to Turkish Cinema.  

The third chapter includes research and information about the definition of 

poster; its historical development both throughout the world and Turkey; prominent 

poster artists and designers; kinds of poster; and evaluation criteria in poster 

designing.  

The fourth chapter focuses on the characteristics of movie posters and their 

historical evolution.  

In the fifth and final chapter of the thesis, historical development of movie 

posters in Turkey has been analyzed.  

KEYWORDS: Turkish Cinema, Poster, Movie Poster,  
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Günümüzde yaĢamlarımızı Ģekillendiren önemli kültürel olgulardan biri de 

sinemadır. Sinema toplumla iç içe olan bir sanattır ve toplumdan direkt etkilenir ve 

onu etkiler.
1
 Sinema, TV, video, uydu, internet aracılığıyla yayın gibi her gün bir 

yenisi çıkan tüm bu geliĢmelerle baĢlayan, tam anlamıyla bir görsel/iĢitsel çağdır.
2
 

Sinema ürünü olan filmler, gönderdiği iletiler ile seyircide ortak görüĢ ve davranıĢ 

biçimleri yaratan, kültürel yaĢamın direkt ya da dolaylı olarak etkileyen, güçlü ve 

çağdaĢ bir iletiĢim aracıdır.
3
 Sinema filmlerinin tanıtımı, grafik tasarım araçlarından 

biri olan afiĢ tasarımı ile yapılır. 

Bu tez çalıĢmasının amacı Türkiye‟de sinema afiĢlerinin tarihsel geliĢimini 

inceleyerek 1950‟lerden günümüze değin ekonomik, politik ve sosyal Ģartların 

sinema afiĢlerini nasıl etkilediğini araĢtırmaktır.  

 1.2 Çalışmanın Kapsamı 

Tez çalıĢmasında ele alınan dönemin baĢlangıcı 1950‟lerde Türkiye‟nin tek 

partili dönemden çok partili döneme geçtiği ve Türkiye‟de sinema adına ilk filmlerin 

yapıldığı Sinemacılar Dönemi adlandırılan dönemin baĢlangıcı sayılmaktadır. 

1950‟lerden sonra Türk sineması artık bir hareket kazanmıĢ ve yükseliĢe 

geçmiĢtir.  1947-1953 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Türk filmleri 

                                                           
1
 YAĞIZ Nebat, Türk Sinemasında Karakterler ve Tipler: Türk Sinemasının Türk Toplumuna 

Bakışı 1950-1975 Dönemi, s.7 

2
 DORSAY Atilla, Sinemayı Sanat Yapanlar, s.11 

3
 CANDEMĠR Tülin, Türk Sinemasında Geleneksel Kültür Göstergeleri, 

http://tulincandemir.blogspot.com/2013/04/turk-sinema-afislerinde-geleneksel.html 
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gösterecek sinemalara yüzde elliye yakın Belediye vergi indirimi tanıması, iĢ 

adamlarını sinemaya yatırım yapmaya teĢvik eder. Eskiden birkaç yılda bir tek film 

veren Türk sineması bu dönemde film sayısını elliye kadar çıkarmıĢtır. Sayıca artan 

Türk filmleri, sanat yönü ağır basan ilk Türk filmlerini ortaya çıkarmıĢtır.
4
 Türk 

sinemasının geliĢmesi, film afiĢlerinin de geliĢmesine olanak sağlamıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında ele alınan dönem 1950‟ler ve günümüz dönemini 

kapsamaktadır. 

1.3 Çalışmanın Yöntemi 

Tez çalıĢmasında, literatüre dayalı veriler kullanılmıĢtır. ÇalıĢma konusu, 

kütüphane koleksiyonlarının incelenmesi, konuyla ilgili resimlerin incelenmesi, Türk 

sinema afiĢlerinin sergilendiği TÜRVAK (Türker Ġnanoğlu Vakfı) müzesinde 

inceleme ve bu konuda deneyimli sanat eğitimcilerinin görüĢleri ile betimlenmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 SCOGNAMĠLLO Giovanni, Türk Sinema Tarihi, s.111 
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2. TÜRKİYE’DE SİNEMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

2.1 Sinemanın Türkiye’de Başlangıç Yılları 

“Sinematograf” Lumiere kardeĢlerin 28 Aralık 1895 yılında Paris‟te 

yaptıkları halka açık ilk gösterimle doğmuĢtur.
5
 Sinemanın Türkiye‟ye geliĢi Avrupa 

sayesinde oldu. Lumiere KardeĢler dünyanın her yanında ve aynı zamanda Osmanlı 

imparatorluğunda belge filmler çekmekteydi. Türkiye‟de ilk film gösterimi Betrand 

adlı bir Fransız‟ın 2. Abdülhamit zamanında, 1896‟da, Sarayda yaptığı gösterimlerle 

baĢlamıĢtır. Daha sonraları Fransız Pathe Film Kurumu‟nun Ġstanbul‟daki temsilcisi 

Sigmund Weinberg‟in çabalarıyla Beyoğlu ve Ġstanbul yakalarında halka film 

gösterimleri sürdürülmüĢtür. Bu filmler belgesel ve güldürü filmleri olmuĢtur.
6
 

Sinematografın Osmanlı Devleti‟ne giriĢinin hemen ardından ilk sinema gösterileri 

yabancı uyruklular ve gayrimüslimler tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Giovanni 

Scognamillo‟ya göre, 1897 yılında Rum Psihvli KardeĢler Ġngiliz Yeni 

Sinematografı‟nı halka sunarak ilk sinematograf tanıtımlarından birisini 

gerçekleĢtirmiĢlerdir.
7
 

Diğer yandan günümüzde ilk sinema gösterimcileri arasında en tanınanı 

“Pathe‟nin Türkiye temsilcisi, daha önce Yüksekkaldırım‟da fotoğraf malzemeleri 

satan, oradan da iĢini geliĢtirerek Grand Rue de Pera‟da (Ġstiklal Caddesi) 467 

numaraya taĢınan Romanya uyruklu Polonya Yahudi‟si Sigmund Weiberg‟tir.
8
  

Ġlk film gösteriminde yer alıp almadığı tartıĢmalı olan Sigmund Weinberg 

hayatının önemli bir bölümünü Türkiye‟de geçirmiĢ ve birçok alanda öncülük etmiĢ 

değerli bir sinemacıdır. Uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti‟nde halka açık ilk film 

                                                           
5
 TEKSOY Rekin, Rekin Teksoy’un Türk Sineması, s. 9 

6
 ONARAN Alim ġerif, Türk Sineması (1.Cilt ), s.1-12 

7
 SCOGNAMĠLLO Giovanni, Cadde-i Kebir’de Sinema, s.14 

8
 EVREN Burçak, Sigmund Weinberg Türkiye’ye Sinemayı Getiren Adam, s.27 
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gösteriminin Weinberg tarafından yapıldığı düĢünülmüĢtür; ancak son yıllarda 

Ġstanbul Galatasaray‟daki Sponeck Birahanesi‟nde 1899 tarihinde yapılan gösterimin 

D.Henri isminde biri tarafından gerçekleĢtirildiği üzerinde durulmaya baĢlanmıĢtır. 

1900 yılında Sinematograf‟ın haklarını Lumiere‟lerden satın alarak Pathe 

Freres ġirketi‟nin temsilciliğini yapmaya baĢlayan Weinberg, sarayla da iletiĢime 

geçerek manevra ve resmi geçit törenlerinin  “yabacılar” tarafından filme alınması 

görevini üstlenmeyi talep etmiĢtir. Weinberg‟in devlet büyükleri için gösteriler 

düzenlemiĢ olduğu da bilinmektedir. PadiĢahın Mabeyincisi ve Ġkinci Katibi 

Abidzade Ahmet Ġzzet PaĢa‟nın Yıldız Yeni Mahallesi‟ndeki konağında bir gösterim 

düzenlemiĢ ama ne yazık ki gösterim bir yangınla sonuçlanmıĢtır. 

1908 yılında Weinberg, Pathe Freres temsilcisi olarak Türkiye‟deki ilk 

sinema salonu olan Pathe Sineması‟nı, TepebaĢı‟nda ġehir Tiyatrosu‟nun eki komedi 

bölümü olan yerde açarak bu alanda da öncü olmuĢtur. Sinema, Weinberg‟in 

iĢletmesinde sekiz yıl yaĢamıĢtır. Bu süre içinde DarüĢĢafaka, Galatasaray ve 

Ġstanbul Erkek Lisesi gibi okullarda film gösterimleri gerçekleĢtirmeyi sürdüren 

Weinberg, 1915 yılında dönemin en lüks sinemalarından biri olan ve Aynalı Sinema 

olarak anılan Cine Palace‟ın iĢletmeciliğini yapmaya baĢlamıĢtır.
9
 

Halkın sinemaya gösterdiği ilgiyi dikkate alan Weinberg, 1908‟de, 

Türkiye‟de ilk sinema olan Pathe sinemasını yaptırmıĢtır. Bunu Ġstanbul‟da yapılan 

“Palas Sineması”, “Majik Sineması”, “Kemal Bey”, “Ali Efendi”, Milli Sinema” 

daha sonraları “Elhamra” ve “Opera” sinemaları, Ġzmir‟de açılan “Ġnci” adını alan 

“Asri Sinema”, “Ankara Sineması”, “Lale Sineması”, “Millî Sinema” daha sonraları 

“ Elhamra” ve “ Tayyare” sinemaları izledi. Birinci Dünya SavaĢı‟na kadar yalnızca 

Ġstanbul‟da, Ġzmir‟de ve Selanik Ģehirlerinde sinema tanınıyordu. Büyük bir 

                                                           
9
 BALCI Dilara, Yeşilçam’da Öteki Olmak, (Başlangıcından 1980’lere Türkiye Sinemasında 

Gayrimüslim Temsilleri) s.62-63 
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çoğunluğun “ġeytan Ġcadı” olarak adlandırdığı sinema, daha sonraları günlük 

eğlenceler arasına girdi.
10

 

Türkiye‟de çevrilen ilk filmler, Makedonya asıllı Manaki KardeĢlerin 

1907‟den itibaren çektikleri belge filmlerdir. Daha sonra 1911 tarihli “V. Sultan 

ReĢad‟ın Manastır ve Selanik Ziyareti‟dir. Bir Türk tarafından çevrilen ilk film ise 

1914‟de Fuat Özkınay tarafından Osmanlı Ġmparatorluğu için Türk-Rus savaĢını 

izleyerek kötü Ģartlarda imzalanan anlaĢmanın anısına dikilmiĢ olan Aya Stefanos 

adlı anıtın bombalanmasını anlatan  “Aya Stefanos‟taki Rus Abidesi‟nin YıkılıĢı” 

adlı 300 metrelik belge film olmuĢtur. 

Sigmund Weinberg‟in yarım kalan denemelerinden sonra, yerli sinema 

sektöründe yönetmenlik, Türklere özgü bir meslek halini almıĢtır. Yalnıza birkaç 

gayrimüslim (çoğunlukla Ermeni) sinemacı YeĢilçam‟da kendilerini kabul 

ettirebilmiĢ ve çok sayıda filme yönetmen olarak imza atmayı baĢarabilmiĢlerdir. Bu 

yönetmenlerin en önemlileri Dr. ArĢavir Alyanak, Aram Gülyüz, NiĢan Hançer ve 

Artun Yeres‟tir.
11

 

Birinci Dünya SavaĢı zamanı Türk Orduları‟nın baĢkomutanı Enver PaĢa‟nın 

Almanya‟yı ziyareti sırasında Alman Ordusu‟nun “Ordu Film Dairesi” kurarak filme 

verdiği değeri kavramıĢtır. Yurda dönünce ilk iĢi Türkiye‟de “Ordu Film Dairesi”nin 

kurulmasını sağlamak olmuĢtur. 

Ordu Film Dairesi önceleri savaĢ, baĢkomutanın ve padiĢahın özel 

yaĢamlarıyla ilgili filmler çekti. KuruluĢun baĢına Weinberg getirildi ve 1916 yılında 

Weinberg tarafından Türkiye‟de Ġlk konulu film olan “Himmet Ağanın Ġzdivacı” 

                                                           
10 ONARAN Alim ġerif, Türk Sineması (1.Cilt ), s.11-12 

11
 ERAKALIN Ülkü, Film Karelerinde Gizlenen Anılar, s.7 

BALCI Dilara, Yeşilçam’da Öteki Olmak, (Başlangıcından 1980’lere Türkiye Sinemasında 

Gayrimüslim Temsilleri) s.75 
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çekildi. Bu sıralarda Ġstanbul‟da “Müdafaa-i Milliye Cemiyeti” adlı gayri-resmi bir 

kuruluĢ belirdi; ve Almanya‟dan getirttiği aygıtlarla savaĢ belgeselleri çekti. Sedat 

Simavi ve Weinberg‟in yetiĢtirmelerinden Yorgo Efendi‟ni içerisinde bulunduğu bu 

grup “Pençe” ve ”Casus” gibi iki konulu film çekmiĢtir. 

Mütareke yapıldığı ve sonraki yıllara rastlayan dönemlerde Ordu Film 

Dairesi‟ndeki ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti‟nin elindeki sinemayla ilgili araç 

gereçler Malul Gaziler Cemiyeti‟ne verildi ve bu kurumun çektiği ilk film Hüseyin 

Ahmet Fehmi Efendi‟nin “Mürebbiye” filmi oldu. Film iĢgal kuvvetlerine karĢı gizli 

protesto havası taĢıması nedeniyle Türkiye‟de sansüre uğrayan ilk film oldu. Bu 

kuruluĢun ikinci filmi 1919‟da Yusuf Ziya Ortaç‟ın oyunundan uyarlanan “Binnaz” 

olmuĢtur. Üçüncü film ise sonradan devamı çekilecek olan “Hisse-i ġayia” olmuĢtur. 

SavaĢ sonunda Ordu Film Dairesi sinema aygıtlarını geri aldı ve düĢmanın 

köylerde iĢlediği vahĢeti anlatan “Ġstiklal (Ġzmir Zaferi)” adlı belgeseli çekmiĢtir 

(1922).  

Türkiye‟de yarı resmi kuruluĢlar, sinemaya ciddi bir niyetle atılmadığı için, 

çalıĢmalar da ciddiyetten uzak olarak yürütüldü. Ancak tüm bunları büsbütün 

olumsuz ve yarasız adlandırmak doğru değildir. Bu çalıĢmalar, Türkiye‟de film 

çevrilebileceğini, halkında buna ilgi gösterebileceğini ve arkadan gelenlere cesaret 

vermiĢtir.
12

 

2.2 Tiyatrocular Dönemi  (1923-1939) – Sinemanın İlk Yılları ve 

Muhsin Ertuğrul Filmleri 

Türk Sineması‟nda 1923‟ten 1939‟a kadar süren dönem “Tiyatrocular” 

dönemi olarak biliniyor ve aynı zamanda bu dönemi Muhsin Ertuğrul Dönemi olarak 
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da adlandırılmaktadır. Çoğul olarak ifade ettiğimiz halde bu dönemde, oyuncular 

dıĢında, yönetmen olarak tek bir tiyatrocu, Muhsin Ertuğrul çalıĢmalarda 

bulunmuĢtur. 

1912‟den bu yana Fransa‟da ve Almanya‟da edindiği deneyimlerle tiyatroyla 

birlikte sinemaya da yakınlık duymuĢ ve Almanya‟da Ġstanbul Film ġirketini 

kurarak, “Izdırap” adlı film çeviren Muhsin Ertuğrul 1922‟de Ġstanbul‟a dönmüĢtür. 

Bu sıralarda Ertuğrul Seden KardeĢlerle tanıĢarak Türkiye‟de stüdyo kurmaya 

karar verir ve ilk filmleri olan “Ġstanbul‟da Bir Facia-i AĢk” ya da “ġiĢli Güzeli 

Mediha Hanım‟ın Facia-i Katili ” filmini çekerler.  

Ertuğrul‟un ele aldığı ikinci konu, Yakup Kadri‟nin “Nur Baba” adlı 

romanından alınan “Boğaziçi Esrarı” filmi olmuĢtur. Daha sonra 1923‟te çevrilen 

“AteĢten Gömlek” filmi akıcı üslubu ve güçlü oyuncu kadrosuyla da Türk Sineması 

Tarihi‟nde ilk önemli film olarak yerini alır. Filmde diğer bir ilk de kadın 

oyuncuların kadroda yer almasıdır. Ertuğrul daha sonraki üç filminde aynı baĢarıyı 

gösteremeyerek tiyatro incelemeleri için Rusya ve Amerika‟ya gitmiĢtir. 

Muhsin Ertuğrul 1928 yılında ikinci özel bir kuruluĢ olan Ġpek Film‟le 

çalıĢma kararı alır ve burada iki sessiz film “Ankara Postası” ve “Kaçakçılar” ı çeker. 

Filmler halk tarafından ilgiyle karĢılaĢınca Ġpekçi KardeĢler “Ġstanbul Sokaklarında” 

isimli filmi çekerler. 

Sessiz dönemde Muhsin Ertuğrul, yönetmeliğinin yanısıra bazı filmlerinde 

oyunculuk yapmıĢ, filmlerinin senaryolarını hazırlamıĢ ve çekimden sonra 

kurgularını kendisi oluĢturmuĢtur. 
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Sesli sinema dönemi 1931 yılında “Ġstanbul Sokaklarında” filmiyle baĢlar ve 

Ertuğrul‟un Ġpekçiler‟e yeni stüdyo açtırmasıyla devam eder,  bunun nedeni her film 

çekiminden sonra kurgulama için Fransa‟ya gitmek zorunda kalmalarıydı. 

1932 yılında Muhsin Ertuğrul KurtuluĢ SavaĢı‟nı anlatan “Bir Millet 

Uyanıyor” adlı filmini çekti. Halkın beğenisini toplayan film sonraları KurtuluĢ 

SavaĢı konulu filmlerin gerçek „prototipi‟ oldu. Bunun ardından “ Karım Beni 

Aldatırsa” müzikli vodvili ve “Söz Bir Allah Bir”, “Milyoner Avcıları”, “Cici 

Berber” ve “Leblebici Horhor Ağa” isimli müzikal filmler çevirdi. Bundan sonra 

Ġpek Filmden ayrılan Ertuğrul borç para ile 1934-35 yıllarında kendi hesabına Nobel 

Ödüllü Ġsveçli kadın yazar Selma Lagerlöf‟ün “Bataklı Damın Kızı” adlı hikayesini 

film çekti. Daha sonra 1938-39 yıllarında tekrar Ġpek Film adına Hazım 

Körmükçü‟yle “Aynaroz Kadınsı” ve Bir Kavuk Devrildi”yi çevirdi. 

Ġkinci Dünya SavaĢı boyunca Türkiye‟ye Avrupa‟dan normal yoldan filmler 

gelmez olmuĢ ve Mısır yoluyla filmler gelmeye baĢlamıĢtı. Bu yolla Mısır kendi 

filmlerini Türkiye‟ye daha geniĢ ölçüde sokmaya baĢlamıĢ ve böylece birçok Ģarkılı 

melodram niteliğinde Mısır filmi Türkiye de gösterime girmiĢtir. Bunu göz önünde 

bulunduran Muhsin Ertuğrul baĢrollerini Münir Nurettin‟in Feriha Tevfik‟le 

paylaĢtığı “Allah‟ın Cenneti” müzikli melodramını çekti. Daha sonra çekilen “Tosun 

PaĢa” da kendinden önceki film gibi baĢarısız oldu. Muhsin Ertuğrul Sesli Dönemin 

son iki filminin yarattığı Ģoktan çabuk kurtuldu ve “GeçiĢ Dönemin” de yeni 

giriĢimlerde bulundu. 

Muhsin Ertuğrul, GeçiĢ Döneminde de çalıĢmalarını sürdürdü. Tiyatrocular 

Döneminin sonunda baĢarı sağlayamayan Muhsin Ertuğrul “GeçiĢ Dönemi”nin 

baĢlangıcında Cahide Sonku ile baĢrollerini paylaĢtığı “ġehvet Kurbanı” adlı son 

baĢarılı sesli filmini çekmiĢ oldu. Film tiyatro izlenimi verdiği için baĢarılı olmasa da 

Ertuğrul‟un en popüler filmi olduğu söylenilebilir. Daha sonra aynı ikilinin çevirdiği 

“Mavi Melek”, “Kıskanç” gibi filmler de yeteri kadar baĢarı sağlayamadı.  
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Ġpek Film adına “Akasya Palas” ve Münir Nurettin‟le çevirdiği “Kahveci 

Güzeli” vodvili de büyük baĢarı gösterememiĢ ve bundan sonra Ertuğrul, Ġpek 

Film‟den ayrılmıĢtır.  

Muhsin Ertuğrul‟un ilk renkli filmlerinden biri olan ve 1952‟de çevrilen 

“Halıcı Kız”, yönetmenin aynı zamanda son filmi olmuĢtur. Bu filmden sonra 

Ertuğrul, 17 yıl tek baĢına egemen olduğu sinemadan uzaklaĢmıĢtır.
13

 

2.3 Geçiş Dönemi (1939-1950) 

Türk Sinemasında tiyatrocular dönemini izleyen 1939-1950 yılları arası 

“GeçiĢ Dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Türk Sineması‟nın geçiĢ dönemi, Ġkinci 

Dünya SavaĢı‟nın karıĢık ve karanlık günlerine rastlamaktadır. Bu sıralarda 

Atatürk‟ü kaybeden Türkiye için durum daha da güçleĢmiĢtir. SavaĢ zamanı 

Türkiye‟si tarafsızlığını korusa da, savaĢın etkileri olanca ağırlığıyla duyuldu bu 

dönemde, Avrupa ve Amerikan filmleri Mısır yoluyla gelmeye baĢlamıĢtır, bu arada 

Mısır yoluyla Amerikan filmleriyle birlikte Mısır filmleri de izleyiciyle 

buluĢmuĢtur.
14

 Mısır filmleri Türkiye‟de çok büyük ilgi görmüĢ, bu sebeple 1938-

1944 yılları arasında çevrilen yerli filmlerin sayısı ülkeye giren Mısır filmlerinin 

sayısıyla eĢit olmuĢtur. Özetle söylemek gerekirse, Türkiye‟ye giren Mısır filmleri 

“tiyatrocular”ın daha önceki kötü etkisini pekiĢtirdi ve seyircinin de sinemacının da 

zevkinin bozulmasında büyük rol oynamıĢtır.
15

 

GeçiĢ Dönemi aslında niteliklerinden çok deneyleriyle ilginç bir dönem 

oluĢturmuĢtur. Ġpek Film artık tek yapım evi olmaktan çıkmıĢ ve yeni stüdyolar iĢe 

baĢlamıĢtır.
16

 1939‟a gelindiğinde öncülüğünü Faruk Kenç‟in yaptığı, genellikle 
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 A.g.k., s.34 

15
 ÖZÖN Nijat, Türk Sineması Tarihi 1986-1960, s.127-128 

16
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tiyatro dıĢından gelen ve Avrupa‟da sinema ve fotoğraf eğitimi almıĢ Turgut 

Demirağ, Seyfi Havaeri, ġakir Sırmalı gibi birtakım gençler yeni filmler yaptılar. 

Bundan baĢka Ertuğrul‟un kadrosunda yetiĢen yönetmenler: Talat Artemel, Kadri 

Ögelman, Refik Kemal Arduman ve Ferdi Tayfur gibi bir grup tiyatrocular da 

birtakım filmlere imza attılar. 
17

 

GeçiĢ Döneminin en önemli ve ilk yönetmeni Faruk Kenç olmuĢtur (1910-

1999). Bir süre için Almanya‟da eğitim görmüĢ ve Fransa‟da incelemelerde 

bulunarak Türkiye‟ye dönmüĢtür. Faruk Kenç, ilk sinema filmi olan “TaĢ Parçası” nı 

1939 yılında çevirdi. Filmde tiyatro kokusu seziliyor olsa da, sinema öğesi Muhsin 

Ertuğrul filmlerine göre daha güçlüydü. Dahası Türk sinemasında ilk olarak üç 

boyutlu sahne dekorlarının kullanıldığı ilk film olmuĢtur. 

Faruk Kenç bu baĢarılarının devamı olarak “Yılmaz Ali”, “Kıvırcık PaĢa”, 

“Hasret”, “Karanlık Yollar”, “Hülya” ve “Günahsızlar”  adlı filmler çevirdi. 

Filmlerde Kenç kendine özgü üslubu ve hareketli kurgu anlayıĢıyla belirgin sinema 

kiĢiliğini sergiliyordu. 

Sinemacılar Dönemi‟nde de çalıĢmalarına devam eden Kenç kendi hesabına 

“Çölde Bir Ġstanbul Kızı”, “Çakırcalı Mehmet Efe”, “Köroğlu-Türkan Sultan”, 

“Peçeli Efe”, “Yörük Osman Efe” gibi filmiler çevirir.
18

 

1940‟lı yıllarda çekilen diğer film, Aydın Arakon‟un yönetmenliğini yaptığı 

Hüseyin Rahmi Gürpınar‟ın 1924 yılında yayımlanan aynı adlı romanından 

uyarlanan “Efsuncu Baba”dır. (1949) Komedi türündeki film, baĢkarakterlerini 
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 ÖZÖN Nijat, Türk Sineması Tarihi 1986-1960, s.128 

18
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Ermenilerin oluĢturduğu bir romandan uyarlanmıĢ olması açısından Türkiye 

sinemasında farklı bir yerde durmaktadır.
19

 

Bu dönemin yönetmenlerinden olan Baha Gelenbevi Fransa‟da mühendislik 

eğitimini tamamladıktan sonra sinemayla uğraĢmaya baĢladı. Bir süre Abel Gance‟ın 

yanında asistanlık yapan Gelenbevi onun ses yazma stüdyosunda ilk filmi “Deniz 

Kızı” ve daha sonrada melodrama ağırlıklı “Yanıl Kaval”, Çıldıran Kadın” ve “Kanlı 

DöĢek” filmlerini çevirdi. 1950‟lilerde çevirdiği filmlerinde, daha önceki 

tutarsızlıklarını aĢarak, daha olgunlaĢmıĢ bir tavırla çalıĢmalar yaptı. Onun en kötü 

filmi “Günahkarlar Cenneti”, en iyi filmi “BoĢ BeĢik” olarak tarihe geçmiĢtir. 

Diğer GeçiĢ Dönemi yönetmenlerinden biri ġadan Kamil‟dir. Kenç gibi 

Almanya‟da fotoğrafçılık okulunu bitirmiĢ ve ses mühendisliği için Londra‟ya 

gitmiĢtir. Almanya ve Fransa‟da bir sürü incelemelerde bulunan Kamil Türkiye‟ye 

döner ve 1943 yılında “Onüç Kahraman” adlı filmiyle yönetmenliğe baĢlar. Daha 

sonraları “Toros Çocuğu”, “Seven Ne Yapmaz”, “Ġki Süngü” ve son olarak da ReĢat 

Nuri Güntekin‟inin “Dudaktan Kalbe” romanın uyarlamasını filme alır. En baĢarılı 

çalıĢmalarını Sinemacılar Dönemi‟ne ayak uydurarak “Kaçak” ve “Bir AĢk 

Hikayesi”le yapmıĢtır. “Kaçak” filmiyle 1954 yılında Türk Film Dostlar Derneği‟nin 

düzenlediği yarıĢmada en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kamera çalıĢması 

ödüllerini kazanmıĢtır.
20

 

Bu dönemin bir baĢka yönetmeni Amerika‟da yüksek sinema eğitimi görmüĢ 

olan Turgut Demirağ‟dır. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Demirağ 1945 babasının 

adını simgeleyen ABD Film‟i kurmuĢ ve ReĢat Nuri Güntekin‟inin “Bir Dağ Masalı” 

filmini çevirmiĢtir. Bu filmiyle Demirağ 1948 yılında “Yerli Film Yapanlar 

Cemiyeti‟nin düzenlediği “En BaĢarılı Yönetmen”, “En BaĢarılı Senaryo”, “En 

baĢarılı Hikaye”, ve “En BaĢarılı Ġkinci Film” almakla beraber baĢrol oyuncuları da 
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“En BaĢarılı Oyuncular” ödülleriyle onurlandırılmıĢlardır. KurtuluĢ SavaĢı‟nı anlatan 

ve 1949‟da çevrilen “Fato-Ya Ġstiklal Ya Ölüm”, “Kanlı TaĢlar”, “Hülya (Ses Veren 

Dağlar)”gibi filmlere de imzasını atmıĢtır Demirağ. Demirağ Sinemacılar 

Döneminde birkaç çizgi film ürettikten sonra, 1960‟lı yıllarda daha çok prodüktör 

olarak çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Kanlı bir melodram olarak çarpıcı bir film olma 

özelliğini taĢıyan “AĢk ve Kin” filmiyle 1965 yılında Antalya Film ġenliğinde en 

baĢarılı film ödülünü almıĢtır. 

Diğer GeçiĢ Dönemi yönetmenleri gibi yurtdıĢında eğitim görmeyen ama 

Türk Sinema tarihine ödül almıĢ ilk yönetmen olarak geçen ġakir Sırmalı, 1945‟te 

kurduğu Sema Film‟de “Unutulan Sır” diğer adıyla “Domaniç Yolcusu” adlı ilk 

filmini çevirdi. Bu film “Yerli Film Yapanlar Derneği‟nin düzenlediği yarıĢmada 

birincilik ödülünü kazanmıĢtır. ġakir Sırmalı‟nın 1952 yılında çevirdiği “Efelerin 

Efesi” en tutarlı yapıtı sayılır. Onun 1957 yılında kendi hesabına çevirdiği 

“Kamelyalı Kadın” filmi Türk gerçeklerine ve sinema gerçeklerine uymaması 

nedeniyle arası basınla açılan Sırmalı sansüre uğramıĢ ve daha sonraları film çevirme 

faaliyetlerinden uzaklaĢmıĢtır.  

Yurt içinde kendi kendini yetiĢmiĢ olan GeçiĢ Dönemi yönetmenlerinden biri 

de Çetin Karamanbey‟dir. 1939-1944 yılları arasında farklı atılımlarda bulunan 

Karamanbey, 1933‟te bazı arkadaĢlarıyla birlikte Kurt Filmi kurdu. Bu deneyimleri 

baĢarıya ulaĢamayınca And Film, Ġpek Film gibi kuruluĢlarda çalıĢtı Karamanbey. 

Daha sonra Halk Film adına 1948‟de “Silik Çehreler” melodram filmini çevirdi. 

Kendini günün Ģartlarına uydurabilen Karamanbey KurtuluĢ SavaĢı konulu “Çete”, 

komedi olarak “MemiĢ Anaforcular Kralı” polisiyle olarak da “Ġstanbul Canavarı”, 

Ġki AteĢ Arasında” ve hatta “ġeyh Ahmet‟in Gözdesi” filmlerini çevirdi. 

Karamanbey‟in 1956‟da çevirdiği “Fakir Kızın Kısmeti”, 1960‟da “Telli KuĢun” 

onun sinemacılar dönemindeki filmlerinden oldu. Daha sonra çevirdiği filmler kötü 

nitelikli olmaları nedeniyle meslek hayatını sonlanmasına sebep olmuĢtur. 
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GeçiĢ Dönemi edebiyat çevresine ait olan iki yönetmenden birisi de Aydın 

Arakon‟dur. 1940‟lı yıllarda senaryocu olarak sinemaya geçiĢ yapan Arakon ġadan 

Kamil‟in “Dinemeyen Sızı” ve “Efe AĢkı” adlı filmlerin senaryoların yazmıĢtır. 1949 

yılında Atlas Film adına korku filmi “Çığlık”ı çeviren ve baĢarısız olan Arakon 

bununda ardından Hüseyin Rahmi Gürpınar‟ın bir romanından sinemaya uyarlanan 

“Efsuncu Baba” filmini çevirdi. Filmin sanat bakımından bir değeri olmasa da iyi bir 

iĢ filmi olmuĢtur. En baĢarılı iĢ filmi 1951‟de çevirdiği “Ġstanbul‟un Fethi” olmuĢtur. 

Aynı yılda çevrilen “Vatan Ġçin” Arakon‟un en baĢarılı filmi olmuĢtur. GeçiĢ 

döneminden sonraki dönemde ticari filmler yapan Arakon‟un en son çevirdiği filmi 

“Acımak” olmuĢtur. 

Bu dönemde adı geçen diğer bir yönetmen edebiyat çevresine yakın olan Ģair, 

tiyatrocu, senarist Orhon Murat Arıburnu‟dur. Ġlk olarak Duru Film adına baĢrollerini 

kendisinin ve Nedret Güvenç‟in oynadığı “YüzbaĢı Tahsin” filmini çevirmiĢtir. Bu 

film o dönemde Arakon‟un “Vatan için” filmi gibi KurtuluĢ SavaĢı konulu en iyi 

filmlerden biriydi. Sinemacılar döneminde belirli bir düĢüĢ gösteren Arıburnu kendi 

tarzında olmayan uydurma güldürü filmleri çevirmeye baĢlamıĢtır. Yönetmenliğinin 

baĢlarındaki baĢarısını sürdürememesinde, oyuncu olarak yoğun çalıĢması ve daha 

çokta 1950‟den önceki yönetmenlerin çoğu gibi sinema sanatı bakımından geniĢ 

soluklu bir sanatçı olmamasının payı vardır. 

GeçiĢ Döneminde faaliyet gösteren diğer tiyatrocuların hemen hemen 

hepsinin “Muhsin Ertuğrul Okulu‟nun” izleyicileri olduklarını söyleyebiliriz. 

Bunlardan Ferdi Tayfur, Sami Ayanoğlu, Süavi Tedü, Vedat Ar, Kani Kıpçak, Münir 

Hayri Egeli ve ġinasi Özonuk‟dur. Bu yönetmenler GeçiĢ döneminde pek bir Ģey 

yapamadıkları gibi 1950‟den sonra da taklitten öteye geçememiĢlerdir.
21

 

Türk sinemasının ilk sağlıklı belirtileri “GeçiĢ Dönemi‟nde” ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. GeçiĢ Dönemi yönetmenleri kendilerini “Sinemacılar Dönemi” 
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yönetmelerine daha yakın bulmaktaydı. Bu sebeple 1950‟den sonra daha çok 

“Sinemacılar” çizgisinde eserler verdiler.
22

 

2.4 Sinemacılar Dönemi (1950-1970) 

Sinemacılar Dönemi baĢlangıcı, Türkiye‟nin siyasal yaĢamındaki önemli bir 

olaya, çok partili siyasal düzene geçiĢ dönemine rastlamaktadır. BaĢlangıcını 1952 

yılında Lütfi Ömer Akad‟ın “Kanun Namına” ve bunu izleyen filmleriyle alan 

dönemde film sayısı hızla artmıĢ ve sinema adına ağır basan ilk Türk filmleri ortaya 

çıkmıĢtır. Bu dönemin öne çıkan bazı yönetmenleri ele alırsak sıralama aĢağıdaki 

gibidir.
23

 

Bu döneminin ilk göze çarpan yönetmeni Lütfi Akad‟dır. Ġlk Filmi olan 

“Vurun Kahpeye”yi geçiĢ dönemi içinde çevirmiĢ ve gerçek Türk sinemasının 

doğuĢunu da müjdelemiĢ ancak en önemli çıkıĢını 1952 yılında yaptığı “Kanun 

Namına” filmiyle ortaya koymuĢtur. Akad bu filmle kamerayı sokağa taĢımıĢ, çekim, 

kurgu bakımından çok hareketli ve gerilimli bir çalıĢma ortaya koymuĢtur. “Kanun 

Namına” çoğunluğu tiyatro dıĢından oyuncularla ve sinema öğeleriyle çekilmiĢ ilk 

Türk filmidir. Filmlerinin büyük çoğunluğunu Kemal Film adına çevirmiĢ, bir 

çoğunun senaryosunu Osman Seden‟le hazırlamıĢ, görüntü yönetmenliğini de Enver 

Burçin ve Kriton Ġlyadi‟le yapmıĢtır.  Akad‟ın diğer önemli filmleri “ Ġspala 

Cinayeti”, “Öldüren ġehir”, ” Beyaz Mendil”, “Meçhul Kadın”, “Ak Altın”, 

“Meyhanecinin Kızı”, “Zümrüt”, “Yalnızlar Rıhtımı”, “Üç Tekerlekli Bisiklet” tir. 

Daha sonra çevirdiği “Ana”, “Kızılırmak-Karakoyun”, “Hudutların Kanunu” 

filmleriyle bir “Anadolu Üçlemesi”, “Vesikalı Yarim”, “Kader Böyle Ġstedi” ve 
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“Seninle Ölmek Ġstiyorum” la “ġehir Üçlemesi” ya da “Ġmkansız AĢklar Üçlemesi” 

oluĢturduğunu görüyoruz. 

Akad‟ın bilinçli ortaya koyduğu üçleme “Göç Üçlemesi” olarak 

adlandırabileceğimiz son üç filmiyle olmuĢtur. Bu filmler “Gelin”, “Düğün” ve 

“Diyet” tir. “Düğün” filmi 1974 yılında Antalya Film ġenliğinde “Birincilik”, Lütfü 

Akad‟a da “En iyi yönetmen” ödülünü kazandırmıĢtır. Daha önce aynı Ģenlikte 

ikincilik alan “Vesikalı Yarim” ve “Yaralı Kurt” filmleriyle ve Adana Film 

ġenliğinde birincilik alan “Gelin” filminden sonra bu Akad‟ın dördüncü ödülü oldu. 

Lütfi Akad 1987 yılında Sinema sanatına katkılarından dolayı “Altın Lale” 

ödülünü, 1988‟de Kültür Bakanlığı‟nın onur plaketi ve Ankara 2. Film ġenliği‟nde 

onur ödülünü aldı.
24

 

Türk sinemasının kendine özgü yönetmenlerinden biri olan Metin Erksan, 

1950‟de Atlas Film için Yusuf Ziya Ortaç‟ın “Binnaz” adlı filmini senaryolaĢtırarak 

sinemaya adımını atmıĢtır. 1952‟de senaryosunu Bedri Rahmi Eyuboğlu‟nun yazdığı 

“Karanlık Dünya”, “AĢık Veysel‟in Hayatı” ilk filmi olmuĢtur.
25

 

Erksan 1958 yılında çevirdiği “Dokuz Dağın Efesi” filminde Çakıcı Mehmet 

Efe‟nin yaĢam hikayesini perdeye aktarmıĢtır. Filmde Türk insanın davranıĢlarını 

gösteren birçok sahneye yer verilmiĢtir. Bu film yönetmenin ilk gerçek baĢarısı 

olmuĢtur. 

1960 yılının sonunda çevirdiği “Gecelerin Ötesi” filmiyle gerçekçi üslubun 

sinyallerini vermeye baĢlamıĢtır. Bu film gerek kurgusu, görüntü düzenlemeleri ve 

senaryosuyla Erksan filmleri içerisinde önemli yer tutar. 
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Erksan Türk sinemasının önemli filmlerinden biri olan “Yılanların Öcü” 

filmini “ 1962 yılında çeker. Sansürden yana baĢı derde giren film ancak dönemin 

cumhurbaĢkanı Cemal Gürsel tarafından verilen özel izinden sonra gösterime 

girebilmiĢtir. Film romandan çıkarılan güçlü diyaloglar, hareketli bir mizansen ve 

temiz fotoğraflarla seyirciye aktarılmıĢtır ve “Yılanların Öncü” teması, sembolik bir 

boyutla yorumlanmıĢtır. 1966 yılında Kartaca Film ġenliği‟nde Ģeref madalyası 

kazanan film, eleĢtirmenler tarafından 1961-62 mevsiminin “en iyi filmi” olarak 

belirtilmiĢtir. 

1962 yılında çevirdiği “Acı Hayat” toplumsal açıdan sınıfsal değiĢtirmelerin 

insan davranıĢları üzerindeki etkileri anlatmaktadır.  

“Susuz Yaz” filmiyle 1964 yılında Berlin Film ġenliğinde “Altın Ayı” 

ödülünü kazanmıĢtır. “Susuz Yaz ”ı önemli kılan Erksan‟ın köy gerçeklerini ekrana 

yansıtmıĢ olması, toprak ve su mülkiyeti konularına kendi dünyası içinde doğru bir 

yaklaĢımla yaklaĢmıĢ olmasıdır.  

1965 yılında yaptığı “Sevmek Zamanı” biçimiyle Türk sinemasına yenilik 

getirmiĢtir. Filmde görüntü, çevreleme, sahne düzeni, plastik malzemenin kullanıĢı 

ve sunuluĢu devamlı olarak ön plandadır. Karasevdayı açık ve ayrıntılı bir Ģekilde 

yücelten bu film Erksan‟ın en lanetli filmi olarak nitelendiriliyor.
26

 

Erksan‟ın 1968‟de önemli baĢarısı olan “Kuyu” filmiyle Adana Film 

ġenliği‟nde ve 1969 yılında Altın Koza Film ġenliğinde birincilik ödülü almıĢtır. Bu 

film Erksan‟ın bu dönemdeki gerçek baĢarısı sayıla bilecek nitelikte bir film 

olmuĢtur. “Kuyu” filmine kadar içerisinde “Mahalle ArkadaĢları”, Oy Farfara 

Farfara”, “Sahte Nikah”, “Çifte Kumrular”, “Ġstanbul Kaldırımları” ve “Yılan 

Kadını” gibi sıradan filmlere imza atmıĢtır. Birbirinden güzel filmleri “Yılanların 
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Öcü”, “Acı Hayat”, “Susuz Yaz”, “Suçlular Aramızda”, “Sevmek Zamanı”, Ölmeyen 

AĢk” ve “Kuyu” gibi filmiler de unutulmamalıdır.  

Yönetmenin gerek çekimiyle gerekse yorumuyla ilginç çalıĢmalarından biri 

de 1974‟te çektiği William Friedkin‟in “The Exorcist” filminden esinlenen “ġeytan”  

filmidir. Metin Erksan filmde ilk doğaüstü korku denemesinde farklı kamera oyunları 

ve özel efektler kullanarak seyirciyi korkutmayı baĢarmıĢtır. 

Metin Erksan‟ının son filmi 1979 yılında çevirdiği “Sensiz YaĢayamam”dır. 

Erksan kendine özgü bir sinema dili bulmuĢ yönetmen olarak Türk sinema tarihine 

mal olmuĢtur.
27

 

Sinemacılar Döneminin önemli yönetmenlerinden biri de Atıf Yılmaz 

Batıbeki‟dir. Kendisi Genç Türk Sinemasının öncülerinden olmuĢ ve her zaman yeni 

deneyimlerle kendini tazeleyen bir yönetmen olmuĢtur. Ġlk filmi 1952 yılında 

çevirdiği bir melodram denemesi olan “Kanlı Feryat” tır. Kimi zaman roman 

uyarlamaları yaparak, kimi zaman da romancıların yazdığı senaryoları perdeye 

aktarmıĢtır. 

Atıf Yılmaz‟ın bu dönemdeki en tutarlı çalıĢması olan “Gelinin Muradı”  bir 

Türk güldürüsü olarak düĢünülmüĢ ve bunda da baĢarı sağlamıĢtır. 

Yönetmenin Sinemacılar dönemindeki ikinci önemli filmi “Bir ġoförün 

Günlüğü“ dür. Filmin insanı içten sarsan duygusal bir yanı vardır.  

Batıbeki 1959‟da üç filmiyle yine dikkate değer baĢarıya ulaĢmaktaydı. 

Bunlardan “Bu Vatanın Çocukları” isimli filmiyle duyguları sömürmeden, gerçekçi 
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bir KurtuluĢ SavaĢı öyküsünü anlatmıĢtır. Çevirdiği “Alageyik” ve “Karacaoğlan” da 

yönetmenin baĢarılı filmlerinden sayılıyor. 

Atıf Yılmaz‟ın diğer baĢarılı yapıtları arasında “Suçlu” ve “Dolandırıcıların 

ġahı” isimli filmleri vurgulayabiliriz. 

Daha sonraları uzun süre filmografisine pek katkısı olmayan ticari filmler 

yapan Atıf Yılmaz, “Allah Cezanı Versin Osman Bey”, “Battı Balık”, “Kızıl Vazo”, 

“Seni Kaybedersem”, “Tatlı Bela” gibi filmlere imza atmıĢtır. 

60‟lı ve 70‟li yıllarda genellikle daha tutarlı konularda, daha tutarlı Ģekilde 

çalıĢmalar yapan Atıf Yılmaz “Erkek Ali” filmiyle uzun zamandır ele almadığı köy 

konusunu iĢler. Filmde Yılmaz, yöresel gelenekleri, folklorik motifleri yerli yerinde 

kullanmıĢtır. 1967 yılında “Ah Güzel Ġstanbul” filmiyle Bordighera Güldürü Filmleri 

ġenliği‟nde GümüĢ Ağaç Plakası Ödülünü almıĢtır. 

1977‟de çevirdiği “Selvi Boylum, Al Yazmalım” filiyle de yine kadın 

sorunlarını ele almıĢtır. Bu film Doğayı kullanıĢındaki baĢarısı, anlatımındaki 

ustalığı, konunun anlatılıĢındaki sıcaklığı nedeniyle eleĢtirmenlerin beğenisini 

toplamıĢ ve hatta bazılarınca Atıf Yılmazın en iyi filmi olduğu bile söylenmiĢtir.  

1978‟de çevirdiği “Kibar Feyzo” Kemal Sunal, Ġlyas Salman ve ġener ġen 

üçlüsünün baĢarılı birlikteliğinden oluĢur. TaĢıdığı toplumsal eleĢtirilerle ve getirdiği 

mesajla önemli bir güldürü niteliğindedir “Kibar Feyzo”.  

1972 yılından itibaren düzenli bir çizgi tutturan Atıf Yılmaz ara sıra ticari 

yönelimli filmler çevirse de tecrübesinin getirdiği son derece ustalıklı bir anlatımla 

filmlerini yönetiyordu. 1972 yılına kadar çevirdiği filmler içerisinde anılmaya değer 
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filmlerinden biri “Utanç ”tır. “Utanç ”la Yılmaz toplumumuzda ilk kez gerçekçi bir 

biçimde kadını ele alıp yansıtmıĢtır.
28

 

Atıf Yılmaz‟ın 1979 yılında çevirdiği “Adak”, belgesel bir yaklaĢımla 

anlatılan, “ticari yönelimli sinemanın tüm kurallarını aĢan benzersiz bir çalıĢma”dır. 

Film inanç ve geleneklerin halk üstündeki etkilerini anlatmaktadır. 

1982 yılında çevirdiği “Mine” filmi Atıf Yılmaz‟ın filmleri arasında özgürlük 

arayıĢının öncüsüdür. Daha sonraki yıllarda da kadın konusuna ağırlık veren 

Yılmaz‟ın çevirdiği filmlerden “Bir Yudum Sevgi”, “Dağınık Yatak”, “Dul Bir 

Kadın”, “Adı Vasfiye”, “Aaahh Belinda”, “Asiye Nasıl Kurtulur”, “Kadının Adı 

Yok” gibi çalıĢmalarını sayabiliriz.
29

 

Sinemacılar Döneminde Ticari sinemanın önemli isimlerinden biri Osman 

Fahir Seden olmuĢtur. Ġlk filmi olan “Kanlarıyla Ödediler” i 1950‟li yıllarda 

yapmıĢtır. 1960-1986 yılları arasında 125 filme imzasını atan Seden Türk 

Sinemasının en sağlam, en kararlı ve bu sebeple eli en çabuk profesyoneli haline 

gelmiĢtir. Lütfi Akad‟ın birçok filmlerinde senarist olarak katkıda bulunan Seden‟in 

ilk filmlerinde Akad‟ın etkisi olsa da 1960‟da çevirdiği “Namus Uğruna” filmi ile bu 

etkiden kurtulmuĢ, ilk önemli ve özgün sayılabilecek eserini vermiĢtir. 1960‟lı 

yıllarda geliĢtirdiği belirli bir anlayıĢ içinde filmlerini çeviren Seden 70‟li 80‟li 

yıllarda geliĢen sinema anlayıĢına ve tekniklerine kolay ayak uydurarak kendini 

yenilemeyi sürdürdü. 1950‟li yıllarda “Kanlarıyla Ödediler”, “Sönen Yıldız”, 

“Ġntikam Alevi”, “Bir Avuç Toprak”, “DüĢman Yolları Kesti” filmlerini çevirdi. Bu 

çalıĢmaların öncesinde ve sonrasında Zeki Müren‟le bir seri film yaptı. 1960‟lı 

yıllarda çeĢitli filmler çeviren, filmleri en çok kasa geliri sağlayan yönetmenlere 

birlikte anılan ve bu sebeple her yıl ortalama beĢ on film çeviren yönetmen olarak 

görülüyordu. Bu dönemde melodram türünde “AĢktan da Üstün”, “Ġki AĢk 
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Arasında”, “Bana Annemi Anlat”, “Affetmeyen Kadın”  gibi filmleri çevirdiği 

görebiliriz. Osman Seden‟in en iyi filmleri arasında gösterilenlerden biri de ReĢat 

Nuri Güntekin‟in romanından sinemaya uyarlanan “ÇalıkuĢu” dur. Film gerek 

mekan, gerek oyuncu seçimi, gerekse yönetim bakımından onun en anılmaya değer 

çalıĢmasıdır.
30

 

Seden‟in baĢarılı sayıldığı diğer bir tür de “halk komedisi” diyebileceğimiz 

halktan her sınıfa hitap edebilen eserleridir. Bunlardan “Mahalleye Gelen Gelin”, 

“Ne ġeker ġey” ve “Sokak Kızı” ilk akla gelenlerdendir.  

Seden, özellikle melodram türünde yaptığı filmlerle halka ulaĢmayı baĢarmıĢ 

ve Türk sinemasının en çok kazanan yönetmenlerinden biri olarak tarihe geçmiĢtir. 

Sinemacılar Dönemi yönetmenlerinden biride Memduh Ün‟dür. 1954 yılında 

“Yetim Yavrular” isimli filmle yönetmenlik hayatına baĢlamıĢtır. Önceleri karalama 

defteri niteliğinde melodram türünde iĢ filmleri yapmıĢtır. Memduh Ün tarafından 

yönetilen “Üç ArkadaĢ” filminin ilk versiyonu 1958 yılında çekilmiĢtir. Film, Murat, 

Artin ve Mıstık isimli üç arkadaĢın öyküsünü anlatmaktadır. “Üç ArkadaĢ” dostluk 

mesajları vermesi adına önemli bir eserdir. “Üç ArkadaĢ” filmi 1971 yılında 

Memduh Ün tarafından tekrar çekilmiĢtir.
31

Ancak 1958 yılında “Üç ArkadaĢ” 

filmiyle önemli çıkıĢ yakalayan Memduh Ün bunu izleyerek “AteĢten Damla”, 

“AyĢecik”, “Kırık Çanaklar” ve “Avare Mustafa” adlı tutarlı filmlerini çevirdi. 

Seden‟in Edmund Morris‟in aynı adlı sahne eserinden sinemaya uyarlanan  “Kırık 

Çanaklar” filmi 1961 yılında Türk Film ġenliğinde “en baĢarılı yönetmen”, “en 

baĢarılı film” ve “en baĢarılı kadın oyuncu” ödülünü kazandı ve bu baĢarısını 

1961‟de Berlin Film ġenliğinde de gösterdi. Memduh Ün 70‟li yılların sonuna kadar 

birkaç istisna dıĢında daha önce çektiği tutulan filmlerinin ikinci çevrimlerini 

yaparak ya da yabancı filmlerden uyarlamalarla doldurarak sanatını boğuntuya 
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uğratacaktır. Bu dönemlerde yeniden çevirdiği “Üç ArkadaĢ” daha ileri bir teknikte 

ve daha üstün oyuncularla çevrilmesine rağmen birincinin saf güzelliğine ulaĢmayı 

baĢaramamıĢtır. 
32

 

Sinemacılar Döneminin bir baĢka önemli yönetmenlerinden biri de Halit 

Refiğ‟dir. Yönetmenliğe 1960‟larda “Yasak AĢk” filmiyle baĢlayan Halit Refiğ 

“gerçekçi romantizm”e özendiği bu filmden sonra bu etkileri aĢacak ve gerçekçi 

konulara yönelecektir. 1963‟te “ġehirdeki Yabancı”, “1965‟te “Gurbet KuĢları” ve 

“Haremde Dört Kadın” gibi filmler çevirdi.  

Daha sonra geliĢtirdiği “ulusal sinema” düĢüncesinin ortaya çıkmasında 

Kemal Tahir öğretilerinden etkilendiğini söyleyen Refiğ “Haremde Dört Kadın”, 

“Bir Türk‟e Gönül Verdim”, “Vurun Kahpeye” ve “Fatma Bacı” gibi, bu düĢüncenin 

en baĢarılı filmlerini çevirdi. Bir televizyon dizisi olan Halit Ziya UĢaklıgil‟in 

eserinden sinemaya uyarladığı “AĢk-ı Memnu”yu da bunlara katmak gerekir. 

Filmlerinde sosyal davalara, tarihsel gerçeklere ve kadın sorunlarına yer 

veren Halit Refiğ bunları aĢk üçgeni yardımıyla anlatmıĢtır. “Haremde Dört Kadın” 

bu filmlerden biridir. Film tarihsel gerçekliklerden kurulmuĢ olaylar dizisi arkasında 

günümüz Türkiye‟siyle koĢutluklar, özenli ve doğru biçimde yansıtılmıĢtır. 

Refiğ‟in üzerinde durulması gereken filmlerinden biriside “Gurbet 

KuĢları‟dır. Film 1964 yılı Antalya Film ġenliği‟nde “En iyi film” ve “En iyi 

yönetmen” ödüllerini almıĢtır.
33

 

Yönetmenliğe Sinemacılar Döneminde baĢlayanlardan biri de Muharrem 

Gürses‟dir. Türk sinemasının ticari kanadında varlık göstermiĢ ve on yıl içinde 

altmıĢa yakın film çevirmiĢtir. Gürses 1952‟de çevirdiği “Kara Efe” filmiyle 
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rejisörlüğe baĢladı. Ancak “Muharrem Gürses Okulu”nu meydana getiriĢi ve bu 

dönemde iĢ filmlerinin aranan rejisörü olarak ortaya çıkması, 1955‟te Hauptmann‟ın 

“Rose Bernd” adlı oyunundan beyazperdeye aktardığı “Yedi Köyün Zeynebi” 

filmiyle baĢladı. 

Bu dönemde Gürses birkaç komedi filmi dıĢında daha çok melodram 

çevirmiĢtir. Bunlardan “Yetimler Ahı”, “Gülmeyen Yüzler”, “Yavrularımın Katili”, 

“Vicdan Azabı” ve “Talihsiz Yavru” gibi filmlerinin adlarını saya biliriz. Nijat 

Özen‟e göre Gürses‟in melodramlarında, bilinçli ya da bilinçsiz, kökleri daha 

derinlere giden Doğu‟lulara özgü bir acı ve bir eziklik vardır. Onun Bu dönemdeki 

dikkate değer diğer filmleri arasında “ Kubilay”, “Bir ġoförün Hayatı”, “ġarlo 

Ġstanbulda”, “Günah Köprüsü”, “Sazlı Damın Kahpesi” ve “Ceylan Emine” 

sayılabilir. 

Muharrem Gürses‟in bu dönemdeki öncü çalıĢmalarından sonra 1970‟li 

1980‟li yıllarda Türk sinemasında “arabesk” ya da “Ģarkılı arabesk” melodram 

salgınına yol açtı.
34

 

Sinemacılar döneminde çalıĢmalar yapmıĢ Duygu Sağıroğlu, Fevzi Tuna ve 

Tunç BaĢaran gibi diğer önemli yönetmenlerin isimlerinde vurgulamamız gerekiyor. 

Bu yönetmenler daha sonraki dönemlerde de çalıĢmalarını sürdürmüĢlerdir. 

Bu Dönemde Türk sinemasına onur veren çalıĢmalar yanında halkın 

isteklerine cevap verdiği iddia edilen “popülist” bir anlayıĢla çevrilen filmlerin 

furyası devam etmiĢtir. 

Sinemacılar Döneminde adlarını duyuran bu yönetmenler daha sonraları da 

baĢarılı çalıĢmalara imzalarını atmıĢlardır. Bu yönetmenlerin çoğu okullu olmadıkları 

halde, sinemanın gizlerini ve sorunlarını kendi baĢlarına çözmeleri bakımından 
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taktire değerdirler. Diğer taraftan geçirdikleri deneyler sonunda, sahip oldukları 

sinema duygularını geliĢtirmiĢ ve zamanımıza kadar baĢarılarını devam 

ettirmiĢlerdir. 
35

 

2.5 Yeni Türk Sineması ( 1970-1980 ) 

1970‟ten 1980‟lere dek uzanan yıllarda Lütfi Akad ve Atıf Yılmaz Batıbeki‟i 

saymazsak Sinemacılar Dönemi yönetmenlerinin giderek hızla eskimesi, yaĢlanması 

ve önemlerini kayıp etmeleri, buna karĢılık Yılmaz Güney‟in ortaya çıkması ve daha 

sonra yeni sinemacılar topluluğunun belirmesi ve Türk Sinemasının uluslararası 

düzeyde baĢarı sağlaması, Türk sinemasının özelikle dönemin sonuna doğru en 

çalkantılı, en bunalımlı yılları bu döneme rastlamaktadır.
36

  

Bu dönemde gerçeklik çeĢitlilikleriyle daha ayrıntılı, daha bilinçli 

yaklaĢımlarla bir öz sorununa dönüĢmüĢ ve konusal değer ve ayrımlar daha da 

netleĢmiĢtir. 1968‟de deneme aĢamasında olan renk kullanımı 1970‟lerde siyah-

beyaz filmleri tarihe karıĢtırmıĢtır.
37

 

Sinemacılar dönemiyle bu dönem arasında köprü kuran belki de en önemli 

yönetmen Yılmaz Güney olmuĢtur. Üç farklı kolda çalıĢmalar yapan Güney hem 

oyuncu, hem senarist hem de yönetmen olarak, Lütfi Akad, Yılmaz Güney ve Halit 

Refiğ gibi önemli yönetmenlerin çalıĢmalarında yer almıĢtır. Ġlk yönetmenlik 

deneyimini 1967 de çevirdiği “Benim Adım Kerim” ve ġeref Gedik ile çevirdiği 

“Pire Nuri” de gerçekleĢtirmiĢtir ancak en önemli çıkıĢını 1968‟de çevirdiği “Seyyid 

Han” la yapmıĢtır. “Seyyid Han” filmi 1969 yılında Altın Koza Film ġenliğinde en 

iyi üçüncü film, en iyi görüntü ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanmıĢtır. 
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1970 yılında çevirdiği “Umut” filmiyle Türk sinemasına gerçekliği getirerek 

ilk gerçek sinema sınavını vermiĢtir. Film içeriği, biçimi ve yorumuyla Güney‟in 

gerçek “arayıĢ” filmidir. Öyle ki “Umut” ile baĢlayan arayıĢ sanatçıyı ve sonradan 

onu izleyenleri daha doğal, daha nesnel ve gözlemci olamaya ittiği gibi Türk 

sinemasında daha önce nadir kullanılan belgeci ayrıntılarla, plastik malzemeyle ve 

insan iliĢkilerinin düzenlenmesinde de yol açmıĢtır. 1970 yılında bu film 2. Altın 

Koza Film ġenliğinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi erkek 

oyuncu ve en iyi görüntü ödüllerini kazanmıĢ ayrıca Grenoble Film ġenliğinde “Özel 

Jüri Ödülü” almıĢtır. Film sansüre uğrayarak yasaklanmıĢ ve ancak DanıĢtay‟ın 

kararıyla gösterime girebilmiĢtir. 

Yılmaz Güney‟in önemli çalıĢmalarından olan “Umutsuzlar”, “Acı”, “Ağıt” 

ve “Baba” gibi çalıĢmalarının adlarını saya biliriz. 

“Umutsuzlar”a Fransız tarzında film denilse de Güney‟in duygusallığını ve 

tutkularını çok iyi sergileyen, iç dünyasını açıklamak adına önemli bir eserdir.  

 1971 yılında çevirdiği “Acı” Atilla Dorsay‟ın deyimiyle bir tür “Türk usulü 

western” havasındadır. Bu film yönetmen için bir aĢama niteliğinde olup aĢamayı 

filmin özünde değil biçiminde aramamız gerekmektedir. Film 1971 yılında Adana 

Altın Koza Film ġenliğinde en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en 

iyi senaryo, en iyi müzik ve en iyi stüdyo ödüllerini kazanmıĢtır.  

Yılmaz Güney‟in görsel niteliklere, çevreyi oluĢturan ayrıntılar ve nesnelere 

yaklaĢımı, folklorik malzemeleri kullanıĢı kendisini açık bir Ģekilde “Ağıt” ta da 

göstermektedir. “Ağıt” 1971 yılında 3. Adana Film ġenliği‟nde en baĢarılı film, 

yönetmen, senaryo ve görüntü ödüllerini kazanmıĢtır.
38
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Senaryosu Bekir Yıldız‟ın bir öyküsünden alınan “ Baba” Yılmaz Güney‟in 

sık sık rastlanılan aĢırı duygusallığın ötesinde olgunlaĢmakta olan bir sinema 

adamının ayrıntılara, yaĢamın ve çevrenin önemsiz gibi görünen alıĢılmıĢ 

kırıntılarına verdiği önemi ve bu yolu izleyerek yansıtmak istediği gerçeklik 

duygusunu ek bir malzeme olarak belirtmektedir. Film 4. Altın Koza Film 

ġenliği‟nde en baĢarılı film Güneyde en baĢarılı oyuncu ödülünü kazansa da ertesi 

gün bu ödüller geri alınır.
39

 

1974 yılında yaptığı “ArkadaĢ” filmle Güney siyasi inançlarını daha somut 

Ģekilde ortaya koyuyordu. “ArkadaĢ” Filmi 1975‟te Antalya Film ġenliği‟nde en iyi 

ikinci film ve en iyi müzik ödüllerini kazanmıĢtır. 

1974 yılında iĢlediği bir cinayet nedeniyle tutuklanan Güney 1981 yılında 

cezaevinden firar eder ve Fransa‟ya sığınır. Hapisteyken yazdığı senaryoların çoğu 

onun denetimi altında ve önerileriyle baĢka yönetmeneler tarafından 

gerçekleĢtirmiĢtir.  

Yılmaz Güney‟in senaryosunu yazdığı ve ġerif Gören‟in yönettiği “Yol” 

filmi 1982 yılında Cannes Film ġenliği‟nde Costa Garvas‟ın “Missing” filmiyle Altın 

Palmiye ödülünü paylaĢırken bir yıl sonra da Fransız eleĢtirmenlerin ödülünü 

kazanmıĢtır. 

Yılmaz Güney‟in etkisi “yeni sinema” terimi altında toplanan yönetmenlerin 

biçim ve zaman zaman da ortak içerik arayıĢlarında kendini göstermiĢtir. Bir baĢka 

deyiĢle gerek olaylara gerekse çevre ve insanlara hayli yakından bakarak yalın bir dil 
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kullandılar. Yılmaz Güney sonrası sinemasını gerçekleĢtirenler Türk sinemasını daha 

nesnel, daha doğal ve daha yaratıcı kılabilmek için kendilerini zorlamıĢtır.
40

 

1960‟ların ikinci yarısında sinema endüstrisine asistan olarak giren Zeki 

Ökten, NiĢan Hançer, Lütfi Akad, Halid Refiğ ve Atıf Yılmaz gibi yönetmenlerle 

çalıĢmıĢtır. Yılmaz Güney sinemasının etkilerinin açıkça görüldüğü yönetmenlerden 

biri olan Zeki Ökten, 1963‟de ilk filmi olan “Ölü Pazarı” ile yönetmenliğe 

baĢlamıĢtır ve daha sonra yönetmen yardımcısı olarak sinema yaĢamına devam 

etmiĢtir. Zeki Ökten 1972 yılında “Kadın Yapar” ve “Kırık Hayat” gibi piyasa 

filmleriyle yönetmenliğe tekrar dönmüĢtür. 

1978 yılında Yılmaz Güney‟in senaryosunu yazdığı “Sürü” filmiyle 

yönetmenliğinin dönüm noktasını yaĢar. “Sürü” bir destanı anlatan yapısı ve 

kuruluĢu, kestirme anlatımı, zengin tiplemeleri, iyi düzenlenmiĢ ritim ve kurgusu, 

baĢarılı oyunu ve sağlam içeriğiyle son dönemlerin en baĢarılı filmlerinden biriydi. 

Film Berlin Film ġenliği‟nde, Locarno ve Londra‟da ödüller kazanmıĢtır.
41

 

Ökten 1979 yılında çevirdiği “DüĢman” la, iĢsizliği ve bunun getirdiği 

bireysel ve toplumsal sorunlara eğilir. Senaryosunu Güney‟in yazdığı “DüĢman” 

sansür tarafından yasaklanır ama daha sonra sansür DanıĢtay tarafından kaldırılır. 

Üç yıl aradan sonra 1982‟de Zeki Ökten “Faize Hücum” filmini çevirir. Ünlü 

“bankerler olayına” ince, buruk ve son derece insancıl bir tarzda yaklaĢan film 

toplumsal ağırlığı olan, mizah, simgeler ver gerçek nesnel görüntülerden oluĢan bir 

yapıttır. Film 20. Antalya Film ġenliğinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi 

senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini kazanır. 1984 

yılında “Pehlivan”, 1986‟da Kemal Sunal ile olan iki güldürü filmi “Davacı” ve 
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“Yoksul” filmlerini çevirir. Aynı yıl gerçekleĢtirdiği “Ses” filmiyle yönetmen 

iĢkence sorununa değinme niyeti olsa da denetimi aĢabilme endiĢesi yüzünden ne 

iĢkence sorunun temeline inebilmiĢ ne de olayı çarpıcı hale getirebilmiĢtir. 

Zeki Ökten 1988 yılında daha bir Kemal Sunal güldürüsü olan “Düttürü 

Dünya” filmine imza atar. 

Yönetmen, 2000‟li yıllarda Yıldız Kenter, Zeki Alasya, Metin Akpınar, EĢref 

Kolçak, ġükran Güngör‟ü bir araya getirerek baĢarısız bir soygunla sonuçlanan ve 

kimi zaman duygusal olan “Güle Güle” daha sonrada da “Gülüm” filmlerine imza 

attı.
42

 

Sinemaya kurgucu olarak giren, yönetmen yardımcılığı ve senaryo yazarlığı 

yaparak devam eden ġerif Gören 1974 yılında Yılmaz Güney‟in yarım bıraktığı 

“EndiĢe”  filmini çekerek yönetmenliğe baĢlamıĢtır. 

“EndiĢe” filmi 1975 yılında Antalya Film ġenliği‟nde en baĢarılı senaryo, en 

baĢarılı görüntü, en baĢarılı yönetmen, en baĢarılı erkek oyuncu ödüllerini kazanır. 

Çukurova Pamuk iĢçilerinin yaĢamı anlatan filmde yarı-belgesel bir görünümdedir. 

1975-1979 yılları arasında yaptığı “Köprü”, “Deprem”, “Ġki ArkadaĢ”, 

“Nehir”, “Almanya Acı Vatan” filmleriyle daha nesnel ve gözlemci, gerçeklere daha 

uygun üslubunu ortaya koymaktadır.
43

 

Bu filmlerinden sonra arabesk melodramlar çeken ġerif Gören kariyeri 

açısından en önemli çıkıĢını 1981‟de çevirdiği “Yol” filmiyle yapmıĢtır. Yılmaz 

Güney‟in senaryosunu kullanarak çevirdiği bu filmle Gören uluslararası baĢarıya 
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ulaĢır. “Yol” filmiyle 1982 yılında Cannes Film ġenliği‟nde Altın Palmiye ödülünü 

kazanır.
44

 

Gören 1985 yılında “Kurbağalar”, “Yılanların Öcü”, ve “Kan” filmlerine 

imza atar. “Kurbağalar filminde cinsellik ve belgeselcilik aynı çizgide ilerlemektedir. 

1986‟da “Yılanların Öcü” filminin ikinci renkli çevrimiyle Antalya Film ġenliği‟nde 

en iyi ikinci film, en iyi erkek oyuncu, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi yardımcı 

erkek oyuncu ödüllerini kazanır. “Kan” filmindeyse kan davası sorununu ele almıĢtır. 

Daha sonra üç farklı güldürü çeviren Gören Almanya‟da çektiği baĢrolünde 

Kemal Sunal‟ın oynadığı  “Polizei” (1988) filmiyle iki kültür arasında bocalayan bir 

çöpçüyü anlatır. BaĢrolünü yine Kemal Sunal‟ın oynadığı, 1990‟da çevirdiği “Abuk 

Sabuk Bir Film”le mirasa konan bir köylünün macerasını anlatır. 1993 çevirdiği 

üçüncü güldürüsü “Amerikalı” filmiyle Türk toplumun AmerikanlaĢtırılmasını 

eleĢtirir.
45

 

Yılmaz Güney sinemasına Zeki Ökten, ġerif Gören‟le birlikte yakın olan 

baĢka bir yönetmende Yavuz Özkan‟dır. 1974 yılında ilk filmi olan “2x2 eĢittir 5”, 

bir yıl sonrada “YarıĢ” filmini yönetmiĢtir. Ancak bu film gösterim imkanı 

bulamamıĢtır. 

Kütahya‟da madenlerde geçirdiği yaĢamından esinlenerek 1978 yılında 

“Maden” filmini yaptı. Film aynı yıl Altın Portakal Film YarıĢması‟nda birçok ödül 

kazandı. “Maden” siyasal sinemanın iyi bir örneği olduğu gibi, insancıl ayırtılara da 

önem vermesi bakımından dikkat çekicidir. 
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1979 yılında kendi hesabına “Demiryol” filmini yapar. Film demiryolu 

iĢçilerinin grevi konusunu iĢleyen yarı-belgesel filmdir. Bu filmin ardından Özkan 

Türkiye‟den ayrılarak Fransa‟ya yerleĢir. 

1987 yılında Türkiye‟ye geri dönenen Özkan “Yağmur Kaçakları” filmini 

yapar. Daha sonra birçok film gerçekleĢtiren yönetmenin 1992‟de “Ġki Kadın”, 

1993‟de “Bir Son Bahar Hikayesi”, “Yengeç Sepeti”, “Bir Kadının Anatomisi” ve 

“Bir Erkeğin Anatomisi” gibi filmlerin adlarını sayabiliriz.
46

 

Gerçekçi sinemanın temsilcilerinden biri olan Erden Kıral, Yılmaz Güney 

olmak üzere birçok yönetmenin sinema yardımcılığını üstlenmiĢtir. Ġlk filmi olan 

“Kanal ”ı 1978‟de çeviren Kıral yönetmenliğiyle birlikte yapımcılığını da üstlendiği 

filmde olaylara dramatik ekleme yapmadan gerçek bir öyküyü anlatır. 

Bir sonraki yıl Orhan Kemal‟in aynı adlı romanında uyarlanan “Bereketli 

Topraklar Üzerinde” filmini yönetmiĢtir. Film yurtdıĢında birçok ödül kazanmıĢ ve 

yönetmenin baĢarısını uluslararası alanda taĢımıĢtır. Kıral Çukurova‟yı anlatan 

filmde, insanın insanı sömürmesi, cinsel açlık, mutluluk özlemini filmde ustaca 

yansıtmıĢtır. 

1979‟da çevirdiği ve ancak 1987‟de gösterime girebilen “Hakkari‟de Bir 

Mevsim” filmiyle 1983 yılında Berlin Film ġenliği‟nde dört ödül kazanmıĢtır. 

Filmde zorunlu olarak ücra bir dağ köyüne düĢen yazarın almıĢ olduğu değerleri 

yitirmesini anlatmaktadır.   

Daha sonra Almanya‟ya yerleĢen yönetmen 1984 yılında Alman-Ġngiliz ortak 

yapımı olan “Ayna” filmini daha sonra 12 Eylül dönemini anlatan filmi “Av 

Zamanı”nı çevirir.  
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Kıral‟ın “Mavi Sürgün” filminde bir Halikarnas Balıkçısı olan Cevat ġakir‟in 

hayatından bir bölümü anlatmaktadır. 

Erden Kıral 1997 yılında “Avcı” filmini çeker. Yönetmen filmde doğayı 

mekan olarak kullanır ve bir kadın, iki erkeğin tutkularından dolayı çatıĢmasını farklı 

Ģekilde anlatır.
47

 

Yılmaz Güney‟le çalıĢan yönetmenlerden biri de Ali Özgentürk olmuĢtur. 

Kariyerinin baĢlarında Yılmaz Güneyin etkilerini yansıtmıĢ olan yönetmen zamanla 

kiĢisel çizgisini çizmiĢtir. Ġlk filmini 1979 yılında “Hazal ”la gerçekleĢtirmiĢtir. Film 

Anadolu‟da uygarlığın daha giremediği bazı yerlerdeki gelenekleri ve acı aĢk 

öyküsünü anlatır. Mardin‟de çekilen filmde yönetmen yörenin doğal dekorlarını 

ustaca kullanır. Film yurtdıĢında çeĢitli ödüller alarak Türk sinemasının tanıtımına 

katkıda bulunmuĢtur. 

Ali Özgentürk 1981‟de çevirdiği  “At”  filmiyle sağlam ve etkileyici bir 

yapıta imza atmıĢtır. “At”, 19. Antalya Film ġenliği‟nde ve Valencia Film 

ġenliği‟nde çeĢitli ödüller kazanmıĢtır. 

1984 yılında çevirdiği Orhan Kemal‟in “Murtaza” adlı romanından uyarlanan 

“Bekçi”  romanın gerçeklik duygusundan uzaklaĢarak soyut bir çalıĢma olmuĢtur. 

Yönetmenin amacı da zaten bir hikaye anlatmak değil bir dil araĢtırması yapmaktır. 

Yönetmenin “sayıklama” olarak nitelendirdiği, 1986 yılında çevirdiği “Su da 

Yanar” filmi önceki filmlerinden farklı olarak gerçekçi çalıĢmalarına uymayan, 

karmaĢık ve giderek karasız bir film olarak bir hayli eleĢtirilmiĢtir. 

Özgentürk “Su da Yanar” filminden altı yıl sonra 1992‟de “Çıplak” isimli 

oldukça kiĢisel bir filme imza atar. 1997 yılında “Mektup” isimli konuĢmalara dayalı 
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anlatım kullanan yönetmen, Amerika‟da eğitim görmüĢ bir mühendisin vatana 

dönüĢünü anlatır. 

Daha sonra yönetmen 2000 yılında “Balalayka” ve 2004 yılında “Kalbin 

Zamanı” filmlerine imza atar. 

Ali Özgentürk‟ün çalıĢmalarına genel olarak bakacak olursak baĢlarda 

Yılmaz Güney‟in etkilerini yansıtmıĢ ancak zamanla kendi kiĢisel çizgisini 

oluĢturmuĢtur. 

1970‟li yıllarda sinemanın bir yönü Yılmaz Güney‟den etkilenirken, diğer 

yönüyse daha geniĢ bir tematik arayıĢ içine girmiĢ ve kurgu gerçekliğini aĢıp 

toplumcu, siyasal kalıpları kırıp bir kiĢilik sineması oluĢturmayı tercih etmiĢtir.
48

 

Bahsedilen yönetmenlerden en önemli isimlerinden biri Ömer Kavur‟dur. Ġlk 

filmini Refik Halit Karay‟ın aynı adlı romanında uyarladığı “Yatık Emine” filmiyle 

çeker. 

1979 yılda çevirdiği “Yusuf ile Kenan” gerçek bir olaydan kaynaklanarak 

çevrilen, babaları kan davasında öldürülen ve sonra Ġstanbul‟a amcalarını aramaya 

gelen ve bu sırada da bir çocuk çetesine yakalanan iki köylü kardeĢin baĢından 

geçenleri anlatır. 

Yönetmenin 1981 yılında çevirdiği “Ah Güzel Ġstanbul” aynı yıl Antalya 

Film ġenliği‟nde en iyi ikinci film seçilmiĢtir. Filmde bir uzun yol Ģoförüyle 

genelevde çalıĢan bir kadının aĢk hikayesini ve akmak bilmeyen bir zamanın değerini 

vererek ve geçen zamanı izleyiciye hissettirerek uzun, bitmez bir yolculuğu 

izletmiĢtir. 
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1982‟de çevirdiği “Kırık Bir AĢk Hikayesi” filmiyle Antalya Film 

ġenliği‟nde birçok ödül kazanan yönetmen, filmde bir kasaba ortamında cereyan 

eden aĢk hikayesini mutsuz ve kaçınılmaz sonuca vararak anlatmıĢtır.  

Kavur‟un 1986‟da çevirdiği Yusuf Atılgan‟ın romanından uyarladığı 

“Anayurt Oteli” yönetmenin filmografisinde ve Türk sinemasında kahramanı, yan 

kiĢileri, mekanı anlatımıyla benzeri olmayan bir filmdir. Zebertcet‟in yolculuğunu ve 

arayıĢını izlerken bir “psycho” bir paranoya olayının içyüzünü veren “Anayurt Oteli”  

Kavur‟un önceleri de denediği ruhbilimsel gerilimin eksiksiz bir klinik portresini 

çizmektedir. 

1990 „da çevirdiği  “Gizli Yüz”, 1997‟de çevirdiği “Akrebin Yolculuğu” 

filmleriyle Kavur gün geçtikçe kiĢiselleĢen filmleriyle baĢarısızlığa uğramıĢtır. 

Daha sonra yönetmen 2000 yılında “Meleklerin Evi” ve 2002‟de çevirdiği 

“KarĢılaĢma” filmlerini çevirmiĢtir. 

Ömer Kavur‟un her filmi biçim ve içerik olarak farklı bir deneme, ayrı bir 

araĢtırmadır. Yılmaz Güney‟in etkisinin yoğun bir Ģekilde hissedildiği dönemde 

kiĢisel sinema arayıĢına girerek öteki yönetmenlerde farklı bir yol izlemiĢtir.
49

 

2.6 1980 - 1990 Dönemi 

Halit Refiğ 1965 yılında, Prof.Sencer Divitçioğlu ve Kemal Tahir‟in “Asya 

Üretim Biçimi” kuramından yola çıkarak, ilk olarak “Halk Sineması” ve ardından bu 

kuramın gerçekleĢtirilmiĢ hali olan “Ulusal Sinema” kuramlarını ortaya atmıĢtır. 

Halk sinemasının dayanağı Türkiye Sinemasının kapalı ekonomik yapısıdır. 
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1960‟lı yıllarda ait bir diğer sinema kuramı, yönetmen Yücel Çakmaklı‟nın 

öncülüğünü üstlendiği “Milli Sinema” kuramıdır. Bu kuram gereğince Türk 

toplumunun dinsel yapısı ve Müslüman kimliği filmlerde öne çıkarılmalıdır. 

1965 yılında kurulan Sinematek Derneği çerçevesinde toplanan grupların 

savunduğu “Devrimci Sinema” kuramı, bu dönemde ortaya atılan sinema 

kuramlarından bir diğeridir.
50

 

1980‟li yıllara bunalımlı bir giriĢ yapan Türkiye‟nin sinemasında da paralel 

değiĢimler yaĢanmıĢtır. Özellikle 1980‟den sonraki depolitizasyon sürecinde ulusal 

sinema, milli sinema, devrimci sinema gibi daha çok dünya görüĢleriyle bağlantılı ve 

sinemayı aĢan tartıĢmalar gündemden çıkmıĢlardır. Bu dönemde Türk sinemasında 

ilk kez tabu sayılan bazı konular iĢlenmeye ve sinema dıĢı kaynaklar kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Temalarda farklılaĢma görülmüĢ ve anlatım biçimlerinde de bir değiĢim 

yaĢanmıĢtır. Bireyin ön planda olduğu, kadın ve kadın sorunlarının mercek altına 

alındığı bir sinema oluĢmuĢtur.
51

 

1980‟lerin ilk yarısında hızla geliĢen video kaset pazarı ve özel kanalların 

açılmasıyla, siyasi iktisadi koĢulları, anarĢi ve terör, 12 Eylül öncesi ve sonrasındaki 

Amerikan filmlerinin egemenliği giderek yerli filmlerin azalmasına sebep olmuĢtur. 

Türk sineması 1980‟lerde ister daha önceki dönemlerin yönetmenlerinin olgun 

yapıtları, isterse de bu dönem içerisinde Türk sinemasına gelen yönetmenlerin 

filmleriyle, özelikle 80‟lerin ikinci yarısında çok büyük değiĢimlere uğramıĢtır. 
52

 

Bu dönemin önemli yönetmenlerinden biri Sinan Çetin‟dir. Film endüstrisine 

yönetmen yarımcısı olarak 1975 yılında giren Çetin, Atıf Yılmaz, ġerif Gören gibi 
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yönetmenlerle çalıĢmıĢtır. Ġlk yönetmenlik deneyimini 1978 yılında kısa metrajlı film 

olan “Halı Türküsü”yle yapmıĢ ve 1980‟de ilk uzun metrajlı filmi “Bir Günün 

Hikayesi”ni çekmiĢtir. KonuĢmalarından çok görüntülere ve simgelere dayanan 

anlatımıyla zorlayıcı bir çalıĢma olan “Bir Günün Hikayesi” bir maden ocağı 

civarında cereyan eden zorunlu ve dramatik bir evliliği anlatır. 

“Bir Günün Hikayesi”nin ardından 1981‟de “Çirkinlerde Sever” filmini 

çevirir. Sinemanın mitoslarını acı bir dille eleĢtiren film 19. Antalya Film ġenliği‟nde 

en baĢarılı film ödülünü kazanır. 

1982‟de Sinan Çetin en baĢarılı filmlerinden biri olan “Çiçek Abbas”ı çevirir. 

Dramatik bir güldürü olan film aynı gecekondu çevresini, minibüsçüleri, iki 

minibüsçünü aynı zamanda aynı kızı seven iki erkeğin çatıĢmasını, mizah ve içtenlik 

dozu ĢaĢmayan bir üslupla anlatmıĢtır. 

Çetin 1985 yılında güldürüye ve mizaha çok uzak olan Ġrfan Yalçın‟ın 

“Genelevde Yas” romanından uyarlanan “14 Numara” adlı filmini çevirir. Filmde bir 

fahiĢeyi, ona aĢık bir genci ve onu kullanmak isteyen bir kabadayının öyküsünü 

anlatır. “14 Numara” aynı yıl düzenlenen Antalya Film ġenliği‟nde birçok ödül 

kazanır. 

1986 yılında senaryolarını da yazdığı iki filmle “Prenses” ve “ Gökyüzü”yle 

daha önceki çizgisinden ayrılıp daha kiĢisel bir dile yönelmiĢtir. Ġki film de 12 

Eylül‟ü konu alır. “Prenses”de devrimci bir harekete katılan genç bir kadınla ona aĢık 

bir fotoğrafçıyı anlatır. “Gökyüzü”nde ise tutuklu bir yönetmenle birbirini arayıp 

bulan ve sonrada kaybeden iki genci anlatır. 

Atlı yıllık bir aradan sonra yönetmen 1992 yılında baĢrollerini Hülya AvĢar 

ve Cem Özer‟in oynadığı “Belin in Berlin” filmini yönetir. Bazı sahneleri Ġstanbul‟da 

bazı sahneleri de Berlin‟de çekilen filmde Berlin‟e yerleĢmiĢ geleneklerini korumaya 
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çalıĢan ancak bozulmaya yakın bir Türk ailesini, ailenin kızına aĢık bir Alman 

gencini ve namus derdine düĢmüĢ bir ağabeyi anlatır. “Belin in Berlin” medyatik 

unsurlarıyla ve hızlı kamera çalıĢmasıyla ilginç bir film olmayı baĢarmıĢtır. 

1994 yönettiği “Bay E” Türk sinemasında benzeri olmayan, karıĢık, düzensiz 

coĢku ve dolambaçlı bir yaklaĢımla izleyicileri ĢaĢırtmıĢ ve anlamsız ve barok bir 

güldürüye imza atmıĢtır. 

Sinan Çetin 1999 yılında baĢrollerini Kemal Sunal ve Metin Akpınar‟ın 

paylaĢtığı “Propaganda” filmini çevirmiĢtir. Film giĢede baĢarılı olsa da 

eleĢtirmenlerden geçerli not alamamıĢtır. Film Gümrük Muhafaza Müdürü olarak 

dönen Mehdi ve çocukluk arkadaĢı Rahim ve ailelerinin kasabanın ortasından geçen 

sınır telleri ile parçalanan hayatlarını anlatır. 

Yönetmen 2000 yılında “Komser ġekspir” adlı trajikomik film çevirir. Film 

hasta kızının tiyatro tutkusu gerçekleĢtirebilmesi için gözaltındaki 

tutuklulara “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”i oynatan bir komiserin hikayesini 

anlatır.
53

 

Uzun yıllardır ticari boyuta kaymıĢ, filmlerinde de ünlü oyuncuları oynatan 

Sinan Çetin, günümüzde de ticari sinemanın önemli temsilcisi olarak varlığını 

sürdürmektedir. 

Senaryo yazarlığının yanı sıra reklam filmleri çeken Yavuz Turgul ilk uzun 

metrajlı filmini 1984 yılında “Fahriye Alba”yla yapmıĢtır. Turgul Muhip Dranas‟ın 

ünlü Ģiirinden alınan “Fahriye Abla”dan sonra 1986 yılında değeri vizyona ilk girdiği 

zamanlarda anlaĢılmayan “Muhsin Bey” filmini yönetmiĢtir. Film duygu sömürüsüne 

kaçmadan, incelikle tasarlanmıĢ, nostaljik bir baĢyapıttır. BaĢrollerini ġener ġen, 

Uğur Yücel, ġermin Hürmeriç‟in oynadığı film Türk sineması güldürü türünde özgün 
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bir filmdir. 1987 yılında Antalya Film ġenliği‟nde en iyi film, en iyi erkek oyuncu, 

en iyi özgün senaryo, en iyi özgün müzik ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini 

almıĢtır. 

Turgul 1990 yılında yine baĢrolünü ġener ġen‟in oynadığı “AĢk Filmlerinin 

Unutulmaz Yönetmeni”ni çevirmiĢtir. Filmde Eski YeĢilçam melodramlarıyla ün 

salmıĢ bir yönetmenin değiĢen sinemaya uyum sağlamak adına kısıtlı olanaklarla 

farklı bir sanat filmi çekmeye kalkıĢmasını anlatır. “Muhsin Bey” gibi “AĢk 

Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni”de kaybedilmiĢ değerlerin, boĢa çıkmıĢ 

gayretlerin ve kapanmıĢ bir çağın peĢine düĢen nostaljik bir yolculuktur aslında. 

1992 yılında Turgul aynı temada “Gölge Oyunu” filmini çevirir. Filmde 

Beyoğlu‟nun arka sokaklarında iki arkadaĢın gönlünü çalan güzel bir kadın 

anlatılmaktadır. 

Yönetmenin Türkiye‟de hasılat rekoru kıran aynı zamanda yurtdıĢında da 

büyük ilgiyle karĢılanan 1996‟da yaptığı en ünlü filmi “EĢkıya” olmuĢtur. Film otuz 

beĢ yıl önce hapise giren EĢkıya Baran‟ının hapisten çıktıktan sonra onu ihbar eden 

ve geçen süre içinde mafya babası olan arkadaĢını aramak için hiç tanımadığı 

Ġstanbul‟a gelmesinin anlatmaktadır.
54

  

1980‟lerin yaĢanan 12 Eylül olaylarıyla siyasal hayattaki köklü değiĢim, 

kültürel ve toplumsal hayatı da derinden etkilemiĢ ve aynı zamanda televizyonun 

geliĢen teknolojiyle her eve girmesi yeni bir zihniyet oluĢturma aracı olarak 

kullanılmıĢtır. Yönetmenler değiĢim, baskı ve yasaklamalar sonucu yaratıcılık 

sıkıntısı çekmiĢ daha önceki dönemlerde pek tercih edilmeyen gerçeküstülük, 

bireyselleĢme eğilimi yaygınlaĢmıĢtır. 1980-1990 yılları arasında çekilen filmlerde, 
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yönetmenler, sinemaya ilgili gerçek sıkıntılarını filmlere yansıtarak, sinemayı 

dertlerinin anlatımında bir araç olarak kullanmıĢlardır. 
55

 

Bu dönemde üretilen film sayısı 63 filmle en düĢük noktasına ulaĢırken, ticari 

sinema kurtuluĢu arabesk dramlarda bulmuĢtur. Ancak bu yıllarda en umut verici 

olay birtakım filmlerin uluslararası yarıĢmalarda ödüller kazanmasıdır. 

2.7 1990’lar ve Günümüz Dönemi 

1990‟lı yıllarda toplumda yaĢanan bazı ekonomik ve politik değiĢimlerle 

birlikte Türk sineması da yeniden yapılanma ve kendini yeniden yaratma çabasına 

girmiĢtir. 1990‟lara kadar geleneksel bir film üretim biçimine sahip olan Türk 

sineması kendi dilini kurmayı amaçlayan yeni bir kuĢakla tanıĢmıĢtır. Bununla 

birlikte 1990‟ların ikinci yarısından sonra ve 2000‟lerin baĢlarında medyatik 

özeliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. TV‟nin renklenmesi ve çok kanallı oluĢu 

bu yılların baĢında özel radyo-TV istasyonlarının yayına geçmeleri izlemiĢ ve 

bununda devamında VCD ve DVD teknolojilerinin Türkiye‟ye gelmesi sinemayı 

etkilemiĢtir ve aynı zamanda 1990‟ların baĢı Türk sineması ağır bir bunalım içine 

girmiĢ ve Amerikan sineması hâkimiyeti altında ezilmiĢtir. Tüm bu geliĢmeler 

sinema izleyicilerini salonlara çekmeye engel olmuĢtur. Bu yıllarda üretilen film 

sayısı 10‟a kadar düĢmüĢ ve Amerikan filmleri yerli filmlerin yerini almıĢtır.
56

 

2000‟li yılların baĢlarında Türk sineması için olumlu bir Ģeyler söylemek 

mümkün olmasa da bu yıllarda genç sinema seyircisinin Türk sinemasını takip 

etmeye baĢladığı söylenebilir. Bu dönemde Türk sineması tanıtım kampanyalarıyla 

vizyona giren, popüler oyuncuların sayesinde giĢe yapmaya çalıĢan filmleriyle 3 

milyon 300 bine varan bir seyirci kitlesine ulaĢmıĢtır. Aynı zamanda bu dönemde 
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Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan gibi genç sinemacılar sınırlı olanaklarıyla ses 

getiren iyi filmler üretmiĢlerdir. 1990 sonrasında yeni kuĢak sinemacıların Türk 

sinemasına farklı bir boyut ve renk getirdiklerini söylemek mümkündür.
57

 

Bu yönetmenlerden biri olan Mustafa Altınoklar 1992 yılında sinemaya 

girmiĢ ve yıl içinde ilk uzun metrajlı filmi “Denize Hançer DüĢtü” filmini çekmiĢtir. 

Film anlatım ve görsellik açısından düzgün olmakla beraber senaryo aĢamasında iyi 

iĢlenmemiĢ karakterleri ve dramatik, simgesel çözümlemeleriyle doyurucu ve 

inandırıcı olmaktan uzak kalmıĢtır. 

Yönetmenin ikinci filmi 1995‟de çevirdiği “Ġstanbul Kanatlarımın Altında” 

kazandığı hasılat baĢarısıyla film endüstrisinde olay yaratmıĢtır. Basının bazı 

kesimlerinde ağır eleĢtirilere maruz kalan film, Amerikan tarzı bir yaklaĢımla ve 

Televizyon Ģovlarından gelen medyatik oyuncularıyla birlikte Ahmet Çelebi‟nin 

fantastiğe kaçan uçma tutkusunu oldukça hareketli ve erotik bir Ģekilde anlatmıĢtır. 

Yönetmen tarihsel dönemin gerçeğini değil de renkli kiĢilikleri ve görsel düzenini 

önemseyen bir yaklaĢımla fantezisi bol, göndermeleri ve atraksiyonları hiç eksik 

olmayan seyirlik bir film üreterek izleyicilerin geniĢ ilgisini yakalamıĢtır. 

Altınoklar 1997 yılında çevirdiği Metin Kaçan‟ın aynı adlı romanından 

uyarlanan “Ağır Roman” filminde bol argolu ve küfürlü konuĢmaları, halk tipi bıçkın 

kahramanları, mahalle fahiĢeleri, racon edebiyatı ve Kolera Sokağı‟nın bütün 

aksesuarlarıyla neredeyse en baĢtan izleyicilerin ilgisini peĢinen garanti altına 

almıĢtır. Film daha gösterime girmeden medyanın da desteğini almıĢ ve tanıtım 

kampanyasıyla televizyon kanallarında haber konusu olmuĢtur.
58

 

1999 yılında küçük bir bütçeyle çevrilen “Asansör” filmi yönetmenin bir 

medya eleĢtirisi olarak göze çarpmaktadır. Yönetmenin diğer bir filmi olan 2003 
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yılında çevirdiği “O ġimdi Asker” isimli bir komedidir. Film popüler oyuncularıyla 

ve baĢarılı reklam kampanyalarıyla kısa sürede 1 milyon seyirciye ulaĢmıĢtır. 2005 

yılında çevirdiği “Banyo‟yla aldatma konusunu ele alır ve film tek mekânda 

geçmektedir. Daha sonra 2006 yılında çevirdiği “Beyza‟nın Kadınları” filmi çift 

kiĢilik bir kadının hikâyesini anlatan polisiye bir filmdir.
59

 

Uzun süre yönetmen yardımcılığı yapan Zeki Demirkubuz ilk uzun metrajlı 

filmi olan “C Blok”u 1993 yılında yapmıĢtır. Birbirinden farklı eleĢtirileri ele alan 

filmde yönetmen bir yandan yalnız ve bunalımlı genç bir kadının cinsel sorunlarını, 

diğer yandan blok halindeki siteleri iç içe yaĢayan değiĢik zümrenin yaĢamlarını 

anlatmıĢtır. Film yapım koĢullarını zorlamasıyla birlikte “yeraltı” deneyselliği, 

birazda kararsızlığı ve sinematografik marjinalliği bir arada yürütüyormuĢ gibiydi. 

Yönetmenin 1997 yılında çevirdiği ikinci filmi olan “Masumiyet”  ister 

yönetmenin biçimi isterse de öyküsü ve karakterleriyle daha oturmuĢ, daha iĢlenmiĢ 

bir yapıt olmuĢtur. “Masumiyet” YeĢilçam tipolojisinde eksik olmayan ancak daha 

gerçekçi bir bakıĢla değerlendirilen üç kiĢiyi anlatmıĢtır. Film hapishaneden çıkmıĢ 

masum ve çaresiz bir genç, kocası hapishanede olan bir fahiĢe ve ona aĢık bir adamın 

yani kaybedenlerin, yönetmenin ifadesiyle bir çıkıĢsızlık ve çaresizlik öyküsüdür.
60

 

Demirkubuz‟un 1998 yılında çevirdiği bir gazetede üçüncü sayfa haberi 

olabilecek bir konuya sahip olan “Üçüncü Sayfa” filmidir. Yönetmen yine zor yaĢam 

koĢulları altında var olmaya çalıĢan küçük insanların öykülerini anlatmaktadır. 

Yönetmen 2001 ve 2002 yıllarında çevirdiği “Yazgı” ve “Ġtiraf” filmleriyle 

“Karanlığa Dair Öyküler” üçlemesinin ilk iki öyküsünü yapmıĢtır. Filmin 

kahramanları yine sıradan, yabancılaĢmıĢ insanlar ve konuları ve onların bireysel 

problemleridir. 2004 yılında çevirdiği ”Bekleme Odası”  da bu serinin üçüncü filmi 

olmuĢtur. “Kader” filminde “Masumiyet” filmindeki karakterlerin öykülerinin 
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baĢlangıç yıllarına dönüĢ yapmıĢtır. Yönetmenin diğer bir filmi Nahid Sırrı Örik‟in 

aynı adlı romanından uyarlanan “Kıskanmak”tır. 
61

 

Nuri Bilge Ceylan 1996 yılında yaptığı “Koza” adlı kısa filmiyle ismini 

duyurmuĢtur. DüĢük bütçeli filmleri ve profesyonel oyuncu kullanımıyla dikkatleri 

üzerine çekmiĢtir. Sinemacı ve fotoğrafçı yönleriyle estetik çerçeveler yaratmakta 

zorlanmayan Ceylan son yıllardaki uluslararası baĢarılarıyla adından söz 

ettirmektedir.  

Ceylan filmlerinde yalın bir anlatım tercih etmektedir. 1996 yılında çevirdiği 

“Kasaba‟da Dört Mevsim” filminde dört öykü anlatan yönetmen iki kardeĢin okul-

doğa-ev arasında geçen bir tanıklık süreci ile büyümelerini anlatır. Yönetmen filmde 

oyuncu olarak kendi aile fertlerini kullanmıĢ ve dingin havası, minimalist 

yaklaĢımıyla dikkati çekmiĢtir. 

1999 yılında çevirdiği “Mayıs Sıkıntısı” filmi “Çehov‟a adayacağı ve kendi 

ailesini oyuncu olarak kullanacağı bir film çevirmek için doğduğu kasabaya geçen 

bir yönetmeni ve kasabada yaĢayan farklı insanları” anlatan, gösteriĢten uzak, yalın, 

sade bir filmdir. 

Ceylan‟ın 2002 yılında çektiği “Uzak” filmi Cannes Film Festivali‟nde 

Büyük Jüri Ödülü ve En Ġyi Erkek Oyuncu ödülünü almıĢ ve uluslararası bir baĢarıya 

imza atmıĢtır. Yönetmenin 2006 çevirdiği “Ġklimler” filmi bir çiftin öyküsünü anlatır. 

Ceylan 2008 yılında “Üç Maymun” adlı filmiyle yine uluslararası baĢarıya imza 

atarak 61. Cannes Film Festivali‟nde En Ġyi Yönetmen ödülünü kazanmıĢtır. 2011‟de 

çevirdiği “Bir Zamanlar Anadolu‟da” filmiyleyse 64. Cannes Film Festivali‟nde 

Büyük Jüri Ödülünü kazanmıĢtır. 
62
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1996 yılında ilk yönetmenlik denemesini gerçekleĢtiren DerviĢ Zaim “Tabutta 

RövaĢata” filmiyle birçok ödül alarak çıkıĢ yapmıĢtır. Adeta var olmayan bir ekiple 

ve dar bir bütçeyle çevirdiği “Tabutta RövaĢata” evsiz bir adamın öyküsünü 

anlatmıĢtır. Filmin seyirciden ilgi görmemesinin sebebini yönetmen Ģöyle 

anlatmaktadır: “Senaryosunun manipülatif bir senaryo olmaması yani, seks, Ģiddet, 

10 dakika da bir ritmin artması gibi özelikleri ve çok tanınmıĢ oyuncuları yok”
63

 

Yönetmenin diğer filmlerinden “Filler ve Çimen”, “Cenneti Beklerken”, 

“Nokta”, “Gölgeler ve Suretler” adlarını sayabiliriz. 

DerviĢ Zaim‟ 2003‟de çevirdiği “Çamur” filmiyle 60. Venedik Film 

Festivali‟nde UNESCO ödülüne layık görülmüĢtür. 

Türk göçmen ailesinin çocuğu olarak Almanya‟da doğan Fatih Akın iki 

kültüründe yansıdığı filmleriyle dikkatleri çekmektedir.
64

  

1995‟de Hamburg Uluslararası Kısa Film Festivali‟nde “You‟re the one!”/ 

“Du bist es!” kısa filmiyle “izleyici ödülü”nü alan Fatih Akın, 1998‟de ilk uzun 

metrajlı filmi “Kısa ve Acısız”la Locarno Bronz Leopar ödülünü ve Bavarya Film 

Festivali‟nde “en iyi genç yönetmen” ödülünü kazanmıĢtır.
65

 

Yönetmen 1998 ve 2010 yılları arasında “Kısa ve Acısız”, “Temmuz‟da”, 

“Solino”, “Duvara KarĢı”, “Ġstanbul Hatırası-Köprüyü Geçmek-2005”, “YaĢamın 

Kıyısında”, “AĢka Ruhunu Kat” filmlerini çevirmiĢtir. 
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Fatih Akın‟ın 2012‟de gösterime giren son filmi "Cennetteki Çöplük"te 

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sorunlarından biri olan çöp toplama alanları ve bu 

alanların oluĢturduğu çevresel tehdit konu alınmıĢtır.
66

 

Türkiye‟de ve yurtdıĢında adını duyuran diğer bir yönetmen Ferzan 

Özpetek‟tir. Ġtalya‟da sinema eğitimi görmüĢ ve uzun yıllar orada çalıĢmıĢ yönetmen 

1996‟da “Hamam” ve 1998‟de “Harem Suare” adlı iki filmiyle hem Türkiye‟de hem 

de Ġtalya‟da adını duyurmuĢtur.  

Ferzan Özpetek 2001 ve 2010 arası “Cahil Periler”, “KarĢı Pencere”, “Kutsal 

Yürek”, “Bir Ömür Yetmez”, “Mükemmel Bir Gün”, “Serseri Mayınlar” filmlerini 

çekmiĢtir.
67

 

1990 sonrası Türk sinemasında dikkatleri üzerine çeken diğer önemli 

yönetmenlerden Serdar Akar, YeĢim Ustaoğlu, Handan Ġpekçi, Reha Erdem, Onur 

Ünlü‟dür. 

Sinemanın son 20 yılına baktığımızda farklı anlatım özelliklerine sahip 

yönetmenleri görülmektedir. YeĢilçam döneminden gelen yönetmenler yavaĢ yavaĢ 

sinemadan uzaklaĢmıĢ ve son yıllarda daha az olmak özere üretim yapmıĢlardır. Reis 

Çelik, Semir Aslanyürek, Ümit Cin Güven, Ümit Elçi, Ersin Pertan, Biket Ġlhan, Ezel 

Akay, Abdullah Oğuz, Çağan Irmak, Tolga Örnek gibi isimler yanında Zeki 

Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Serdar Akar, Semih Kaplanoğlu gibi 

bağımsız yönetmenler de yeni dönemin meslekte eski, sinemada yeni isimler olarak 

sinemanın içinde varolmaya baĢlamıĢlardı. Bunun yanında Cem Yılmaz, Yılmaz 

Erdoğan, Gani Müjde gibi komedi alanında isimlerini duyurmuĢ film üreten 

yönetmenlerde bulunmaktadır. Türk göçmen sinemacılarından Fatih Akın, Ferzan 

Özpetek, Yüksel Yavuz, Tevfik BaĢer isimlerini unutmamak gerek. 
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Genel olarak 1990 sonrası Türk sinemasında baktığımızda iki ana geliĢme 

göze çarpmaktadır: Seyirciyi hedefleyen filmlerin yapılması ve yurtdıĢında da takip 

edilen yeni yönetmenler kuĢağının film çevirmeye baĢlaması. 1990 sonrası Türk 

sinemasının çizdiği farklı yolda yeni kuĢak sinemacıların umut olduklarını söylemek 

mümkündür.  

1990 sonrasındaki yeni dönem ve özellikle 11 Eylül sonrasının yeni dünya 

düzeni-küreselleĢme sürecinde Türk sineması da değiĢim içerisine girmiĢtir. 1990 

yılı sıfır noktasından sonraki film sayısı çok düĢmüĢ ve gösterim Ģansı bulan filmler 

seyirciden iltifat görmemiĢtir. Hollywood karĢısında Türk sinemasının öldüğü 

düĢünülmekteydi. Ancak gerçek Ģuydu ki, YeĢilçam deri değiĢtirmekteydi ve yeni bir 

çehreye bürünmekteydi.  Yeni Türk sinemasının yeni sinemacıları önce kendi 

dillerini kurup, seyirciye kendilerini anlatıp, ödülleri ile baĢarılarını ispatladıklarını 

sonra perdelerini yeniye açtıklarını ilan etmiĢlerdir.
68
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3. AFİŞ  

3.1 Afişin Tanımı ve Dünya Tarihindeki Gelişimi 

AfiĢin tanımı pek çok Ģekilde yapılmıĢtır: Büyük Larousse‟de afiĢ “Reklam 

ya da propaganda yapmak, bir duyuruyu iletmek amacı ile halka açık yerlere asılan, 

genellikle resimli, basılı kâğıt, duvar ilanı”
69

 olarak tanımlanır. Sözen ve Tanyeli‟ne 

göre “AfiĢ tanıtma ya da reklam amacıyla hazırlanmıĢ yazılı ve resimli grafik sanatı 

ürünüdür”
70

. Tepecik‟e göre ise “AfiĢ tanım olarak, bir haberi bir olayı, siyasal, 

sosyal, ekonomik, sanatsal ve kültürel açıdan, topluma duyurmak amacıyla, değiĢik 

yüzeyler üzerine yapılan ve belirli boyutlarda köy, kasaba ve Ģehirlerin çeĢitli 

yerlerine asılan duyurulardır”. 

AfiĢ kısa ömürlü ekonomik bir tanıtım aracı olup, önemli bir konu hakkında 

halkı en etkin biçimde haberdar eder. Kent içince farklı yerlere asılarak, insanlara 

olayları devamlı hatırlatması açısından, çok kullanılan bir kitle iletiĢim aracıdır. 

AfiĢ üretim ve tüketim iliĢkilerinde halka bilgi vermekle birlikte sosyal, 

siyasal ve kültürel olayların halka ulaĢtırılmasında da çok önemli ve etkili rol oynar. 

Günümüzün en etkili iletiĢim aracı olan televizyon bile afiĢ kadar etkili değildir. 

Çünkü afiĢ devamlı hatırlatıcılık özelliğine sahiptir ve halkın yoğun olduğu 

bölgelerde, yüzlerce afiĢi yan yana görmek mümkündür. Aynı zamanda afiĢ bilgi 

vermekle birlikte estetik açıdan da kentlerin çevre düzenlenmesine katkıda bulunur. 

M.Ö.4000 yıllarında Asur ticaret kolonilerinin Anadolu‟daki alıĢveriĢlerinde 

mallarını daha iyi tanıtmak ve satmak amacıyla, kil tabletler üzerine çivi yazıları 

yazar ve halka duyururlardı. Bu çalıĢmalar afiĢin ilk örnekleri sayılabilir. Roma 
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Ġmparatorluğu‟nda gladyatörlerin savaĢları ve sirk oyunları gibi gösteriler tahtadan 

yapılmıĢ levhalara yazılır ve Roma sokaklarında duvarlara asılarak halka duyuru 

yapılırdı. Bunlar afiĢlerin Roma dönemi örnekleri sayılabilir.
71

 

1798 yılında Alois Senefelder‟in taĢbaskı tekniğini buluĢundan sonra renkli 

taĢbaskı teknikleri, afiĢin sanatsal bir yapı kazanmasında önemli rol oynamıĢtır.
72

 

Diğer yandan afiĢin geliĢmesi, tüketim mallarının toplu üretiminin ve rekabete dayalı 

ekonominin ilerlemesine bağlı kalmıĢtır. Daha önceleri, kitap resmine ya da basın 

ilanlarına benzeyen afiĢ, modern sanatla birlikte kendi estetiğini yaratmıĢtır.
73

 

Tarihte yapılmıĢ olan ilk modern afiĢ Eduard Manet‟e ait olan 1868‟de 

yapımı “Les Chats” afiĢidir. AfiĢin ortasında iki kedi çizimi bulunmakta, arka planda 

ise, bir kitabın tanıtımıyla ilgili tipografik düzenlemeler bulunmaktadır.
74

 

Bugünkü anlamda bilinen afiĢ, Fransa‟nın baĢkenti Paris‟teki Notre Dame de 

Saint Flour Piskoposluğuna bağlı kiliselerin kapılarında yardım toplama izni ile 

ilgilidir.
75

 1881 yılında Fransa‟da çıkan basın özgürlüğü ile ilgili yasanın birçok 

sansür hükümlerini kaldırarak, afiĢlerin resmi ilanlar için ayrılan alanlar ve kilise 

dıĢında her yere asılabileceğine dair izin vermesi, afiĢ endüstrisinde büyük bir 

geliĢmeye yol açmıĢtır. Sokaklar, toplumun her kesiminden insanların izleyebildiği 

bir sanat galerisi haline dönüĢmüĢ, saygın ressamlar artık reklam afiĢleri tasarlamayı 

küçültücü bir davranıĢ olarak görmekten vazgeçmiĢlerdir.
76

  

                                                           
71

 TEPECĠK Adnan, Grafik Sanatlar, s.72-74 

72
 BECER Emre, İletişim ve Grafik Tasarım, s.201 

73
 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1.cilt, s.124 

74
 MERĠÇ Övünç, 1950’lerden 2000’e Atıf Yılmaz Filmlerinin Afiş İncelemesi, s.17 

75
 TEPECĠK Adnan, Grafik Sanatlar, s.72 

76
 BEKTAġ Dilek, Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, s.18 



46 
 

 
 
 

Kübizm, DıĢavurumculuk, Art Nouveau, Art Deco, Bauhaus, Uluslararası 

Tipografik Stil gibi modern sanat ve tasarım akımlarının çağdaĢ afiĢ dilinin geliĢime 

büyük etkisi olmuĢtur.
77

 

1880-1910 yılları arasında devam eden Art Nouveau hareketi uluslararası bir 

nitelikte, dekoratif bir üslup olmuĢtur. Art Nouveau‟nun esin kaynakları arasında, 

Keltik süslemeleri, Rokoko stili, Arts and Crafts hareketi, Pre Ra faelit resimleri, 

Japon dekoratif tasarımı ve tahta kalıp baskıları yer almaktadır. Bu hareketin 

geliĢmesinde önemli rolü olan sanatçılardan biri Jules Cheret‟dir.
78

 

 

                   Resim 3.1: Jules Cheret, “La Biche au Bois”, 1866 

19. yüzyılın sonuna doğru ortaya çıkan Arts ve Crafts hareketi tasarım 

sanatları için yeni bir yön çizmiĢtir. Modern afiĢin babası sayılan ünlü tasarımcı Jules 

Cheret bu yönde atılım yapan ilk sanatçı olmuĢtur. Cheret, uzun yıllar resimli lito 

afiĢlerin, tipografik afiĢlerinin yerini alması için çaba göstermiĢtir. Daha çok kadın 

figürlerinin yer aldığı Paris‟in eğlenceli dünyasını eserlerine taĢıyan Cheret 1866 
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yılında Pariste açtığı basımevinde ilk kez “Le Biche au Bois” adlı oyun için 

monokromatik bir tasarım yapmıĢ ve bu tarz afiĢin öncüsü olmuĢtur. 1866 ve 1900 

yılları arasında 1000‟den fazla afiĢ üreten tasarımcı afiĢlerdeki figür ve görüntü 

kalabalığını zamanla azaltmıĢ, kendi basımevinde yaptığı çalıĢmalarıyla da bizzat 

renkli baskının geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur. Cheret, tasarımlarında kullandığı 

canlı renklerin göze çarpan niteliğiyle, sanatsal afiĢler üretmiĢtir.
79

 

AfiĢlerinde konu ne olursa olsun hep aynı güzel genç kadın tipine yer veren 

Cheret, halk tarafından da hayranlıkla karĢılanmıĢ ve bu kadın tipini “Cherette” 

olarak adlandırmıĢlar. Aynı zamanda yarattığı bu kadın tiplemesiyle toplumda kadına 

yeni bir rol veren Cheret “kadın özgürlüğünün babası” olarak da nitelendirilmiĢtir. 

1884 yılında Cheret afiĢlerini (bugünkü billboardları anımsatan) 1,5 metreye 

varan ölçülerde büyük boy afiĢi Paris‟te ilk defa uygulayan sanatçı olmuĢtur. 
80

 

                           

          Resim 3.2: Henri de Toulouse Lautrec, “La Goulue, Moulin Rouge”, 1891 
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Bu dönemin önemli sanatçılarından biri de Henri de Toulouse Lautrec 

olmuĢtur. Kendisi “La Goulue au Moulin Rouge” afiĢ ile sanatında bir çığır açmıĢtır. 

AfiĢte dinamik motiflerden oluĢan yüzeysel planlar-silüet Ģeklinde çizilmiĢ 

izleyiciler, sarı, oval lambalar ve Ģeffaf veya yırtmaçlı iç çamaĢırıyla dans etmesiyle 

ünlü kan-kan dansçısı, vücudunu çok kıvrak bir Ģekilde hareket ettirebilmesinden 

dolayı „kemiksiz‟ tabir edilen dansçı Valentine‟in profil görüntüsünün arkasından 

afiĢin ortasına doğru hareket etmektedir. Lautrec‟in afiĢleri, afiĢ tasarımının ölçütleri 

haline gelmiĢ ve o döneme kadar hiçbir sanatçı, yazı ile resmi bir bütün olarak 

kullanabilme konusunda, Lautrec kadar baĢarılı olmamıĢtır. 

                                                                    

                     Resim 3.3:  Alphonse Muncha, “Gismonda”, 1894 
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Bu dönemin ünlü isimlerinden birisi de Çek sanatçı Alphonse Muncha‟dır 

(1860-1930). Muncha Paris‟e gelmiĢ ve 1894 yılında bir tesadüf sonucunda Sarah 

Bernhardt‟ın oynadığı “Gismondo” afiĢini tasarlamıĢ ve böyle ünlenmiĢtir. 

Sanatçının yıldızının parlamasıyla birlikte, Avrupa çapında “Art Nouveau” adını 

alacak olan ortak bir sanat akımı ortaya çıkmıĢtır.
81

 

Fransa‟da Art Nouveau‟nun oluĢmasına Arts and Crafts hareketi kadar 

18.yüzyılın Fransız Rokoko üslubu da özel bir kaynak olmuĢtur. Yeni oluĢmakta olan 

bu hareket 1895‟te Samuel Bing tarafından “Art Nouveau” adlı bir galeri açılıncaya 

kadar, “Le style moderne (modern stil) olarak adlandırılmıĢtır. Cheret, Grasset, 

Toulouse-Lautrec‟ten sonra özellikle Muncha 1895 ve 1900 yılları arasında Art 

Nouveau‟ya en geniĢ kapsamlı ifadesini kazandırmıĢtır. Moravia halk sanatı ve 

Bizans mozaiklerinin izlerini taĢıyan çalıĢmalarının baĢlıca konusu, büyü ve gizem 

dolu tavrıyla, bitki ve çiçeklerin stilize edilmiĢ biçimlerinden oluĢan motiflerin 

ortasında yer alan kadın figürü olmuĢtur. 1900‟lerde L‟Art Nouveau yerine 

Muncha‟nın çalıĢmalarının yaygınlık kazanması sonucu “Muncha stili” deyimi 

kullanılmıĢtır.
82

 

AfiĢ sanatının geliĢimini etkileyen Art Nouveau hareketi (1880-1910) afiĢ ve 

resimlerde değiĢikliklere neden olmuĢ ve Avrupa kültürünü yıllar boyunca 

belirlemiĢtir. Bu hareketin en önemli temsilcileri Ġngiltere‟de William Morris ve 

Aubrey Beardsley, Fransa‟da Çekoslovak asıllı Alphonse Marie Muncha, 

Hollanda‟da Jan Toopor, Belçika‟da Henry Vande Velde, Avusturya‟da Gustave 

Klimt olmuĢtur.
83

  

Ġngiltere‟de sanatsal afiĢin, salt iĢlevsel afiĢ dıĢında geliĢmesi yine bu 

zamanda iyi yönlenmiĢ seçkin bir sanatçı kesiminin, öncü anlayıĢıyla mümkün 
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olmuĢtur. Ġngiltere, eski büyük boyutlu yazı afiĢlerinin odak noktasıydı. Bundan 

dolayı bu ülkede uluslararası sanat anlayıĢının yanı sıra milli anlayıĢ da, ilk resimli 

afiĢlerin kendine özgü tarz ve üslubunda, belirleyici rol oynamıĢtır. “The 

Beggarstaffs” takma adını kullanan James Pryde ve William Nicholson Ġngiltere‟de 

sanatsal afiĢin geliĢmeye baĢladığı 1890‟lı yıllarda modern anlamdaki afiĢin 

örneklerini vererek, özgün tarzlarını duyumsatmıĢlardır. Daha sonraları kolaj adı 

verilecek olan yeni bir yöntemle o dönem için alıĢılmamıĢ grafik montaj teknikleri 

uygulamıĢlardır. Beggarstaffs gibi afiĢ ve reklam tasarımını tercih eden bir ressam da 

Dudley Hardly‟dir. Hardly Fransız afiĢinin resimsel grafik niteliklerini Ġngiltere‟ye 

taĢıyarak, Ġngiliz afiĢ sanatının uluslararası alanda büyük bir atılım yapmasını 

sağlamıĢtır.
84

 

                            

          Resim 3.4: The Beggarstaffs, “Rowenteer's Elect Cocoa”, 1895 
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Art Nouveau‟nun Amerika‟da benimsenmesi Fransa ve Ġngiltere sayesinde 

olmuĢtur. Önceleri ısmarlanan iĢler gemiyle Amerika‟ya taĢınırken daha sonra 

Ġngiltere ve Paris‟te eğitim gören sanatçıların Amerika‟ya göç etmeleriyle yaygınlık 

kazanmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı sonrasında sanatçıların Amerika‟ya göçü 

sayesinde 1933‟de Almanya‟da kapatılan Bauhaus 1937‟de Amerika‟da ġikago‟da 

yeniden kurulmuĢtur. Amerika‟da resimli afiĢ ilk önce yayın endüstrisi tarafından 

benimsenmiĢtir. “Harper‟s”, “Century” gibi dergiler yeni sayılarını tanıtan afiĢler 

bayilerin ilan tahtalarına asılırken, yeni çıkan kitaplar da afiĢlerle tanıtılmaya 

baĢlamıĢtır.
85

           

Birinci Dünya savaĢı yıllarında radyo ve elektronik kitle araçları henüz 

yaygınlık kazanmamıĢtır ve buna karĢılık baskı teknolojisi çok büyük aĢamalar 

kaydetmiĢtir. Bu koĢullar afiĢi, savaĢ yıllarının en önemli kitle iletiĢim aracı haline 

gelmesini sağlamıĢtır. AfiĢ savaĢ yıllarında bir propaganda ve görsel etkileme aracı 

olarak kullanılmıĢtır.
86

 Sovyet Ekim Devrimi ile birlikte ortaya çıkan sanatçılar (EL 

Lisitskiy) soyut afiĢi baĢlatmıĢ oldular. Bunun farklı biçimleri Almanya‟da, özelikle 

biçimsel tipografi ve fotoğrafçılık alanlarında Bauhaus tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Arıtmacılık (IĢık ve gölgenin göze hoĢ gelen, aldatıcı etkilerini bir yana bırakarak, 

nesneleri belirli yapısal kuruluĢları içinde göstermeyi amaç edinen sanat akımı) ve 

kübizm etkisinin büyük rol oynadığı sert kompozisyonlar, iki savaĢ arası ürünlerinin 

belirgin niteliği olmuĢtur. 

Ġkinci Dünya savaĢı, John Hearfield‟ın fotomontajları, Ben Shahn ya da 

Carlu‟nün kompozisyonları gibi baĢarılarına karĢın, afiĢe hiçbir yenilik getirmiĢ 

ancak savaĢ sonrasında fotoğraf sanatının büyük geliĢme göstermesiyle birlikte, 

fotoğrafın en iyi kullanıldığı alan, afiĢ çalıĢmaları olmuĢtur. Diğer yandan, tasarım 

alanında göze çarpan baĢka bir geliĢme, özellikle Ġtalya ve Ġsviçre‟de çoğu kez bir 

iĢletmenin estetik programından ya da bir üründen sorumlu olan tasarımcıların ortaya 

                                                           
85

 BEKTAġ Dilek, Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, s.27-29 

86
A.g.k., s.54 



52 
 

 
 
 

çıkmıĢ olmasıdır. Daha geleneksel olarak, tam ve nesnel canlandırmaya baĢvurma, 

kimi zaman gerçeküstü, düĢçü bir atmosfer ya da alıĢılmamıĢ etkilerle resimleme bir 

arada görülmeye baĢlamıĢtır. Öte yandan, yoğun araĢtırmalara konu olan mizah, 

afiĢlerde yer almıĢ, giderek belli bir Ģiirsellik içermiĢtir. Polonya‟da 50‟li yılların 

sonundan baĢlayarak dikkate değer bir afiĢ akımı ortaya çıkmıĢtır. Bu akım, grafik 

araĢtırmalarında, gerçeküstücü ve anlatımcı bir mirastan yararlanma olanağını 

sağlamıĢtır. Bu çalıĢmaların etkisi ve grafik tasarımın çeĢitli katkıları Küba‟da çok 

önemli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. 

Günümüzde, gündelik yaĢamın dekoruyla bütünleĢmiĢ bir öğe olan afiĢ, ünlü 

afiĢ sanatçılarının ortaya çıkmasını sağlayan “pop art”ta belirleyici bir rol oynadı ve 

yeni gerçekçi çizgideki plastik sanatçılar, afiĢi en temel gerçeklerinden biri 

durumuna getirdiler.
87

 

3.2 Afişin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi 

Türkiye‟de afiĢin ilk örnekleri, Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin 

baĢlangıç yıllarında görülmeye baĢlamıĢtır. Bunlar daha çok yazı içerikli; tiyatro, 

sinema, yardım dernekleri vb. afiĢlerdi. Aynı zamanda tüketim mallarını tanıtan 

afiĢlerde vardı ve bunların çoğu yurtdıĢından getirilmekteydi. AfiĢler daha çok 

tiyatro giriĢleri, dükkân vitrinleri gibi yerlerde sergilenmekteydi. Batıda o yıllarda bir 

sanat dalı düzeyine eriĢmiĢ olan afiĢ tasarımıyla ilgili Türkiye‟de herhangi bir 

etkinlik yoktu.
88

 

1923 yılından sonraki köklü yönetimsel değiĢiklik ve bu değiĢikliğin 

toplumda, kültürde ve sanat çevrelerinde yarattığı coĢku, 1928 yılında gerçekleĢen 

harf devrimi ile elde edilen biçim olanakları, batı düĢüncesinin, batı yaĢam biçiminin 
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bütün özelliklerine, resmi kültür politikası gereği ardına kadar açılsa da, bir Türk 

grafiğinin oluĢmasını sağlayamazdı o dönemde. Türkiye KurtuluĢ SavaĢı‟nın 

yıkıntılarından yeni yeni kurtulan yoksul bir ülkeydi.
89

 

Cumhuriyet dönemi Türkiye‟sinde birçok meslek dalında profesyonel kadro 

eksikliği vardı ve bu sebeple eğitim ve bilgiden yoksun pek çok kiĢiye birçok önemli 

konunun yönetimini bırakılmak zorunda kalınmıĢtı. Bu dönemde Almanya‟da eğitim 

görmüĢ, uzmanlaĢmıĢ, yetenekli bir sanatçı olan Ġhap Hulusi Görey Türkiye‟ye 

dönmüĢ ve çalıĢmaları ile Türk afiĢ tasarımına büyük kazançlar sağlamıĢtır. Türk afiĢ 

sanatı gerçek bir ustayla tanıĢmıĢ ve sağlam adımlarla yürümeye baĢlamıĢtır. ÇağdaĢ 

batı görenek ve zevkine göre afiĢler tasarlayarak yurt dıĢında da ismini duyurmayı 

baĢarmıĢ olan sanatçı Türkiye‟de ilk uzmanlardan biri olmuĢtur. Bu alanda yıllarca 

tek isim olan Ġhap Hulusi özellikle ilk afiĢlerinde o günlerin Alman afiĢlerinin ortak 

çalıĢma üslubunu yansıtmıĢtır. 

1925‟lerde yapılan afiĢlerde gerçekçi anlatım baĢlıca ayrıcalıktı. Özelikle 

Ġhap Hulusi‟nin çalıĢmalarında bu gerçeklik çağın Avrupa zevkine uyuyor ve aynı 

özelliği taĢımaktaydı. Ünlü afiĢçi Ludwig Hohlwein‟i usta seçen sanatçı, onun gibi 

büyük ölçüde fotoğraftan yararlanmıĢtır.  

Daha çok Almanya‟da yaptığı sinema afiĢleriyle tanınan Kenan Temizan da 

aynı anlayıĢı sürdürmüĢtür. Bu kuĢağın diğer sanatçılarında bu iki ustanın etkileri 

görülebilir.
90

 

Türkiye‟de ilk afiĢ atölyesi, 1927‟de Sanayi-i Nefise Mektebi‟nin 1926‟da 

“Güzel Sanatlar Akademi‟si adını almasından sonra, Müdür Namık Ġsmail Bey 

tarafından kurulmuĢtur. Türkiye‟de grafik tasarım eğitimi veren en eski bölüm olan 
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bu atölyeni, eğitimi kurulduğu yıldan 1932 yılına kadar Avusturya‟lı Eric Weber 

tarafından yönetilmiĢtir. 

                      

Resim 3.5: Ġhap Hulusi, “Ziraat Bankası”          Resim 3.6: Ġhap Hulusi, “Yalova Kaplıcaları”                                        

1932‟de atölyenin baĢına Paris‟te öğrenimini tamamlayan ve Türkiye‟ye 

dönen Mithat Özar getirilmiĢ ve 1940 yılına kadar bu görevde kalmıĢtır.
91

 1940 ile 

1950 yılları arasında atölyeye Zeki Faik Ġzer baĢkanlık yapmıĢtır. Zeki Faik Ġzer‟in 

asistanı olarak kariyere baĢlayan Namık Bayık ise 1950 ve 1988 yıllar arasında bu 

birimde yönetici olmuĢtur. 

Bu atölye 1967‟de “Grafik Atölyesi” adını almıĢ, 1982 yılında Güzel Sanatlar 

Akademisi‟nin üniversite statüsüne geçmesi ve “Mimar Sinan Üniversitesi” adını 

almasından bir süre sonra da “Grafik Bölümü” adı kabul edilmiĢtir. 

1996-2001 yılları arasında baĢkalık yapan Prof. Yurdaer AltıntaĢ döneminde 

yapılan çalıĢmalarla Grafik Bölümü bugünkü çağdaĢ eğitim yapısına ulaĢmıĢtır. 
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AltıntaĢ‟ın 2001 yılında emekli olmasının ardından, Dilek BektaĢ bu görevi 

üstlenmiĢtir. 

2005 yılında Prof. AyĢegül Ġzer Grafik Tasarım Bölüm BaĢkanlığı‟na 

seçilmiĢtir, bu dönemde “Grafik Tasarım Bölümü” adı kabul edilmiĢtir. 

SavaĢ öncesi ve savaĢ yıllarının birçok önemli sorunu arasında kimsenin 

gerçek anlamıyla sahip çıkmadığı afiĢ, toplumla iliĢkisini daha çok, Akademi dıĢında 

baskı iĢleriyle uğraĢan ressamların çabalarıyla sürdürebildi. Tarık Uzmen, Faruk 

Morel, Atıf Tuna ve Akademi afiĢ bölümünün ilk mezunlarından Orhan Omay gerek 

yaratıcı gerekse uygulayıcı olarak 1930‟lardan 1945‟lere kadar Türk afiĢ sanatını 

temsil ettiler.
92

 

1950‟nci yıldan sonra Güzel Sanatlar Akademisinden yetiĢen afiĢçiler; Mesut 

Manioğlu, Selçuk Önal, Vedat Sargın, Rauf Alazan, Atilla Bayraktar ve diğer 

afiĢçilerin yapıtlarında 1930-1945 arası Fransız afiĢ sanatına hâkim olmuĢ estetik bir 

anlayıĢtan esinlenerek, kendi yeteneklerini doğal gücüne, uluslararası güncel 

beğeniyi katarak eserler üretmiĢlerdir. 1950‟li yılların sonlarına kadar süren bu 

dönemde hemen tüm afiĢlerde bu özeliklere rastlanır. 

1960‟lı yıllardan baĢlayarak 1970‟li yıllara ve daha sonraki yıllarda özellikle 

tiyatro, sinema, opera ve baĢta bankalar olmak üzere özel kuruluĢlar için birçok 

özgün afiĢ üretildi. Endüstrinin hızla geliĢmesi, reklam ajanslarının çoğalması gibi 

nedenlerle tüketim mallarını tanıtan afiĢlerin sayısı arttı. 

1960-1972 yılları arasındaki dönemde, afiĢ sanatında biraz daha farklı 

yaklaĢımlar görülmeye baĢlandı. Konu ve içerik önem kazandı, içerikle özdeĢleĢme 

ön plana çıktı ve afiĢlerin hemen hemen hepsinde özgün bir espri yakalama çabası 

ağır bastı. Bu dönem afiĢ yapan kuĢağın esinlendiği estetik, Polonya merkezli 
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denilebilecek bir Orta Avrupa beğenisi ve deneyimleri oldu. Bu koĢullar altında Türk 

afiĢ sanatı, ulusallaĢma sürecini tamamlamadan uluslararası beğenilerin odaklaĢtığı 

noktayı amaçlayan bir geliĢme gösterdi. 

Türkiye‟de afiĢ tasarımının geliĢmesinde ve daha çağdaĢ bir içerik 

kazanmasında katkıda bulunan baĢlıca grafik sanatçıları Ģunlar olmuĢtur; Ġhap 

Hulusi, Münif Fehim, Mithat Ozar, Kenan Temizan, Atıf Tuna, Emin Barın, Mesut 

Manioğlu, Selçuk Önal, Selçuk Milar, Fikret Akgün, Mengü Ertel, Erkal Yavi, Sait 

Maden, Turgay Betil, Hakkı Hızıroğlu, Yurdaer AltıntaĢ, Bülent Erkmen, Emre 

Senan, Sadık Karamustafa, Uğurcan Atağlu, Esen Karol, Haluk Tuncay. 

Günümüzde, Türkiye‟de afiĢ tasarımı geliĢimini devam ettirmekte, Türk 

afiĢleri uluslararası yarıĢmalarda ödüller kazanmaktadır. Türkiye‟de nitelikli afiĢ 

tasarımcıları baĢarılı çalıĢmalar yapmakta ve uluslararası arenada önemli baĢarılara 

imza atmaktadırlar. 
93

 

3.3 Afiş Tasarımında Değerlendirme Kriterleri 

AfiĢ, diğer grafik ürünlerde olduğu gibi toplumsal özelikleriyle ağır basan, 

insanların ortak duygularına hitap eden bir üründür.
94

 AfiĢin baĢarılı olarak kabul 

edilmesi için dikkat çekici, bilgilendirici ya da istek uyandırıcı, harekete geçirici ve 

ya eyleme itici olmalı, hedef kitleye göre düzenlenmeli ve bir dil bütünlüğüne sahip 

olmalıdır. 

AfiĢ ve billboard panolarına yapıĢtırılan sayısız görüntü ve mesaj, birbiriyle 

amansız bir rekabet içine girer. Medya ve pazar araĢtırmaları, afiĢlerin, sokaktaki 
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insanların ancak %25 ya da %30‟u tarafından fark edilebildiğini ortaya koymuĢtur. 

Bu oranı arttırmak, grafik tasarımcının yeteneğine bağlıdır.
95

 

3.3.1 Afiş Tasarımında Mesaj 

Tasarımcı, afiĢ aracılığıyla vereceği mesajı açıklığa kavuĢturmalı, verilmek 

istenen bilgiyi mümkün olduğunca dolaysız bir biçimde aktaracak görsel bir sistem 

oluĢturmalıdır. Tasarım bir probleme verilen cevaptır. 

3.3.2 Afiş Tasarımında Mesaj-İmge Bütünlüğü 

Tasarıma temel oluĢturan düĢüncenin fotoğraf yoluyla mı, illüstrasyonla mı, 

yoksa salt tipografiyle mi daha etkili bir biçimde vurgulanacağı araĢtırılmalı ve 

mizahi, trajik ya da soyut imgelerden hangisinin anlatımı daha da güçlendireceği 

belirlenmelidir.
96

 

3.3.3 Afiş Tasarımında Sözel Hiyerarşi 

Tasarımcı, afiĢte yer alan baĢlık, alt-baĢlık, slogan gibi sözel bilgiler arasında 

izleyiciyi mesajdaki önem sırasına göre yönlendirecek hiyerarĢik bir yapı kurmalıdır.  

Günümüz afiĢlerinde fotoğraf, illüstrasyon, kolaj, tipografi ve bilgisayar 

görüntüleri gibi birçok teknikten yararlanılmaktadır. Bazı tasarımlar ise ekip 

çalıĢması gerektirir. Fotoğraf, illüstrasyon ve tipografi ile uğraĢan tasarımcılar bilgi 

ve yetenekleriyle bir afiĢin tasarımına ortak katkıda bulunabilirler. Dünyanın çeĢitli 

ülkelerinde kültürel nitelikte afiĢ yarıĢmaları düzenlenmektedir. Lahti (Finlandiya), 
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Colorado (Amerika), Brno (Çekoslovakya), Moskova (Rusya) ve Toyama (Japonya) 

afiĢ bienallerinin yanısıra, grafik tasarımcılar arasında yüksek bir prestije sahip olan 

VarĢova AfiĢ Bienali, uluslararası nitelikli yarıĢma ve sergilerin arasında sayılabilir. 

AfiĢ tasarlandığı ülkenin kültürel, ticari ve politik özelliklerini yansıtan, canlı 

ve estetik bir göstergedir.
97

 

3.4 Afiş Çeşitleri 

AfiĢ iletiĢim kavramının en önemli öğeleri arasında yer almaktadır. ĠletiĢim 

araçlarının kullanımının en sık olduğu günümüzde afiĢ tasarımlarının da konu 

çeĢitliliği artmıĢtır. Bu sebeple afiĢler iĢlendikleri konulara göre Reklam, Sosyal ve 

Kültürel afiĢler olmak üzere üç ana gruba ayrılır. 
98

 

3.4.1 Reklam Afişleri 

Bir ürünü ve ya hizmeti tanıtan afiĢlerdir. Moda, Endüstri, Kurumsal 

reklamcılık, Basın-Yayın, Gıda ve Turizm sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. 

Reklam afiĢleri, önerilen ürün veya hizmet hakkında bilgi vermek, aynı 

zamanda ürün veya hizmete ilgi uyandırmak ve bu ilgiyi sürdürmek için oldukça 

yaygın ve etkili bir yoldur. 
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Reklam afiĢleri tanıtımı yapılacak bir ürünün görüntüsü olmayı üstlenir. Bu 

afiĢlerin görevi, ürünü tüketicinin ayağına götürmekten çok, tüketiciyi ürüne 

yönlendirmektir. 

                   

                                            Resim 3.7: Ticari AfiĢ          

Sosyal afiĢler buyurucu bir niteliğe, kültürel afiĢler özgür düĢünmeye, özgür 

yaratılar sunmayı amaçlarken, tanıtım afiĢlerinin böğle bir amacı yoktur. Sanatçı 

özgür değildir. Resim seçiminde, metin ve tasarımda kısıtlı olup, kolektif bir çalıĢma 

gerektirirler. Reklam afiĢlerinde görüntü ön plandadır. Çünkü buradaki amaç; 

görüntü, yazısı, resim ve fotoğraf aracılığıyla tüketicinin ürünü almasını sağlamaktır. 

Bir reklam afiĢinin güzel olması yeterli değildir aynı zamanda etkileyici olması 

gerekir ve insanları amaç doğrultusunda harekete geçirmesi beklenir.
99
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3.4.2 Kültürel Afişler 

Festival, seminer, sempozyum, balo, konser, sinema, tiyatro, sergi gibi 

kültürel etkinlikleri tanıtan afiĢler bu gruba aittirler.
100

 

Ġzleyicilerin bir yerde gerçekleĢtirilecek olan kültürel bir etkinliğe çeken ve 

bu etkinliği alıcıya ileten afiĢlerdir. Estetik kaygı ve sanatsal boyut bağlamında, 

kullanılan form ve metnin düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. 

Kültürel afiĢler, afiĢ sanatçısının daha özgür eserler sunabilmesine olanak 

sağlamaktadır. Günümüzde afiĢ tasarımcıları daha özgür düĢünüp daha özgür eserler 

ortaya koymaktadırlar.  

               

             Resim 3.8: Sinema AfiĢi, 2005                         Resim 3.9: Tiyatro AfiĢi, 1988 
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Kültürel olayları ve daha çok sanat olaylarını duyurma amacını taĢıyan bu 

afiĢler, en çok tiyatro afiĢlerini kapsamaktadır. Tiyatro afiĢlerinde, amaç oynanacak 

bir oyunu tanıtmak için yapılsa da, burada ticari amaç ağır basmaz, aksine sanatsal 

yön her zaman ön plana çıkar. 

Film afiĢleri de kültürel afiĢler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Grafik 

sanatın olanaklarını sinema sanatı adına kullanan film afiĢleri, iĢlevsel yönü ağır 

basan bir iletiĢim aracıdır. Tiyatro afiĢlerinde olduğu gibi sinema afiĢlerinin de 

amacı, gösterimi yapılacak olan filmin tanıtımını yapmak ve verilen mesajı 

iletebilmektir.  

                 

     Resim 3.10: Festival AfiĢi, 2007                              Resim 3.11: Festival AfiĢi, 2010                      

Diğer bir kültürel afiĢ çeĢidi olan festival afiĢleri, bir film ve ya tiyatronun 

içeriği gibi ciddi bir sorumluluk taĢımayan, daha özgür, daha soyut çalıĢmalardan 

oluĢmaktadır. Bu alanda Türkiye‟de Mengü Ertel, Bülent Erkmen, Yurdaer AltıntaĢ, 
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Sadık Karamustafa, Emre Senan, Cemalettin Mutver, Haluk Tuncay gibi belli baĢlı 

tasarımcıların çalıĢmaları görülmektedir. 
101

 

3.4.3 Sosyal Afişler 

Sağlık, ulaĢım, sivil savunma, trafik, çevre gibi konularda eğitici ve uyarıcı 

nitelikteki afiĢlerin yansıra, politik bir düĢünceyi ya da siyasi bir partiyi tanıtan 

afiĢler ise bu gruba girer. 
102

 

              

               Resim 3.12: Sosyal AfiĢ                                 Resim 3.13: Sosyal AfiĢ 

Sosyal afiĢler toplumların yönlendirilmesinde; çeĢitli bilgilerin, olayların, 

düĢüncelerin, öğretilerin yayılmasında önemli rol oynar. Eğitim, savaĢ ve politika 

için yapılan afiĢlerde bu grupta yer alırlar. Eğitim alanında yapılan afiĢler kiĢiler 

üzerinde olumlu etkiler bırakmakta ve kiĢileri zararlı alıĢkanlıklara, hastalıklara karĢı 
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bilinçlendirmektedir. Aynı zamanda günümüzün en önemli sorunlarından olan doğal 

çevreyi koruma ve nükleer enerji karĢıtı tasarımlar, afiĢlerde yer alan diğer konular 

arasındadır. 

Sosyal afiĢlerin diğer bir türü 20.yüzyıl propaganda sanatının en belirgin 

ürünleri arasında yer alan politik afiĢlerdir. Ġkinci Dünya SavaĢı‟na kadar olan 

dönemde, politik afiĢler sadece bir ikna aracı ve artistik bir tanıtım biçimi olarak 

düĢünülmüĢtür. En önemli özelliği ikna etme gücü olan bu afiĢler, hangi meslek ve 

yaĢ grubuna, toplumun hangi sınıfına sesleneceğinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Bu afiĢlerin diğer bir amacı da gerçekleĢtirilen bir mitingi, bir protesto gösterisini ya 

da yürüyüĢü, kitlelere duyurmak, kitleleri bu konudan haberdar etmektir. 
103

 

                                    

                                     Resim 3.14: Propaganda AfiĢi, 1917                               
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Sosyal afiĢlerin diğer bir çeĢidi de savaĢ afiĢleridir. 1. ve 2. Dünya 

SavaĢlarının sebep olduğu kötü Ģartlar afiĢ sanatını da etkilemiĢ ve insanların durumu 

afiĢlere yansımıĢtır. Bu dönemde yapılan afiĢlerde yurtseverlik, idealist bir biçimde 

betimlenmiĢtir. Ġngiltere‟de Alfred Leete tarafından yapılmıĢ olan “Ülkenin Sana 

Ġhtiyacı Var” adlı acemi asker kaydetme afiĢi, aynı yıllarda Amerika‟da James 

Montgomery Flagg imzası taĢıyan “Sam Amca” figürü parmağını seyircilere 

uzatarak, “Seni ABD Donanmasına Ġstiyorum” afiĢlerini buna örnek gösterilebilir.
104

 

                      

                               Resim 3.15: Propaganda AfiĢi, 1915 
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4. FİLM AFİŞLERİ 

4.1 Film Afişi 

Film afiĢi, gösterimdeki filmin isminin, önde gelen oyuncularının isimlerinin 

ve genellikle resimlerinin yer aldığı, izleyiciyi film hakkında aydınlatmak ve merak 

uyandırmayı hedefleyen posterlerdir. AfiĢlerin alt tarafında filmi kimin yaptığı, 

yönetmenin kim olduğu ve oyuncularının isimleri yer alır. AfiĢlerin orta kısmında 

genellikle izleyicinin merakını çekmesini beklenen kısım yer alır. AfiĢlerin üst 

tarafında, filmde yer alan ünlü oyuncuların ya da tanınmıĢ oyuncuların isimleri yer 

alır. ÇeĢitli boyutlarda olabilmektedir. 

AfiĢler de filmler gibi telif haklarıyla korunmaktadır. Yapımcının izni 

olmadan afiĢi kopyalamak, çoğaltmak yasaktır.
105

 

4.2 Film Afişlerinin Karakteristik Özellikleri 

Film afiĢi, bir filme “sahip olmanın” var olan en dokunulabilir kanıtıdır. 

Filmin özünün, grafiksel malzemelerle bir imgeye indirgenmesi ya da “görsel bir 

metnin görselleĢtirilmesi için bir çaba” olarak tanımlanabilir. Bir film afiĢinde, 

filimin kendisini ve film endüstrisini görebileceğimiz gibi üretim zamanının 

koĢullarını ve zevkini, yani toplumun ta kendisini görürüz. Bu afiĢler, aynı zamanda 

tasarım sürecinin, tasarımcısının, dönemdeki tasarım anlayıĢının güçlü tanıklarıdır.
106
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Film afiĢleri, gösterimi yapılacak olan bir filimin tanıtımını yapmak, verilen 

mesajı iletmek görevini üstlenirler. Film afiĢleri grafik sanatın olanaklarını sinema 

sanatı adına kullandığı, iĢlevsel yönü ağır basan bir iletiĢim aracıdır.
107

 

AfiĢi hazırlamak için filmin senaryosunu okumuĢ olmak Ģart değildir ama 

tasarımda kullanmak üzere filmi bilmek, havasını, özelliklerini anlamak gereklidir. 

Film sinemaya girmeden önce potansiyel seyirci, önce o filmin afiĢi ile 

karĢılaĢır ve içerdiği malzemeden (çizimler, fotoğraf, isimler) bir ilk fikir edinir. AfiĢ 

seyirciyi yönlendiren bir çeĢit simgedir, bir kartvizittir.
108

 Kısaca o filmin iĢaretidir.  

Bir filmin afiĢi, gösterileceği ülke, içerik ve boyut olarak birçok çeĢitte 

yapılabilir anacak film afiĢlerinin genel özelliklerinden bahsedecek olursak, sinema 

filmi afiĢleri temel olarak resim ve metinden oluĢmaktadır. Yazı ve resim, filmin adı, 

filmi çağrıĢtıran söz dizisi ve baĢrol oyuncuları film afiĢlerinin baĢlıca görsel 

unsurlarıdır. 

Film afiĢleri, açık hava alanlarında sergilenebileceği gibi mağaza, sinema vb. 

kapalı alanlarda da aynı zamanda daha küçük olarak DVD tanıtım kitapçıklarına, 

gazete ve dergilere basın ilanı olarak yerleĢtirilebilir.
109

 

Film afiĢi, filmin dili ile afiĢ dilini ortak bir zeminde buluĢturmalı ve salt 

grafik bir obje olarak tasarlanmalıdır. Film afiĢlerini diğer afiĢlerden ayıran en 

önemli özellik, sinema ile arasında kurduğu özel bağlantıdır. Çünkü beyaz perdede 

gördüğümüz büyülü dünyayla ilk olarak film afiĢleri sayesinde tanıĢırız. 
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Film afiĢleri üç kategoride; kendi ülkesi içinde gösterime girecek filmler için 

ulusal film afiĢleri, yurt dıĢında gösterime girecek filmler için uluslararası film 

afiĢleri ve dünya çapında izleyici hedefleyen film afiĢleri olarak toplanmaktadır. 

Tıpkı filmlerde olduğu gibi film afiĢlerinin de bir kurgusu vardır. Filmdeki 

kahramanlar filmin konusu ile ilgili ipuçları verecek Ģekilde temel olay örgüsü 

dikkate alınarak kurgulanır. Film afiĢlerinin en önemli görevi filme gitme isteği 

uyandırmaktır. 

AfiĢ tasarımında en önemli nokta, kullanılan teknik ve görsel malzemelerin 

seyircinin beğenisine uygun olmasıdır. Filmlerin en önemli hedefi, en çok seyirciye 

ulaĢmak olduğu için, izleyicilerin talebini artıracak bir afiĢ tasarımı yapılması büyük 

önem taĢımaktadır.
110

 

4.3 Film Afişlerinin Tarihsel Gelişimi 

Modern afiĢ tasarımının babası sayılan Fransız ressam Jule Cheret aynı 

zamanda sinema afiĢinin de kurucusu sayılır. TaĢ baskının kullanımı sayesinde 

Cheret 1890 yılında “Projection Artistiues” kısa filmi ve 1892 yılında Emile 

Reynaud‟un Optik tiyatrosu için “Pantonimes Lumineuses” afiĢini yapmıĢtır. 
111

 

1895 yılında Lumiere kardeĢler “Sinematograf” adı verilen aygıtı Paris‟te 

tanıtmıĢ ve erken sinema tarihinde filmleri ve film afiĢleri sayesinde önemli bir yere 

sahip olmuĢlardır. Bu afiĢlerden en ünlüsü 1896 yılında M. Auzolle Lumiere 

tarafından “L‟Arrouser Arrose” filmi için tasarlanan afiĢtir. AfiĢte bir sinema 

salonunda film izleyen seyirciler görülmekte ve sinema salonunun kırmızı perdeleri 

arkasında film oynamaktadır. Beyaz perdede bir bahçıvan bahçe sulamaktadır. Bir 

çocuk hortumun üzerine basmakta ve suyun kesilmesine neden olmaktadır. Hortuma 
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bakan bahçıvan suyun neden kesildiğini anlar ve çocuktan ayağını hortumdan 

çekmesini ister ve böylece çocuk ayağını hortumdan çeker ve su bahçıvanın üzerine 

fıĢkırır. Bu sahneyi izleyen seyircilerin yüzü gülmektedir. AfiĢte tipografi de 

baĢarıyla kullanılmıĢtır. Bu film aynı zamanda ilk kurgu filmi olarak kabul 

edilmektedir.
112

                         

                                

           Resim 4.1: Jule Cheret, “Pantonimes Lumineuses”, 1892 

                      

             Resim 4.2: M.Auzolle Lumiere, “L'Arrouser Arrose”, 1896 
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Ġlk film afiĢleri, filmleri olduğu kadar sinemayı da tanıtmaya hizmet 

etmekteydi. Çoğunluk tarafından anlaĢılabilmesi için erken dönem sinema afiĢlerinde 

daha parlak renkler, resimler ve daha az sözcük kullanmaktaydı. 

1900 yılında, sinema keyfi Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa‟nın her 

yerinde büyük popülerlik kazandı.
113

 

                                  

                           Resim 4.3: “Doktor Caligari‟nin Muayenehanesi”, 1920 

Sinema endüstrisinin geliĢmesi filmlerde de yeni biçim arayıĢlarına neden 

olmuĢtur. Örneğin 1. Dünya SavaĢı sonrası Almanya‟da geliĢmiĢ olan ekspresyonizm 

(dıĢavurumculuk) sanat akımı filmlere ve aynı zamanda da film afiĢlerine büyük 
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ölçüde etki etmiĢtir. DıĢavurumculukta klasik biçimlerden uzaklaĢan ve buna karĢın 

lirizm, spontane oluĢum ve simgesel yaklaĢım görülmektedir. Bu stil film afiĢleri 

tasarımını çok derinden etkilenmiĢtir.
114

 Robert Wiene'nin yönettiği 

1920 yapımı  “Dr. Caligari'nin Muayenehanesi”  Alman dıĢavurumcu filmi buna 

örnek gösterilebilir.
115

 

           

                                           Resim 4.4: Rodchenko, “Potemkin Zırhlısı”,  1925        

Rusya‟da ise sanat hayatını aynı zamanda da film ve film afiĢi tarihini 

etkileyen Konstrüktivizm hareketi baĢlamıĢtır bu dönemlerde. 1917 Sovyet 

devriminden sonra iktidar iliĢkilerini güçlendirmek amacıyla sanatın bütün olanakları 

kullanmak istemiĢtir. Film afiĢleri de bu araçlardan biri olmuĢtur. Bu dönemlerde 

önemli Sovyet yönetmenlerinden Eisentein sinema tarihinde önemli bir yeri olan 

“Potemkin Zırhlısı” ile film diline önemli katkıda bulunmuĢtur. Daha önceleri de 

devrimi yaymak amaçlı ajit-prop (ajitasyon-propaganda) trenleri için pek çok afiĢ 

yapmıĢtır. Ancak bu filmin afiĢini ünlü tasarımcı Rodchenko yapmıĢtır.  
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Konstrüktivizmin özellikleri afiĢte de görülmektedir ve yönetmenin filmlerinde 

dinamik bir güç olarak kullandığı görsel diyagonal biçim, afiĢte de kendini 

göstermektedir. AfiĢte aynı zamanda kübizm ve geometrik sanatın etkileri vardır. 

     

      Resim 4.5:” Roma Açık ġehir”,  1945                Resim 4.6: “Bisiklet Hırsızları”, 1948 

Bu yıllarda Ġtalya‟da yeni gerçekçilik akımı ortaya çıkmıĢtır. Ġtalyan 

toplumunun faĢizm ile yeniden biçimlendiği 2. Dünya SavaĢı‟nın oluĢturduğu 

sıkıntılı bir dönemde geliĢmiĢ bu film akımı film afiĢlerini de etkilemiĢtir. Yeni 

gerçekçilik akımının ilk filmi olarak kabul edilen Roberto Rosselini‟nin 1945 yapımı 

“Roma Açık ġehir” filmi bu dönemde çekilmiĢ ve diğer yönetmenlerde örnek 

olmuĢtur. Bu filmin ardından Ġtalyan Yeni Gerçeklik akımının önemli isimlerimden 

biri olan Vittorio De Sica önemli bir baĢyapıt sayılan 1948 yapımı “Bisiklet 

Hırsızları” filmini yapmıĢtır.  
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SavaĢ sonrası dönemde Ġtalyan film afiĢlerinde, dıĢavurumculuktaki doğal 

olandan uzaklaĢma, nesneleri ve biçimleri çarpıtma ya da Konstrüktivizm‟de olduğu 

gibi grafik stilin geometrik Ģekillerin, kübik öğelerin kullanımı yerine gerçeklik 

görüntüsünü elde etme çabası vardı. Filmlerde olduğu gibi sinema ve gerçeklik 

iliĢkisi film afiĢlerinde de gösterilmekteydi.
116

              

                          

                                        Resim 4.7: “Bir Endülüs Köpeği”, 1928 

1936-1939 yılları arasında Ġspanyada gerçekleĢen iç savaĢ ve 2. Dünya SavaĢı 

sonrası baskıcı Franco rejiminin sona ermesi ve demokrasiye geçiĢ sinemanın 

geliĢmesini sağlamıĢtır. Ġspanyol sinemasının en önemli isimlerinden biri Luis 

Bunuel olmuĢtur. Banuel‟in “Bir Endülüs Köpeği”, Fransızca orijinal ismi “Un 

Chien Andalou” olan 16 dakikalık sürrealist filmdir. Bu film deneysel sinemanın ilk 

örneği kabul edilmektedir. Ünlü Ġspanyol ressam Salvador Dali ve Ġspanyol yazar ve 

film yönetmeni Luis Buñuel'in gördükleri bazı rüyaları birbirlerine anlatmaları filme 
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esin kaynağı olmuĢtur. Bunuel gerçeküstülüğün öncüsü olmuĢ ve tıpkı filmlerde 

olduğu gibi afiĢlerde de gerçeküstülüğü yönelimini beraberinde getirmiĢtir.
117

                       

                         

                                               Resim 4.8: “400 Darbe”, 1959 

Bu dönemlerde Fransa‟da ortaya çıkan “Yeni Dalga” akımı Avrupa 

sinemasında büyük değiĢimlere yol açmıĢtır. Klasik Fransız sinemasına karĢı çıkan 

yönetmenler,  sinemaya özgürlük getiren filmler ortaya koymaya çalıĢmıĢlardır.
118

 

“Yeni Dalga” 1950‟li yılların sonu ve 1960'lı yıllarda kısmen Ġtalyan Yeni 

Gerçekçilik akımından etkilenen bir grup Fransız film yapımcısı için eleĢtirmenler 

tarafından kullanılan bir terimdir. Yeni Dalga hiçbir zaman örgütlü bir hareket haline 

gelmemiĢtir, buna karĢın Yeni Dalga akımını benimseyen film yapımcıları 

kendilerinden emin bir biçimde klasik film formunu reddetmeleri ve tabuları yıkma 

cesaretleriyle bilinirler. Bu akım yönetmenlerinin birçoğu dönemin çehresini 
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değiĢtiren toplumsal ve siyasi değiĢimlere filmlerinde yer vermiĢ; kurgu, görsel 

biçim ve sinematografik anlatımlarındaki farklılıklarla muhafazakar paradigmadan 

kesin bir kopuĢ sergilemiĢlerdir. Örnek olarak François Truffaut‟un 1959 yapımı 

“400 Darbe” filmi gösterilebilir.
119

 Film afiĢlerinde bu yeniliğin izleri görülmektedir. 

AlıĢılmıĢın dıĢında düzenlemeler oluĢturulması, tipografi, fotoğraf, illüstrasyon gibi 

tekniklerin yeniden yorumlanarak farklı afiĢler ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur.
120

 

Fransız Yeni Dalga akımı Ġngiliz sinemasınıda etkilenmiĢtir. Ġngiltere‟de 

çalıĢan insanların günlük yaĢamlarını konu alan gerçekçi filmler yaygınlık 

kazanmıĢtır. Tony Richardaon‟ın “Öfke”, Jack Clayton‟ın “Tepedeki Oda” filmleri 

bu dönemde yapılmıĢ önemli örneklerdendir. Aynı zamanda sinemanın ilk 

yıllarından bu yana Ġngiltere‟de belgesel çalıĢmalara da önem verilmiĢtir.
121

 

Amerika‟da film afiĢleri izleyici üzerindeki etkisi nedeniyle sinema 

endüstrisinin yan kolu olarak görülmüĢtür.
122

 

1903 yılında Amerikalı Edwin S. Porter ilk kez modern film tekniklerini 

kullanarak “The Great Train Robbery” ( Büyük Tren Soygunu ) filmini yapmıĢ ve 

film çok büyük baĢarı sağlamıĢtır. Bu filmin baĢarısı “Nikcelodeon” (Eskiden beĢ 

sente film seyredilen sinema) kuruluĢunun sinema salonları için bir öncü oldu. 1907 

yılına gelindiğinde ABD‟de beĢbin nickelodeon vardı ve yeni filmler için talep 

sürekli artmaktaydı.
123

 

1909‟lu yıllarda film üreten Ģirketlerin sayısı hızla artmaktaydı. Bu dönemde 

Thomas Edison öncülüğünde Sinema Patentler ġirketi kuruldu ve bu Ģirketin ilk iĢi 
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reklam ürünlerinin standartlarını belirlemek oldu. Sinema endüstrisi reklam 

afiĢlerinin boyutlarını sirk, fuar ve diğer eğlence alanlarından ödünç almaya 

baĢladılar. Edison film afiĢi için standart tek sayfa adlandırılan “27x41” ölçülerini 

kullandı. Bu afiĢ kurum kimliği, filmin adı ve çizimlerden oluĢmaktaydı.  

                           

                                       Resim 4.9: Tek Sayfa “27x41” 

1910‟lara kadar sinema tarihinde “sinema yıldızı” anlayıĢı yoktu. Film 

yapımcıları yıldızların isimlerini gizli tutmakta ısrar ediyorlardı çünkü daha fazla 

para talep edeceklerinden korkuyorlardı. 1910 yılında rakip Ģirketler tarafından 

yapılan bir reklam kampanyası sonucu yıldızlar tanınmaya baĢladı ve yapımcılarda 

bu durumla barıĢmak zorunda kaldılar.  Bu durum sonucunda yapımcılar gerçek satıĢ 

araçlarının sinemadan daha çok yıldızların olduğunu anlamıĢ ve afiĢleri yıldızlara 

göre düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. Artık sadece afiĢe bakarak kiĢinin yıldız durumu 

kolaylıkla anlaĢılmaktaydı. 
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1920‟lerin baĢları sessiz sinema altın çağını yaĢıyordu. Büyük sinema 

salonları eskilerin yerini almaya baĢladı. Eski basit afiĢler daha mükemmel daha 

artistik ve daha estetik olmaya baĢladı.                   

Yeni afiĢler artık sadece filmden sahnelerden oluĢmuyordu. Yeni tasarımda 

yıldızların portresi, filmin adı ve yıldızların isimleri yer almaktaydı. 

1927 yılında Warner KardeĢler Movietone (optik seslendirme yöntemi) 

tanıtmıĢ 1928 yılında ilk uzun metrajlı sesli filmin yapımından sonra sesli filmin 

popülaritesi her geçen gün artmıĢtır. Katılım rakamlarının hızla artması daha fazla 

rekabet, daha fazla para ve daha fazla film afiĢi anlamına gelmekteydi. 

Film afiĢlerinin görüntüsü kısa sürede Morgan Lito ġirketi tarafından 

geliĢtirilen renkli ofset bası süreci sayesinde önemli ölçüde değiĢti. 

1930‟lu ve 1940‟lı yıllarda Büyük Ekonomik Buhran ve 2. Dünya savaĢı 

diğer alanları etkilediği gibi sinema endüstrisini etkilemiĢtir. Bu dönemde daha çok 

vatanseverlik havasında filmler çevrilmekteydi. 

2. Dünya savaĢı döneminde film Ģirketleri reklam bütçelerinde maliyet 

düĢürücü ayarlamalar yapmak zorunda kalmıĢlardır. Dünya çapındaki kağıt eksikliği 

nedeniyle Ģirketler gazeteler tarafından kullanılan daha düĢük kaliteli kağıtlardan 

kullanmak zorunda kalmıĢlardır. 

1960‟ların baĢlarında “genç odaklı” filmler daha çok popüler idi. Rock &Roll 

dünyasından “gençlerin idolleri” sinema yıldızları arasında giriyordu. Toplumsal 

alıĢkanlıklar 1960‟ların ortalarında değiĢmeye baĢladı. Daha çok yetiĢkin odaklı 

filmler üretmiĢtir. 
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Sinema afiĢleri geliĢen bu süre içinde değiĢen sosyal ortamı yansıtmaktaydı. 

“Genç odaklı” film afiĢleri genelde filme yönelik çizimlerden oluĢmakta, aksiyon 

film afiĢlerinde genellikle bazen bir dizi tehlikeli durumlarda kahraman öne 

çıkmaktaydı. 1960‟ların ilerleyen yıllarında afiĢler günkü duruma göre Ģiddet ve 

cinselliği yansıtmaya baĢladı. Fotoğrafların kullanımı ilk yıllarda yaygın olan 

çizimlerin yerini almıĢtır. 

1970‟lerin baĢları 60‟ların bir devamı gibiydi. Bu dönemin afiĢlerinde 

fotoğraf kullanımı devam etmiĢtir, ancak çizim, boyama stilleri de kullanılmaktaydı. 

Yıldız SavaĢları Ġmparatorluğun Ġntikamı” ve “Uzay Yolu” filmlerinin afiĢleri bu 

dönemin en popüler afiĢlerinden sayılır.  

1980‟ler özel efektlerin geliĢtirilmesi ve kullanımında büyük ilerlemelere 

tanık olmuĢtur. Özel efektler “Ġmparatorluğun Ġntikamı”, “Kutsal Hazine Avcıları”, 

“Batman” gibi birçok film afiĢlerinde kullanılmıĢtır. 

1990‟lı yıllar sadece bir insanın hayal ürünü ola bilecek görüntüleri bilgisayar 

özel efektleri sayesinde gerçekleĢtirme fırsatı sunmuĢtur. Bu yıllar içerisinde tüm 

zamanların en çok para getiren filmlerinden “Jurassic Park” ve “Batman Forever” 

salonları doldurmuĢtur. 124                  

Film afiĢleri günümüzde de hala film tanıtım ürünün merkezi olarak görülür. 

Film endüstrisi yarandığından bu güne kadar var olan afiĢler gelecekte de var 

olacaktır ve toplumsal gerçeğin inĢa edilmesinde katkıda bulunan kültürel temsiller 

sisteminin parçası olmaya devam edecektir.  
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5. TÜRKİYE’DE SİNEMA AFİŞLERİ VE 1950’LERDEN 

BUGÜNE GELİŞİMİ 

5.1 Türkiye’de İlk Sinema Afişleri 

Türkiye‟de film afiĢ grafiğinin hangi tarihte ve kim tarafından baĢlatıldığına 

dair kesin bir bilgi yok. Osmanlı belgeleri araĢtırıldığında afiĢler olmasa bile 

dönemin gazetelerinde filmlerle ilgili eski Türkçe ilanlara rastlamak mümkündür. 

Mustafa Gökmen ve Ali Ozüyar‟ın araĢtırmalarına göre gün ıĢığına çıkarılan bir dizi 

film ilanı var. Ancak afiĢ denince 1920‟li yılların baĢında, Cine Alkazar sinemasında 

oynayan yabancı kaynaklı filmlerin afiĢleri akla geliyor. Bu renkli iki afiĢ “Le 

Papillon Blanc” ve “La Flamme” adlarını taĢıyor. Bu iki afiĢin tasarımını da Zellitch 

Freres (Zellich Biraderler) yapmıĢtır. Zellitch Biraderler, 19. Yüzyılın ortalarında 

faaliyete baĢlayan Osmanlı döneminin en önemli matbaacı ailesidir. 

Türkiye‟de afiĢin geliĢimi, Cumhuriyetin ilanı ile gelen ekonomik ve sosyal 

hareketlilik sonucunda baĢlamıĢtır. Osmanlı‟da geliĢmiĢ baskı teknolojisi ve ticari 

afiĢ geleneğini eksikti ve yazıyla çözümlenmiĢ afiĢler daha çok yaygındı. Hazır 

illüstrasyon veya süslü bordürlerle desteklenmiĢ bu tasarımlar yardım kurumları ya 

da tiyatro oyunları gibi sosyal ve kültürel konular için hazırlanıyordu. Cumhuriyetin 

kuruluĢuyla birlikte, önce Latin harflerine ve Batılı anlayıĢa uyum zorlukları yaĢansa 

da çağdaĢ olarak tanımlanabilecek sosyal, kültürel ve ticari içerikli afiĢlerin sayısı 

artmıĢtır.
125

 

Cumhuriyet ve “Harf Devrimi” sonrası, Muhsin Ertuğrul‟un (1892-1979) 

yönettiği “ Ġstanbul Sokaklarında” afiĢi, Güzel Sanatlar Akademisi hocalarından 

Vedat Ar (1907-2001) tarafından yapılmıĢtır. Filmin afiĢi Art Deco‟nun geometrik ve 
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sade üslubunu taĢırıyordu.  Bu afiĢ 1931 yılına aittir ve bu güne dek görülen ilk yerli 

film afiĢidir. 1940‟lı yıllarda, yine Muhsin Ertuğrul‟un “ġehvet Kurbanı” ve 

“Kahveci Güzeli” filmlerinin afiĢleri, biyografisi ve yaĢamı bilinmeyen, ancak 

afiĢlerin üzerinde imzası bulunan Adnan Ar tarafından yapılmıĢtır. 

              

                                      Resim 5.1: Vedat Ar, “Ġstanbul Sokaklarında”, 1931 

1940‟lı yıllarda yapılan afiĢlerin bazıları Sururi (Gümen) imzasını taĢır. 

Sururi‟nin 1947‟de çizimini yaptığı “Kerim‟in Çilesi” ilk afiĢlerinden biridir. Ancak 

1001 Roman gibi gençlik dergilerinde kapak ressamı olarak ünlenen Sururi‟nin uzun 

yıllardır Amerika‟da yaĢadığı düĢünülüyor.  
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Döneminde afiĢ ressamlarından olan Girit kökenli H. Mithat Ağakay (1902-

1977), özellikle Beyoğlu Sinemaları önlerindeki dev “sinema fenerleri” ile dikkati 

çeker. Sinema fenerleri elle çizilmiĢ ve boyanmıĢ tek kopya halinde olan sinema 

önüne asılan afiĢ türüdür. “Dümbüllü Macera PeĢinde” (1948) gibi birçok afiĢe imza 

atan Ağakay, 1951‟de ilk matbaası Mim-Cim‟i kurar. Yıllar sonra oğlu Erol Ağakay 

baba mirasını teslim alır ve Mimeray Grafik Ürünleri Tesisleri adıyla kuruluĢu 

yeniler. Ġlk matbaadan bu yana, yerli ve yabancı olmak üzere 4 bin civarında afiĢ 

basılır, yüzlerce afiĢ tasarımı gerçekleĢtirilir. 

               

                      Resim 5.2: H. Mithat Ağakay, “Dümbüllü Macera PeĢinde”, 1948 

1940‟lı yılların diğer bir afiĢ tasarımcısı da “Vurun Kahpeye” (1949) ve 

“Kendini Kurtaran ġehir” (1951) gibi kurtuluĢ savaĢını anlatan filmlerin afiĢlerine 
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imza atan Celal Esat Arsever‟dir. Arsever imzasını kullanan bu afiĢ ressamı, önemli 

bir yazar, araĢtırmacı ve sanat tarihçisidir.. Arsever‟e yaĢamının son günlerinde 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi tarafından “fahri doktor”luk unvanı verilmiĢtir. 

Soyadındaki son harfi ( r ) değiĢtirip, çizimini yaptığı afiĢlerde “Arseven” imzasını 

kullanmıĢtır.
126

 

5.2 1950’lerden Günümüze Türkiye’de Sinema Afişleri 

1950 ve 1970 yılları arası Türk sinemasının en verimli olduğu yıllar olmuĢtur. 

Sinemacılar olarak adlandırılan bu dönemde yeni Türk sineması dili yaratılmıĢtır. 

Film sayısın hızlı bir Ģekilde artmıĢtır. Dolayısıyla bu tarihlerde film afiĢi üretimi de 

artıĢ göstermiĢtir.
127

 

1950 ve 1960 yılları arası, afiĢ ressamlığının en parlak dönemleridir. Bu 

dönemde Rauf Alazan tarafından 1957‟de yapılmıĢ “Lejyon DönüĢü” afiĢi ilginç 

örneklerden biridir. Erkal Yavi tarafından 1965‟de yapılan “Bitmeyen Yol” filminin 

afiĢi de nitelikli bir tasarım örneğidir. 

Ünlü sinema feneri tasarımcılarından olan Talat Emin‟de ( ?-1963) afiĢ 

ressamlığı yapmıĢtır. “Adak Tepe” (1952) afiĢini çizen Talat Emin 1958‟de kendi 

Ģirketini kurup, Memduh Ün‟ün yönettiği “Üç ArkadaĢ”la da film yapımcılığına 

baĢlamıĢtır.
128

 

Türk film afiĢi tarihine baktığımızda, dönemin teknik olanakları, afiĢ 

üretiminde sıkça tercih edilen yöntemlere ve grafik elemanlara bağlı olarak birkaç 

aĢamadan söz edilebilir: Arap alfabeli tipografik afiĢler, monokromatik afiĢler, 
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illüstrasyon, fotoğraf ve karikatüristik illüstrasyon kullanılarak yapılan afiĢler. Bu 

tarihin emektar film afiĢi tasarımcıları ve illüstratörleri arasında da Mithat Ağakay, 

Erol Ağakay, Firuz AĢkın, Mehmet Bal, Kemal Börteçin, Cemal Dündar, Ġbrahim 

Enez, Münif Fehim, Karlotti, Bedri Koraman, Mimcim Mithat, Oral Orhon, Çetin 

Özkırım, Mehmet Tekdal ve Remzi Türemen sayılabilir. Bu tasarımcıların çoğu 

tasarım okullarından mezun olmasalar da reklam grafiği ve illüstrasyon konusunda 

deneyimli ressam-grafikerlerdir ve yabancı illüstrasyonlardan etkilenmiĢlerdir. 

Tasarımcıların ve illüstratörlerin bazılarının kimliği afiĢlerde kullandıkları imzalarla 

kolayca tespit edilmektedir. Bazı illüstratörler ve tasarımcılar kimi zaman imzalarını 

“bu afiĢ üstat Münif Fehim tarafından yapılmıĢtır” diye ya da sadece isimlerini 

yazarlardı.
129

 

                                       

                             Resim 5.3: Rauf Alazan, “Lejyon DönüĢü”, 1957     
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                             Resim 5.4: Erkal Yavi “Bitmeyen Yol”, 1965 

Türk filmlerinin, yabancı filmlerin etkisi altında oluĢan karıĢık bir karakteri 

vardı. Melodram afiĢleri de önceleri Almanya, Fransa ve daha sonraları da Amerika, 

Ġtalya, Meksika, Hindistan ve Mısır film afiĢlerinin etkisinde kalmıĢtır.
130

 

Yerli film afiĢi illüstrasyonları zaman zaman Batılı örneklerin etkisi altında 

kalsa da, çoğu zaman hızlı hazırlanan afiĢler arasında ilginç örneklere rastlamak 

mümkündür. Grafikerler ve çizerlerin film afiĢi hazırlarken yeterince özgür 

olduklarını söylemek olanaksız. Yapımcının, yönetmenin, yıldız oyuncuların 

isimlerinin puntosu, yeri bile daha önceden belirlenebiliyordu. Tasarımcılar abartılar, 

efektler kullanırken üzerinde çalıĢtıkları afiĢin ait olduğu filmi görmedikleri 

durumlarla bile karĢılaĢılmaktadır. AfiĢ tasarımcılığı, çabuk icra edilen rutin bir iĢ 

olarak algılanabilmekteydi. En azından geçmiĢte böyleydi. Zira 1980‟li yılların 
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sonuna doğru çizgi afiĢ devrinin kapanıp fotoğrafın temel malzeme olarak 

kullanıldığı bilgisayar ve dijital teknolojinin düğmesine basıldığı görülmektedir.
131

 

                         

                             Resim 5.5: Bedri Koraman, “ Tahir ile Zühre”, 1951 

Bu yıllar içinde illüstrasyon en çok kullanılan afiĢ tekniği olmuĢtur. Bu tür 

afiĢlerde ya filmdeki sahneler ya da baĢrol oyuncuları resmedilmiĢtir.
132

 

Türk mizah kültürünün ünlü ismi, erotik ve kıvrak kadın çizimleriyle Bedri 

Koraman‟dır. “Tahir ile Zühre“ (1951), Bedri imzasını kullandığı ilk film 

afiĢlerindendir. Koraman bazı Kemal Sunal gibi güldürü film afiĢlerini de imza 

atmadan çizmiĢtir.
133
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                             Resim 5.6: Gevher Bozkurt, “ Halıcı Kız”, 1952 

Türk Sineması‟nın ilk renkli filmi olan “Halıcı Kız” afiĢini, Güzel Sanatlar 

Akademisi hocalarından Gevher Bozkurt yapmıĢtır. Gevher “Ġstanbul Çiçekleri” 

(1951) gibi birçok film afiĢine de imza atmıĢtır. 

 “Hıçkırık” (1953) afiĢinin çizeri Selçuk Önal, “Yıldızlar Revüsü” nün (1952) 

tasarımcısı Turan Sabri, “Ġstiklal Harbi”nin (1954) ressamı M. Yagcı yapmıĢlardır. 

Tarsus Sinemaları‟na bez üzerinde film tanıtım afiĢleri yapan Mehmet Bal‟ın da 

sayısız afiĢleri vardır. Ġtalyan asıllı Karlotti (Pietro), daha çok Türkiye‟ye ithal edilen 

“Rokko KardeĢler” gibi yabancı kaynaklı film afiĢleriyle tanınır. “Barbaros Hayrettin 

PaĢa” ise yerli film afiĢlerinden biridir.
134
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                              Resim 5.7: Mahmut Yağcı, “ Ġstiklal Harbi”,1954     

                      

                   Resim 5.8: Turan Sabri, “ Ġstiklal Harbi”, 1954 
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1955 ve 1958 yıllarında fotoğraf, foto ofset ve renk ayrımı gibi teknikler 

geliĢmeye baĢlamıĢtır. Fotografik afiĢler, Apa, Can, Emel, Eray, Mimeray, Kral, 

Pulhan, Renk, Yılmaz gibi matbaalar da basılmasıyla birlikte bu matbaalar daha 

güncel hale gelmiĢtir.
135

                      

Sinema afiĢi alanında hizmet vermiĢ tasarımcılardan, spor yazarı ve bu 

konularda kitabı olan Vala (Somalı), sinema oyuncusu ve karikatürist Altan Erbulak, 

çalıĢmalarını Almanya‟da sürdüren çizgi-romancı Ertuğrul Edirne, dünyanın çeĢitli 

kentlerinde sergiler açan, uluslararası ödüllere sahip Mengü Ertel (1931-2000), 

gazeteci-sinema yazarı Çetin A.Özkırım (1930-1996), yine çizgi-romancı Ayhan 

Eren (1929-1998), yaĢamı bilinmeyenlerden sinema fenercisi Agop Pekmez ve 

Oktay ġener isimlerini vurgulamamız gerekir. 

En eskilerden dönemin ünlü tiyatro sanatçısı-yönetmen Ahmet Fehim‟in oğlu 

ve rekor düzeyde kitap kapağı çizen Münif Fehim‟in (1989-1983) özel arĢivlerde 

saklanan 5 film afiĢi vardır. 

Film sayılarının artmasıyla afiĢ tasarımı konusunda bazı sıkıntılar ortaya 

çıkar. Gazeteci ve dönemin ünlü sinema editörü olan Kadri Yurdatap (1932-2008), 

Babıali‟de (Cağaloğlu) Sine Reklam adıyla afiĢ üretim Ģirketi kurar. Remzi Türemen, 

Oral Orhon ve Cemal Dündar‟dan oluĢan ekiple, profesyonel anlamda, düzenli, hızlı 

bir çalıĢma temposu içinde afiĢler üretilir.  

“Gelin” (1973), “DiriliĢ” (1974) film afiĢleriyle çeĢitli ödüller alan Harun Ġdil 

de, Sine Reklam‟dan yıllar sonra kurduğu Hat Grafik adıyla üretim çalıĢmalarını 

ĢirketleĢtirir. Dergi ve kitap kapağı ressamı Firuz AĢkın‟da, önemli afiĢ 

tasarımcılarından biridir. 
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                          Resim 5.9: Harun Ġdil, “ Gelin”, 1973            

L.Nimiç, Tarık Üzmen, Turgay Betil, Yalçın Dağlı, ġahin Karakoç, Mustafa 

Köse, Ömer Muz, Eralp Noyan, Nihat Öcal, Mesut Yavuz, K. Mustafa Sallı, sinema 

oyuncusu Süleyman Turan, kendilerine özgü diğer afiĢ tasarımcılarıdır.  

Sinema Fenerleri yaparak mesleğe atılan Ġbrahim Enez, film afiĢleri 

tasarımında rekor kırar. Yılmaz Güney afiĢleriyle dikkat çeken Enez‟in ürettiği 

afiĢlerle topluca bakıldığında 300‟ün üzerinde çalıĢma görülür. Türkiye‟de rekor 

sayıda afiĢ tasarımı yapan bir diğer tasarımcı ise Kemal Borteçin‟dir. 

Film afiĢi tasarımı tarihinde Türkiye sınırları dıĢında ün yapmıĢ iki Türk 

tasarımcısı bulunmaktadır. Bunlardan biri Kenan Temizan (1895-1953) diğeri ise 

Emrah Yücel‟dir. Prof. Kenan Temizan, 1940‟lı yıllarda Berlin‟deki atölyesinde, 

Alman Sineması‟nın en büyük yapımevlerinden UFA Ģirketinin film afiĢlerini 
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çizmiĢtir. AraĢtırmacı yazar Ali Tekin Çam, Temizan için Ģunları söylemiĢtir: 

“AfiĢleri fotografik tekniklerle ve figüratif illüstrasyonlarla üretilmiĢtir. Hızlı geliĢen 

basın teknolojisi tasarımcıya yeni olanaklar sunmuĢ, güçlü deseni, renkçi yaklaĢımı, 

etkili kompozisyon anlayıĢı, vurgulu, akıcı tipografi kullanımıyla çalıĢmalarında 

dönemin çağdaĢ dilini yansıtabilmiĢtir. Yeni teknolojileri iyi takip eden Temizan, 

Almanya‟daki uygulamalarının kendisine kazandırdığı ustalıkla ülkemizde yaĢanan 

tipografi sıkıntılarını aĢmıĢtır.” 

Hollywood‟da ün yapmıĢ Türk grafik tasarımcısı Emrah Yücel, “Frida”, 

“Kingdom of Heaven” ve “Gold Mountain” gibi filmlerin afiĢlerine imza atmıĢtır. 

Yücel,  Amerika‟da sinema Oscar‟ı sayılan Key Art ödülünü iki kez üst üste 

kazanmıĢtır. Türsak BaĢkanı Engin Yiğitgil‟in daveti üzerine Türkiye‟ye gelen 

tasarımcı, 42. (2005) ve 43. (2006) Antalya Film Festivali afiĢlerini yapmıĢtır.
136

 

1960 ve 1970‟lerin film afiĢleri, stüdyo sahipleri, prodüktörler, yıldızlar, 

yönetmenler ve izleyicilerin kompozisyon konusunda (fotoğrafların seçimi, isimlerin 

büyüklüğü vs.) öngörülen beklentileri doğrultusunda tasarlanmıĢtır  hatta bazen afiĢi 

tasarlayan kiĢinin kim olacağı, tasarımın kendisinin nasıl olacağı ve afiĢin basılacağı 

matbaa gibi detayları imzalan kontrata madde olarak eklemiĢlenmiĢtir. Prodüktörler 

ve salon sahipleri pazarlamayla yakından ilgileniyor ve promosyona çok önem 

vermiĢlerdir. Promosyon için afiĢin yanı sıra büyük fenerler (sinema salonların 

önünde yapılan dev boyutlu, çeĢitli Ģekillerdeki, filmi anlatan resimli panolar), el 

ilanları, festival ve yarıĢmalar için broĢürler ve lobi kartları basılmıĢtır.
137
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        Resim 5.10: “ Yaralı Kalp”, 1969                       Resim 5.11: “ MelikĢah”, 1969            

AfiĢin tasarım sürecinde, önce film özeti (sinopsis) tasarımcıya verilirdi. 

Prodüktör ya da yönetmen, tasarımcıdan ne istediğini, yıldızların popülaritesi, hedef 

kitle ve sansürü göz önünde bulundurarak açıklarlar daha sonra da gerekli fotoğraflar 

çekilir ya da eskilerin içinden uygunları bulunur veya illüstrasyon hazırlanırdı. Erotik 

ve ideolojik bulunabilecek afiĢler yasaklanmıĢtı. Ancak Erol Ağakay‟ın anlattığına 

göre, politik ideoloji içerdiği düĢünülen bir afiĢ için yargılanmıĢ, ancak erotik film 

afiĢleri çok da sorun yaratmamıĢtır. AfiĢlerde yazılar en son olarak matbaalarda 

eklenirdi. Bazı teknik eksikliklerle bağlı olarak yazarlar elle hazırlanırdı ve bu 

sebeple kolay yazılabildiği için daha çok Helvetica yazı karakteri ve tırnaksız 

karakterler tercih edilirdi. Yazı tipinin filme uygunluğundan çok, kolay yazım unsuru 

önemseniyordu. Ancak bazı tipografik çözümlerde ilginç istisnalar görülmekteydi. 

Ġçerik ve film adının tipografisi arasında bir bağ kurulur ve film afiĢlerinde kullanılan 

yazı karakteri, kurumsal kimlik gibi iĢlev görürdü. Diğer bir değiĢle harf 

karakterlerinin seçimiyle ifade yaratılırdı. Örneğin; eğer bir bilim film kurgu ise 
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örnekleri yurtdıĢından alınan tırnaksız ve teknolojik duran yazı karakterleri, aksiyon 

filmi ise majüskül, iri ama basit, tarihi bir film ya da western filmi ise eski, tırnaklı, 

geleneksel karakterler; aĢk filmi ise çoğunlukla süslü, zarif karakterler kullanmıĢtır. 

1969 yılına ait “Yaralı Kalp” film afiĢinde bu yaklaĢım görülmektedir. Burada 

karakterler eski stilde ve ağdalı aĢk öyküsünü iĢaret edercesine süslüdür. Türk Ġran 

ortak yapımı 1969 yapımı “MelikĢah” film afiĢinde ise film adının tipografisi, doğu 

kaligrafisini çağrıĢtırmaktadır.
138

 

Basım aĢaması ile afiĢin tekniği arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. 

Örneğin, fotoğraf, ofset ve renk ayrımında yaĢanan teknik geliĢmeler, 1960‟lı yılların 

sonundan itibaren fotografik afiĢler ön plana çıkarmıĢtır. Ayrıca illüstrasyonlu 

afiĢlerin tasarım bedelindeki yükseklik de fotografik afiĢ tasarımına olan talebi 

artırmıĢtır. 

Film afiĢlerinde kullanılan basım teknikleri basım sanayinin geliĢimi paralel 

olarak değiĢtirmiĢtir. TaĢ baskıdan (litografi) tipoya geçilmesi önemli bir aĢama 

olmuĢtur. Bu teknikte görüntülerin kağıda aktarılması „kliĢe‟ adı verilen ve metalden 

hazırlanan plakalarla yapılmıĢtır. KliĢe adı verilen baskı kalıpları çinko, alüminyum, 

bakır, plastik ya da lastik vb. materyallerden yapılmaktadır. KliĢenin en büyük 

avantajı baskı sayısını ve hızını artırmasıdır. 

1960-1980 yılları arasında basım sektörü sanayileĢmeye baĢlamıĢtır. Bu 

dönemde baskı tekniğinde büyük sıçramalar yaĢanmıĢtır. Ofset baskı teknolojisi 

yaygın olarak kullanılmıĢtır. Ofset tekniğin en büyük avantajı ise parlak, mat ya da 

pürüzlü kağıtlara baskı yapılabilmesini kolaylaĢtırmasıdır.
139

 

Ġnanoğlu, film afiĢlerinin Türk sinema endüstrisi ve starlık sisteminin 

evrimini olduğu kadar Türk grafik tasarımının ve taĢ baskı, tipo, ofset gibi baskı 
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teknolojilerinin tarihsel geliĢimlerini de ortaya çıkardığını düĢünmektedir. 

Türkiye‟de, afiĢler için uygulanan en eski basım tekniklerinden biri, orijinalin her 

dört renk (CMYK) için ayrı olarak elle hazırlandığı kalke sistemidir. Çinko levhalar 

aynı kağıt düzleminde birbirileri üzerine basılırdı. Ġllüstratörler plakaları pistole, 

kreyon ve elle hazırlanmıĢ yazılar ile film kullanmadan oluĢturuyorlardı. Bu bazen 

kusurlu, ancak düĢsel denebilecek afiĢlerin oluĢmasına olanak sağlıyordu. AfiĢlerde, 

fotoğraf kullanımıyla birlikte illüstrasyonlar, gerçeküstü etkileri için aynen günümüz 

aĢk romanlarının kapaklarında olduğu gibi tercih edilmeye devam ettiler.
140

 

Türkiye‟ye Ofset baskı makinesini ve gerekli araç gereçleri ilk getirenlerden 

biri, “Servet-i Finun”cu (Edebiyat-ı Cedide, II.Abdülhamit ( 1878-1909) devrinde, 

Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan sanatçıların Batı edebiyatı yolunda 

meydana getirdikleri bir edebiyat hareketidir) Ahmet Ġhsan Tokgöz‟ün 1929 yılında 

“Ġsviçre Banknot Maatbası Orell Fussli ve Viyana Kağıt Fabrikası‟ndan Ebelmühl” 

ile birlikte kurduğu Ahmet Ġhsan Matbaası Limited ġirketi‟dir. Alaadin Kıral ve 

Hakimiyet-i Milliye matbaaları da ilk ofset baskı makinesini getiren 

kuruluĢlardandır. 

TaĢbaskı kalıplarından sonra çinkobaskı kalıplarıyla uygulamaya geçilen 

ofset sistemi daha sonraki yıllarda teknik aĢamalar sonucu iyice yerine oturmuĢ, 

dergicilikle birlikte film afiĢleri de bu geliĢmelerden yararlanmıĢtır. Bu geliĢim 

sürecinde ofset kuruluĢunun sahibi Mazhar Apa (1905-1998) foto-ofset tekniğinin de 

önde gelen isimlerinden biri sayılır. 

Bu aĢamalarda daha çok “teknik adam” olarak adı geçen ressam Piettro 

Karlotti olmuĢtur. Dönemin çizgi-roman çizerlerinden Erdoğan Bozok, bu 

geliĢmeyle birlikte Karlotti‟den Ģöyle söz etmiĢtir: “…renklendirme, çinko üzerine 

zemin ve tram kullanılarak ofset makinelerinde yapılırdı. Daha sonraları ressam 
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Karlotti ofset baskı tram yerine pistole tekniğini tanıtmıĢtır. Bu teknikle yapılan 

renklendirmeler daha canlı, hareketli görünmekteydi. 

Film afiĢlerinin eskizleri baskı aĢamasına geçilmeden önce karakalem 

çalıĢmalarıyla ortaya çıkar. Renkler ve çizgiler bu ilk çalıĢmada filmin ana temasına 

göre netleĢirdi. AfiĢi hazırlanacak filmin hangi türü içerdiğine bakılırdı. Filmin 

bütününü oluĢturan genel temadan yola çıkılarak çizilen eskizler, afiĢin bir anlamda 

iskeleti sayılmaktadır. Renklerin, kaligrafinin, anatominin ve karakterlerin 

birbirleriyle uyuĢup uyuĢmadığı ilk kez bu eskizler aracılığıyla görülürdü.
141

 

Büyük yıldızlı filmlerin afiĢlerde ihtiĢama ihtiyaç olmadığından, bu afiĢlerde 

Ģok edici, sürpriz tasarımlara ihtiyaç duyulmazdı. AfiĢlerdeki yüzler izleyiciye dönük 

figürlerin bakıĢlarının yönü, mimikleri ve filmin konusunu dikkate alarak figürlerin 

büyüklüklerinin birbirlerine oranları ile oluĢturulmuĢ hiyerarĢi, filmdeki iliĢkilerin 

esrarını koruyarak onlar hakkında ipucu verirdi.  1960 ve 1970 yıların film 

afiĢlerinde, hitap ettikleri kitle göz önünde alındığında, bir kelimeyi tanımlayan ve 

zenginleĢtiren sıfatların kullanımına görsel anlamda eĢ, değiĢik teknik, medyada ve 

dolayısıyla da ifadesi güçlü görsel dil katmanlarına daha az rastlanıyordu. Aslında 

tüm afiĢler, filmin özetini, kavga eden erkek, seksi kadın ve silah imgelerini ve 

yıldızların portrelerini birbirini andırır tipografik öğelerle birlikte içerirdi.
142

 

Türk film afiĢleri, içerdikleri belli baĢlı konu ve temalara bağlı görsel 

malzeme ve tasarım Ģemalarına göre sınıflandırılabilirler. Bu afiĢlerde en sık 

karĢılaĢılan Türk sinemasını yaratan koĢulların bir yansıması olarak gerek imge 

gerekse film adı ya da slogan Ģeklinde çokça vurgulanan yıldızlarıyla “Star” 

afiĢlerdir. Bu reklamı yapılan film değil büyük bir yıldızlar geçidi ve Ģovdur. 

Yabancı filmlerin afiĢlerinde olduğu gibi Türk film afiĢlerinin kompozisyonunda 
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sıkça gözlenebilen bu anlayıĢın nedeni, endüstrinin üzerinde yükseldiği star 

sistemidir. AfiĢlerde, grafik olarak filmin adından daha çok vurgulanan yıldızın adı, 

onun önceki filmlerinin ve basında yer alıĢ Ģeklinin etkisiyle oluĢan beklentiler 

sayesinde filmin içeriğini de büyük ölçüde yansıtmıĢ olur. Buna örnek olarak Kemal 

Borteç‟inin çizdiği “Düğün Gecesi” filmin kaligrafik afiĢ tasarımını gösterilebilir.
143

 

                 

                 Resim 5.12: Kemal Borçetin “ Düğün Gecesi”, 1966           

1970‟li yılların sonuna doğru Türk sineması ekonomik güçlüklerle 

karĢılaĢmıĢtır. Seksenler, Türkiye‟nin siyasal, ekonomik, toplumsal yaĢamı 

bakımından aynı zamanda Türk sineması açısından da bunalımlı yıllar olmuĢtur. 
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Seksenli yıllarda televizyonun ardından videonun hızla yaygınlaĢması, sinemayı en 

ucuz eğlence aracı olmaktan çıkarmıĢtır. 

Bu yıllarda Türk sineması krizi aĢmanın yolunu erotik filme yönelmekte 

bulmuĢtur. Dolayısıyla seksenli yıllar erotik film afiĢlerindeki paylamayı beraberinde 

getirmiĢtir. Erotik film çekmek istemeyen yapımcı ve yönetmenler ise komedi 

filmlerine yönelmiĢtir. Erotik film afiĢleri estetik unsurlardan yoksun daha çok 

pornografiye yakın bir niteliktedir. AfiĢlerde kadın vücudu seyirlik bir nesne olarak 

neredeyse tamamen çıplak Ģekilde yer almaktadır. Erotik film afiĢlerinin hepsi 

fotografiktir. 

       

           Resim 5.13: “ Davaro”, 1981            Resim 5.14: Bedri Koraman “ Züğürt Ağa”, 1985                                                   

Seksenli yıllarda diğer önemli tür olan komedi filmlerinde ise Oğuz Aral, 

Tekin Aral, Bedri Koraman gibi popüler karikatüristlerin yaptığı afiĢler 

kullanılmıĢtır. Bu afiĢlerde oyuncuların fiziksel görünümü karikatürize edilmiĢtir.  
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Bu tür afiĢlerin en önemli özelliği oyuncuların baĢlarını kocaman, vücutlarının küçük 

ve mimiklerinin abartılı olarak çizilmesidir. Böylece afiĢ, filmin komedi türüne atıfta 

bulunmaktadır.
144

 

Türk filim afiĢlerinin, toplumun değerlerine ve beklentilerine göre 

tasarlandığını söylemek yanlıĢ olmaz, zira toplum ve standartlar değiĢtikçe filimler, 

aĢk kavramı ve afiĢlerde farklılıklar baĢ gösterirdi. 
145

 

                                          

                                      Resim 5.15: “ Karılar KoğuĢu”,  1989     

Seksenlerde bilgisayar teknolojisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de 

hızla yayınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Doksanların baĢından itibaren estetik düzeyi daha 
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yetkin afiĢler üretilmiĢtir. Bunda soğuk savaĢ döneminin sona erip Türkiye‟nin 

küreselleĢme sürecine girmiĢ olmasının ve toplumun sosyo-kültürel seviyesinin 

artmasının da etkisi bulunmaktadır. “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Gramofon 

Avrat”, “Ġpekçe”, “Kaçamak”, “Selamsız Bandosu”, “Arabesk” gibi filmler, sinema 

tarihinde olduğu gibi film afiĢi tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Dönemin dikkat 

çeken afiĢlerinden biri olan “Karılar KoğuĢu” tekniğin ve yaratıcılığın baĢarılı 

birlikteliğine güzel bir örnek olmuĢtur. 

                     

           Resim 5.16: Beysun Gökçin, “ Gramafon Avrat”, 1987                                                                              

1990‟larda Türk tasarımcılar dijital teknolojiyi daha etkin Ģekilde kullanmaya 

baĢlamıĢtır. Bu da afiĢin görsel kalitesinin ve estetik düzeyinin artmasını sağlamıĢtır. 

Günümüzde Türk afiĢ tasarımcıları dünya standartlarında; yaratıcı, belirli bir estetik 

düzeyi tutturan film afiĢleri tasarlamaktadır.
146
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                                  Resim 5.17: “ Çıplak”, 1992         

Türkiye‟de geçmiĢten bugüne en çok tanınan film afiĢ tasarımcıları arasında 

Münih Fehmin, Mimcim Mithat, Ġhap Hulusi, Adnan, Kemal Borçetin, Mithat 

Ağakay, Erol Ağakay, Firuz AĢkın, Mehmet Bal, Vala Somalı, Cemal Dündar, 

Ġbrahim Enez, Karlotti, Bedri Koraman, Oral Orhon, Çetin Özkırım, Mehmet Tekdal, 

Yurdaer AltıntaĢ, Mengü Ertel, Bülent Erkmen, Sadık Karamustafa, Remzi Türemen, 

Emrah Yücel‟in isimlerini sayabiliriz.
147

 

Türk sinemasına ait, bugün elimizde var olan afiĢler ve bunları belgeleyen 

kitaplar, akademik çalıĢmalar, kataloglar çok zor Ģartlarda ve büyük emekle 

oluĢturulmuĢ çalıĢmalardır. Özellikle Türk Sinemasına ilk yıllarında ait, bu konuya 

en baĢtan kaynaklık edebilecek afiĢlere aynı filmlerin kendilerine de olduğu gibi 

ulaĢılması çok zor, hatta bazıları için bu maalesef mümkün değildir. Türker Ġnanoğlu 
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5555 AfiĢle Türk Sineması adlı kitabın hazırlanıĢ sürecinde farelerin cirit attığı 

depolardan, pahalı müzayede salonlarına uzanan sekiz yıllık emekten bahseder. Bazı 

afiĢlerin bulunamamasını, film tanıtım iĢlevini yerine getirdikten sonra afiĢlerinin 

kese kağıdı, pencerelerde cam, dolaplarda örtü olmak gibi ikincil iĢlevleri yerine 

getirmesine bağlamaktadır. 
148

 

                              

               Resim 5.18:  AyĢe Karamustafa, “ Büyük Adam Küçük AĢk”, 2001      

Türkiye‟de basılan sinema afiĢlerinin boyutları, Amerika‟da, Ġtalya‟da ve 

Fransa‟daki kadar zengin değildir. AfiĢ boyutları standart ve sınırlıdır. AfiĢler 

70x100, ya da 100x140 formlarına uygun bir biçimde basılırdı. 1950‟li yıllardan 

önce de en büyük boyutlu çok özel film afiĢleri iki parça olarak basılabilmekteydi. 

Günümüzde ise hızla geliĢen dijital baskı teknolojisi sayesinde durum değiĢmiĢtir. 
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Artık metropol adı verilen Ġstanbul gibi ana kentlerin panolarında dev film reklamı 

afiĢleri (billboard) görülebilir. Ve bu “billboard”lar bir defada tek parça olarak 

basılabilmektedir.
149

                

    

 Resim 5.19: “Uzak”, 2002                          Resim 5.20: “Av Mevsimi”, 2010                 

     Bugün Türk sineması afiĢleri eski film afiĢleri gibi özellikler taĢısa da 

afiĢi, görsel ve yazılı malzemelerin bir karıĢımı ya da “sözlü resim” olarak görmenin 

yerini daha bilinçli tasarım anlayıĢı almıĢtır. Sinema, grafik tasarım gücüne ve 

önemine inanmıĢ, eskisinden de fazla bütünleĢmiĢtir. Her ne kadar eskiler, 

fazlalıkları ya da Türk grafik tasarımına katkıları tartıĢılabilir olsa da içinde pek çok 

anıyı ve emeği barındıran Türk sinema afiĢlerinin, onlara bakanları tebessüm ettirdiği 

ve nostaljiye sürüklediği gerçeği inkar edilemez.
150
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SONUÇ 

Hem alıcı, hem gösterici hem de basım aygıtı olarak kullanılabilen 

“Sinematograf” 1895 yılında Fransa‟nın baĢkenti Paris‟te halka açık gösteriyle 

tanıtılmıĢ ve bir yıl sonra 1896 yılında Türkiye‟ye girmiĢtir. Dünyada sinemanın hızlı 

geliĢmesine rağmen Türkiye‟de sinema ancak 1950‟li yıllardan sonra geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Türk sinemasının geliĢimi, 1948 yılında yerli Türk filmlerinden alınan 

belediye vergisinin indirilmesi ile olmuĢtur. Vergi indirimi sonucunda prodüksiyon 

Ģirketlerinin ve film üretimlerinin sayısının hızlı artıĢı sonucunda, sinema sanatı 

endüstrileĢmiĢ, sinema afiĢleri tasarımında da önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. 

Türk sinema afiĢleri, yapıldıkları dönemin toplumsal yapısını ve film 

endüstrisini oluĢturan koĢulları yansıtmaktadır. Genel olarak Türk sinema afiĢlerine 

bakıldığında, toplumun değerlerine ve beklentilerine göre tasarlandığı söylenilebilir. 

Toplum ve standartları değiĢtikçe filmler, konuları ve afiĢlerde de farklılıklar ortaya 

çıkmıĢtır. Bu nedenle, tıpkı filmi gibi, filmin tanıtımını ve duyurusunu yapan Türk 

sineması afiĢleri de döneminin görsel dilini ve popüler kültürünü yansıtmaktadır. 

1950-90 yılları arasındaki Türk sineması için tasarlanan afiĢlerin görsel diline 

bakıldığında, afiĢlerde filmlerin konusunu belirleyen toplumsal ve geleneksel 

konuların görselleĢtirildiği görülebilir. AfiĢlerdeki kıyafetler toplumsal sınıf ve 

statüleri simgelemek için kullanılmıĢtır. Figürlerin bakıĢlarının yönü, mimikleri ve 

filmin konusu dikkate alınarak figürlerin büyüklükleri, birbirilerine oranla 

oluĢturulmuĢ sıralama sonucunda filmdeki iliĢkilerin gizemi korunarak film 

karakterleri hakkında ipucu verilmiĢtir.  

Yapıldıkları yıllara göre geliĢim ve değiĢim gösteren film afiĢleri 1950-1960 

yılları arasında çoğunlukla illüstratif olarak tasarlanmıĢtır. 1960‟lı yılların 

ortalarından baĢlayarak fotografik afiĢler daha çok kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

1980‟ler ve sonrası bilgisayar teknolojisinin kullanımı sonucu afiĢ tekniği büyük 

ilerlemelere tanık olmuĢtur. Özel efektlerin geliĢtirilmesi ve kullanılması sayesinde 
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tasarımcılar özellikle 1990 sonrasında sadece bir insanın hayal ürünü olabilecek, 

sürrealist ve hiper-realist görüntüleri gerçekleĢtirme fırsatı bulmuĢtur.  

Türk sinema afiĢlerinin 1950‟lerden günümüze değin ekonomik, politik ve 

sosyal değiĢimler sonucu etkilendiği görülmüĢtür. Ekonomik, politik, sosyal koĢullar 

ile film afiĢleri arasındaki iliĢki ortaya çıkmıĢtır. 

     1950-1970‟li yıllarda Türk sinemasına melodram filmler hakimdi. Bu 

filmlerin afiĢleride aĢk ve acıyı anlatan görsel tasarımlar yer almaktaydı ve 

çoğunlukla illustrasyon tekniğiyle yapılmaktaydı. Bu dönemde yerli film afiĢi 

illüstrasyonları zaman zaman Batılı örneklerin etkisi altında kalmıĢtır. 

Melodram Film Afişleri 

               

                        “Hıçkırık”, 1953                                    “Hayat Bazen Tatlıdır”, 1962 
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Özellikle 1960'lı yılların ortalarından Türk sinemasında gerek anlattığı 

öykülerle, gerek sunduğu ilginç kostümlerle fantastik filmler de çekilmiĢtir ve 

dönemin afiĢlerinde de bu yaklaĢım kendini göstermiĢtir.            

Fantastik Film Afişleri 

             

         “Dünyayı Kurtaran Adam”, 1982                         “Ankara Ekspresi”, 1970                     

27 Mayıs 1960‟da Türkiye‟de yapılan askeri darbe sonrasında Türk 

sinemasında toplumsal sorunları içeren konular iĢlenmeye baĢlanmıĢtır. 1960‟lar ve 

1970”lerde yeni sinema akımları ortaya çıkmaya baĢlamıĢ ve bu akımlar filmleri  

etkilediği gibi film afĢlerini de etkilemiĢtir. Bu akımlar “Toplumsal Gerçeklik 

Akımı”, “ Millî Sinema”, “Ulusal Sinema” ve “Devrimci Sinema” akımlarıdır. 

“Toplumsal Gerçeklik Akımı” Türkye topraklarında yaĢayan insanların sorunlarını 

ön plana çıkaran yaklaĢımlardı. Diğer sinema akımı “Milli Sinema” temeli 

tamamıyla Ġslami bir düĢünce ve yaĢayıĢ Ģekline dayanır. Bu dönemde ortaya çıkan 

diğer bir sinema akımı “Ulusal Sinema” batı hayranlığına duyulan tepkiyi 
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yansıtırken, “Devrimci Sinema”  Türkiye‟de sinemanın yeniden ele alınması ve 

kökten değiĢmesi düĢüncesini taĢımaktaydı.  Bu akımın amacı devrimci, halka dönük 

ve bağımsız sinemanın yaratılması olmuĢtur. Devrimci sinemanın en önemli filmi 

Yılmaz Güney‟in “Umut” filmidir. 

1970‟lerin sonu ve 1980‟lerin baĢlarında televizyona artan ilgi Türk filmleri 

etkilemiĢtir ve yapımcılar daha çok erotik filmler yapmaya baĢlamıĢtır. Bu filmlerin 

afiĢleri zaman zaman pornografiye kaçan içerikleriyle çoğunlukla fotogafik olarak 

yapılmıĢtır. Seksenlerde diğer bir tür olan komedi filmerinin afiĢleri genel olarak 

karikatüristik illüstrasyon tekniğiyle yapılmıĢtır.  

1980‟lerde büyük bir tırmanıĢa geçen bir diğer film türü “Arabesk” filmlerdir. 

1980‟li yıllarda Anadolu‟dan Ġstanbul‟a yaĢanan yoğun göçler, bu günkü anlamda 

kent periferilerindeki yaĢam koĢullarının zorluğu, kimlik ve aidiyet travmaları, 

Arabesk filmlerini, arabesk müzikli melodramlarla özdeĢleĢtirmiĢ, zengin kız fakir 

oğlan veya fakirlerin eziliĢi gibi, Anadolu‟dan kente göç eden fakir ve onurlu 

insanların sömürülmesi veya ezilmesini mercek altına alan; bu nedenle tarif ettiği 

yeni göçmen kentliyi kadere karĢı isyankâr duygular ekseninden tasvir eden bu 

filmlerin karakter tasvirleri dönemin film afiĢlerine taĢınmıĢtır.                                              

1990‟lar ve günümüze Türkiye‟de sinema daha önceki dönemlere oranla 

farklı bir yapıya sahiptir. Bu dönemde daha çok toplumun içindeki bireyi inceleyen 

sıradan insanın sunumunu yapan ve bir anlamda gerçekliği yeniden üreten filmler 

yapılmıĢtır. Bu dönemin afiĢleri, gerçekliği fotografik gerçeklikle (photo-realism) 

üreten bir dile sahiptir. Bu dil, “Üç Maymun” filmindeki gibi fotomontaj, “Kader”, 

“Masumiyet” sinema afiĢlerindeki gibi fotokolaj ve “Fetih 1453”, “Çanakkale 1915” 

gibi örneklerde ise fotoğrafın illüstrasyon gibi kullanıldığı örnekleri karĢımıza 

çıkarmaktadır. 
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Roman Uyarlamaları Film Afişleri 

                 

                       “ÇalıkuĢu”, 1966                         “Selvi Boylum Al Yazmalım”, 1977 

Toplumsal Gerçeklik Akımı Film Afişleri 

                     

                   “Yılanların Öcü”, 1962                         “Haremde Dört Kadın”, 1965 
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                                     Devrimci Sinema Film Afişleri 

                 

                       “Umut ”, 1970                                           “Yol”, 1981 

Milli Sinema Film Afişleri 

                            

             “BirleĢen Yollar”, 1970                        “Yalnız Değilsin”, 1990 
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Ulusal Sinema Film Afişleri 

                      

                 “Kuyu”, 1968                                       “Fatma Baci”, 1972 

Erotik Film Afişleri 

                                

                     “Nun Hikayesi”, 1975                           “Ġsmet Bu Ne Kısmet”, 1978 
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Komedi Film Afişleri 

                     

                   “Bekçiler Kıralı”, 1979                               “Deli Deli Küpeli”, 1986 

Arabesk Film Afişleri 

                          

                  “Boynu Bükükler”, 1985                                    “Tövbe”, 1986 
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Bağımsız Sinema Film Afişleri 

                  

                 “Üç Maymun”, 2008                           “Bir Zamalar Anadolu‟da”, 2011 

                   

                     “ Kader”, 2006                                                  “ Ġtiraf”, 2001 
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İslami Sinema Afişleri 

                     

            “ Nokta”, 2008                                      “ Cenneti Beklerken”, 2005 

Tarihi Film Afişleri 

                        

                            “ Fetih”, 2012                                  “ Çanakkale 1915”, 2012 
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Sonuç olarak Türk film afiĢlerinin görsel dilinin, 1950‟lerden günümüze 

değin Türkiye‟de yaĢanan ekonomik, sosyal, siyasal geliĢmeler sonucunda 

etkilendiği ve bu tarihsel geliĢim sürecinde toplumsal gerçekliği inĢa etmede rol 

oynayan Türk sinemasını tanıtan ve sonrasında filmle özdeĢleĢerek onun iĢaretine 

dönüĢen bir görsel iletiĢim mecrasına dönüĢtüğü görülmektedir. 
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