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                                                                ÖNSÖZ 

 
 

Sanat ve Toplum birbirinden ayrı ele alınamayacak olgulardır. Sanat her zaman için 

toplumun ve hayatın bir yansıması olarak belirmiştir. Diğer tüm sanatlarda olduğu gibi sinema 

da eğlendirme amacı güderken toplumla karşılıklı olarak bir ilişki içerisinde bulunmaktadır. 

 

27 Mayıs 1960’da yaşanan ihtilal ve bu ihtilalin ardından gelen yeni oluşumlar Türk 

Sineması’nda yansıma buldu. Bu yansıma kendisini ‘Toplumsal Gerçekçilik’ adı altında 

sinemada ilk örneklerini ortaya koydu. Bu dönem içerisinde birçok toplumsal değişme 

meydana geldi. Bu değişimleri dönemin sinemasında bulmak mümkündür. Sanayileşme, 

kentlere yaşanan göç ve bu süreçte ortaya çıkan birçok toplumsal durum sinemada yansıma 

bulmuştur.  

 

1965’de yapılan seçimlere gelinceye kadar toplumun içinde bulunmuş olduğu değişimi 

sade ve çarpıcı bir dille anlatan filmler ortaya konulmuştur. Bu dönemden sonra Toplumsal 

Gerçekçi filmlerin yerini halkın daha çok ilgi göstereceği düşünülen filmlere yönelme oldu.  

 

Bu çalışmada 27 Mayıs süreciyle ortaya çıkan Toplumsal Gerçekçi filmler ve 

yönetmenler incelemeye alınmıştır. Bu anlamda üç bölümden meydana gelen bu çalışmada ilk 

olarak; sanat ve toplum arasındaki ilişki irdelenmiş ardından da Mimesis (Yansıtma) kuramı 

incelenmiştir. İkinci bölümde Türk Sineması’nda Toplumsal Gerçekçilik olgusunun ortaya 

çıkışı ve anlamı üzerine durulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise; Toplumsal Gerçekçi 

akımdan etkilenen yönetmenler ve bu yönetmenlere ait olan filmlerden seçilerek film 

analizleri yapılmıştır.   

 

Bu araştırmayı sonuçlandırmamda bana görüşleriyle destek veren ve beni öneriyle 

yönlendiren tez danışmanım Prof. Dr. Esra Biryıdız’a ve çalışma süresince ilgi ve bilgileri ile 

destek veren Prof. Dr. Şükran Esen’e ve özellikle Dr. Neşe Kaplan’a teşekkür ediyorum.  

 

İstanbul, 2006                                                                           Zafer ÇEBİ 



GİRİŞ 
 

Sinema hayatın içinden aldığı kareleri kimi zaman kurgulayarak farklı anlamlar ortaya 

çıkarırken kimi zamanda hayatın içinde yer alarak gerçekliği olduğu gibi yansıtır. Sinema, 

toplumun içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasi birçok unsuru da içine alarak 

yönlendirmelerde bulunur. Toplumun ortaya çıkan unsurlarla yaşadığı büyük değişimler ve 

bunun sonucu ortaya çıkan ortamla ilgili toplumsal faydacılığı gözeterek yeni oluşumların da 

habercisi ve öncüsü olur.  

 

Sanatın toplumla kurduğu gerçekçi ilişki sonucunda Toplumsal Gerçekçilik kavramı 

ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Toplumsal Gerçekçilik sanatın toplumun içinde olması ve onu 

olduğu gibi yansıtması anlamına gelmiştir. Sanat ve toplum arasında ortaya çıkan bu ilişki 

gerçekçilik olgusu üzerine temellenmiştir. Bu anlayış da toplumun gerçeğinden uzak 

kalmamış ve yaşanılan tüm gerçekliği toplumsal fayda kaygısı içinde anlatma vazifesi 

görmüştür. Bu anlamda sanatı toplum gerçekliğinden hiçbir zaman ayrı düşünülmemek 

gerekmektir. 

 

  Yapacağımız bu çalışmada sanat ve toplum arasında yaşanan ilişkinin gerçekçi 

boyutunu ortaya koymak adına toplumsal gerçekçiliği kuramsal temelle birlikte sinema 

sanatına yansıyışını ele alacağız.  Çalışmamız temelde Toplumsal Gerçekçilik akımının Türk 

Sineması’na yansıyışını ele alarak özellikle bu akımın etkili olduğu 1960 ve 1965 dönemini 

incelemeyi amaçlamaktadır.  

 

1960 ve 1970 yıllarına genel olarak bakıldığında Türk Sineması’nın ülkenin içinde 

bulunduğu sosyal ve siyasi olaylardan her yönüyle etkilenmiştir. Ülkede yaşanan bu değişim 

sinemayı ne derece etkilediyse sinemada toplumu o derecede etkilemeyi başarmıştır. 

Dolayısıyla sinemanın büyük etkinlik gösterdiği 60’lı yıllar Türk Sineması açısında önemli bir 

zaman dilimini ifade eder.  

 

 

1960’lı yıllara gelinceye kadar Türk Sineması gerçeklikten uzak kalmamış ve hayattan 

olayları beyaz perdeye taşımıştır. İzleyiciyle buluşan bu filmler özellikle göçle büyük 



 2

şehirlere gelen kitleleri etkileyen ve aşk öykülerini konu alıyordu. Sinema dönem içerisinde 

halkın en önemli eğlence kaynağını oluşturuyordu. 

 

Türk Sinemasında 1960 yıllarda ortaya çıkan değişim ülkenin içinde bulunduğu siyasi 

ve ekonomik durumla birebir örtüşür. Ülkede yaşanan bu değişimi de en iyi şekilde sinema 

ortaya koymaktadır. Sinema bu anlamda genel olarak etkili olduğu gibi toplumsal değişimin 

oluşumunda da önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda 1960 ihtilali ve bu süreçte yaşanan 

değişimleri en iyi şekilde sinemada görürüz. Dönem içerisinde kentleşme, göç, sanayileşme 

ve gecekondu kültürünün ortaya çıkması gibi büyük toplumsal değişimler kendini 

hissettirmiştir. Bu anlamda bakıldığında yaşanan toplumsal olaylarla birlikte Türk 

Sineması’nda da bu değişim tüm boyutuyla hissedilir.  

 

Özellikle 1960 ve onu takip eden beş yıl içerisinde Türk Sineması’nda Toplumsal 

Gerçekçilik akımı etkili olmuştur. Bu çerçevede Türk Sinemasında ortaya çıkan filmlerde 

genel olarak; göç, yabancılaşma, gecekondu kültürü, yoksulluk, işçi sorunu, sendikalaşma ve 

ailenin kent içinde aldığı konumu ortaya koyan filmler çekilmiştir. Dolayısıyla dönem 

içerisinde çekilen filmler ele alındığında dönemin sosyal ve siyasi panoraması kolaylıkla 

algılanacaktır. Ayrıca yine bu filmlerde ortaya çıkan kentli orta sınıfın oluşum sürecini de 

görmek mümkün olmaktadır.  

 

Bu çalışma içerisinde Toplumsal Gerçekçilik’in sinema üzerinde ki etkisine 

değinmeden önce sanat ve toplum arasında nasıl bir ilişkinin olduğu anlaşılmaya 

çalışılacaktır. Böylece sanatın toplumsal çizgiden uzak duramayacağı ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Sanat ve toplum arasında var olan ilişkinin önemli bir unsuru olarak Mimemesis 

(Yansıtma) kuramını ilk olarak ele alarak sanatın toplumun bir yansıması olduğuna vurgu 

yapılmaya çalışılacak. Bu bağlamda Mimesis kavramının ortaya çıktığı toplumun yapısı ve 

dönemin felsefe alanında etkili olan bununla birlikte kavramın ortaya çıkmasını sağlayan 

Aristotales ve Platon ele alınacaktır.  Böylece Toplumsal Gerçekliğin sanat içerisinde nasıl 

yansıma bulduğuna vurgu yapılacaktır.   

 

‘Mimesis’ kavramının ele alınmasıyla birlikte bu kavramı açıklamaya çalışan sanat ve 

toplum arasında var olan ilişkiyi inceleyen Marksist Estetik üzerinde durulacaktır. 19. ve 20. 

yy’da yansıtma kuramını sanatı açıklamak için kullanan Marksist Estetik bu anlamda en 

önemli kuram olarak belirmiştir. Bu kuram çerçevesinde yer alan ve hümanist çizgilere sahip 
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olan George Lukacs’ın estetik anlayışı çalışmaya yön verecektir. Bu anlamda Toplumsal 

Gerçekçilik akımının sanat dallarıyla ve sinemayla olan ilişkisi ele alınacaktır. Toplumsal 

Gerçekçiliğin Türk Sinemasında ortaya çıkmasından önce Sovyet ve İtalyan sinemalarında 

nasıl yansıma bulduğuna bakılacak ve örneklerle incelenecektir.   

 

Birinci bölümün içeriğini oluşturan bu konuların ardından ikinci bölümde Toplumsal 

Gerçekçiliğin Türk Sinemasında nasıl yansıma bulduğuna bakılacaktır. Bu konudaki 

incelemede özellikle Türkiye’nin dönem içerisinde içinde bulunduğu sosyal ve siyasal yapı da 

ele alınacaktır. Yine bu çerçevede Toplumsal Gerçekçiliğin bitişi de incelemeye alınacaktır. 

 

Üçüncü ve son bölümde ise; Toplumsal Gerçekçiliğin Türk Sinemasında yansıyışına 

yer verilecektir. Bu anlamda dönem içerisinde etkili olan ve akımın en önemli örneklerini 

ortaya koyan Halit Refiğ, Metin Erksan, Ertem Göreç, Duygu Sağıroğlu ve Memduh Ün’ün 

sinemacı kişiliklerinin yanında Toplumsal Gerçekçi akımın etkisinden kalan önemli filmlerine 

yer verilecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

  

          1. SANAT VE TOPLUM İLİŞKİSİ 
             
  Çalışmamızın ilk kısmını oluşturan bu bölümde sanatın gerçekçilik olgusuyla olan 

ilişkisini ele alıyoruz. Bu bağlamda; Aristo’nun Mimesis kavramından yola çıkarak gerçekçi 

anlayışta Marksist Estetik ve Hümanist bir çizgi yakalayan Lukacs’a kadar ilerleyen bir 

dönem ayrıntılarıyla ele alınıyor. Bu bölümle amaç olarak beliren ve inceleme alanını 

oluşturan Mimesis ve Marksist Estetik konularıyla Toplumsal Gerçekçilik akımının beslendiği 

kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

     1.1. Mimesis Kavramının Doğuşu Ve Antik Yunan’da Toplumsal Ve Sosyal Yapı 

          1.1.1. Polis  
          

                      Polis, sosyo-ekonomik alanda gerçekleşen radikal gelişmelerin bir sonucudur.  

Ticaretin ve güvenliğin ortadan kalkması köylerin birleşmesini dolayısıyla polis’i oluşturdu1. 

Victor Ehrenberg’e göre Polis; küçük bir topluluk, ekonomik birlik, vatandaşlar için 

oluşturulan anayasa, yasanın egemenliği ve bireyin özgürlüğü gibi niteliklere sahipti2.  

Yunanlılar için uygarlığın simgesi olan polis, halk tarafından tanrıların kendilerine bir 

armağanı olarak görülür ve bunun dışında kalan tüm toplumlar barbar olarak nitelendirilirdi3.  

Polis dışında farklı devlet tipleri de vardı4.  

 

             

 

 

 

 

                                                 
1Mehmet Ali Ağaoğlu.  Kent Devletinden İmparatorluğa,,İmge Kitapevi Yayınları, 1. Basım, İstanbul, Ekim- 
1994, s.12. 
2 Bülent İpekçioğlu, Eski Batı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, s.117. 
3 Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Basım Yayım, 8.Basım, İstanbul, Ekim 1998, s.1. 
4 İplikçioğlu, a.g.e., s.118. 
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          1.1.2. Kölelik 
 

Yunanistan’da ticaretin gelişmesiyle köylüler, köle haline gelmeye başladı5. Üretimin 

kölelere yaptırılması, yurttaşların kültür ve siyasetle uğraşmaları için gerekli boş zamanı 

yaratmış bu da doğrudan demokrasinin gelişmesi için uygun bir ortam hazırlanmıştır6.  Aynı 

zamanda yapılan savaşlarda alınan çok sayıda esir, köle ticaretinin artmasına neden oldu. 

            

           Bu yoldan artan ucuz köle emeği özgür insanlar olan köylülerin ve zanaatkarın yerini 

aldı ve meydana gelen siyasal karışıklıklar yoksullaşan köylüleri kentlere göçe yönlendirdi7.  

Sanayideki gelişmeler sanayi köleliliğini ortaya çıkarttı ve köle sayısı giderek arttı8. 

  

 1.1.3. Demokrasi Ve Yurttaş Hakları 
 

İ.Ö.5. yy.’ın sonlarında Atina’da nüfus yüz bine çıkmıştır9. Bu yüzyılda,  Aristotales 

ve Platon’un fikirleri yön kazanırken, halkın da siyasi konulara ilgisi artmıştır10. Bireysel 

özgürlük sorunu, Atina demokrasisinde farklı biçimlerde yorumlanıp bir görüş birliğine 

ulaşılamamıştır11. Yönetimin özgürlükten uzak olup, halkın emeğini sömürmüş olması, rejimi 

demokrasi olmaktan uzaklaştırmıştır12. Nüfus siyasi ve hukuki yönden köleler, metekler ve 

yurttaşlar olarak üç ana sınıfa ayrılmıştır.Köleler en alt tabakayı oluştururken, metekler daha 

sonra geliyor ama yurttaşların haklarında faydalanamıyorlardı13.  Yurttaşlar, polisin yerli 

halkını olup, belli haklara sahip olan özgür kişilerdir. İlk başta toprakla özdeş olan yurttaşlık 

daha sonra silah kullanma hakkı olan her ergin erkek, yurttaşlığa kabul edildi. Kadınlar ise 

yurttaşlık statüsüne hiçbir zaman erişememişlerdir14.  

 

             

                                                 
5 Halil Berktay, Kabileden Feodalizme, Kaynak Yayınları, İstanbul, Haziran 1983, s.186. 
6 Ağaoğlu, a.g.e.,s.20. 
7 Sevgi Aktüre, Anadolu’da Demir Çağı Kentleri, Yurt Yayınları, İstanbul, 2003, ss.247-248. 
8 Alaadin Şenel, Eski Yunan’da Eşitlik ve Eşitliksiz Üstüne, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayınları no:307, Ankara, 1970, s.265. 
9 Chester G. Starr, Antik Çağda Deniz Gücü, Çev: Gürkan Ergin, Homer Kitapevi, 1.Basım, İstanbul, 2000, 
s.34. 
10 George Sabina, Siyasal Düşünceler Tarihi 1 Eski Çağ Orta Çağ, Çev:Harun Rızatepe, Türk Siyasi İlimler 
Derneği Yayınları, Ankara, 1969, s.17. 
11 Ağaoğlu, a.g.e., ss. 43-44. 
12 Andre Ribard, İnsanlığın Tarihi,,Çev:Erdoğan Başar-Şiar Yalçın, May Yayınları, İstanbul, 1974,s.129. 
13 Sabina, a.g.e., s.2. 
14 Ağaoğlu, a.g.e., ss.18-19. 
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          1.1.4. Kadın Ve Erkek 
 

Eski Yunan’da kadın her türlü haktan mahrum bırakılmış ve eve hapsedilmiş olup 

sanat, yazın ve felsefeden uzak bırakılmıştır. Erkekler arasında  yapılan toplantılara; dans edip 

şarkı söyleyen,  güzel kadınlar katılıyordu15. Bu durum Yunan erkeğini eşinden ayırarak, 

sanatla uğraşan kadınlara ve homoseksüelliğe yöneltmiştir. Bütün Yunan’da yaygın olan bu 

tür ilişkiler edebiyata da yansımıştır16. Konu yalnızca cinsellik olmamış aynı zamanda farklı 

konulara da değinilmiştir 17.  
      

          1.1.5. Pers Savaşları 
           

  Pers hanedanı I.Dara işgalci politikasını  Anadolu’nun Batı sahillerine kadar 

ilerleyerek sürdürür. İyon kentlerine saldırıp işgal eden I.Dara’nın yeni hedefi Yunan kent 

devletleri olacaktır18. İ.Ö. 5.yy.’da, Yunanlılarla Persler arasında uzun süren savaşlar 

sonucunda Pers’ler dağılır. Savaşın bu sonucuyla Yunan ekonomisi en üst seviyesine ulaşır19.  

Ticaret ve sanayi genişlemiş ve burada çalışan özgür ve köle işçilerin sayısı da artmıştır20.  

 

          1.1.6. Perikles Dönemi Ve Peloponez Savaşları 
             

Perikles, dönemi boyunca polis’lerin birliğini sağlayıp daha güçlü konuma gelmeye 

çalışmıştır21. Perikles’in bu isteğine karşın, Sparta Peloponez Birliği’ni kurar ve bu durum 

uzun sürecek savaşların habercisi olur22. Peloponez Birliği’ne karşı Perikles de Delos Birliğini 

kurar23. 431 yılına gelindiğinde Sparta Atina’ya savaş açar. Böylece 27 yıl sürecek 

                                                 
15 Ekrem Akurgal, Ege Batı Uygarlığının Doğduğu Yer Doğu Helen Kültür Tarihi İ.Ö.1050-333,İzmir  
    Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir, Ekim 2003, s.45. 
16 Şenel, a.g.e., ss.288-290. 
17 Hılary J.Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, Çev:Hande Kökten Ersoy, 1.Basım, Homer Kitapevi,   
    İstanbul, 2000, ss.56-57. 
18 Ernst H.Gombrich, Dünya Tarihi, Çev: Prof. Dr. Ahmet Mumcu, İnkılap Kitapevi, İstanbul 1997, ss.68-70. 
19 Server Tanilli, Yüzyılın Gerçeği ve Mirası: İlkçağ Doğu, Yunan, Roma, 4.Basım, Cem Yayınevi, İstanbul,  
    Ekim 1994, s.253.  
20 Şenel, a.g.e., s.251. 
21 Ana Biritanica,cilt 25,: Anan Yayıncılık ve Sanat Ürünleri, Hürriyet, İstanbul, 1994, s.190. 
22 Tanilli, a.g.e., ss.266-270. 
23 Mehmet Ali Gökaçtı, Geographika:Yeniden Keşfedilen Yunanistan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001,   
    ss.60-61. 
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Peloponnesos savaşları başlar. M.Ö. 405 yılında biten savaşta Atina büyük bir yenilgiye 

uğramıştır24.   

  

         1.1.7. Felsefe Ve Sanat 

   
Felsefe ilk olarak M.Ö. 6. yy.’dan itibaren Ionia’da doğa felsefesiyle başlar. Platon ve 

Aristotales’in çalışmalarıyla M.Ö. 4.yy.’a kadar uzanan bir gelişme süreci geçirir25. İonia’daki 

bu gelişmeler doğanın ve evrenin bilimsel tablosunu çizmeye çalışan dini çizgiden ayrılan ilk 

çalışmalardır26. Antikçağ’da felsefenin çıkış noktası mitoloji olmuştur. Felsefe canlı cansız 

varlıklardan kültür faaliyetlerine kadar geniş bir alanı açıklamaya çalışmıştır27. Eski Yunan 

düşüncesi, insanın içinde yaşadığı evrenin ve çevresinin fizik gerçeklerini açıklamaya 

çalışmıştır28. Eski Yunan’da bu çok önemli gelişmelerle beraber sanat alanında öncü 

denilebilecek çalışmalar yapılmıştır. 

              

            Eski Yunan uygarlığı’nın, İ.Ö. 480-325 arası Altın Çağ diye adlandırılmıştır. Yapılan 

eserlerde ideal olana ulaşılmaya çalışılmıştır. İnsan görünüşünde yapılan tanrılar 

insanoğlunun yüceltilmesi olarak algılanır29. Üretici gücün ve kudretin sembolü olarak, 

abartılmış boyutlarda heykeller yapılmış30 ve bu heykeller, yöneticilerin gücünü, 

kahramanlığını anlatıp düşmanlara gözdağı vermek için caydırıcı bir nitelikler olarak 

kullanılmıştır31.  Bu dönemde Atina sanat ve felsefede en üst noktaya ulaşmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ağaoğlu, a.g.e., ss.45-48. 
25 İplikçioğlu, a.g.e., s.145.  
26 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitapevi, 14. Basım, İstanbul, Ekim 2003, s.13. 
27 Şafak Ural, Bilim Tarihi, Çantay Yayınları, İstanbul, 2004, s.54. 
28 Göze, a.g.e., ss.6-15. 
29 Önder Şenyapılı, Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüzde Heykel, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları,  
Ankara, 1.Basım Şubat 2003, s.6. 
30 Şenel, a.g.e., s.290. 
31 Şenyapılı, a.g.e., ss.8-17. 
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         1.2. Platon Ve Aristotales Felsefesi 

          1.2.3. Genel Olarak Platon Felsefesi 
   

Platon, M.Ö. 427 yılında Atina’da doğmuştur. Messinalı tanınmış bir aileden 

gelmektedir32. Platon, genç yaşta Sokrates’in öğrencisi olmuş ve kendisini onun tabii ve 

mantıki bir devamı saymıştır33  Objektif İdealizm’in yani ‘Nesnel Düşüncecilik’in kurucusu 

olan Platon, Atina’da Akamedia adını alan, bir felsefe okulu açmıştır. Platon, Mısır’daki kast 

sisteminin düşlemsel bir (ütopik) devlet ülküsünü gerçekleştirmeye çalışmış ama başarılı 

olamamıştır34. İdealist doğal hak anlayışının kurucusu olan Platon, somut düzenle, kendi 

kafasındaki ideal düzen arasında bir ayrım yapmaktadır35. 

 

Platon, gerek demokratların gerekse aristokratların dış görünüş ve şatafata önem 

verdiklerini, halkın manevi terbiyesini ihmal ettiklerini, çeşitli baskı ve adaletsizliklerde 

bulundukları için onları şiddetle tenkit etmiştir36. Platon bunun sonucunda tamamen yeni bir 

siyasi anlayışın gelmesi gerektiğini söylemiş37. Devlet için yetenekli yöneticilerin 

yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Platon, başarılı ve soylu bir ırkın devlet gözetiminde 

oluşumundan bahseder38. Platon devletin yalnızca bireylerle kurulmuş bir kurum olmayıp, 

aynen bir canlı varlık gibi bir canlı organizma olduğunu söyler.  

 

Platon Mektuplar adlı yapıtında; Özenilmeden oluşturulan yasalarla, yurttaşlar, köleler 

ve özgür kimselerin ölçü ve yiğitlikle davranmaları sağlanmaya çalışmakla iyi bir yönetim 

kurulabileceğini sanmanın yanlışlığından bahseder39. Platon, görülen evrenin sürekli 

değiştiğine, duyuların aldatıcı olup ve bize hakikati vermeyeceklerini söyler. Değişmeyeni 

duyularda (lesensible) değil, anlaşılırda (I’intelligible) bulabileceğini söylemiştir40.  

 

Platon, hakiki dünyayı duyum üstü dünya olarak tanımlarken, doğal dünyanın bize 

duyumlarla ulaşabileceğimiz belirsiz bir fikirden başka bir şey vermeyeceğini söyler. Platon 

                                                 
32 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Çev:H.Vehbi Eralp, Sosyal Yayınları 5.Basım, İstanbul, 1998, s.49. 
33 Hüsameddin Erdem, İlkçağ Felsefe Tarihi, Hü-Er Yay., 4.Basım, Konya, 2000, s.203. 
34 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Cilt 2, Remzi Kitapevi, İstanbul 1985,  
    s.147. 
35 M.Buhr, W.Schraeder, K.Barck, Aydınlanma Felsefesi, Derleyen:Veysel Ataman, Yeni Hayat Kütüphanesi,  
    I.Basım, İstanbul, 2003, s.60. 
36 Erdem,a.g.e., s.205. 
37 Edward Zeller, Grek Felsefe Tarihi, Çev:Ahmet Aydoğan, İz Yay., İstanbul,.s.165. 
38 Zeller a.g.e.,, s.118. 
39 Platon, Mektuplar, Çev:İrfan Şahinbaş, Cumhuriyet Dünya Klasikleri, İstanbul, Aralık 1999, s.86. 
40 Weber, a.g.e. s.51. 
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gerçekliği olmayan dış dünyayı, idealar dünyasından aşağı olan bir kopyası olarak 

düşünmektedir41. Platon, Tanrının bir tek mükemmel dünya yarattığını buna neden olarak da 

ideaları gösterir. Fakat bu dünyayı idealara tamamıyla uygun görmez. Bunun nedeni ise duyu 

dünyasının mekan içinde meydana gelmesidir. Mekanın olmadığı bir durumda ise gerçek 

varlığın görünmeyeceğini söyler. Bu nedenle mekanı dünyada her çeşit cisimsel forma 

bürünebilen bir şey olarak görür42. 

 

Platon’un idealar kuramı; Sokrates’in nesnel gerçekliğe ulaşma, gerçek bilgiyi 

kazanıma dönüştürmeye yönelik sorduğu sorular, Platon’un idealar kuramını 

temellendirmiştir43. İdealar sanatçının maddi form kazandırmaya çalıştığı zihnindeki ideal 

benzerlerdir. Yine aynı şekilde idealar aynı zamanda dünyanın nesnelerini oldukları şey yapan 

sebepler ve hareket ettiğini güç ve anlamına da sahip konumdadırlar44. 

         
           1.2.3.1. Platon Ve Yansıtma (Mimesis) Kavramı 
 

Ortam (medium) içinde sanatların bulunulan kalıpları, kendine ait gibi kullanarak 

gerçekliği tekrar ettiği ya da taklit ettiği düşüncesi antik mimesis teorisinin merkezini 

oluşturur45. Platon ve Aristotales, sanat anlayışlarında yer alan yaratma sürecini, ‘taklit’ ya da 

‘öykünme’ olarak adlandırmaktadırlar. Platon, görüşler dünyası ile idealar dünyası üzerine 

oluşturduğu felsefi düşüncesinde, sanatın gerçeklikle bir ilgisinin kalmayıp görüntülerle sınırlı 

kaldığını savunmuştur. Böylece her türden sanat yapıtının, kendisine konu edindiği, taklit 

ettiği nesneler, ideaların birer gölgesinden başka bir şey değildir. Bu durumda, üretmek için 

mimesis’e bağlı olan sanat, ancak imgeye, görüntüye, yansımaya dayalı bir dünya meydana 

getirebilir46.  

 

Bazı düşünürlerin sanatı taklit olarak nitelendirmesiyle birlikte, Platon da  sanatçıların 

Tanrıyı ancak taklit ettiklerini söyler. İdeler alemini gerçek varlıklar dünyası olarak algılayan 

Platon, sanatın görünüşü verdiğini savunur47. Platon, sanatın duyusal dünyadaki nesneleri 

taklit ettiğini ve sanatın gerçek dünyanın  taklidi olan düşsel ya da bir dünya yarattığını 

                                                 
41 Zeller, a.g.e. s.191. 
42 Erdem, a.g.e.,s.217. 
43 Wiliam S.Shakian, Felsefe Tarihi, Çev:Aziz Yardımlı, , İdea Yay., 2.Basım, İstanbul, 1995, s.57. 
44 Zeller, a.g.e., s.178. 
45 Paul Feyerabend, Akla Veda, Çev:Ertuğrul Başer, Ayrıntı Yay., I.Basım, İstanbul: Şubat 1995, s.160.  
46 Sarp Erk Ulaş, Felsefe Sözlüğü,Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2002, s.985. 
47 Süleyman Hayri Balay, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Akçağ Yay., Aralık 1997, ss.315-316. 
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söylemiştir. Platon, sanatın insanları gerçeklikten uzaklaştırdığını düşünmüş ve ideal 

devletinden sanatçıları atmaya çalışmıştır48. 

 

Platon, Devlet adlı eserinde: “Benzetme sanatı gerçekten çok uzaktır. Yapılan şeyin 

benzetilmesi her şeyin küçük bir yönünü yapmasındandır, bu da gölgenin gölgesidir”49 der. 

Bir yanda mükemmel olan başlangıç ve sonu olmayan bir ideler evreni; diğer yanda ölümlü 

olup mükemmellikten çok uzak eşyaların oluşturduğu bir evrenden bahseder Platon. Bu iki 

evren arasındaki ilişkiyi ise, bir şeyin gölgesi ile olan ilişkisi olarak görür. Platon’un  

Politeia’daki ünlü “mağara örneği”nde; İnsanları bir mağarada oturan ve arkaları mağaranın 

kapısına dönük olan tutuklulara benzetir. Bu insanlar ancak önlerindeki duvarları görürler, 

mağaranın kapısını görmezler. Mağaranın dışında güneş vardır ve her biri bir şeyler taşımakta 

olan pek çok insan mağaranın kapısından geçmektedir50. Bu mağaranın önünden gelip geçen 

insanlardan mağaranın iç duvarına bir takım gölgeler akseder. Mağaradakiler da ancak bu 

yansımaları görürler. Platon’ a göre, insanlar böyle bir gölge aleminde yaşamaktalar51.  

 

Ancak mağaradakilerden birinin aniden dışarıya, aydınlığa çıkarıldığını 

düşündüğümüzde başlangıçta zorluk çekecek fakat daha sonra dünyaya alışacaktır. Daha 

önceden gerçek zannedilen şeyin sadece karanlık bir hayalden ibaret olduğunu fark edecektir. 

Eğer, tekrar mağaraya dönülürse artık karanlığa alışık olmayan gözleri mahkumların gerçek 

olduğunu düşündükleri hareketli gölgeleri bile seçemeyecek konuma gelirler52  
 

Bireysel nesnelerden oluşan duygusal dünya incelendiğinde, onda mutlak ve tutarlı 

hiçbir yön bulunmayıp her şeyin değişken olduğu görülür. Platon’a göre duygusal dünyadaki 

şeyler, ideaları taklit ettikleri için var olurlar53. Böylece Platon yapılan nesnelerin yalnızca 

gerçeğin bir yansıması, taklidi olduğunu sonucuna varır ve insanın yeterli gücü olmuş olsa, 

benzetmekten çok yaratmaya çalışacağının altını çizer. Platon, Devlet yapıtının 10. 

kitabında’nda: “İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir anda yaptın gittin güneşi, 

yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün canlı varlıkları” 54 der. Platon, 

                                                 
48 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul, Ekim 2002, s.714. 
49 Platon, Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Çev: Sabahettin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, , 4.Basım  
    İstanbul, Ekim 2002, 598c, s.260. 
50 Erns Von Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, Çev: Vural Okur, İm Kitapevi, İstanbul: 1999, ss.172-173. 
51 Erdem, a.g.e., ss.219-220. 
52 TÜSİAD, Felsefe, Lebib Yalkın Yay., I.Basım, İstanbul, Aralık 2002, ss.36-37. 
53 Cevizci, a.g.e., ss. 825-826. 
54 Platon, a.g.e., 596c, s.258. 
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Glaukon’a “Her türlü benzetmenin aslı nedir?”55 diye sorar. Platon’un Devlet adlı eserinin 

10.Kitabı’nda. Platon sorduğu bu sorunun cevabına yine kendisi ulaşır. Platon asıl bir 

yaratıcıdan bahseder, bu yaratıcı yalnızca belirli nesneleri değil dağ, çayır, yer, gök ve ne 

varsa o yarattığını söyler56. 
 

 Platon taklit konusunda:“Bir insanın sesini, davranışını bir başkasına uydurmaya 

çalışması kişinin benzemek istediği kimseyi taklit etmesi anlamına gelir”.açıklamasını yapar57. 

Platon taklit yapan kişinin tek bir taklitle uğraşması gerektiğini söylerken bir insanın hem şair 

hem de oyuncu olamayacağını savunuyor. Ayrıca yapılan taklidin kişinin yaşadığı gerçeğe 

uygun olup olamayacağına bakılması gerektiğini belirtirken: “Bir insan her şeyi birden iyi 

taklit edemez.  Ancak, bir tek şeyi taklit edebilir”58 der.  Platon, tek bir şeyin taklidinden 

bahsederken devlet güvenliğini sağlayacak olan bekçilerin bütün taklitlerden sıyrılarak 

kendilerini devlet işlerine vermeleri gerektiğini belirtir ve: “Yapılan taklitler yapıla yapıla 

kişinin taklit ettiği şeye alışmasına neden olur. Bunu sonucunda beden, konuşma, görüşlerin 

değişimi gerçekleşir”59 der 

 

Platon, sanatçının, Homeros başta olmak üzere herhangi bir şey ya da en yüksek 

değerleri anlatırken olsun, gerçeğin kendisine ulaşamayan birer benzetmeciden ibaret 

olduğunu söyler60. Platon:“Üretilen nesneler aslını yani gerçeği ifade etmez. Yalnızca 

gerçeğine benzeyen şeyle üretilir ve bu üretilen nesneye gerçek diyen aldanır. Üretilen nesne 

gerçeğin yanında sönük kalır”61 açıklamasını yapar. Fakat diğer yandan sanatçının kendisini 

dahi yanıltan birçok sanat eserinin varlığı söz konusudur. Serçelerin yemeğe kalktığı üzüm 

tablaları, atların karşısına geçip kişnediği yağlı boya at resimleri gibi yüzlerce örnek62.  

“Benzetmeci benzettiği şeylerin ne olduğunu pek bilmez, yaptığı iş ciddi insanlara 

yakışmayan bir oyundur”63. Platon, her şeye bağlı üç sanatın varlığından bahseder, bunlar: 

“Kullanma sanatı, yapma  sanatı, benzetme sanatı” 64. Resim ve benzetmeci sanat doğrudan 

                                                 
55 Platon, a.g.e., 595c, s.257. 
56 Platon, a.g.e., 596a, s.257. 
57 Platon, a.g.e., 393c, s.77. 
58 Platon, a.g.e. 394e, s.78. 
59 Platon, a.g.e.,395c, s.79. 
60 Platon, a.g.e.,601a, s.262. 
61 Platon, a.g.e., 597b, s.259. 
62 Feyerabend, a.g.e., s.160. 
63 Platon, a.g.e., 602b, s.264. 
64 Platon, a.g.e.,601d, s.263. 
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uzaktır, sağlam ve gerçek olan hiçbir şeyin ardına düşülmez. Benzetme; değersizin değersizle 

çiftleşmesi olduğu için, ortaya ancak değersiz bir şey çıkarabilir65.  

 

           1.2.4. Genel Olarak Aristotales Felsefesi 
 

Aristotales (384-322)66 genç yaşta Atina’da Platon’un okuluna gitmiş ve Platon’un 

ölümüne kadar 19 yıl orada kalmıştır67. Aristotales Platon vasıtasıyla Sokrates’in ikinci kuşak 

talebesidir68.  Mantığı, metafiziği, fiziği ve biyolojisiyle modern çağa kadar ulaşan bir otorite 

olmuştur Aristotales69.  Böylelikle Aristotales ile Yunanistan’da dördüncü bir dönem 

başlamıştır70. Aristotales düşünce tarihinin tanıdığı en büyük sistemlerden birini oluşturarak, 

özellikle ortaçağdan itibaren felsefi düşünüşe büyük etki yapmıştır71.  İskenderiye Okulu’nun 

felsefi temelini oluşturan Aristotales’in felsefesi oluşturmuştur. Bu düşünceler aynı zamanda 

İslam Dünyasında başlayan fikir hareketlerinin de temelini oluşturmaktadır72. 

 

Aristotales felsefenin temelini metafizikte bulur. Onun doğa ve insanla ilgili öğretileri 

hep metafiziğinin ana kavramlarının bu alanlara uygulanmasından oluşmuştur. Bu doğrultuda 

doğa Aristorales için salt maddeden forma doğru bir ‘oluş’u gösterir ve bu durum çeşitli 

evrelerden oluşur73. Doğayı bütünüyle canlı olarak nitelendiren Aristotales canlıların 

cansızlara göre daha üst basamakta olduğunu belirtmiştir74.  

 

Aristotales, felsefi alanda evrenin kökenini açıklamak yerine yalnızca onun oluşumunu 

ve yapısını aydınlığa kavuşturma gereğini duymuştur75.  Evrenin içinde yer alan bitkiler ya da 

insansal olmayan yaşam biçimlerinin dışında bulunan insanın ölümsüz bir ruha sahip olup, 

doğumdan öncede vardı, ölümden sonra da olacaktır, açıklamasını yapar76. Aristotales’e göre 

“varolan” –gerçek bir şeyin kesinlikle bir ‘form’un, belli bir ‘madde’de kendini 

                                                 
65 Platon, a.g.e., 603b, s.265. 
66 Gökberk,a.g.e., s.67. 
67 W.D. Ross, Aristotales,  Çev: Prof. Ahmet Arslan, İlhan Oktay Anar, Özcan (yalçın) Kavasoğlu, Zerrin   
    Kurtoğlu, Kabalcı Yayınevi, 1.Basım, İstanbul, 2002, s.16. 
68 Zeller, a.g.e., s.211. 
69 Cevizci, a.g.e., s.91. 
70 M.Şemsettin Günaltay, Antik Felsefenin İslam Dünyasına Girişi, Osmanlıcadan Sadeleştiren: İrfan Boyun,   
    Kaknüs Yayınları, 1.Basım, İstanbul,  Kasım 2001, s.30. 
71 Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefe Tarihi, Asa Yayınları, 2.Basım, Bursa 2000, s.209. 
72 Günaltay, a.g.e.,s.32. 
73 Macit Gökberk, Felsefenin Evrimi, MEB Yayınları, İstanbul, 1979, s.12. 
74 Gökberk,a.g.e., s.13. 
75 Zeller, a.g.e., s.224. 
76 Sahakian, a.g.e., s.73. 
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gerçekleştirmesidir77.  Yani, Aristotales için ‘var olmak’, belirli bir doğaya sahip olmak 

anlamındadır78.  Ayrıca ‘Metafizik’ adlı kitabında varlığa farklı anlamlar da yükler79. Böylece 

farklı konuları, amaçları ve başlangıç noktaları olan farklı bilim dalarının var olmasının doğal 

olduğunu vurgulayan Aristotales bu doğrultuda  bilimleri: Poetik ya da prodüktif, pratik ya da 

teorik bilimler olarak ayırır80. 

 

Aristotales metafiziğinde, öncelikle “neyin gerçekten var olduğu” sorusunu ele alır; 

onun bu soruya verdiği yanıt kendisinden önceki filozofların görünüşlerinden çok temelli 

biçimde farklılık gösterir81.  Bu farklılık bir tek konuyla sınırlı kalmayıp en büyük ve ilk 

farklılaşmayı kendisinin hocası olan Platon’la yaşar. 

 

Aristotales mantığının köklerini Platon’un idea öğretisinde bulmak mümkün. Platon 

gibi Aristotales’te gerçek varlığı tümel olarak kabul etmiş ama daha sonra görüş farklılıkları 

olmuştur82.  Dolayısıyla Platon ideaların kendi başlarına var olup tikel şeylerden bağımsız 

olduklarına inanıyordu83.  Buna karşın Aristotales tümevarım yöntemini benimsemiş84 ve 

gerçekliği idealar ya da forma eşitlemeye karşı çıkmıştır85.  Aristotales Platoncu ütopyalara 

kararlı bir şekilde karşı koymuştur86.  “Aristotales’in analtik seziş yeteneği, Platon’dan daha 

fazladır”.87 

 

Aristotales kendisinden önceki felsefenin incelediği; doğa ve insanla ilgili pratik 

sorunların incelenmesine Platon bir de dialektik’i (idea öğretisi, fizik) eklemiştir. Bu üç 

sorunun başına Aristotales yeni bir bilim olarak ‘mantık’ı  koyar88. Aristotales için mantık 

bilimsel çalışma için bir alet olup gerçek bilgiye vardıracak bir araçtır da89.  

 

Bilgi konusunda Platon’a yakın olan Aristotales de bilginin tümel olanın bilgisi 

                                                 
77 Gökberk,a.g.e., s.12. 
78 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul, Ekim 2002 s.92. 
79 Aristotales, Metafizik, Çev:Ahmet Arslan, İstanbul, Sosyal Yayınları, 2.Basım, 1996, ss..297-298. 
80 Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefe Tarihi s.166. 
81 Cevizci, a.g.e., s.171. 
82 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitapevi, 14. Basım,İstanbul:, Ekim 2003 s.70. 
83 Zeller, a.g.e.,s.217. 
84 Ross, a.g.e., s.274. 
85 Cevizci, a.g.e., s.163. 
86 Weber, a.g.e., s.86. 
87 Gunner Kkirbekk-Nils Gilje, Felsefe Tarihi, Çev: Emrullah Akbaş-Şule Mutlu, Üniversite Kitapevi,İstanbul,   
    s.117. 
88 Gökberk, a.g.e., s.69. 
89 Macit Gökberk, Felsefenin Evrimi, MEB Yayınları, İstanbul,1979,s.11. 
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olduğunu söylemiştir90. Aristotales Metafizik adlı yapıtında: “Bütün insanlar, doğal olarak 

bilmek isterler” der91.   Aristotales bilgiyi, teorik, üretken ve pratik olarak üçe ayırır92.  Bilgi 

konusunda bunları söyleyen Aristotales bilgeliğin tarifini ise Metafizik adlı yapıtında şöyle 

yapar: “O halde bilgeliğin, belli bazı ilke ve nedenlere ilişkin bilgi olduğu açıktır.”93  

 

Aristorales: “şimdi olduğu gibi başlangıçtada insanları felsefe yapmaya iten şey, 

hayret olmuştur”94 der.  Aristotales bu anlamda felsefeyi, evrenselin bilimi olarak 

tanımlamıştır95. Ayrıca Aristotales felsefeyi kuramsal, kılgısal ve poetik olarak bölümlere 

ayırdı96. Aristotales devletin, insan doğasında bulunan birlikte olma eğilimiyle ortaya çıktığını 

söyler. Bu birliktelikle her şeyden önce, yasa ve adaletle hayatın kontrolü ve iyi bir eğitimin 

böyle mümkün olacaktır97.  Aristotales devletin oluşumunu insanların karakterine ve 

ihtiyaçlarına bağlar. Aristotales, eşit olanlara eşit olmayanlara da eşit olmayan haklar verdiği 

zaman adil bir devlet ortay çıkacağını söyler98.  Aristotales, devletin temel işlevinin insanı 

içinde bulunduğu doğal durumdan çıkarmak ve ona törel ve ussal bir yaşama giden yolu 

göstermekte olduğunu söyler99. Aristotales, aristokrasi ve monarşiyi doğru ve iyi; demokrasi, 

oligarşiyi ve tiranlığı ise yoz biçimler olarak nitelendirir100. 

 

           1.2.4.1. Aristotales Ve Yansıtma (Mimesis) Kavramı 

 
Sanatın taklit olduğu fikri temel olarak Platon’un bir mirası olarak ortaya çıkar. Bu 

mirası devralan Aristotales Platon’dan daha farklı bir sanat görüşü ortaya koyar101.  Palton’a 

göre sanat, şeylerin gerçekliğinin bir kopya aracılığıyla taklididir. Aristotales taklidin tanımı 

bizlere aktarmaz. Ama Platon, sanatın gerçekliği doğrudan doğruya taklit etmeyip yalnızca 

onun soluk gölgelerinin birer taklidi olduğu sözlerine de karşı çıkmaz. Yalnızca Platon’un 

görüşlerini düzeltmek maksadıyla çeşitli öğeler ortaya koyar102.  

                                                 
90 Cevizci, a.g.e., s.163. 
91 Aristotales, a.g.e. ,980a 21, s.75. 
92 Ross, a.g.e., s.220. 
93 Aristotales, a.g.e. 982a, s.81. 
94 Aristotales, a.g.e., 982b,s.83. 
95 Weber, a.g.e., s.69. 
96 Sahakian, a.g.e.,s.65. 
97 Zeller, a.g.e.,s.235. 
98 Cezivci, a.g.e., s.208. 
99 Sahakian, a.g.e., s.77 
100 Buhr, Schraeder,Barck, a.g.e., s.60. 
101 Kkirbekk-Gilje, a.g.e., s.117. 
102 Aristotales, a.g.e., ss.320-321. 
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Aristotales sanat için; bir benzerinin yapılması tanımlamasını yaparken, sanatın 

amacının ise ahlaksal olduğunu söyler103. Sanat şeylerin hissedilir görüntüsünden ibaret 

olmayıp onların içsel gerçekliğini de temsil etmesi gerektiğini belirtir104.  Sanatı kopya 

etmekle ya da taklit ile nitelendiren Aristotales, sanatın yararlı olmasının dışında kendi içinde 

keyif veren bir kopyası olduğunu söyler105.  

 

Taklidin insanın doğasında olup çocukluktan itibaren bu olgunun belirginleştiğini 

söyleyen Aristotales, Poetika adlı yapıtında şunları yazar: 

 

“…öteki hayvanlardan, taklide duyduğu büyük eğilimle 

ayrılır insanoğlu ve ilk bilgilerini taklit yoluyla edinir; taklitten 

büyük bir tat alır. Bunun açık bir kanıtı, gerçekte çok zor 

seyredebileceğimiz şeylerin, örneğin en korkunç canavar 

görüntülerinin ya da kadavraların bire bir taklidinden bile çok 

hoşlanmamızdır. Bunun nedeniyse, öğrenmenin çok hoş bir şey 

olmasıdır: yalnızca felsefeciler için değil –ortak çok yanları 

olmasa da – tüm insanlar için” 106. 

 

Taklit edenler, eylem içinde bulunan soylu ya da bayağı insanları taklit etmekteler. 

Bunu yaparken de kimi zaman bizden daha iyi, kimi zaman daha kötü, kimi zaman da bizim 

gibi gösterirler onları. Bu farklar; dansta, müzikte, düzyazıda ve müziksiz şiirde de 

görülmektedir. Buna örnek olarak: Homeros, kişilerini yüceleştirir; Kleophones, kişileri 

oldukları gibi gösterir; Thasos’lu Hegemon ya da Nikokhares, ise kişileri kötüleştirir. 

Dolayısıyla tragedyayla komedyayı ayıran şey: Biri günümüz insanlarından daha iyileri, öteki 

daha kötüleri taklit etmesidir107.  

 

Aristotales, tragedya ve komedyayı ayıran iyi ve kötü taklitler dışında bir de nesneleri 

taklit biçimlerindeki farklılıktan bahseder. Aynı nesneleri aynı yöntemlerle fakat değişik 

biçimlerde taklit etmenin olası olduğunu söyler. 

                                                 
103 Gökberk, a.g.e.,, s.15. 
104 Zeller, a.g.e., s.239. 
105 Kkirbekk-Gilje, a.g.e., s.117. 
106 Aristotales, Poetika (Şiir Sanatı Üstüne), Çev: Samih Rıfat, Küçük Kitaplar, İstanbul 2003, s.25. 
107 Aristotales, a.g.e., s.23. 



 16

 

“Ya farklı nesneleri taklit ederler, ya da farklı biçimde, 

farklı bir yöntemle taklit ederler. Nasıl ki kimileri, her şeyi biçim 

ve renklerle resmini yaparak taklit ederse (biri ustalığıyla yapar 

bunu, öbürü alışkanlıkla), kimileri de sesle taklit eder… Hepsi 

de tartım, dil ve ezgi aracılığıyla gerçekleştirirler taklidi - kimi 

ayrı ayrı, kimi birlikte kullanıyor olsa da bunları” 108. 

 

Tragedya belirlenmiş bir zaman dilimine yayılan soylu bir eylemin taklidi olup bu 

eylemin içinde bulunan yaşamı, mutluluğu ya da yıkımı taklit eder. Ve bu bağlamda tragedya 

eylem aracılığıyla insanları taklit eder. Yalınlıktan uzak karmaşık bir yapıya sahip olan 

tragedya, taklit türünün temel özelliği olan korkunç ya da acıklı olayları taklit etmelidir109. Bu 

duygularsa,  beklenmedik olaylar doğal bir gelişmeyle izlendiğinde güçlü bir şekilde ortaya 

çıkarlar110. 

 

Aristotales korku ve acıma duygularının öykücü ve ozan tarafından çok iyi kurulup bu 

duyguları bire bir verebilmesi gerektiğini söyler. Bu duyguların verilmesinin ise yalnızca 

taklit yoluyla olabileceğini belirtir. 

 

Aritotales: “…doğal yetenekleri aynı bile olsa, tutkuların içine girebilen kişiler 

öbürlerinden daha inandırıcı olurlar; şaşkınlığa düşebilen biri, şaşkınlığı daha iyi taklit eder; 

kızgın biri, çok daha gerçek bir kızgınlık sergiler”111  der. Sanatın taklit ediciliğinin ulaşmak 

istediği şey ahlaki bir konum olarak belirir. İnsan,  tragedyada yer alan korku ve acıma 

duygularıyla uyarılacak ve bu uyarılma ile ruhun  arınmasına yani katharsis’ine 

ulaşılacaktır112. 

 

Bizden üstün insanları taklidi olan tragedyada taklidin iyi olması gerekmektedir. 

Böylece modelin hem aslına uygun hem de daha da güzelleştirilmesi sağlanır. Hoyrat, korkak 

veya buna benzer özelliklere sahip kişilerin taklidinde bile, bu kusurlara rağmen üstün bir 

                                                 
108 Aristotales, a.g.e., s.21. 
109 Aristotales, a.g.e.,  ss.30-31-33-42. 
110 Aristotales, a.g.e., s.38. 
111 Aristotales, a.g.e., s.52. 
112 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 14.Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul, Ekim 2003, s.81. 
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nitelik verilmelidir onlara113. Sanatçı sıradanlıktan öte daha güzel nesneleri taklit eder ve 

onları özü ya da biçimiyle bir tutarak sanatın nesnelerini idealleştirir114.  Böylece sanatçılar 

var olan gerçeklik dışında da olması ve olmaması gereken olguların da taklidini yapmak 

isterler115.   

 

 Aritotales bu konuda Poetika adlı eserinde şu satırlara yer verir: “Ozan, tıpkı ressam 

ya da başka herhangi bir imge yapıcısı gibi, taklit eden biri olduğuna göre, şu üç durumdan 

birini taklit etmek zorundadır her zaman;  ya var olmuş ya da şimdi var olan şeyleri, ya var 

oldukları söylenen ya da var gibi görünen şeyleri” 116. 

 

Sanatı taklit olarak tanımlayan Aristotales sanat çeşitlerinin taklit ettikleri olgular 

bakımından birbirinden ayrı olduğunu söyler117. Aristotales, tarihçi ve tragedya yazarını 

taklitçi olarak nitelendirir. Fakat bunların farklı şeyleri taklit ettiklerini belirtir. Tragedya 

yazarlarının bir kısmı, gerçeğe benzer eylemlerde karakterin ikinci planda kaldığı diğer 

taraftan ise karakterin ön planda olup yine gerçeğe benzer eylemleri anlatan yazarlar 

olabilir118. 

 

Aristotales, taklitte doğayı gözlemlemenin önemini vurgularken el zanaatlarında en iyi 

aletlerin doğayı gözlemleyerek olduğunu söyler119. Aristotales insanın yeteneğinin doğanın 

taklit edilmesi olduğunu belirtirken120 doğaya aykırı olan şeyin kötü ve doğaya uygun olana 

karşıt olduğunu vurgular121. 

   

                                                 
113 Aristotales, a.g.e., ss.48-49. 
114 Sahakian, a.g.e.,s.79. 
115 Kkirbekk-Gilje, a.g.e., s.117. 
116 Aristotales, a.g.e., s.70. 
117 Gökberk, a.g.e.,s.81. 
118 Feyerabend, a.g.e.,s.162. 
119 Aristotales, Felsefeye Çağrı, Çev:Ali Irgat, Sosyal Yayınları, İstanbul, 2003, s.31. 
120 Aristotales, a.g.e.,s.19. 
121 Aristotales, a.g.e., s.15. 
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       1.3. Marksist Estetik Ve George Lukacs    

        1.3.1. Genel Olarak Marksist Estetik  

            
          Marksist Estetik, 19. ve 20. yy’da yansıtma kuramını sanatı açıklamak için kullanan en 

önemli kuram olarak belirir.122 Toplumsal birçok sorunu inceleyen Marx ve Engels sanat ve 

edebiyat alanında da çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Ama sanat felsefesi üzerine ciddi 

anlamda eğilmemişler ve bu konu üzerine bir eser yazmamışlardır123.   
 

Fakat genel Marksist kuram içinde sanatı ekonomik yapıyla birleştirerek Marksist 

estetiğin yapıtaşlarını oluşturmuşlardır.124 Marks ve Engels sanat felsefesi üzerine 

derinlemesine çalışma yapmamalarına karşın, Marksist sanat tarihçilerinin ve 

eleştirmenlerinin Marksist eleştirileri temel alarak tutarlı bir sanat kuramı ortayakoymuşlardır. 

Marksist estetik olarak kabul edilen bu kuramlar, sanatsal ve toplumsal bağlam arasındaki 

ilişkiyi inceleme hedefi olan en kapsamlı ve bilimsel çabayı meydana getirir. Sanatsal ve 

toplumsal bağlam arasındaki ilişkileri inceleyen Marksist estetik kuramı üzerine çalışan 

filozoflar arasında genel bir farklılık vardır. 125   

 

Engels; Marksist estetik teorinin, sanatı çoğunlukla, hayatın yansıtılması olarak ele 

almış ve sanatın hayatı yansıtıp yansıtmadığı üzerine durmuştur.126  

 

Marksist estetik tarihin akışı içerisinde yansıtma kuramına bağlı kalarak gelişimini 

sürdüre gelmiştir.127  Buna karşılık bazıları sanatın ne derecede bir “yaratma edimi” olduğunu 

bazıları ise, sanatı ekonomik dizgenin neredeyse bir “gölge olgusu” (epiphenomenon) olduğu 

üzerine çeşitli görüşler tartışılmıştır.128  

  

Markçılık canlı bir bilim olup yeni verilerle durmadan zenginleşen ve önceki 

konumunu durmadan aşan bir özelliğe sahiptir. Doğa ve insan bilimlerindeki en yeni 

buluşlarla beslenen Marksizm; antropoloji, paleontoloji, etnografya, iş psikolojisi, psikoteknik 

                                                 
122 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, 6.Baskı, 2002, İstanbul, s.39. 
123 Murat Belge, Marksist Estetik Christopher Caudwell Üzerine Bir İnceleme, Birikim Yayınları, 1.Baskı,  
     1997, İstanbul, s.27.  
124 Moran, a.g.e. s.42. 
125 Marx/Engels, On Literature and Art, (London:Lawrence and Wishart), 1976, s.41. 
126 Belge, a.g.e., s.40. 
127 Moran, a.g.e., s.64. 
128 Aslı Daldal, 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik, Homer Kitabevi, 1.Basım, 2005,  
     İstanbul, s.19. 
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ve biyoloji gibi XX. yüzyılda oldukça ilerleyen bilimlerden yararlanır. Bu durum Marksist 

Estetiği katı kurallar ve yasalar demeti olmaktan kurtarır.129   

  

Marksist estetiği,  iki döneme ayırarak inceleyebiliriz. 1934’e kadar olan ve toplumcu 

gerçekçilik kuramının kabul edildiği birinci dönem. Bu dönemde, henüz parti tarafından 

saptanmış bir görüş yoktur. Marks, Engels ve Plehanov gibi düşünürler bu dönemde sanat ve 

ekonomik yapının birbirleriyle olan ilişkileri üzerine çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Dönem 

içerisinde parti tarafından belirlenmiş bir görüşün olmayışı Rus Biçimcileri’nin de hoşgörüyle 

karşılanmalarını sağladı. 1934’den sonra ikinci dönem olarak kabul edilen süreçte ise, sanat 

anlayışı Sovyetler’de resmi bir nitelik kazanır ve  “toplumcu gerçekçilik’ adını alır.130  

 

Marksist estetiğin sistemleştirilmesi ve sanatın sorunlarına Marksist bir çerçeveden 

çözüm üretmek adına; Marx ve Engels’i izleyen Plehanov, Troçki, Lunaçarski gibi düşünürler 

bu anlamda önemli çalışmalar yapmışlardır.  

 

‘Sanat için sanat’ ve ‘faydacı sanat’ anlayışlarının yükselişini maddeci bir açıdan 

açıklayan Plehanov131 ‘sanat için sanat’ akımının gerici özünü ortaya çıkartarak bu duruma 

‘sanat için yaşam’la karşı koyar.132 Sanatı ekonomik yapıyla açıklamaya çalışan Plehanov, 

ideoloji ve sanat arasında bir nedensellik ilişkisi kurar ve sanatçının bulunduğu sınıfın 

ideolojisini yansıttığını belirtir. 

 

Troçki sanatın ve ideolojinin gerçeklikle ve sınıfla ilişkin düşüncelerinde  felsefi 

çözümlemeye fazla yer vermeden felsefeyi politik faaliyet bağlamında ele alır.  Troçki sanatın 

doğası ve amacı üzerine durmaz. Onun amacı toplumsal formasyonla yapıtların anlamsal 

yapısı arasındaki ilişki üzerine çalışmalarını yapar ve bu düzeydeki yanlış yaklaşımlara işaret 

eder.133  

 

Plehanov’un estetik teorilerinden Jdanov’un Sosyalist Gerçekçilik formülasyonlarına  

doğru giden bir çizgi tespit edilebilirse, bu çizgi üzerinde önemli bir uğrak, Lunaçarski’dir. 

Lunaçarski Sosyal-Demokrat Partinin Bolşevik kanadında yer almıştır. Lunaçarski, 
                                                 
129 Georgi V. Plehonov, Sosyalist Açıdan Toplum, Sanat ve Eleştiri, Çev:Asım Bezirci, Evrensel Basım  
     Yayın, 1.Baskı, İstanbul, Haziran 1999, s.76. 
130  Moran, a.g.e. ss.41-42. 
131  Daldal, a.g.e., s.20. 
132  Plehonov, a.g.e., s.60. 
133  Ahmet Oktay, a.g.e., s.145. 
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Plehanov’un teorilerinin temelde maddeci ve Marksist olduğu inancında. Marksist saydığı 

Plehanov’u bütünüyle reddediyor ve idealist olduğunu bile bile Çernişevski’yi seçiyor. 

Sosyalizm’in kuruluşu döneminde gerekli olan toplumsal coşkuyu sağlayabilmek için, 

yazarlardan, sanatçılardan ve eleştirmenlerden, “devrimci romantizm”e başvurmalarını ister. 

Böylece, Marksist bir edebiyat ve sanat oluşturmak için, Marksizm-dışı yöntemlerden 

yararlanmak gibi çelişik bir teorik tutumun ilk temellerini atar Lunaçarski.134 

 

Marksist estetik bir sanat yapıtının varlığı ve bir yapıtın sanat yapıtı olamsını sağlayan 

nitelikleri iki noktada toplar. Birincisi; sanat yapıtının düzeni, ikincisi; sanat yapıtının sosyal-

sınıfsal niteliğidir.135  

 

Marx ve Engels sanat üzerine büyük çapta yazı yazmamakla birlikte, bu alandaki 

görüşleri, bir araya toplanınca, bilimsel ve devrimci Weltanschauung’larının mantıki bir 

uzantısı olan uyumlu bir bütün meydana getirir. Sanatın mahiytetini ve gelişme yollarını, 

toplumdaki görevlerini ve toplumsal amaçlarını açıkladılar. Marksist estetik, Marx ve 

Engels’in bütün öğrettikleri gibi, toplumun yeniden komünist olarak yeniden örgütlenmesi 

mücadelesine tabidir.136 

 

 Marksist sanat felsefesi içinde:”Sanat yapıtı için sanatçının gelişigüzel rastlantıları 

sıralaması yeterli değildir. Sanatçının bu rastlantılara verdiği düzen belli karakter ve belli 

durumlardan gelişen bir iç tutarlılık ve mantık, bütün bunlar bir yapıtın tüm sanatsal yapısında 

dile gelir. Bu iç mantık daha sonra yaşanabilsin diye, sanatsal öyküde bütün bunlar canlı 

kılınır. Marksist teoriye göre, sanata ister istemez toplumsal açıdan bakmak gereğindeyiz. 

Çünkü, sanatın gidişi, bir temel diyalektik’in özel bir yansıması olduğuna göre, sanatı,genel 

tarihsel-toplumsal gelişmenin  dışında düşünmemiz olanak dışıdır. Marksist estetiğe göre, 

sanatın obje dünyası, estetik gerçeklik, insanın dışında bulunan bir gerçeklik olmayıp insansal 

bir gerçekliktir. Bu gerçekçilik, en yalın sosyal olaylardan doğanın fiziksel varlığına kadar 

uzanır. Marxist estetik’e göre, biricik gerçeklik insan gerçekliğidir. Bunun dışında sanat için 

bir başka gerçeklik alanı yoktur ve olamaz da137 

 

 
                                                 
134 Belge, a.g.e. ss.54-58. 
135 Tunalı, a.g.e.,, s.79. 
136 Belge, ag.e. s.76. 
137 Tunalı, a.g.e., ss.50-80-83. 
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Genel olarak incelediğimiz Marksist estetik kuramının en önemli temsilcilerinden olan  

Macar düşünür Georg Lukacs’ın görüşleri ise kuramı anlamak açısından büyük önem 

taşımaktadır.   

 

         1.3.2. George Lukacs’ın Estetik Anlayışı 
 

George Lukacs 1885 yılında Budapeşte’de dünya gelmiştir. Zengin bir yahudi ailenin 

oğlu olan Lukacs, Hegel’den aldığı mirası Marksizm’le sentezleyerek Marksist estetik 

kuramına daha ‘insan merkezli’ bir tutum getirmiştir.138 Hümanist bir felsefe yapısına sahip 

olan Lukacs; bütünsel bir çözümlemenin gerekliliğinden yola çıkarak, insan bilincinin taşıdığı 

önemi göz ardı eden kapitalizmi eleştirmiştir. Kapitalizme karşı olumsuz tavır takınan Lukacs, 

sömürülen sınıfın proleterya olduğunu söyler. Lukacs bu yanıyla da hümanist bir tavrını 

ortaya koyar.139 Lukacs, sanatın değerini hümanist çizgide bulur. Marksist estetikte de bu 

düşüncesini temellendirmeye çalışır.140 Çağın önde gelen Marksist düşünürlerinden biri olan 

Lukacs,141 yapıtlarıyla Marksist söylem içinde geniş tartışmaları gündeme getirmiştir. 

Lukacs’ın Türkiye’ye yansıması ise daha çok yazın kuramcılığı ve estetikçi yanıyla 

olmuştur.142 

 

Marksist estetik kuramının kurucusu olan Lukacs, 1905-1917 devrimleri sırasında 

yazın kuramına ilişkin çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarında Troçki’nin 

metinlerinden yararlandığı gibi, dönemin diğer siyasal birikimlerinden de yararlanır.143   

Ahmet Oktay Sanat ve Siyaset adlı kitabında Lukacs’ın temellendirdiği kavramlar ve 

Lukacs’ın  Türkiye’de algılanışıyla ilgili olarak şunları aktarıyor: 

 

“Sovyetler birliği kökenli maddeci estetik biliminin sözlüğünde asal 

bir yer işgal eden “özgül özellik”, “yaratıcı tipikleştirme”, “nesnel 

dünyanın sanatsal yaratılışı”, “gerçekçiliğin estetiksel olarak 

özümlenmesi”, “sanatsal imgelerin özgül nitelikleri”, “içeriğin özgül 

özelliği” gibi nitelemelerin doğrudan doğruya Lukacs’dan 
                                                 
138 Daldal, a.g.e., s.21. 
139 Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Asa Kitapevi, 2000, Bursa, s.266. 
140 İsmail Tunalı, Marksist Estetik, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1976, s.217. 
141 Nedim Gürsel, “Yazım Akımlarının Oluşumunda Toplumsal \ İdeolojik Yapının Yeri”, Türk Dili, Yazım  
     Akımları Özel Sayısı, cilt:XLII, sayı:349-353, yıl:1981,s.9. 
142 Ahmet Oktay, Sanat ve Siyaset, Yön Yayıncılık, İstanbul, s.144. 
143 Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Bilim, Felsefe, Sanat Yayınları, 1986, İstanbul, s.145. 
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kaynaklandığı söylenebilir.  Türkçede Lukacs’ın adını duyuran bir 

yazıda Çekoslovak gazeteci ve eleştirmen Antonin Liehm kuramcıyı 

şöyle tanımlıyor: “Filozof, edebiyat eleştirmeni, tarihçi G.Lukacs’ın, 

bu seksenini aşmış Macar asıllı düşünürün çalışmaları kendisine 

‘estetiğin Marks’ı adını verdirmiştir.” 1968-1969’a kadar toplumcu 

yazarlarımızın bu büyük düşünüre fazla ilgi duymadığını, bu ilgiyi 

duymuş olsalar bile, Lukacs’ı dilimize kazandırmaya ya da yazın ve 

estetik üzerindeki düşüncelerine gönderme yapmaya çalışmadıkları 

görülüyor.144 

 

Politikanın odağında bulunmayı isteyen Lukacs, Sovyetler’de ve Macaristan’da 

bulunduğu sırada, iktidardaki güç dengeleri üzerine geliştirdiği tezlerden dolayı bir sağ bir sol 

sapma ile suçlanmıştır. Bu suçlamalar doğrultusunda, hayatta kalabilmek için yaptığı öz 

eleştirilerinde ise kuramsal ve siyasal konumunu iyice bulanıklaştırmıştır. Bununla birlikte 

Lukacs, iktidarla ilgili yarı parti öğretisini de bir yazın kuramına çevirmiştir. Hegel’in 

düşüncelerini temel alan Lukacs; Sovyetler Birliği’nde dogmatik felsefi düşünce geleneğinin 

siyasal mücadelesine de katılmıştır.145 

 

Lukacs’ın sağ ve sol düşünceler arasındaki gidiş gelişleri onun düşünsel anlamdaki 

yerini olumsuz etkilemiştir. Lukacs’ın düşünceleri bir yandan yaratıcı ve sorgulayıcı 

sayılırken bir yandan da tutucu ve idealist olduğu vurgulanmıştır. Bu durumdan yola 

çıkıldığında ise Lukacs’ın yenilikçilik ve toplumcu gerçekçilik karşısındaki tutumunun 

irdelenmediği de ortaya çıkmaktadır. Lukacs, döneminin önemli sorunlarıyla ilgilenmiş ve 

“maddeci estetik bilimi”ni oluşturmaya çalışan yazarlara aynı zamanda da Sovyet 

kuramcılarına önemli bir kaynak olmuştur.146 

 

Diğer yandan Lukacs’ın sağ ve sol arasında beliren çelişkisi, Diyalektik maddeci 

özelliği olmasına rağmen gelenekle olan bağını koparmamasında da görülebilir. Lukacs’ın 

gelenekçilik yönü özellikle dönemin ünlü yazarlarından Thomas Mann tarafından geniş bir 

şekilde gündeme getirilmiştir.147 

                                                 
144 Ahmet Oktay, Sanat, Toplum ve Siyaset, Yön Yayıncılık, İstanbul, s.152. 
145 Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Bilim, Felsefe, Sanat Yayınları, 1986, İstanbul, ss.146- 
     147-163. 
146 Ahmet Oktay, Sanat ve Siyaset, Yön Yayıncılık, İstanbul, s.151. 
147 George Steiner, “Georgy Lukacs ve Şeytanla Anlaşma”, Türk Dili, cilt:23, sayı:234, Mart 1971, s.665. 
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Her türlü dogmatik tutumdan kaçınan Lukacs’ın düşüncesinin temeli, 1. Dünya Savaşı 

sırasında karşı çıktığı, ama yöntemine de sıkıca sarıldığı Hegel felsefesi oluşturmaktadır. Ona 

göre uygulama alanını soyuttan somuta geçiren Karl Marx, Hegel diyalektiğini tersine 

çevirmiş ama yöntem konusunda bir değişimden söz etmemiştir. Lukacs araştırmalarını;  

‘bütünsellik’ ile ‘yabancılaşma’ altında iki temel kategoride toplamıştır. Lukacs’a göre, 

bütünün parçalar üzerindeki belirleyiciliğini ortaya koyan ‘bütünsellik’ kategorisi ve bütün 

alanlarda geçerli olan egemenliği, Marks’ın Hegel’den temellendirdiği yöntemin özünü 

oluşturmaktadır.148 Marksist bir düşünür ve  marksist estetikçi olan Lukacs, estetik varlık 

alanını da Marksist açıdan görmek ister.149 Bu düşünce alt yapısına sahip olan Lukacs, 

sanatçıların siyasal denetim altına alınmasına da karşı çıkmış ve Marks’ın sanayi 

toplumundaki yabancılaşmayla ilgili kuramına da yeni boyutlar kazandırmıştır.150 

 

Marks’ın sanayi toplumundaki yabancılaşma ile ilgili kuramını ele alan Lukacs, 

kapitalizmin olumsuz etkileriyle bir nesneye ve bir mala dönüşen insanın, ancak sosyalist 

devrimle özneye dönüşebileceğini savunur. Bu Sosyalist devrim düşüncesiyle Marksist bir 

estetik kurmak isteyen Lukacs, Stalinciliğe birlik oluşumuna engel olduğu ve gerçekliği 

akademik bir şekilde ele aldığı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Lukacs Marksist kuramı kendine 

göre geliştirirken burjuva estetiğinin sorunlarına da bağlı kalmış151 ve bu doğrultuda uygun 

bir proleter bilgi kuramı da geliştirmiştir. Lukacs, klasik orta sınıf felsefesinin biçimindeki 

yanlışlığa değinerek felsefe alanına eğilirken de, Marks’ın orta sınıfın ekonomisini 

eleştirisinde uygulamış olduğu yöntem üzerinden hareket eder.152 

 

Lukacs, günlük yaşamdan ve insanın günlük yaşam içindeki durumundan yola çıkarak 

estetik kuramını geliştirmiştir. Estetik davranışın konumunu ise insan eylemlerinin bütününde 

aramıştır. Marksist estetik kuramının doğru bir şekilde ortaya konulabilmesinin koşulunu ise, 

önyargılardan arınmış gerçekliğe, Marx’ın geliştirdiği yöntemleri uygulamakla mümkün 

olacağını belirtmiştir. Bu doğrultuda insanın günlük yaşamdaki davranışları Lukacs’da önem 

kazanmıştır.153 

                                                 
148 Bozkurt, a.g.e. s.251. 
149 Tunalı, a.g.e., s.205. 
150 Bozkurt, a.g.e., s.253. 
151 Moran, a.g.e., s.70. 
152 Fredrich Jameson, Marksizm ve Biçim, Çev:Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yayınları, 1.Baskı, İstanbul,  
     Ocak 1997,   s.162. 
153 Bozkurt, a.g.e.,s.256. 
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1920’lerde Sovyetler’deki burjuva sanatını toptan yadsıyan ve yalnızca proleteryanın 

yarattığı bir sanatı onaylayan sınıf anlayışını aşan Lukacs, Plehanov’un mekanik 

materyalizmden de bağımsız olarak daha diyalektik bir görüşü ortaya koymuştur. Lukacs’ın 

geliştirdiği kuram; roman ve tiyatroyu daha iyi açıklarken, resme, şiire ve müziğe 

uygulanamaması gibi zayıflıklarından dolayı da eleştirilmiştir.154 

 

          1.3.3. Lukacs’da Roman Kuramı Ve Tip 
 

18. ve 19. yy. Avrupa edebiyatının büyük şiir ve roman kuşağını ele alan Lukacs, 

Goethe’yle Balzac, Sir Walter Scott’la Flaubert, Stendhal’le Heine ile ilgili çalışmalarda 

bulundu. Lukacs’ın Rus edebiyatı üzerine olan yazılarında ise karşı çıktığı Stalin’in 

düşüncelerine değil, Puşkin ve Tolstoy’a yer verir. Lukacs Marksçı bir eleştirel bakış açısına 

sahip olmasına rağmen tema seçiminde “Orta Avrupalı” ve gelenekçi bir tavır sergiler. Aynı 

zamanda Lukacs, eleştiriyi bir sanat olmaktan çok bir bilim olarak nitelendirir.155 

 

Lukacs, yazın’ın sorunlarını irdelediği çalışmalarında tarihsel, toplumsal ve siyasal 

düzeyi vurgulayarak, herhangi bir çözümlemenin bu sayede mümkün olabileceğini 

belirtiyor.156 

 

Lukacs, edebiyat eleştirisinde karşılaşılan düşünsel ikilemlere de kalıcı çözümler 

getirmiştir. Lukacs’ın yapıtlarında: edebiyat eleştirisinin bir lüks ve eleştirel uğraşının öznel 

ya da niteliği belirsiz bir uğraş olmadığına olan inanç belirginlik kazanır.157 Ayrıca Lukacs, 

kapitalist toplumlarda gerçek bir eleştiri ve eleştiri özgürlüğünün olmadığına inanır.158 

 

Lukacs, Roman Kuramı’nın “sol ahlakla sağ bilgi kuramı”nı birleştirmeye yönelik bir 

dünya görüşünü yansıttığını vurgular. Ve özellikle yazılanların anlaşılması açısından önemli 

görüşlerin tarihi geçmişinin öğrenilmesi gerektiğini söyler.159 Lukacs’ın roman 

                                                 
154 Moran, a.g.e., s.63. 
155 George Steiner, “Georg Lukacs ve Şeytanla Anlaşma”, Türk Dili, cilt:23, sayı:234, Mart 1971, s.666. 
156 Oktay, a.g.e.,s.144. 
157 Steiner, a.g.m., s.664. 
158 İnce, a.g.e., s.200. 
159 Oktay, a.g.e., s.164. 



 25

çözümlemelerinde geleneğe özellikle de Yunan epiğine olan yakınlığı belirginlik kazanır.160 

Lukacs’ın bu yaklaşımıyla düşüncesinde beliren sağ ve sol çelişkisini ortaya koyarken aynı 

zamanda da geleneğe olan bağlılığını da görmek mümkündür. 

 

Lukacs’ın düşünsel anlamdaki çelişkileri roman kuramına da yansımıştır. Lukacs’ın bu 

çelişkisi, roman kuramı ve eleştirel görüşleri arasındaki uyumsuzluk olarak gösterilebilir.161    
Lukacs, kralcı kilise ilkelerine bağlı hümanist gerçekçi olan Balzac’ı savunurken, siyasal 

anlamda bir ilerici ve “toplumcu gerçekçilik”in öncülerinden biri olan Zola’dan da düşünsel 

anlamda da ayrılır.162 

 

Zola, toplumsal gerçekçilik tarihsel bir dönemdeki tüm toplumsal gerçekliği kuşatma 

ve bu gerçekliği belirleyen süreçlerin içeriğini ortaya çıkarıp değerlendirme isteği onu hiç ele 

alınmamış gerçekçi yanlar getirmiştir.163 

 

Romantizm, 1789 devriminin ardından Fransa’da önemli bir yazın türü olarak belirir. 

Romantikler kapitalizmi reddederken, feodalizme ve kralcılığın iyi günlerine geri dönmek 

isterler. Bunun karşısında Balzac ve Stendhal ise kapitalist eleştirilerinde akılcılığı 

yadsımazlar.164 

 

Hegel ve Lukacs’ın birçok anlamda ortak paylaşımları olduğu halde, Roman 

Kuramı’yla ilgili olarak aralarında belirgin farklılıklar ortaya çıkar.165 Lukacs yeni edebiyatın 

psikopatolojik durumlarla ilgilendiğini ve bunun köklerinin de doğalcılık olduğunu söyler. 

Kapitalist toplumda günlük hayatın sıradanlığının doğurduğu estetik bir zorunluluk olduğunu 

ifade eder. Lukacs, modern insanı bunalım içinde görmenin kapitalist toplumda aydının 

kaçınılmaz bir akıbeti olduğunu söyler.166  Ayrıca Lukacs yazar ve eleştirmen arasındaki kötü 

ilişkilerin temeline de kapitalist ekonomik düzeni yerleştirir.167 

 

                                                 
160 Jameson, a.g.e., s.160. 
161 Steiner, a.g.m.,s.668. 
162 Daldal, a.g.e., s.24. 
163 Boris Suçkov, Gerçekçiliğin Tarihi, Çev:Aziz Çalışlar, Adam Yayıncılık, 1.Baskı, İstanbul, Eylül 1982,  
     s.126. 
164 Daldal, a.g.e., s.24. 
165 Jameson, a.g.e.,s.153. 
166 Moran, a.g.e., s.92. 
167 İnce, a.g.e., s.199. 



 26

Edebiyatın anlatım aracı olarak tip sosyalist gerçekçilikte önemli bir yere sahiptir. 

“Olumlu tip”, tarihin, geleceğin, yani komünist toplumun sanatta gösterilmesinin temel 

aracıdır. Lukacs, tipin Marksist sorunsal çerçevesindeki en iyi tanımlamasını yapan kişidir. 

Lukacs’a göre tipin evreseli iyi bir şekilde vermesi için bireysel olması gerektiğini söyler. 

“Tip”in yüklendiği anlam, Marksist geleneğin sanatsal söyleme verdikleri görevin de bir 

özelliği niteliğindedir . Lucaks’ın formülasyonuna göre, tip ne kadar bireysel olursa, evrenseli 

de o kadar iyi verebilir.168 

 

Lukacs’ın Hegel’e oldukça yakın olan tarih anlayışının bir uzantısını da onun “tip” 

kuramında görmek mümkün. Lukacs, toplumun farklı kısım ve yapıla nrının çağın toplumsal 

özünü yansıttığını söyler. Bu anlamda, yazından beklenilen şey, yansımaları yeniden 

kendisinde yansıtabilecek “tip”i bulmaktır.169 

 

Yazar her şeyden önce çağının gerçek sorunlarını kavrayarak bu sorunları yine 

dönemin tipleri üzerinden anlatır. Balzac’ın romanlarında tipler kapitalist dünyanın büyük 

toplumsal karikatürleridir.170 Lukacs’ın düşünsel yapısında olan çelişkilerin temeline Hegel’in 

etkisinden kurtulamamasını koyabiliriz. Lukacs’da bulunan çelişkinin boyutu estetik 

düşüncesinde çok fazla karşılaşılmasa da özellikle roman sanatı üzerine olan düşüncelerinin 

yetersizliğinden bahsedilebilir. Lukacs’ın XX. yüzyıl romanına yaklaşımında çözümleyici ve 

bütünsel gelişmeyi kavrayabilir olmaktan fazlasıyla uzak görünmektedir.171 

 

         1.3.4. Lukacs’da Yansıtma Ve Gerçekçilik Anlayışı 
 

Lukacs; Hegel, Goethe ve Schiller gibi filozofların karşı çıktıkları mimesis kuramını 

yeniden ele alarak, bu kurama yeni görünüm kazandırmaya çalışmıştır. Tutarlı ve bütünlüğü 

olan bir sanat kuramını geliştirmeyi amaçlayan Lukacs, Shakepseare’in, Balzac’ın ya da 

Thomas Mann’ın örneklerini verdikleri, ‘eleştirel gerçekçilik’i savunmuştur. Pavlov’un 

belirtke kavramından yola çıkan Lukacs’a göre sanatın işlevi, gerçekliği taklit etmek ve 

bilinci usdışı öğelerden kurtarıp, eleştirel bir tutum takınmasını sağlamaktır.172 

 

                                                 
168 Belge, a.g.e., s.215. 
169 Bozkurt, a.g.e., s.269. 
170 Daldal, a.g.e., s.23. 
171 Oktay, a.g.e., s.161. 
172 Bozkurt, a.g.e., s.252. 
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Sanatın amacının şeyleri olduğu gibi yansıtmak olduğunu söyleyen Lukacs, mimesisin 

özgün olan her sanat eserine temel oluşturduğunu ve sanatın gerçeği yansıtması gerektiğini 

belirtir. Lukacs sanatla gerçekçiliği eşanlamlı olarak görür. Her sanatsal üretimin ardında bir 

etik kaygı olduğunu söyleyen Lukacs, bu kaygının da ancak gerçekçilikle dışavurulabileceğini 

belirtir.173 

 

Lukacs, gerçekçiliği, “gerçekliğin özü”nü doğru olarak veren, yani görünenin 

ardındaki bütünsel özü somutlaştırmayı yansıtma olarak tanımlar. Gerçekçiliğin bir yöntem 

olarak belirlenmesi gerektiğini belirten Lukacs, gerçekçi sanatçının toplumsal gerçekleri bir 

araya getirerek önemli olanları tutup önemsizleri ise çıkartması gerektiğini söyler.174 Lukacs 

sanatı bir yansıtma olarak kabul ederken yansıtma yöntemlerini de gerçekçilik ve doğalcılık 

olarak ikiye ayırır. Bunlardan gerçekçilik sosyal gerçekliği yansıtabilirken doğalcılık ise 

bundan çok uzaktır. Gorki’nin gerçekçiliği eleştirel ve toplumsal gerçekçilik olarak 

ayırmasına Lukacs olumlu yaklaşır ve bu ayrımı benimser.175 

 

Toplumsal gerçekçilikle yola çıkan Lukacs, daha sonraları Balzac ve Tolstoy gibi 

eleştirel gerçekçilere daha da yakınlaşır. Özellikle eleştirel gerçekçilikte çağının en önemli 

ismi olan Thomas Mann’a Lukacs’ın ilgisi büyük olmuştur.176 19.yüzyılın yarısında, eleştirel 

gerçekçiliğin tipik bir yanı, insanın iç dünyasına büyük bir ilgi göstermesiydi. Kitlelerin 

duyguları ve umutları, Rus eleştirel gerçekçiliğinde gerçekten önemli bir yer tutmaya 

başlamıştı.177 

 

Balzac’ın yazdığı İlahi Komedya adlı eseri temel eser olarak kabul eden Lucaks, 

eserdeki tiplerin yükselen kentsoylu sınıfa somutluk kazandıklarını söylemiştir. Bu eserle 

kralcı ideolojiyi savunan Balzac’ın bu düşüncesini aşarak gerçekçi bir biçimde davrandığını 

söyler Lukacs. Balzac’ın bu eseriyle Engels de karakterler vasıtasıyla anamalcı toplum 

hakkında çok şey öğrendiğini söyler. Lukacs, Marks ve Engels’in Balzac hakkındaki 

düşüncelerinin de etkisiyle Fransız gerçekçiliğinin genel eğilimlerini benimsemiştir. Böylece, 

Balzac’ın yarattığı çağın kahramanlarını toplumsal ve ideolojik yapıyla ilişkilerini 

çözümlemiştir. Lukacs’ın Engels’in de etkisiyle Balzac’ı Zola’ya tercih etmiştir. Lucaks bu 
                                                 
173 Daldal, a.g.e., s.22. 
174 Nedim Gürsel, “Yazım Akımlarının Oluşumunda Toplumsal \ İdeolojik Yapının Yeri”, Türk Dili, Yazım  
     Akımları Özel Sayısı, cilt:XLII, sayı:349-353, yıl:1981,s.10.  
175 Moran, a.g.e., s.55. 
176 Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Bilim Felsefe Sanat Yayınları, 1986 İstanbul, s.145. 
177 Suçkov, a.g.e., s.130. 



 28

doğrultuda Balzac’ın gerçekçiliğinin doğalcı bir nesnel kaygı sonucu değil, dönüşüm halinde 

bir süreç olarak kavradığını belirterek “gerçekçi yazar” tanımını aldığını söyler.178 

 

Lukacs, 19.yy’ın büyük gerçekçi anlatı sanatını bir model ve yeni romanın ulaştığı bir 

doruk olarak görmüş, daha sonra gelen edebiyatı ise gerçekçilikten sapma ve gerileme 

edebiyatı olarak yargılamıştır.179 Lukacs, gerçekçiliğin toplumun özünü olduğu gibi yansıtan 

olguya gerçekçilik adını verebileceğini söyler. Gerçekçiliğin ayırt edici olan özelliğinin, 

yapıtların içeriği ve yapıtlardaki karakterlerin çözümlemesinde yattığını söyleyen Lucaks, 

gerçekçi karakterleri diğer yazın tiplerindeki karakterlerden ayırır.180 

 

Lukacs, gerçeğin yeniden üretilmesine güvenmediği gibi aslının yansıtılmasını da  

yeterli bulmaz. Kendi tanımlaması dışındaki hiçbir kuramsal yaklaşımı kabullenmeyen 

Lukacs, özeleştirisini yapmış olduğu kimi görüşlerini yazdığı eserinde dahi, tüm modern 

yazını yoz ve gerici saymayı sürdürür.181 Gerçekçiliği, 18. ve 19. yy.’daki sanat 

deneyimleriyle sınırlandıran Lukacs, zamanın devrimci ve demokratik sanatını ise 

reddeder.182 

 

Toplumcu gerçekçiliğe ve yenilikçi yazına karşıçıkan Lukacs,183 Heidegger’in 

modernizmi, Stalin dönemini ve eleştirel gerçekçiliği yadsıyan bu düşünceleri büyük ölçüde 

eleştirir.184 Lukacs, gerçekçiliğin tarihin akış sürecinde tek bir anlatım biçimiyle 

anlatılabileceğini savunarak, dışavurumculuğun gerçeği parçalayan anlatım yolunu doğru 

bulmamıştır. Dışavurumculuğu savunan Bloch, Lucaks’ın modern yapıtların içeriğini 

çözümlerken fazla yüzeysel ve önyargılı davranmasının dışavurumculukla ilgili sorunlar 

ortaya çıkardığını söyler.185 Lukacs dışavurumculukta olduğundan daha fazla simgeciliğe 

karşı çıkar. Simgeciliği dünyayı gerçeklikten uzaklaştıran bir faktör olarak görür.186  

Lukacs’ın bu düşüncelerine karşın kendi düşünceleri; yansıtma kuramı ve gerçekçilik anlayışı 

da çeşitli noktalardan eleştirilmektedir.187 

                                                 
178 Gürsel, a.g.e. ss.10-11. 
179 Ahmet Oktay, Sanat ve Siyaset, Yön Yayıncılık, İstanbul, ss.156-157. 
180 Jameson, a.g.e., s.168. 
181 Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Bilim, Felsefe ve Sanat Yayınları, 1986 İstanbul, s.159. 
182 Aziz Çalışlar, Gerçekçiliğin Estetiği, De Yayınları, İstanbul, Mart 1986, s.17. 
183 Ahmet Oktay, Sanat ve Siyaset, Yön Yayıncılık, İstanbul, s.155. 
184 Daldal, a.g.e., s.26. 
185 Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Bilim, Felsefe ve Sanat Yayınları, 1986 İstanbul, s.160. 
186 Jameson, a.g.e., s.172. 
187 Ahmet Oktay, Sanat ve Siyaset,Yön Yayıncılık, İstanbul, s.150. 
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Bir yazın eleştirmeni ve kültür politikacısı olan Lukacs, bütün değerlendirmelerini 

gerçekçilik üzerine oturtmuştur. Lukacs’a göre sanat, nesnel gerçekçiliğin yansıtılışının özel 

bir formu olarak görülür. 

                                         

           1.4. Genel Olarak Gerçekçiliğin Tanımı Ve Toplumsal Gerçekçiliğin Kaynakları 
 

Sanatı genel olarak ele aldığımızda toplumsal ilişkilere ve sorunlara bakış açısında 

Gerçekçilik anlayışının belirgin hale geldiğini görürüz. Bu bağlamda birinci bölümde ele 

aldığımız Marksist Estetik’e ve Lukacs’a bakıldığında bir yandan sanatı tanımlamaya 

çalışırken diğer bir yandan da Mimesis kavramının bir yansımasını oluşturan Gerçekçilik 

kavramını ele aldığını görürüz. Çalışamazın bu bölümünde Gerçekçilik kavramı 

tanımlanmaya çalışılırken bu kavramın sanat dallarındaki yansımalarını ele alacağız. Lukacs 

estetiğinden yola çıkarak bu bölümde gerçekçilik kavramının sinemaya yansıyışını da ele 

alıyoruz. Bu bağlamda sinemada önemli bir yere sahip olan Sovyet ve İtalyan Sinema’sında 

gerçekçilik olgusunun yansıyışına da film örnekleriyle çalışmamızda yer veriyoruz. 

 

Gerçekçilik; üretimi gerçeğe sadık kalarak yapmayı amaçlayan ve gerçeğe en yakın 

anlamda ulaşmayı hedefleyen bir sanat akımıdır.188 Auguste Comte’un çalışmalarıyla ortaya 

çıkarak daha belirgin hale gelen gerçekçilik bu önemli gelişim sürecinde Comte’a çok şey 

borçludur.189  

 

Gerçekçiliğe felsefi bağlamda bakıldığında iki farklı anlam karşımıza çıkar. 

Birincisinde özün zihinden bağımsızlığı ki bu grupta, Platoncu gerçekçilik, ortaçağ 

gerçekçiliği ve bilimsel gözlemlerden elde edilen yasalar ya da kuramsal modeller 

girmektedir. İkincisinde ise zihinden bağımsız somut, tikel ve görülmediğinde bile asıl 

özelliklerini koruyan deney nesnelerin varlığı kabul edilir. Bu grupta da; sağduyu gerçekçiliği 

ve eleştirel gerçekçilik yer alır.190  Platoncu gerçekçiliğin temelinde ise nesnelerin yalnızca 

birer görüntüden ibaret olup nesnenin gerçekliğinin düşüncemizde var olan ideal örneğe göre 

şekillenmektedir.191  

                                                 
188 Roman Jakopson, Sekiz Yazı, Çev:Mehmet Rıfat-Sema Rufat, Düzlem Yay., İstanbul, Ocak 1990, s.25. 
189 Oscar G.Brockett, Tiyatro Tarihi, Çev:İnönü Bayramoğlu, Dost Kitapevi Yay., Kasım 2000, Ankara, s.444. 
190 Ana Britannica 9, Ana Yayıncılık, İstanbul, 1987, s.396. 
191 Hüzamettin Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri, Hür-er Yay., Konya,1999, s.178. 
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Gerçekçiliği dar ve geniş anlamda incelemek mümkündür. Dar anlamda bakıldığında 

gerçeklik; “nesnel gerçeklik” ve “madde” gibi felsefi kategorilerle aynı anlamı taşır. Burada 

zihinsel olaylar, bilinç, gerçekliğe ilişkin olarak tanımlanmamakta birlikte, nesnel gerçeklikle 

bilinç arasında bir ayrım yapılması, felsefenin temel sorusu açısından geçerli olan bir 

ayrımlamadır. Bu yönüyle gerçeklik, “nesnel gerçeklikten” söz edildiği zaman kullanılan bir 

kavram olmaktadır. Gerçek olgusuna geniş anlamda bakıldığında ise, gerçeklik gerçekten var 

olanı kapsar.192  En geniş anlamda gerçekçilik, yaşamın hakikate uygun tasarımı demektir.193   

 

Gerçekçilik bilinçli bir akım olarak 1853’te Fransa’da ortaya çıkmaktadır. Sanatın, 

gerçeği yansıtması, gerçeği yalnızca doğrudan gözlemle ulaşılabileceği; yalnızca çevrede 

yaşanılanların doğrudan gözlemlenebileceği ve gözlemcinin nesnel olmak için savaşması 

gerektiği, gerçekçilik akımının temelini oluşturmaktaydı.194  

  

Hayatın olduğu gibi hiç değiştirilmeden verilmesi gerektiğini savunan gerçekçilik 

akımının öncüleri; Defoe, Fielding, Balzac ve Flaubert’tir. Gerçekçiler çevrenin insan 

üzerindeki etkisinin büyük olduğunu savunurlar. Bu bağlamda dış tasvirlerin objektif ve 

belgelere dayanması gerçekçiler için önemli bir yere sahiptir. Gerçekçilik akımı; doğanın 

gerçeğine akıl veya hayal yolu yerine bilimsel yoldan ulaşmayı hedefler. Bu doğrultuda akım 

bilimin kurallarından yola çıkar. Gerçekçi eserlere bakıldığında, olayların dikkatli incelendiği, 

oluşlarındaki sosyal sebeplerin ise aynı dikkatle araştırdığı görülmektedir. Gerçekçi yazarlar, 

deneyimlerinden büyük anlamda yararlanır ve olayları olduğu gibi vermeye çalışırlar. 

Bununla birlikte, okuyucu gerçekçi eserler karşısında serbest bırakılarak olaylar karşısında 

istediği gibi düşünmesi sağlanır dolayısıyla yazarların etkisi altında bulunmaz. Gerçekçilik 

sanatın amacını ise; doğayı olduğu gibi kopya etmek olduğunu belirtir.195   

 

Estetik ve gerçekçilik arasındaki ilişkiye bakıldığında kasıtlı bir çelişkinin varlığı 

belirir. Aradaki bu çelişki özellikle gerçekçiliğin sanatın yapısında, oyunun, romanın, resmin 

biçimine sadık kalması buna karşın estetiğin ise verili gerçekliğin biçimini değiştiren, başka 

bir şeye dönüştüren ‘kopuk’, ‘yüceltilmiş’ bir gerçeklik olduğu vurgulanır.196   

                                                 
192 Herst Redeker, Edebiyat Estetiği, Çev:Aziz Çalışlar, Kuzey Yayınları, 1.Basım, Nisan 1986, s.4 
193 Avner Ziss, Estetik, Çev:Yakup Şahan, De Yayınevi, İstanbul, Mart 1984, s.237 
194 Oscar C.Brockett, Tiyatro Tarihi, Çev:İnönü Bayramoğlu, Dost Kitapevi Yay., Ankara, Kasım 2000, s.445 
195 Seyit Kemal Karaalioğlu, Edebiyat Sözlüğü, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, , İstanbul, 1983, s.284 
196 Besim F. Dellaloğlu, Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, Bağlam Yay., Ekim 1995, s.56. 



 31

 

İdealistlerin tersine gerçekçilik, fotoğraf sanatında olduğu gibi doğaya sadık kalarak 

gerçeği olduğu gibi yansıtmaktan yanaydı. Gerçekçilik maddeyi, kendi durumu ile 

gösterilmeliydi. Böylece gözleme uyan bir gerçek ele alınacaktı. Alman gerçekçi ressamı 

Hans Thoma: “Sanat, Tanrının yarattıkları ile yetinme ve memnun olmanın anlatımıdır” sözü 

bunu destekler.197   

 

Gerçekçiliğin özünü toplumsal çözümleme oluşturmaktadır. Bu bağlamda; toplumsal 

yapının incelenmesi ve bu yapı içinde bireyin çevreyle olan ilişkisi önem taşımaktadır. 

Gerçekçiliğin, yaratıcı bir yöntem olarak ortaya çıkış süreci; insanın zihinsel gelişmesinin 

belli bir evresinde, insanların doğayı ve toplumsal gelişmenin yönünü anlamaya çalıştıkları 

bir zamanda olmuştur.198   

 

Gerçekçiliğin tanımına Brecht’in getirdiği açıklamada; gerçekçilik siyasal ve ideolojik 

bir amaç olarak, biçimsel amaçlarının zamana ve mekana göre değişebilir olduğunu ifade 

etmiştir. Brecht’in yazılarında gerçekçilik kavramı kullanılmış ama fakat bu kullanım, 

Balzac’ın bu kavrama yüklediği anlamdan daha farklıdır.199    

 

Rus yönetmen Andrey Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman adlı kitabında gerçekçiliği 

yaklaşımını şu cümlelerle ifade eder: “   

 

Mükemmelliğe ulaşma çabası, sanatçıyı manevi keşifler ve son 

derece ahlaksal hedefler peşinde gitmeye teşvik eder. Mutlaklığa 

ulaşma çabası insanoğlunun gelişmesindeki itici eğilimdir ve bu temel 

eğilim, bence sanattaki gerçekçilik kavramına sıkı sıkıya bağlıdır. 

Sanat, ancak ahlaksal bir ideali ifade etmek için çaba gösterirse 

gerçekçidir. Gerçekçilik, gerçeğe ulaşma çabasıdır ve gerçek her 

zaman güzeldir. Burada estetik kategori erik kategoriyle çakışır.”200  

 

Gerçekçilik kuramına tarihin pek çok döneminde rastlamak mümkündür. Tarih öncesi 

mağara resimlerinde gerçekçi anlayış görülebilmektedir. Fakat Antik Yunan’a gelinceye 
                                                 
197 Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, 7.Basım, İstanbul, Ocak 1999, s.508. 
198 Suçkov, a.g.e,, ss.13,19. 
199 Dellaloğlu, a.g.e., s.51. 
200 Andrey Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman, Afa Yay., Aralık 1992, İstanbul, s.132 
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kadar var olan tarımsal uygarlıklarda gerçekçiliğe çok az rastlanır. Avrupa sanatına 

Rönesans’la birlikte giren gerçekçilik modern sanatın doğuşuna dek yani 20. yy’ın başına 

kadar egemenliğini sürdürmüştür.201  

           1.4.1. Sanatta Gerçekçilik 
 

Sanatın temelini oluşturan gerçekçilik sanatçı tarafından yeniden ifade bulurken sanat 

kopyacılık olmaktan çıkar. Gerçekçilik, nesnelerin yüzeysel ve geçici bir görünüşüne 

bağlanan izlenimcilikten daha ötede bir konumdadır.202  Bu anlamda, sanatın tanımı üzerine 

sorulacak sorulara karşı yanıt ise; Bütün sanatçıların, eleştiricilerin ve düşünürlerin 

paylaştıkları bir anlayış, sanatın en önemli özelliğinin; doğayı ve insanı kısaca gerçekçiliği 

yansıtmak olduğudur. 203   

 

 Romantik görüşten ayrılarak başka bir görüşü, bu defa da romantizmin hayal 

alemlerine sırtını çeviren gerçekçi bir görüşü kabul etmeye çalışan olaylar çarkı, 19.yy’ın 

başlarında hatta daha derinden bakılırsa 18.yy’ın sonlarında dönmeye başlamıştı.204  

Gerçekçilik yalınkat bir kavram değildir. Gerçekçilik bir yandan adına yaraşır bir sanatın 

özünde yatan, gerçeğin hakikate uygun yeniden üretimini gösterirse de; öte yandan, burada, 

belli bir tarihsel eğilim ve ona bağlı bir yaratım yöntemi de söz konusudur.205  

 

Realizm; yeni bir yaşamın, yeni bir sınıfın, yeni kavramların önem kazandığı bir 

dünyada eskiye, romantizme karşı girişilen bir reaksiyon, bir tepkidir. Realizm, tüm edebiyat 

ve güzel sanatlarda bir okul olarak gelişen bir akım özelliğini taşır.  Müspet ilimlerin günden 

güne geliştiği bir ortamda, hayal gücünün kendi kendinin aldatıcılığını devam ettirilmesi ve 

gerçeğe yönelmiş olan insanları gerçekten uzaklaştırmaya çalışması olamazdı. İşte bu 

nedenle, edebiyat ve güzel sanatlarda gerçeğe yönelme, romantizme karşı girişilen bir 

tepkiydi. Bir tepki olduğu için de romantizmin tüm unsurları kınandı, yasak ilan edildi.  Hayal 

gücü yerine gerçek, subjektiflik yerine objektiflik akımın öngördüğü ana prensipler oldular. 

Gelişmekte olan bu akım çok geçmeden kişilik kazanmaya başladı. Hatta Edmond Duranty 

birkaç arkadaşı ile birlikte, bu yeni akımı yaymak ve prensiplerini yerleştirmek üzere 1856’da 

Realizm adı verilen bir dergi yayınlarlar. Bu dergide gerçeğin kişisel görüş ve ya da düşünce 

                                                 
201 Metin Sözen/Uğur Tanyeli, Sanat ve Estetik Kuramları Sözlüğü, Remzi Kitapevi, 1992, İstanbul, s.89. 
202 Plehanov, a.g.e., s.61. 
203 Moran, a.g.e., ss.17,18. 
204 Sabri Şatır, Operada Gerçekçilik ve Beş Gerçekçi Opera, Pan Yay., 2.Basım, İstanbul, 1998, s.14. 
205 Ziss, a.g.e., s.240. 
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belirtmeksizin gerçeğin çok titiz bir şekilde canlandırılması gereği savunuluyordu. 

Gerçekçilik içinde yaşanılan zaman hakkında yazmaktı.206    

 

               Bu kurama göre; sanatçı bize hayatı, ya da hayatın bir parçasını, bir yönünü, bir 

kesitini olduğu gibi sunma durumundadır. Batı’da sanatın yansıtma olduğu fikri, 

Rönesans’tan sonra tekrar canlanmış ve neo-klasikler Aristotales’i izlerken onun görüşünü 

kendilerine göre birkaç şekilde yorumlamışlardı. Bunlardan iki tanesi: sanat genel-tabiatın 

yansıtılmasıdır. İkincisi ise sanat idealleştirilmiş tabiatın yansıtılmasıdır.  Her iki kurama göre 

de sanat yansıtmadır, fakat yansıtılan gerçeklik aynı değildir. Gerçekçiliği yansıtmak ancak 

öze inmekle, yani insan tabiatında ortak tümelleri, ortak özellikleri yansıtmakla olur. 207  

  

  Sanat kuramcısı için gerçekçilik gerçeği elden geldiğince sadık bir biçimde yeniden 

vermeyi erek bilen, gerçeğe benzerliği en yüksek noktasına çıkarmaya çalışan bir kişidir.208 

Eğer yazar gerçekçiliği yansıtacaksa bunu bütün yönleriyle yansıtmalıdır. Yazarlardan 

beklenen şey, gözlemlerinin sonucunu olduğu gibi anlatmaktır. Gerçek durumu bütün 

çıplaklığıyla okuyucunun gözünün önüne sermeli yazar. Olaylara dışarıdan bakarak onları 

olduğu gibi yansıtacak yazarın kendi görüşlerine yer yoktur eserde. 209 Sanatçı gerçekliği, 

dolayımsız bir görünüşmüş gibi değil olgusal bir meydana geliş gibi yeniden ortaya koyar.210  

 

  Realist akım gelişimini romanda olduğu kadar sanatın diğer alanlarında da 

göstermiştir. Özellikle dramda, resimde, müzikte ve sinemada belirgin etkiler yaratmıştır. 

Fransa’da  doğan  ve burada gelişim gösteren gerçekçilik aynı zamanda Rusya ve İngiltere’de 

de önemli bir yere sahiptir. Realist dramda akla ilk gelen isimler ise Alexander Dumas ile 

Gerhart Hauptmann’dır. Düşünce ve edebiyatla birlikte tüm öteki sanatlar da gerçekçilikten 

etkilendiler. Resimde Jean François Millet ve Gustave Coubert, Eduart Manet heykeltıraşlıkta 

Jules Dalou ve Constantin Meunier, mimarlıkta Louis Pierre Baltard, Boileau, Gustave Eiffel 

ilk akla gelen isimler. Müzikteyse gerçekçilik en belirgin biçiminde opera dalında gösterdi 

kendini. Operadaki gerçekçilik en yaygın uygulama alanını İtalya’da bulduğu ve en popüler 

                                                 
206 Şatır, a.g.e.,ss.19-20 
207 Moran, a.g.e., ss.19-31-32 
208 Roman Jakobson, ‘Sanat ve Gerçekçilik’, Türk Dili Dergisi, cilt XXIII, sayı:234, 1 Mart 1971, s.541. 
209 Moran, a.g.e.,  s.40. 
210 Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınevi, Ekim 1995, 2.Basım, İst., s.269. 



 34

gerçekçiler oradan çıktığı için, bu akıma, gerçekçiliğin İtalyanca karşılığı olan “verismo” 

dendi.211    

 

          1.4.1.1. Müzik Ve Gerçekçilik 
 

İtalya’da özellikle opera, romantiklikten uzaklaşarak gerçekçilik (verismo) akımına 

yaklaşmıştır.  Verismo türünün ilk temsilcisi; Verdi’nin Alexandre Dumas’nın eserinden 

uyarladığı Kamelyalı Kadın (1848) olarak kabul edilmektedir. Verismo terim olarak, 1880 

yılından beri batıda genel olarak Naturalist anlayışa sahip sahne eserlerini nitelemekte 

kullanılmıştır. Müzikte Verismo akımı mistik-sembolist anlayışa yöneltilmiş bir tepki olarak 

kendini hissettirmiştir.212  Bu akımın ortaya çıkışında zikredilen birçok isim olmasına karşın 

Wagner’in gerçekçilik bilincinin oluşmasındaki etkisi göz ardı edilemez.213    

 

          1.4.1.2. Resim Ve Gerçekçilik 
 

19.yy’ın toplumsal ve ekonomik sorunları büyük bir çağ değişiminin habercisi oluyor 

ve bu değişimin göstergeleri resim sanatında da kendini hissettirir. Fransa’da ilk örneklerine 

rastlanan bu akım, 19.yy. ortasında Gustave Coubert yaptığı resimlerde kendini gösterir.214 

19. yy’da kendini dünyanın ilk gerçekçi ressamı olarak adlandıran Gustave Coubert,215  kent 

ve köy yaşamındaki olan günlük olayların sanatta yer alan gerçekçiliğin temel kaynağı 

olduğuna inanır.216 Romantikler’i izleyen dönem içerisinde, ressamların çantalarını sırtlayıp, 

dere tepe dolaşarak doğa gerçeklerini yakalamaya çalışmışlardır.217  

 

             Buna bağlı olarak 19.yy’dan daha önce de gerçekçi yapıtlara rastlanmaktadır. 

Gerçekçi ressamlar arasında yer alan ve İ.Ö. 5. yy’ın sonlarında yapıtlarıyla ünlenen Zeuxis, 

elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapar. Resimde öylesine gerçekçi duran üzümleri 

kuşlar gelip yemeye kalkışırlar. Ünlü ressam bu çalışmasından dolayı övüldüğünde ise, 

                                                 
211 Şatır, a.g.e., s.25. 
212 Cevad Memduh Atlar, Opera Tarihi, Cilt 3, Pan Yay., 1.Basım, İstanbul, Ağustos 2002, ss.13-14.  
213 İlhan Mimaroğlu, Müzik Tarihi, Varlık Yay., 4.Basım, 1990, İst., ss.98-99. 
214 Sezer Tansuğ, Resim Klavuzu, 1.Basım, Aralık 1973, Milliyet Yay., s.259. 
215 Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi, Remzi Kitapevi, 3.Basım, İstanbul, 1999, s.37.  
216 Murat İri, ‘Hafızadan Harekete: Görünen ve Kaydedilen Gerçekçilik’,Toplumbilim Dergisi, Avrupa Özel  
     Sayısı, 18 Ocak 2005, s.23. 
217 Turani, a.g.e., s.40. 
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üzülerek, “Çocuğun resmini daha iyi yapabilseydim kuşlar ondan korkarlardı“ diye cevap 

verir.218  

                  1.4.1.3. Edebiyat Ve Gerçekçilik 
 

 19. yüzyılın sonlarına doğru Batı’da ve Dünya’nın önemli kültür ve sanat 

merkezlerinde, özellikle Emile Zola’nın romanlarına büyük ilgi vardı. Gerek Fransız yazarı 

Zola’nın eserlerinde, gerekse Alman yazarı Gerhard Hauuptmann’ın ilk dramlarında, 

toplumsal konulara öncelikli yer veriliyordu. Bu doğrultuda romantik düşünceye karşı sert bir 

tepki olarak Gerçekçilik hareketi doğdu.219  Bu akım içerisinde özellikle;  Stendhal, Balzac, 

Zola ve Flaubert gibi sanatçılarla gelişen gerçekçilik akımı içinde önemli ye almıştır. Bu akım 

da, temel olarak kendine yansıtma kuramını seçmiştir.220  Gerçekçiler sanatın; insan hayatını 

olduğu gibi verirken bunu; tasvirler ve kişi betimlemeleri üzerinden verilebileceğini ifade 

ediyorlardı.221  Dolayısıyla Gerçekliğin bir yansıması olarak edebiyat, toplumu temel olarak 

alır.222 Bu bağlamda edebiyatçılar doğaya yönelerek bire bir gözlemler yaptılar.223  Batı’da bu 

gelişmeler yaşanırken Sovyetlerde; Tolstoy, Çehov, Gorki, Belinski, Dobrolyubov ve 

Çernişevski gibi önemli kişilerin de bu alanda çalışmaları olmuştur. Rus Gerçekçileri’ne göre 

ise sanat gerçekliği bire bir kopyalamadan yansıtırken toplumsal gerçekleri açıklamalı ve 

yargılamalıdır da.224  

 

             Karl Marks ve Engels Friedrich’in kaleme aldığı Sanat ve Edebiyat kitabında konuyla 

ilgili şu satırlar yer alır: 

 

                “Gerçekçiliğin gelmiş geçmiş bütün Zola’lardan daha 

büyük bir ustası saydığım Balzac, Comedie Humaine’inde, 

Fransız sosyetesinin dehşetli gerçekçi bir tarihini vererek, 1816 

ile 1848 arasındaki zamanı neredeyse yılı yılına izler ve 

1815’ten sonra başa geçip, olabildiği kadarıyla yeniden 

canlandırılan soylular topluluğuna karşı gelişen burjuvazinin 

gittikçe artan baskısını bir tarihçi gibi anlatır. Kendisince örnek 
                                                 
218 Moran, a.g.e., s.20. 
219 Memduh Atlar, a.g.e., s.16. 
220 Moran, a.g.e., s.39. 
221 Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yay., 1.Basım, İstanbul, 2003, s.298. 
222 Redeker, a.g.e.,s.5. 
223 Turani, a.g.e., ss.40-41. 
224 Moran, a.g.e., s.41. 
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bir toplum olan bu düzenin son kalıntılarının, paralı, bayağı, 

sonradan görmelerin ilerlemesi karşısında nasıl yavaş yavaş 

yıkıldığını ya da o sonradan görmelerce nasıl yozlaştırıldığı 

gösterilir.”225  

 

 Gerçekçi anlayışın öncüsü olan Fransa’nın gerçekçilik anlayışındaki en önemli 

özelliği, sert bir toplum eleştirisi ve burjuva karşıtı tutuma sahip olmasıdır. Madame Bovary 

(1830) romanıyla G.Flaubert, Kırmızı ve Siyah romanıyla Stendhal, romanlar dizisiyle Balzac 

ve Goncourt Kardeşler, Gerçekçilik’in klasiklerini ortaya çıkarmışlardır. Alman edebiyatına 

bakıldığında ise; Büchner, Grabbe, Immermann, Droste-Hülshoff, H. Heine gibi yazar ve 

şairleriyle Junges Deutschland ve Vormar ekolleri Gerçekçiliğin öncüleri sayılır. Avrupa’da 

Gerçekçiliğin diğer temsilcilerine bakıldığında; İngiltere’de Ch. Dicens, W.M.Thackeray, 

Rusya’da I.S. Turgenyev, F.M. Dostoyevski ve L.N. Tolstoy’dur.226 Amerikan romanında ise 

öne çıkan isim William Dean Howells (1837-1920)’dür. Yazar toplumsal sorunları incelerken 

toplum ahlakına da eğildi ve bu anlamda ortaya gerçekçi birçok eser çıkardı. Bu eserlerde 

ayrıca sanayileşme ve şehirleşmenin yarattığı köklü sorunlar ve yeni insan anlayışını da 

irdeledi.227 Bu genel gerçekçilik anlayışı içerisinde 1930-1940 edebiyat alanındaki 

gerçekçiliğin kuramcısı Lukacs olmuştur.228   

 

Lukacs, Balzac için; altta yatan toplumsal güçleri, Zola için; son derece şematik, 

stereotip karakterlerinden (zengin köylü, madenci, fabrika sahibi vb.) çok dışavurumcu, çok 

daha derinden tipik olduğuna dair vurgulamalar yapar. Zola’nın yapıtlarına bakıldığında; fikir, 

önceden düşünülmüş kuram, sanki sanat yapıyı ile sunulacak gerçeklik arasına girmiş gibi bir 

hal alır. Buna karşı olarak ise, Balzac ne tür bir sonuca ulaşacağını önceden bilmez. Balzac’ın 

tarihsellik ve tarihsel değişim karşısındaki algılayışı o kadar yoğundur ki, toplumsal tiplerin 

daha önceden belirlenmiş bir arketipini, örneğin küçük burjuva, her zaman belli bir dönemin, 

belli bir on yılın karakteristiği şeklinde belirir.229  Balzac ile Stendhal, Gogol ile Tolstoy, 

Rapine ile Kramskoy, Çaykovski ile Mussorki gibi yazarlara bakıldığında birbirlerinden farklı 

                                                 
225 Karl Marks- Engels Friedrich, Sanat ve Edebiyat Üzerine, Çev:Murat Belge, Birikim Yay., 2.Basım, Nisan  
     1980, İstanbul, s.39. 
226 Aytaç, a.g.e., s.300 
227 Talat Sait Hamlan, “Amerikan Romanı”,Türk Dili, Roman Özel Sayısı 2, cilt XIV, Sayı:159, İstanbul, Aralık   
     1964, s.204. 
228 Jameson, a.g.e., s.147. 
229 Jameson, a.g.e., s.171.  
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yönlerinin olmasına karşın gerçekçi anlatım yollarına başvurdukları görülür.230 Bu durumla 

birlikte, yazarların toplumun gerçeğine ulaşabilmeleri için; inceleme altına alınan 

insanoğlunun tüm boyutlarıyla incelenmesi gerekmektedir.231    

 

 Gerçekçi yöntem sanatçılara; sınıfsal sınırları aşmalarında ve kendi sınıfsal 

durumlarının oluşturduğu önyargılara karşın yaşamın köklü, tam ve doğru tasarımlarını 

üretmede büyük ölçüde yol gösterir. Bu anlamda Engels, Balzac’ın yapıtındaki gerçekçi 

anlayışın büyük başarısına vurgu yapar. Böylece Balzac kendisine yakın olan aristokratları, 

tüm siyasal ön yargılarına karşın onların önüne geçilemeyen düşüşünü görmek ve onları daha 

iyi bir geleceği hak etmeyen insanlar olarak tipleştirmek zorunda kalmıştır.232 18. ve 19.yy. 

gerçekçi romancılarından bir kısmına bakıldığında daha çok giyiniş, davranış, örf ve adetler 

gibi ayrıntıları aktarırken, diğer bir kısım ise toplumun içine girerek insanla birlikte önemli 

kurumları da ele alıyordu. Ancak bütün bu gerçekçi yazarlar gerçekçiliği bir araç olarak 

kullanmaktan öteye gidemediler.233 Ayrıca gerçekçi yazarlar eserlerinde toplumsal bir gerçeği 

dile getirirken tip ve karakterleri gerçek hayattan ve konuştuğu dili de kullanarak yansıtması 

gerekir.234 Gerçekçi romanda, tip ve karakter çiziminde olduğu gibi, doğa ve eşya 

betimlemesine de en ince ayrıntısına kadar yer verilir.235   

 

        Gerçekçi yazarların belirgin bir özelliği de yapabildikleri ölçüde kendilerini anlatıda 

gizlemeye çalışmalarıdır. Gerçekçi romanda yazar gösterme ve görüntülemeye dayanan 

dramatik yöntemi tercih eder ve bunu uygular. Yazar bu uygulamaya insanın iç dünyasıyla 

ilgili gerçekliği görünür kılmada da devam eder. Simgelemeye de başvurma nedenleri de 

bunun içindir.236 Gerçekçi romanda Türkiye’de de gelişim göstermiş ve Türk Edebiyatı’nda  

bu türün ilk örneği olarak ise; Recaizade Ekrem Bey’in Araba Sevdası adlı romanı 

gösterilmektedir. Bu eserle birlikte Türk Edebiyatı’nda ortaya çıkan gerçekçi kör romanları da 

vardır. 

            

                                                 
230 Ziss, a.g.e., s.234. 
231 Emin Özdemir, Yazınsal Türler, Ümit Yay., 2.Basım, Ekim 1994, Ankara, s.291. 
232 Ziss, a.g.e., s.235. 
233 Özdemir, a.g.e., s.292. 
234 Roman Jakobson, “Sanat ve Gerçekçilik”, Türk Dili, Sayı XXIII, sayı:234, 1 Mart 1971, s.599. 
235 Özdemir,a.g.e., s.294. 
236 Özdemir, a.g.e., s.298. 
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          1.4.1.4.  Sinema Ve Gerçekçilik 

Farklı bakış açılarını tek bir potada toplama yeteneğine sahip olan sinematografik 

anlatım gerçekliğin ortaya konulması anlamında en ideal yol olarak görülmektedir. Buna 

neden olarak ise bir bakış açısını değil birçok bakış açısını ortaya koyması yani, kamera 

hareketleri, kullanılan farklı objektifler, ses, renk, kostüm ve aydınlatma gibi araçlarla 

konuya farklı bakış açılarını ve doğallığın yansıtılmasında büyük etken olarak kendini 

hissettirir. 

1895 yılına gelindiğinde insanın gerçeklik anlayışında köklü bir değişiklik söz konusu 

olmuştur. Bunu sağlayan sinema zaman içerisinde insanın gerçeklikle ilişkisini yeniden 

kurmasını sağlamıştır. Sinema insanı boşlukta hareket ettiren bir sihirbaz gibi insan hayatına 

girerken, bu durumun anlamlı ve anlaşılabilir bir zemin olmadığını çeşitli yönetmenler 

anlamıştır. Bu noktada karşımıza, Vertov’dan Pudovkin’e, Eisenstein’den Godard’a, 

Dreyer’den Bresson’a, Renoir’dan Resnais’ye, Rossalini’den De Sica’ya, Antonioni’den 

Fellini’ye, Kurosava’dan Bergman’a ve Yılmaz Güney’e kadar birçok yönetmen insan 

hayatının yansıtılışına gerçekçi bir anlam kazandırmıştır.237 

Sinema gerçeklik olgusu, daha çok gerçekçi bir konuyu ele alışta kendini hissettirir. 

Bu durum konusu gerçekçi olmayan bir film yalnızca konunun işlenişi ve sunumuyla yani 

inandırıcı olduğu ölçüde bir gerçekliğe sahip olacaktır. Bu anlamda ilk gerçekçi film 

yönetmeni olarak Louis Lumiere gösterilebilir. Burada Melies’in farklı gerçekçilik anlayışı 

yani gerçeklikten hareketle yeni bir gerçek yaratma durumu da söz konusudur.  

Melies sinemasında Lumierler’in aksine salt yanılsama yerine, yanılsamalardan anlam 

üreten bir anlayış hakimdir. Bu bağlamda, Melies, gerçekliğe bir anlam ve nitelik katarak 

çalışmasını ortaya koyar.    

 Teknik ve mekaniksel anlamda gerçekçiliğin yeniden üretimi 19.yy.’dan itibaren 

sinema ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır.238  Gerçekçiliğin sinemaya yansıyışı ise çeşitli 

akımlarla olmuştur. Bu akımlar günümüzde de etkinliğini sürdürmektedir.  

Gerçekçilikle ilgili olarak, Belgesel ve yapıntısal film ayrımı yapılmadan çeşitli 

örnekler verilebilir. Örnek olarak şu isimlerden bahsedilebilir: Amerikalı naturalist belgeselci 

                                                 
237 Sadık Battal, Asıl Film Şimdi Başlıyor, Vadi Yay. 1.Basım, Ocak 2006, İstanbul, s.82.  
238 Andre Bazin, Sinema Nedir?, İzdüşüm Yayınları, Çev:İbrahim Şener, 1. Basım, Eylül 2000, İstanbul, s.27. 
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Robert Flaherty, Kina-Provda’nın yaratıcısı Sovyet Dzigna Vertov, İngiliz Belge Okulu’nun 

kurucusu John Grierson, 19. yy. Natüralist romanının etkisiyle gerçek ve yapıntıyla 

birleştiren Amerikalı David W. Griffith ve Erich Von Stroheim, sesli film döneminde Fransız 

şiirsel gerçekliğinin büyük adı Jean Renoir. Bunlara 1925-1930 yılları arasında Almanya’da 

ortaya çıkan Neve Sochlich Keit (Yeni Nesnelcilik) eklenebilir.239  

Sinemada gerçekçilik konusunda David W. Griffith de önemli bir yere sahiptir. ‘Bir 

Ulusun Doğuşu’ adlı yapıtı gerçekçilik bağlamında Lumiere ve Melies’in anlayışlarından 

parçalar taşıyan gerçekçi bir yapıt olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda Charlie Chaplin 

filmlerinde de fantastik bir hava içerisinde bir anda toplumsal gerçekler karşımıza çıkar. 

Bununla birlikte, işçilerin ve orta sınıfın günlük yaşamına ilişkin tüm görüntülerin yakın 

planlarla verilen ve yoksulluğun içinde yaşamaya çabalayan sıradan insana olan ilgiyi de 

ortaya koyan 1920’li yılların Alman filmleri ortaya çıkar. 

Sinema ve gerçekçilik arasındaki ilişkiye çoğunlukla yönetmenler yaklaşmasına 

rağmen Bazin ve Kraceuer gibi kuramcılar da ilgi göstermiştir. Her iki kuramcı da sinema ve 

gerçekçilikle ilgili olarak uzun yıllara dayanan önemli araştırmalar ortaya koymuştur. Bu 

çalışmaların yanında yönetmenlerin sinemada gerçekçilik konusuna yaklaşımları daha 

ağırlıkta olmuştur. 1920’lerde Sovyetler’de kendini gösteren Dziga Vertov, Fransa’da 1930 

‘lu yıllarda Jean Vigo. İngiltere’de John Grierson, 1940’lı yıllarda İtalya’da Roberto 

Rosselini ve Yeni Gerçekçiler, dışavurumculara karşı yeni kuramlar geliştirmişlerdir.240 

Bu akımlarla birlikte Toplumsal Gerçekçiliğin ilk temsilcisi olarak Sovyet 

Sineması’nı ele alacağız. Bu konunun ardından dönemini en iyi yansıtan ve toplumsal 

gerçekçilik anlayışını iyi bir şekilde ortaya koyan İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin sinema 

tarihindeki yerine değineceğiz.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
239 Nilgün Niş-Tuğrul Eryılmaz, Sinemanın Çağdaşlaşması, AÜ. BYYO. Yayınları, Ankara, 1981, s146. 
240 James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur, Çev:Ertan Yılmaz, Oğlak Yay., İstanbul, 2003, s.374. 
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         1.5. Toplumcu Gerçekçilikte İlk Örnek Olarak Sovyet Sineması 
 

Toplumcu gerçekçilik kuramı Sovyetlerde ortaya çıkmıştır. Devrimin gerçekleşmesi 

ve ardından gelen Komünist sistemin sanat anlayışında farklı seslere yer vermişlerdi.  Fakat 

Stalin dönemine gelindiğinde bu anlayış yerini tek bir sanat anlayışına bırakır. Bu sanat 

anlayışının baş aktörlüğünü ise Stalin’in bir numaralı adamı Jdanov üstlenir. Bu doğrultuda 

ortaya çıkan sanat ise Toplumcu gerçekçilik adını alır. 

 

1930’larda ortaya çıkan Toplumcu Gerçekçilik, Sovyetlerin resmi sanat anlayışı olarak 

belirmiştir. Bu anlayışın ana ilkeleri ise 1934 tarihli ‘Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi’nde 

saptanmıştır. Bu toplantıda Toplumcu Gerçekçiliğin üstlendiği anlam ve yazarların bu 

anlamdaki duruşları tartışılmıştır.241 

 

Toplumcu gerçekçiliğe baktığımızda sanatın anlamından çok hangi tavrı ve anlamı 

takınması gerektiği üzerine durmaktadır. Toplumcu gerçekçiliğin sanat anlayışı onun bir 

yansıtma olduğu yönündeydi. Ama bu yansıtma toplumun gündelik hayatına yönelikti. Bu 

başlı başına bağımsız bir yansıtmadan ziyade, devrimci gelişme içerisinde ele alınıyor ve işçi 

sınıfının gelişimi de göz önünde bulunduruluyordu.  Bu aynı zamanda bir tarihi 

determinizmin içinde anlamlandırılıyordu. Çünkü toplum; kölelikten feodalizme, 

feodalizmden kapitalizme, kapitalizmden de sosyalizme doğru geliştiğinin gösterilmesiyle 

toplumcu gerçekçilik anlatılabilirdi. Bizde bu anlamda Toplumcu Gerçekçiliği ele alarak 

yalnızca kapitalist toplumların kokuşmuşluğunu göstermek değil toplumun içinde bulunduğu 

çelişkileri de ortaya koyarak gelecekte varılacak noktayı da belirtmeyi hedefledik. Bu 

doğrultuda Toplumcu Gerçekçiliğin önemini ortaya koymaya çalıştık.  

 

Üzerinde durduğumuz George Lukacs’ın gerçekçilik anlayışında ise toplumcu 

gerçekçiliğe bakış açısında düşüncelerini, eleştirel gerçekçilikten ve doğalcılıktan ayırmış 

olduğunu görürüz. Lukacs; Doğalcılığın tüm ayrıntıları yansıtarak gerçekçiliğin belirleyicisi 

ile belirleyicisi olmayanı ayırt edememesi olarak görür. Eleştirel gerçekçiliği toplumcu bakış 

açısından çok da farklı tutmayan Lukacs ikisinin de toplumsal gerçekliğin özünü 

savunduğunu belirtir. Burada vurguladığı fark toplumcu gerçekliğin yalnızca sosyalist bir 

                                                 
241 Moran, a.g.e.,s.53. 



 41

toplumda uygulanırken, eleştirel gerçekçiliğin hem sosyalist hem de sosyalist toplumları 

başlangıç dönemlerinde kullanılabileceği ifadesini kullanır. Ve bu görüşleriyle birlikte Lukacs 

toplumcu gerçekçiliği diğer düşüncelerden daha üstün bir yere koyar.  Lukacs ayrıca 

toplumcu gerçekçilik düşüncesini de Sovyetlerdeki resmi görüşten biraz ayırmıştır.  

 

 Eleştirel gerçekçi düşünce burjuva toplumlarında yaşanan sıkıntı ve bozuklukları dile 

getirmeye çalışırken toplumcu gerçekçilik ise yeni bir toplumun sanat anlayışını dile getirir. 

Bu anlamda toplumcu gerçekçi sanat emekçi dayanışmasını ve emekçi ahlakını 

sağlamlaştırmayı hedef edinmiştir. 

 

Lukacs’a göre gerçekçi anlatımda hayatın yüzeyine takılmaktansa o dönem içerisinde 

tarihi anlamın temeline inerek, o günün şartlarını somut kişiler ve olaylarla ortaya koymaya 

çalışmıştır. Lukacs bu yöntemle toplumun iç yapısını ve dinamiklerini daha iyi kavramıştır. 

Gerçekçi anlatımda sosyal gerçekliğin yansıtılabilmesi için olayları, durumların ve kişilerin 

tipik olması gerektiğini belirten Lukacs, özellikle ‘devrimci romantizm’ olarak anılan ve 

olumlu kahramanlar sunan düşünceye de bu bağlamda gerçeklikten tam anlamıyla uzak 

bulmuştur.  

 

Toplumcu gerçekçi bir eserde ele alınan kahramanın yaşamı, aile ve kişisel ilişkileriyle 

sınırlı olmayıp kolektif-çevresinin ve tüm halkının toplumsal varlığı içinde ele alınmıştır. 

Toplumcu bir eser kaleme alan sanatçı ise bu anlamda bireysel eğilim ve özentilerinin 

yolunda değil de toplumun ideolojik ve ahlaksal gelişimine de katkıda bulunacaktır.242  

   

Toplumcu gerçekçiler emekçi sınıfa düşüncelerini en iyi şekilde verebileceklerini 

düşündükleri gerçekçi anlayışa yönelmişlerdir. Bu anlamda toplumcu gerçekçiler yeni anlatım 

tarzlarını kapitalist söylemlerin oluşturduğunu düşünerek karşı çıkmışlardır. Sovyetlerde 

Brecht’in oyunlarının yasaklanmasının en önemli nedeni de bu farklı anlatım tarzları ve bu 

tarzların emekçi sınıftan uzak olacağı yönündeydi. Bu anlamda Brecht ve Lukacs arasında 

tartışma noktası olmuştur.  

  

Toplumcu gerçekçilik çağdaş toplumsal yaşamın en derli toplu ve yetkin estetik 

anlatımıdır. İlk olarak kendini Sovyet sanatında gösteren toplumcu gerçekçilik sosyalist 

                                                 
242 Tunalı, a.g.e., s.178. 
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ülkelerde benimsendiği kadar kapitalist toplumlarda da ilgi odağı olmuştur. Bilimsel sosyalist 

dünya görüşüne organik bir biçimde bağlı olan toplumcu gerçekçilik, sanatçıya tarihsel 

olayların derin anlamını öğretir, toplumsal evrimin yeni yönelişlerini gösterir. Toplumcu 

gerçekçilik yöntemini izleyen sanatçı gerçeğin yansıtılmasıyla yetinmez onun yaşama etkin 

bir biçimde karışmasına yardımcı olur. Gorki sanatın; geçmişi, şimdiyi ve geleceği kavraması 

gerektiğini söyler. 243  

 

Sovyet sineması ilk dönemlerinde Avrupa ve Amerika üretiminden tamamen farklı bir 

ideolojiyi temsil ederken yeni oluşturulan birliğin gücü gösterilmeye çalışılıyordu. Birlik bu 

anlamda sinema sanatına büyük önem verirken insanların yeni toplumsal inanışlara adapte 

olmasında bu sanatın tüm olanakları kullanılmıştır.   

 

Sovyet sineması yirmili ve otuzlu yıllarda büyük bir başarı yakalamıştır. Ancak bu 

başarıyı daha sonraki yıllarda tam olarak yakalayamaz. 1932 yılında tüm edebi ve sanatsal 

etkinlikler toplumsal gerçekçilik yolunda baştanbaşa yeniden düzenlenmiştir.244  

 

Sovyetlerde ikinci devrim sonrasında Lenin sinemanın komünist devleti desteklemesi 

için gerekli tüm çabaları göstermiştir. Lenin dönemine bakıldığında özellikle sinemanın kırsal 

kesime ulaşmasını istiyor ve bu durumla batıda tarım alanında ve fabrikada çalışmaları 

gösterilmesini istiyordu.  

 

Bunun için de bir sinema endüstrisi oluşturmaya çalışmıştır. Lenin bu çalışmalarıyla 

halka dünü ve bugünü anlatarak yeni bir anlayışla geleceğe yön verilmesini amaçlıyordu. 

Lenin’in çabalarıyla gerçekleşen çalışmalarda özellikle Eisenstein, Pudovkin ve Dovzhenko 

başta gelmektedir. Bu dönemin iki önemli kuramcısı olarak da Dziga Vertov ve Lev Kuleshov 

başta gelmektedir. Bu isimler yaptıkları çalışmalarla sinemanın politik ve sosyal alanda neler 

yapabileceğini göstermiş oldu. Ayrıca halka yeni yönetimle anlatılmak istenen büyük yığınları 

etkilemek ve onlara sosyal ve politik gerçekleri için yeni anlatım yöntemleri geliştirilmeye 

çalışılıyordu. 1919 tarihinde Lenin çıkardığı kararnamelerle sinemayı devletleştirdi.   

 

Sovyetler’de gerçekleşen devrimin ardından toplumsal yaşamı sinemaya taşınarak o 

zamana kadar hiçbir ülkede olmayan sinema ve toplum arasında ilişki kurulmuştur. Devrimle 

                                                 
243 Ziss, a.g.e., ss.243,242,229. 
244 Paul Rota, Belgesel Sinema, Çev:İbrahim Şener, İzdüşüm Yay., Haziran 2000, İstanbul,. s.222. 
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birlikte yapılan değişikler yalnızca ekonomi, politika ve toplumbilim gibi alanlarla sınırlı 

kalmayarak özellikle sinema alanına da yansımıştır. Sovyetlerdeki değişim çok büyük ölçekli 

olup toplumun tüm yapılarını içine alıyordu. Bu da değişimin ne kadar büyük bir ölçeğe sahip 

olduğunu gösteriyordu. Sovyetlerde şehirlerdeki salonlarda gösterime giren filmler şehir 

insanına hitap ediyordu. Ama zamanla sinema sektörünün gelişmesiyle birlikte sinema 

salonlarının sayısı artmış ve küçük yerleşim yerlerine kadar yayılmıştır. Sovyetlerde sinemaya 

ses unsurunun gelmesi, 1930’lu yılların sinemacılarını günlük sorunları ve kültürel olarak 

daha farklı birikime sahip olan kırsal kesim seyircilerine yöneltti.  

 

Sovyet yönetimi 1932 yılında sınıfsız sosyalist bir toplum yaratılması için aydınların 

bu konuda daha fazla çalışmaları gerektiğine vurgu yaptı. Yönetimin gazetesi Pravda ise, 

sinemacıların gerçek yaşama yönelerek, filmlerin ideolojik ve sanatsal düzeylerinin 

arttırılması gerektiği üzerinde durdular. Toplumcu gerçekçiliğin ilk olarak ortaya çıkışı ise 

Maksim Gorki’nin Sovyet Yazarlar Birliği’nde yaptığı bir konuşmada olmuştur.  

 

Sovyet sinemasında sosyalist bir sisteme geçen toplum aynı zamanda sesiz sinemadan 

da sesli sinemaya geçişi yaşamış buna da şiirden düzyazıya geçiş olarak nitelendirmişlerdir. 

Dovçenko ve Pudovkin gibi yönetmenler, Sovyet Devrimi’nin kazanımlarını coşkulu ve 

şiirsel bir dille yansıtırken, Eisenstein görkemli, karmaşık ve sarsıcı bir kurguyla ifade bulur. 

Bu anlatımlarda gerçeklik Marksist bir yaklaşımla veriliyordu. 

 

  Toplumsal Gerçekçilik’in ilk ifade buluşu, Maksim Gorki’nin, Sovyet Yazarlar 

Birliği’nde yaptığı konuşmada olmuştur. Gorki, sanatın yaşamı olduğu gibi ve tüm 

çelişkileriyle ortaya koyması gerektiğine inanıyordu. Sanatçı Gorki’ye göre geçmişe, şimdiki 

ve gelecekteki kazanımların en üst noktasından bakarak sanata bir hız kazandırılabilirdi. Bu 

durumda sanatta toplumsal gerçekçi anlayışın ortaya çıkmasında büyük etken olurdu.245  

 

 Moskova’da 1919 yılında kurulan Devlet Sinema Enstitüsü, yaptığı büyük ve yoğun 

çalışmalarla; Eisenstein, Pudovkin ve Dovzhenko gibi büyük yönetmenler ortaya çıkarmıştır. 

1917 ikinci devrimden sonra devletleşen sinemada yetişen diğer bir isim de Dziga Vertov 

oldu. Vertov, Sinema-göz kuramıyla alıcının tümüyle nesnel kalarak önceden hiçbir hazırlık 

yapmadan yaşamı olduğu gibi yansıtmasını istiyordu. Bunun yanı sıra diğer sanatlardan 

                                                 
245 Rekin Teksoy, Dünya Sinema Tarihi, Oğlak Bilimsel Kitaplar, 2005, İstanbul, s.264. 
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sinemaya geçen öğelerin kalkması düşüncesini savunuyordu. Sovyet sinemasında gerçekçi ve 

belgesel anlamda eserler ortaya çıkarken kurgu denemeleri de sinemaya farklı bir boyut 

kazandırmıştır. Bu anlamda, Eisenstein, Pudovkin ve Dovzhenko gibi sinemacılar Sovyet 

Gerçekçi sinemasına büyük yapıtlar kazandırmışlardır.  

             

         1.5.1. Toplumcu Gerçekçiliğin Öncüsü ‘ANA’ 
 

Ünlü yazarın bu anlayışından yola çıkarak, yazara ait olan ve toplumsal gerçekçiliğin 

ilk örneği olarak gösterilen Pudovkin’nin Ana filminden bahsetmenin faydalı olacağını 

düşündük. 1926 yapımı olan film Çarlık döneminde meydana gelen işçi ayaklanmaları ve bu 

süreç içerisinde geçen bir hikayeyi konu alır. Anlatım yalın olmakla birlikte dönemi en iyi ve 

en gerçekçi şekilde yansıtabilmiştir. Çarlık yönetiminde olanlar işçi sınıfını hiçe sayarak 

emekçileri kötü şartlar altında çalıştırmaktadırlar. Filmde bir aileden yola çıkılmış ve ilişkiler 

bir toplumun gerçeğini tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Film şöyle gelişmektedir: 

Vlasov çarlık dönemi patronlarının umursamazlıkla işçilere yaklaştığı ve onları çok ağır 

şartlarda çalıştırdıkları bir dönemde emekçi olarak çalışmaktadır. Emeğinin karşılığını 

alamamakla birlikte yönetimin acımasız uygulamaları Vlasov’u içkiye iter. Ama yalnızca 

Vlasov değildir içen. İşçi sınıfı bu ağır şartları yalnızca sarhoş olarak unutmaya çalışırlar. 

Vlasov içki için evdeki eşyalarını satmaya çalışır. İşçi sınıfının düştüğü kötü durumu ortaya 

koyan bu sahne dönemin kötü şartlarını yansıtmaktadır. 

 

            Pudovkin filmdeki yaklaşımında, köylü ailesinin yaşamını sinemaya aktarırken çok 

ince ayrıntılara yer vererek, beyaz perdeye yansıyanlara pareler olarak gerçek bir sinema 

devrimi ile karşı karşıya kalınıyor. Filmdeki birçok sahne buna işaret etmektedir.246 

Toplumsal gerçekçiliğin anlatımında çok daha doğal, sade, şiirsel ve simgesel anlatım 

biçimlerini yeğlerken görkemli ve sarsıcı kurgudan kaçınmıştır. Bu doğrultuda Pudovkin 

özellikle kurguda aslı olanın, insanoğlunun içinde bulunduğu anı olduğu gibi tüm duruluğuyla 

vermeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla Pudovkin’in filmlerinde yakın çekimlere çok fazla yer 

verilir.247 

   

                                                 
246 Mehmet Baydur, Sinema Yazıları, İletişim Yay., 1.Baskı, İstanbul, 2004, s.79. 
247 Battal, a.g.e., s.94. 
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Vlasov’un oğlu olan Pavel ise işçi sınıfının direniş göstermesini ve haklı bir devrimi 

savunur. Pavel bu inançla devrimci mücadelenin içinde yer alır. Bu durum Pavelle babasını 

karşı karşıya getirir. Çünkü Vlasov bir içki parası için patronların eline düşmüş ve onların 

direnişçilere karşı gelmeleri için kullanmaya çalışmışlar ve bunda da başarılı olmuşlardır. 

Fabrikada karşı karşıya gelen direnişçi işçi sınıf ve patronların kullandığı diğer işçiler birbirini 

öldürür. Ölenler arasında Vlasov da vardır. Pavel’in evde sakladığı silahlar babasının ölümüne 

sebep olmuş ama işçi sınıfının da uyanmasına giden yolu aralamıştır. Ordu artık Pavel’in 

peşindedir. Ana tüm bu olaylarda ailesini kurtarmak ister ve çocuğunun sakladığı silahları 

askerlere teslim eder. Bu süreç Ana’ya askerlerin söylediği gibi özgürlük yerine hapis getirir. 

Bu durum Ana’da bir bilincinde bir sıçrama yapar ve Ana da Pavel gibi işçi sınıfın 

mücadelesine katılır.  

 

Pudovkin filmin akışında Lüks içinde yaşayan çarlık dönemi patronlarının durumu da 

en iyi şekilde görüntülemiştir. Bu görüntüleri Pavel’in mahkeme sahnesinde onların 

umursamazca at resmi çizmeleri ya da sürekli olarak saate bakmalarında görmek mümkündür. 

Ama çarlık bu durumlarının karşılığında büyük bir direnişin altında ezileceklerinden haberdar 

değillerdir. Film, Ana’nın kızıl bayrakla toplumsal direnişin simgesi haline gelen ve orduya 

karşı duruşunu simgeleyen ölümüyle son bulur. Ana da oğlu Pavel gibi devrimci mücadele 

adına hayatını kaybetmiştir.  

 

‘Ana’ filminde yer alan grev sahnesiyle ilgili olarak Marc Ferro, Sinema ve Tarih adlı 

kitabında Pudovkin ile Eisenstein’ı karşılaştırır. Bu karşılaştırmada; grevin patlak verme 

sürecini irdeler. Bu süreçte Pudovkin, grevin ortaya çıkışını,  sosyal demokrat olmayan 

entelijansiye mensubu olan genç bir kıza yükler. Bu durum grev kararını işçilerin alması 

yoluna giden Eisenstein’ın tam tersidir. Oysa Eisenstein, grev kararını işçinin kendi özgür 

kararına bırakır.  

        

Vsevolod Pudovkin’in çekmiş olduğu en önemli filmi ‘Ana’ filmidir. 1905 olaylarını 

anlatan filmde yönetmen oyuncuya büyük önem vermiştir. Burada Pudovkin, bireysel ve 

toplumsal gerçekliği destansı ve lirik bir şekilde sinemaya taşımıştır. Ayrıca yönetmen, 

toplumsal olaylara katılan unutulmaz karakterler ortaya koyar. Bir halk kadının bilinçlenişi ise 

filmde gerçekçiliğin ve olayların eleştirel çözümlemesinin sağlandığı dramatik bir bütünlük 

içinde yer alır. Pudovkin, Gorki’nin romanını olduğu gibi sinemaya aktararak; görüntülerde, 
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oyuncularda, kurgunun akışında romanda yer alışların karşılığını arayarak yeni bir estetik yapı 

oluşturur.248  

            

       1.6.  Yeni Gerçekçilik Ve İtalyan Sineması 

            1.6.1. Yeni Gerçekçilik Öncesi İtalyan Sineması 

 Lumiere kardeşler ‘sinematograf’tan ilk gösterimini İtalya’da 1898’de Torino 

kentinde gerçekleştirir.249 Bu gösterimlerde Lumiere kardeşlerle birlikte diğer bazı 

kameramanlar çalışmalarında gündelik yaşamı kurmaca olmadan filme kaydettiler. Bununla 

birlikte ilk İtalyan haber filmleri de 1904-1905 yıllarında arasında çekilir.250 

 Sinemadaki bu gelişmeler sonucunda; 1903 yılında Arturo Ambrosia iki belgesel 

çekerken, 1905 yılına gelindiğinde ise Roma’da, Filoteo Alberini ilk konulu filme imzasını 

atar. 1906’da Roma’da bulunan Alberini ve Santani adındaki yapım şirketleri CİNES adını 

alır.251 Sinemada İtalya erken bir tarihten itibaren tüm gelişmeleri takip etmiş ve Yeni 

Gerçekçilik akımına gelinceye kadar sinemada çok zengin bir geleneğe sahip olmuştur. Bu 

durum 1910’lu yıllarda, İtalyan sineması uluslararası etkiye sahip olan Fransız, Alman ve 

Amerikan filmleriyle rekabet edecek konuma sahipti.252 Bununla birlikte ülkede ilk sinema 

dergisi özelliğine sahip olan ‘La Lantema’, 1907’de yayın hayatına başlar.253 

 1910’larda İtalyan sineması çok önemli çalışmalara imza atarken bu başarılı süreç 

Vatikan’ın sinemayı papazlara yasaklamasıyla 1913 yılında sansür kurulu faaliyete girer.254 

İtalyan sineması bu yasaklarla birlikte;  Cabiria (Givonni Pastrone 1913) ve Qua Vadis 

(Enrico Guazzani, 1912) gibi tarihsel konulu filmlerle yeni bir döneme başlamış olur.255 Bu 

anlamda tarihsel film akımını doruk noktasına çıkartan Cabiria İtalyan sinemasını önemli bir 

yere taşımıştır.256 İtalyan sessiz sineması, savaş yıllarını (1914-1918)  artan hasılatlar ve 

birçok uluslararası başarılarla sürdürmüştür.257 Buna karşılık ise 1.Dünya savaşı sırasında, 

                                                 
248  Teksoy, a.g.e.,, ss. 118-119. 
249  Giovanni Scognomillo, Dünya Sinema Sanayi, Timaş Yay. İstanbul, 1997, s.101. 
250  Gökhan Erkılıç, Cinema Paradiso ,Spot Yay. Mart 1993, Ankara , s.14. 
251  Scognomillo, a.g.e, s.101. 
252  Esra Biryıldız, Sinemada Akımlar, Beta Yay Eylül 2002 İstanbul, s.65. 
253  Erkılıç, a.g.e., s.16. 
254  Scognomillo, a.g.e., s.102. 
255  Selaaddin Bağdatlı, İtalyan Yeni Gerçeklçiliği, Der Yay., 2000 İstanbul, s.9. 
256  Erkılıç, a.g.e., ss.14-16. 
257  Scognomillo, a.g.e., s.103.  
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Amerikan sinemasının diğer ülke sinemalarına göre baskın bir duruma gelmiştir.258 Bu 

bağlamda İtalyan sineması, Amerikan sinemasıyla rekabete girdi ve ortaya ucuz maliyetli 

filmler ortay çıktı. Toplumsal içerikli olan bu filmlerden; Sperduiti nel buio (Nino Martoglio, 

1914) filmi sinema tarihinde Yeni Gerçekçi hareketin bir habercisi olarak görülür.  

İtalyan sineması Amerikan sinema endüstrisine karşı 1920’li yılların başlarında iyice 

zayıfladı.259 Bu zayıflama sürecinde İtalyan sinemasının yükselişine büyük destek olan star 

oyuncu sisteminin de zaman içerisindeki büyük istekleri etkili olmuştur.260 1916 yıllarda 

kendini hissettirmeye başlayan bu bunalım 1930’lara sürmüştür.261 Bu kötü gidişe engel 

olmak amacıyla 1919 yılında İtalyan Sinema Birliği (Unione Cinematografica Italiona) 

kuruluyor fakat istenilen başarı sağlanamıyor. 1922’de Faşist partinin iktidarı ele 

geçirmesiyle sinemayı propaganda aracı olarak kullanmaya başlıyor ve L.U.C.E.’yi  kuruyor. 

Buna karşılık ise Amerikan sineması aydınların da tepkinsi almasına rağmen ülke 

sinemalarında gösterim imkanı buluyor. 262 Faşist yönetim ise kurduğu LUCE’yla birlikte; 

entra sperimentale di cinematografia adındaki yüksek eğitim merkezi ve 1937’de cinacitta 

stüdyosunu kurdu. Bu anlamda sinemadaki gelişme ‘beyaz telefonlu’ filmler olarak 

adlandırılan kitleleri eğlendirme ve oyalama amacı güden filmlere bıraktı..263 Faşist 

yönetimin bu uygulamaları ise sinemayı kendi düşünsel platformunda kullanacağı sinyallerini 

haklı çıkarmış oldu.264 Yönetim için film çeken iki yönetmen diğer meslektaşlarından farklı 

olarak, Giovanni Verga’nın ‘Verismo’ akımından kaynaklanan gerçekçilik geleneğini 

sürdürdüler. Bu anlamda kendilerini kapalı bir şekilde ifade etmeye çalışan Alessandra 

Blasetti ve Mario Camarini’nin toplumsal içerikli filmleri Yeni Gerçekçiliğe geçişte önemli 

bir yer teşkil etmişleridir.265  Bu anlamda Blasetti’nin en iyi yapımı olarak gösterilen ‘1860’ 

filmi, anlatı dilinin sadeliği, kullanılan doğal dekorlar ve profesyonel olmayan oyuncuların 

kullanılmasıyla İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin özelliklerini taşıyan ilk filmlerden biri olma 

özelliğini taşır.266  Buna karşılık Mussolini döneminde filmlere uygulanan sıkı sansür ve 

gerçekçilikten uzak olan filmlerin 1938 yılından beri artış göstermesine karşılık halk 

                                                 
258  Biryıldız, a.g.e.,  s.66. 
259  Bağdatlı, a.g.e., s.10. 
260  Scognomillo,  a.g.e., s.102. 
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262  Scognomillo, a.g.e. s.104. 
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264  Erkılıç, a.g.e.,, s.30. 
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tarafından gereken ilgiyle karşılanmaz.267 Bu bağlamda 1918’den Mussolini dönemini de 

içine alan zaman diliminde uulslar arası anlamda tam bir başarı sağlamış filme rastlanmaz. 268 

Bununla birlikte 2. Dünya Savaşı’nın başlaması İtalyan Sieması’na olumsuz etkisi olan 

Amerikan Filmleri’nin azalmasını sağlamıştır. Bu durum Mussolini ve onun düşüncelerini 

paylaşan çevrenin sinemaya olan yatırımlarının artmasına neden olmuştur.269 Böylelikle 

2.Dünya Savaşı döneminde İtalyan Sineması ‘beyaz telefonlu’ duygusal güldürüleriyle ün 

yapar. Birer simgesel anlatım olan beyaz telefonlar; huzurun, iktisadi refahın, umudun ve hoş 

haberlerden oluşan bir bütünlüğün ifadesi olmuş ve filmler bu çizgide yol almıştır.270 

Mussolini döneminde ideolojik bir amaçla sinemaya yapılan yatırımlar İtalyan sinemasının 

büyümesini sağladı. Bu dönem içinde yapılan ve büyük bütçeye sahip olan konusunu tarihten 

alan ve Roma’nın gücünü göstermeyi hedefleyen bu büyük yapımlar daha sonra ortaya 

çıkacak olan yeni bir hareketin de bir anlamda gelişmesini sağladı. Bu gelişme 1939-1941 

yıllarında verilen bazı yapıtlarda kendini hissettirmeye başlarken, 1942 yılına gelindiğinde 

ise filmler kendini iyice hissettiren devrimlere dönüşür.271 

          1.6.2. Yeni Gerçekçilik 

  Neo Realismo-Yeni Gerçekçilik teriminin sinema alanında kullanılmaya başlaması 

1930’lu yıllara dayanır. Edebiyat ve sinema eleştirmeni olan Umberto Barbaro, Pudovkin’den 

çevirdiği bir kitabın yazdığı önsözde, Neo-Realismo sözcüğüne yer vermiştir. Umberto 

Barbaro, 1935 yılında Mussolini ile birlikte çalışmıştır. Mussolini tarafından sinemaya; 

yönetmen, aktör ve teknisyen yetiştirmek üzere kurulan Centro Sperimentale di 

Cinematografia’nın çıkardığı Bianci e Niro dergisini (Luigi Chiarini ile birlikte) yöneten 

Umberto Barbaro farklı yaklaşımları da içinde barındırıyordu. Bununla birlikte sinemaya  

merak salan Mussolini’nin oğlu diktatör tarafından kurulan  bu sinema eğitim merkezinin 

başında getirilmişti. Bu bağlamda rejimle içli dışlı bir tavrı olaması gereken bu kurum, burası 

rejime karşı olan birçok aydını bir araya getirirken bu kişilerin de bir sığınağı haline 

gelmiştir. Bu aydın çevre tarafından ortaya konulan düşünceler beraberinde Neo Realismo 

sözcüğünü de beraberinde getirdi. Dolayısıyla Noe Realismo terimi bu çevrelerde 

kullanılmaya başlandı.272 

                                                 
267 Scognomillo, a.g.e. s.106. 
268 Giovanni Scognomillo Dünya Sinema Tarihi, Kabalcı 2003, İstanbul s.406. 
269 Biryıldız, a.g.e.,s.67. 
270 Scognomillo, a.g.e.,.s.184. 
271 Erkılıç, a.g.e. ss.31-32-33. 
272 Bağdatlı, a.g.e., s.16. 
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Bütün bu düşünceler içerisinde ülkede yaşanılan çalkantı ve karmaşa ortamı bir 

arenayı andırırken, Luchino Visconti’nin ‘Ossessione’(1942)  (Tutku) filmi Mayıs ayının 

ortasında ilk gösterimini yapar. Büyük bir ilgiyle karşılanan film, amaçlarına ters düşen 

yönetimce rahatsız edici bulunur ve gösterimi kısa bir zaman dilimi içinde engellenir. Filme 

konulan engel halk tarafından tepkiyle karşılık bulurken aynı tepki dönem içindeki diğer 

yönetmenlerden de gelir. Visconti’nin çektiği bu filmde olduğu gibi dönem filmlerinde de; 

yalnızca toplumsal gerçeklerden yola çıkıldı. Bu bağlamda; ekonomik sorunların ortaya 

çıkardığı güçlükler, sokaklara inen kamera, savaşın, işgalin ve yıkılan birçok değerin bununla 

birlikte hala yaşanmaya devam eden birçok sorunu bu filmlerle dile getirildi. Bu dönem 

içinde gerçekleştirilen filmler farklı film anlayışıyla farklı deneyimleri de bir arada 

getirmiştir. Halkın içine ilk kez inen kamera ve deneyimsiz oyuncularla çalışmak gibi birçok 

zorluk bu akımda kendini hissettirmiştir.273  Bu bağlamda İtalyan filmleri olağanüstü bir 

belge niteliği özelliğini beraberinde getirirken dönemin tüm toplumsal hissedişlerini gerçekçi 

bir anlatımla filmlerde bulmak mümkün olmaktadır.274 

Bu dönem içerisinde Mussolini hem partizanlara karşı hem de savaş içinde bulunduğu 

diğer ülkelere karşı bir mücadele içerisindeydi. Böyle bir ortamda İtalya’da, faşizm 

kaçınılmaz bir biçimde yenilgiye doğru ilerliyordu. Savaş bitmeden 1950’lilerin başlarına 

dek İtalya’da egemen olan karmaşık siyasal koşullar ve bunun ortaya çıkardığı sonuçlar 

sanatçıları da doğrudan tavır alma yoluna sevk ediyordu. Faşist ideoloji gerçekleştirdiği 

propagandalarla halkı aldatarak olanaksız düşlerle beslemişti. Bu düşlerin en başında ise; 

yeni bir Roma İmparatorluğu yaratma aldatmacasıydı. Bu düşünceyle kitleleri kendi düşünsel 

alanlarına çekmeye çalıştılar. Tüm bu faşist ideoloji karşısında ise Yeni Gerçekçi 

yönetmenler ise toplumun sıradan yaşamına inerken insan gerçeğini irdeliyordu.275  Bu 

akımla birlikte İtalyan’ın en önemli şair ve yazarlarından; Cesare Pavase, 2. Dünya 

Savaşı’nın hemen ardından yazdığı, ‘İnsana Dönmek’ başlıklı yazısında savaş ve insan 

gerçeğini kaleme almıştır. Yazar çalışmasında İtalyan Yeni Gerçekçi yönetmenler gibi 

dönemin birey üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiyi anlatmaya çalışmıştır.276 

                                                 
273  Erkılıç, a.g.e., s.36. 
274  Bazin, a.g.e, ss.195-198. 
275  Niş- Eryılmaz,, a.g.e,, s.147. 
276  Hakan Savaş, Sinema ve Varoluşçuluk, Altıkırkbeş Yay. Ankara 2003, ss.43-44 
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         1.6.3. Marksizm Ve Yeni Gerçekçilik 

 Yeni Gerçekçiliğe bakıldığında Marksist Estetikle olan ilişkisini de irdelemek gerekir. 

Sanat ve toplumsal dizge arasında bulunan ilişkiyi en iyi şekilde yansıtan Yeni Gerçekçilik 

akımının siyasal teorik temellerini oluşturan Marksist Estetik olarak algılanabilir. Bu 

bağlamda Gerçekçilik akımına bakıldığında temelinin klasik çağlardan günümüze dek süren 

Romantizm’e karşı bir tepki anlamında özellikle Fransa’da edebiyat alnında doğduğunu 

görürüz.277 

 Fransız’ların ‘I’ecole İtalienne de le Liberation’ diye adlandırdıkları Yeni Gerçekçilik, 

bir okul veya sanat akımı olmaktan çok sinemada çok daha farklı bir anlamda ifade 

bulmuştur. Dönemin sinemasına bakıldığında; İtalya’nın toplumsal ve siyasal açıdan 

bulunduğu durumu, İtalyan halkının direniş gerçekliğine bakışını, halkın yeni bir şekilde ifade 

edilişi ve bu doğrultuda gerçekliğe yönelimin göstergeleri bulunmaktadır. Böylece akım 

sadece dönemin sorunlarıyla yüzleşmeyle kalmayıp var olan sorunlara da çözüm de 

aramıştır.278 

 İtalyan Yeni Gerçekçiliği düşünce olarak, halkın yaşamını sürdürme amacıyla; savaşa, 

siyasal bunalıma, işsizliğe, yoksulluğa ve insan ilişkilerindeki kopuşuna karşı verilen direnişi 

ifade etmiştir. Yeni Gerçekçi filmler Marksist bir ilke olan; toplumsal yapıda var olan 

adaletsiz olgusunun insan ilişkilerini bozması olgusunu benimsemişlerdir. Bu anlamda akımın 

yönetmenleri; iş ve ekonomik bağımsızlığın yeterince olmadığı bir toplumda, aşk ve 

arkadaşlık olgularının hem lüks hem de tehlikeli şeyler haline geldiğine vurgu yapmışlardır.279 

 Yeni Gerçekçilik hareketinin farklı yapıya sahip yönlerini belli bir noktada 

birleştirmek zordur. Bu duruma örnek olarak akımın önemli iki temsilcisi; Luchiano Visconti 

ile Roberto Rosselini’yi ele almak yeterli olacaktır. Bu yönetmenler hem siyasal ve toplumsal 

görüş açısından hem de estetik anlayış açısından birbirlerinden çok farklı yere sahiptirler. 

Marksist olarak kabul edilen Luchino Visconti’ye göre gerçekçilik; yeniden kurma, seçme ve 

toplumsal açıklama dönemi olarak diyalektik maddeciliği uygun bir çözümleme çabası olarak 

görülür. Visconti’nin gerçeklik anlayışı tarihin yorumlanmasından temel alır. Roberto 

Rosselini ise Yeni Gerçekçilik akımını; Visconti’nin tarihin yorumlanması temelinin aksine; 

olguların gizlenmesine, belli bir dünya görüşünün perspektifini kullanmadan olayların genel 

                                                 
277 Aslı Daldal, 25.Kare, sayı:22 Ocak-Mart 1998, s.47. 
278 Scognomillo, a.g.e.,, s.411. 
279 Niş-Eryılmaz, a.g.e.,s.147. 
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görüntüsünü verme uğraşısına dayandırır. Bu şekilde bakıldığında akım birbirinden çok farklı 

iki dünya anlayışını ve estetik görüşünü aynı akımın içinde bulundurur. Bu durumlar göz 

önüne alındığında; Yeni Gerçekçiliğin tek bir dünya ve estetik anlayışından temellenen akım 

olmadığı görülmektedir. Akıma bu anlamda bakıldığında yönetmenlerin en temel özelliğinin, 

savaş sonrası İtalya’nın tüm yalınlığı ve açıklığıyla dile getirilmiştir.280 

 Yeni Gerçekçilik akımı, faşist düşüncenin ortaya koyduğu estetik düşünceyi yıkma ve 

bu bağlamda yaşanan toplumsal süreçlere yabancı gerçekdışı sanatsal üretimlere son verme 

düşüncesi taşır. Akım genel çizgileri içinde; amatör oyuncular, gerçek mekanlar, uzun 

çekimler, doğal ışıklandırma ve alan derinliği gibi akıma özel birçok tekniği de barındırır. Ve 

bu yöntemlerle sinemada önemli bir yer edinir.281  Bu anlamda akımda yer lan; günlük 

gerçeğin çizilmesi durumu, İtalyan sinemasının diğer ülke sinemalarını ve seyircilerini de 

etkilemesini sağlamıştır.282  

             1.6.4. İtalyan Yeni Gerçekçi Filmler Ve Yönetmenler 

  1.6.4.1. Luchiano Visconti - Tutku (OSSESSİONE) 

Faşizm, düşüncesini sinemanın gücünden yararlanarak halka yaymaya çalışıyordu. 

Faşist yönetim sinemacılara mali ve teknik yönden büyük olanaklar sunarken çekilen 

filmlerde; cinayet, intihar, hırsızlık, yoksulluk, işsizlik ve cinsel sorunların ele alınmasını 

yasaklamıştı. Bununla birlikte filmlerde; asker, polis ve din adamlarının eleştiri konusu olması 

engellenmişti. Ülkede meydana gelen böyle bir ortamda, Luchiano Visconti, 1942’de 

Amerikalı yazar James M. Cain’in ‘The Postman Always Rings Twice’ adlı romanından 

uyarladığı ülke gerçeklerini ortaya koyan ve İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin ilk filmi olarak 

tanımlanan ‘Ossesione/ Tutku’ filmini çeker. Film, yönetim tarafından tepkiyle karşılanarak 

ahlaki bakımdan sakıncalı görülüp gösterimi yasaklanır.283 

İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının ilk örneği olarak gösterilen ‘Tutku’, bir melodramı 

konu edinir. Filmde başıboş bir gencin, Gino’nun metresi olan Giovanna, sevgilisiyle birlikte 

yaşlı kocasını öldürür. Sonunda iki sevgili ağır bir sonla cinayetlerinin bedelini öderler. 

                                                 
280 Eyüpoğlu, a.g.e. ss.16-17. 
281 25. Kare Sayı:22, Ocak-Mart 1998. s.45. 
282 Bazin, a.g.e., ss.200-201. 
283 Film 70, sayı:4, s.3. 
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Bu filmde tanınmış oyuncuları doğallık içinde kullanan Visconti, sokak ve parklarda 

gizli kamera çekimlerine başvurur. Yönetmen kullandığı vinçler yardımıyla kamerayı yakın 

çekimden genel çekime kesintisiz geçirmeyi de başarmıştır. Film İtalyan insanını kendine 

özgü ses ve görüntüleriyle ifade etmiştir.284 

Yönetmenin Tutku’nun ardından ikinci filmi olan ‘La Terra Trema (1948) (Yer 

Sarsılıyor) filmini çeker. Visconti Verga’nın I Molovoglio’ndan esinlenerek bu filmi çeker. 

Yönetmen, La Terra Trema, filmini Sicilya’nın doğu kıyısında yer alan Acı Trezza’nın yerli 

halkıyla çekmiştir.285 Visconti, ikinci filminden sonra, Giovanni Verga’nın, Malavoglia 

ailesinin çöküşünü vererek burjuvaziyi eleştirdiği romanı üç bölüm olarak sinemaya 

uyarlamayı hedeflemiştir. İlk bölüm balığa çıkan emekçilerin toptancı balık tüccarlarına 

başkaldırısını, ikinci bölüm emekçilerin bir araya gelerek bir maden ocağını beraber 

işletmelerini, son bölümde ise köylüleri ele almayı hedefliyordu. Bu üç film, şahlanan 

Sicilyalı emekçilerin güçlerinin belgesi olacaktı. Fakat, Visconti düşüncesinin sadece ilk 

bölümünü gerçekleştirebilmiştir. 286 

Görsel olarak zengin bir içeriğe sahip olan Yer Sarsılıyor filminde alan derinliği 

başarılı bir şekilde kullanılır. Bu başarılı kullanımla yönetmen denizci kasabalıların birlik ve 

denize bağlılıklarını anlatmayı hedefler.287 Görüntüler filmde gerçekçi ifade bulurken köy 

hayatı da basit ölçeklendirmelerle anlatılmıştır. Filme bu yönüyle bakıldığında 1920’li yılların 

Sovyet sinemasıyla ilişkilendirmek zordur.288 Visconti filmi Marksist temellere dayandırırken, 

emekçilerin haklarını aramak için sömürüye başkaldırışlarını estetik kaygıları da düşünerek 

vermiştir. 289 

Yeni Gerçekçilik akımı Visconti’nin 1951 yapımı Bellisima/ Güzeller Güzeli filmiyle 

belgesel anlatımdan dramatik oyun anlatımına geçişte önemli bir aşama oluşturmuştur. 290 

Visconti, bu filmin ardından  ‘Senso’ (Günahkar Gönüller,1954) filmini çeker. İtalya’nın 

1815-1870 yıllarındaki bağımsızlık savaşı olaylarını ele alan filmde yönetmen, Yeni 

Gerçekçilik akımını ustaca uygular.291 Yönetmen bu filmle, bireysel eksikliklerin ihtirasla 

                                                 
284 Biryıldız, a.g.e., s.75. 
285 Klaus Geitel, Hans Helmut Prinzler, Martin Schlappner, Wolfram Schütte Luchiano Visconti, Çev:Füsun 
Ant , Afa Yay. İstanbul, Eylül 1998, s.39. 
286 Rekin Teksoy, ‘Luchino Vizconti’ Avrupalı Yöneymenler’ , Kitle Yayınları 1997 Ekim Ankara, s.173. 
287 Biryıldız, a.g.e.., s.76. 
288 Bazın, a.g.e.,, s.163. 
289 Teksoy, a.g.m., s.173. 
290 Erkılıç, a.g.e., s.65. 
291 Film 70, sayı:4 s.4. 
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birleştiğinde politik ve tarihi açıdan nasıl yıkıcı sonuçlar ortaya koyabileceğini anlatır.292 Bir 

başyapıt özelliği taşımamasına rağmen ‘Senso’ Visconti için önemli bir basamak taşı 

‘Leopar’a giden bir yoldur.293 

Yönetmenin diğer filmleri; 1957 yapımı Le Notti Bianche/Beyaz Geceler, 

Dostoyevski’den uyarlanan film baştan sonu stüdyo içinde geçer. Bu filmin ardından çekilen 

Rocco e i Suoi Fratelle / ‘Rocco ve Kardeşleri’ filminde bir İtalyan ailesinin geldikleri büyük 

kentteki dramatik çözülüşü anlatılır. Visconti 1961’de çektiği II Lovoro’nun hemen ardından 

en önemli yapıtlarından biri olan IIBottoparda / Leopar’ın çalışmalarına başlar. Bu 

çalışmasında yok olan ve kurulan sınıfların çarpışmalarını ve ilişkilerini sergiledi. 1965’te 

Visconti’nin en soluk filmi olarak gösterilen La Vaghe Stelle dell’Orsa/ Büyük Ayının Soluk 

Yıldızları’nı çekti. Ardından 1967’de Albert Camüs’ten uyarlanan La Sirunizro/Yabancı’yı 

sonrasında ise büyük bir Alman ailesinin melodramatik öyküsünü anlatan II Caduta delgi 

Dei/Tanrıların Çöküşü’nü çekti. 1970’te Thomas Man’dan uyarlama olan Morte Venizia/ 

Venedik’te Ölüm’ü filmini ve 1972’de Ludwing’i çeker. Gruppo di Famiglio in un İntermo / 

Aile Topluluğu İçinde adlı film 1974’de çekilmiş ve dar alan görüntüleme çalışmalarıyla 

dikkat çekmiştir. Visconti’nin sinemaya veda filmi 1975-76 yıllarında çekilen L’Innocento/ 

Masum’dur. Film konusunu Gabriele D’Annunzio’nun ilk romanından birini alır.  

           1.6.4.2. Roberto Rosselini - Roma Açık Şehir (Roma Citta Aperta) 

Yeni Gerçekçilikle özdeşleştirilen Roberto Rossellini bu akımın önde gelen 

yönetmenlerindendir.294 1944 yılında Ulusal Kurtuluş Komitesi’nin Sinema Çalışmaları 

Kolu’nu kuran yönetmenin filmlerinde özgür insan düşüncesine önemle yer verilir. Bu 

düşünsel alt yapının hissedildiği ve yönetmenin ilk filmi olan Roma Citta Aperta’nın (Roma 

Açık Şehir) filmini çeker. 295  Akımın en belirgin özelliklerini içinde barındıran film, 

Nazi’lerin işgaline karşı farklı kültürlerden gelen direnişçi bir grubun öyküsünü anlatır. Bu 

grup içerisinde; işçi, Katolik bir papaz ve mühendis gibi toplumun her kesiminden temsiller 

vardır.  Filmde unutulmaz oyuncular Anna Magnini ve Aldo Fabrizi gibi isimlerin dışındaki 

tüm kadro amatör oyunculardan oluşmaktadır. Film dönemin imkansızlıkları gereği 

tamamıyla doğal ortamlarda çekilmiştir.296 

                                                 
292 Erkılıç, a.g.e., s.55. 
293 Film 72, sayı:21, s.4. 
294 25.Kare, Sayı:22, Ocak-Mart 1998, s.46. 
295  Erkılıç,a.g.e.,s.56. 
296 Antrakt sayı:4, Mart 1993, s.36. 
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Yeni Gerçekçilik öncesi İtalyan sinemasında yer alan; Kurmaca bir senaryo,stüdyo 

çekimleri ve yıldız oyuncu olgusuna hiç gerek kalmadan yaşamın içinde olan ‘Roma Açık 

Şehir’ filmi, akımın öncü yapıtıdır.. Rossellini, sözden çok görüntüye önem vermiş bunu 

filminde de göstermiştir. Rosselini bu film öncesi birçok belgesel yapmış ve senaryo 

yazmıştır. Bu çalışmalarının ardından sinemaya geçişinde savaş sonrası kargaşanın hüküm 

sürdüğü ülkede nesnel bir tanık olarak kullandığı kamerasıyla; çöküntüyü, acı ve yoksunluğu 

görüntülemiştir.297 Bu zengin içeriğin bulunduğu Roma Açık Şehir, devrimci öğeleri de içinde 

barındırır. Film bu yönüyle de başarılı bir yapıt olarak karşımıza çıkar.298 Yönetmenin filmde 

uygulamış olduğu öyküleyici yön bu filmi diğer Yeni Gerçekçi filmlerden önemli ölçüde 

ayırır.299  Bu öyküleme içinde ayrıca önemli bir yer tutan ve İtalya’nın gelecek için umutlarını 

sembolize eden bebek ve çocuk olgularına da rastlarız.300 

Roberto Rossellini’nin direniş hareketi üzerine çektiği ikinci filmi Paisa (Hemşeri, 

1946)’dır.  Rossellini bu filmle İtalya’nın değişik bölgelerinde savaş yüzünden meydana gelen 

yıkımı somut bir biçimde gösterir. Yönetmen bu filmiyle Yeni Gerçekçilik akımının 

özelliklerini daha iyi kullanmıştır.301  Andre Bazin tarafından övgü bulan bu film yeni 

gerçekçi akımın özelliklerinin yanında İtalyan Kısa Öykü geleneğine de uygunluk taşır.302 

Paisa filmi olumlu eleştiriler almasına karşı Roma Açık Şehir filminin başarısını 

yakalayamamıştır.303 

Paisa’nın ardından gelen Almanya’nın Sıfır Yılı (Germania Anno Zero, 1947) adlı 

filmde Rossellini, savaş sonrası Berlin’in yıkıntıları arasında on iki yaşındaki Edmund adlı bir 

çocuğun hikayesini anlatır. Rossellini, bu filde görüntünün gücünü ispatlama imkanı bulmuş 

ve çok büyük bir başarıya imza atmıştır.304 Bu bağlamda yönetmenin çekmiş olduğu; Roma 

Açık Şehir, Paisa (Hemşeri) ve Almanya Sıfır Yılı Rossellini’nin savaş üçlemesi olarak 

adlandırılır.305 

                                                 
297 Antrakt, sayı:1, Ağustos 1992, ss.51-52. 
298 Atilla Dorsay, 100 Yılın 100 Filmi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999,  s.117. 
299 Biryıldız, a.g.e,, s.80. 
300 Antrakt sayı:4 , Nisan 1993 
301 Bağdatlı, a.g.e., s.36. 
302 25.Kare, Sayı:22 Ocak-Mart 1998, s.51. 
303 Penelope Houston, Çağdaş Sinema, KLO yay. s.17. 
304  Niş-Eryılmaz, a.g.e., s.152. 
305 Biryıldız, a.g.e., s.82. 
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         1.6.4.3.Vittorio de Sica - Bisiklet Hırsızları (Ladri di Bicciclette) 

Vittorio de Sica, sinemaya oyuncu olarak başlamış bununla birlikte de yönetmenliğini 

yaptığı birçok filmiyle de sinema tarihine geçmiştir.306 Vittorio de Sica Yeni Gerçekçi akımın 

merkezinde olan üç film çevirmiştir. ‘Sciuscia’ (Boyacı/ Kaldırım Çocukları, 1946), Ladri di 

Biciclette (Bisiklet Hırsızları,1948) Umberto D (1952). Bu üç film incelendiğinde yapıtların; 

etki olarak radikal analiz ya da devrimsel çalışmalardan ziyade, tam anlamıyla hümanist ve 

reformist özellikler taşıdığını görülür. De Sica’ya göre, olağan hayatın masum portresi, 

izleyicilerin dünya görüşlerini değiştirme ve onu daha nasıl iyiye değiştirebilmeyi 

anlamalarında esinlenmeleri için yeterince güçlü olmalıdır. Cesare Zavattani ile beraber 

yazdığı öykülemeleri dramatik olarak savaş sonrası İtalya’nın umutsuz hayatını daha iyi bir 

yaşam potansiyeliyle karşılaştırmaktadır. 307 

1948 yapımı olan Ladri di Biciclette/Bisiklet Hırsızları konusunu Luigi Bartolini’nin 

romanından uyarlanan film yoksul bir işçinin yaşamını konu alır. Filme konu olan olay işini 

kaybeden bir işçinin zor durumundan kurtularak yeni bir iş bulmak için bisiklet çalmaya karar 

vermesiyle başlar. Bu süreçte gelişen olayları görüntüleyen yönetmen işçinin bu suçu 

işlemesinin ardında yatan toplumsal sorunları ve düzen bozukluklarını sorgulama yoluna 

gider.308 Film bu anlamda De Sica ve Zavattini’nin kişisel yeteneklerini ortaya koyarken bir 

yandan da saf olarak adlandırılabilecek bir sinemanın önemini ortaya koyar.309 

Yönetmenin diğer bir filmi olan 1952 yılında çektiği Umberto D’de olağan bir insan 

olan ve daha uzun süre yaşamaya dayanamayıp çeşitli kereler intihara teşebbüs eden emekli 

bir memurun hikayesini konu alır. Bu film, De Sica ve Zavattini’ye sert eleştiriler gelmesine 

neden olmuştur. Bu eleştirilere neden olarak ise; İtalyan toplumunu çok negatif olarak 

tanıtmak gösterilmiştir.310 Vittorio de Sica’nın Umberto D’ filmi Yeni Gerçekçiliğin sonu 

olarak kabul edilir. Fakat daha sonraki birçok yönetmende bu akımın izlerini görmek mümkün 

olmaktadır.  

                                                 
306 Antrakt Festival Günlüğü, sayı:16 
307 Biryıldız, a.g.e. , s.83. 
308 Erkılıç, a.g.e.,s.48. 
309 Bazın, a.g.e,, s.182. 
310 Biryıldız, a.g.e.,, s.86. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

              2. 1960 DÖNEMİ TÜRK SİNEMASI VE TOPLUMSAL   

                      GERÇEKÇİ ÇALIŞMALAR 

 

Çalışmamızda, Türk Sinemasının 1960-1965 yılları arasında kalan ve 1960 darbesiyle 

oluşan ortamın gerçekçi sinemanın ortaya çıkışındaki rolüne değinilmesi ana amaç olarak 

belirlenmiştir. Bu toplumsal ortamda ortaya çıkan Toplumsal Gerçekçilik akımı devrimci bir 

nitelikten ziyade eleştirel bir bakış tarzıyla kendini ifade ortamı bulmuştur. Bu bağlamda sanat 

toplumsal faydacılık gözetilerek eserler ortaya koyar. Bu bağlamda çalışmamızda ilk olarak 

Türk sineması ve toplumsal gerçekçilik arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalışacağız. Bu 

incelemede devrimci bir içerikten ziyade Lukacs’ın hümanist gerçekçi anlayışından yola 

çıkılacaktır. Bu bölümde; Toplumsal Gerçekçiliğin Türk Sinemasında nasıl yansıma bulduğu 

irdelenirken 1960 darbesi sonucu oluşan siyasi ve sosyal durum da ele alınacaktır.  Bu 

bağlamda darbe öncesi Türk Sineması’na da değinilerek Toplumsal Gerçekçilik akımının 

belirgin özelliklerini taşıyan film ve yönetmenler üzerinde durulacaktır.  

 

             2.1. 1960’larda Sosyal ve Siyasal Ortam 
 

1950’li yıllar, Türkiye’de Demokrat Parti’nin tek başına iktidar olduğu ve özellikle dış 

politikadaki Amerika’ya yakınlaşma politikası ile ülkede Batı’ya bağımlı bir kapitalistleşme 

sürecinin başladığı dönemi oluşturmaktadır. 

 

Türkiye’de çok belirgin olarak 1950’li ve 1960’lı yıllarda iç göç olayı kendini 

hissettirmiştir. Türkiye’de tarımın modern üretim sürecindeki yerini alması, geleneksel olarak 

devam eden toprak sahipliği rejiminin değişim göstermesi, toprakların belli ellerde toplanması 

sonucu oluşan işsizlik, ulaşım alanında yaşanan gelişmeler ve eğitimin kırsalda yetersiz oluşu 

bu anlamda kırsal alanda yaşayan nüfusu kentlere çekmiştir. Bu göçle birlikte oluşan kent 

kültürü Türkiye’de gerekli olan gelişimi gösterememiştir ve farklı yerlerden büyük kentlere 

gelen insanlarda geleneksel kültürün etkileri hakim konumda olmuştur. Bununla birlikte 
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teknolojinin gelişmesi ve bu unsurun ithal edildiği batı toplumlarının kültürel yapısı da 

Türkiye’de tam olarak anlaşılmadan bu eksikliğin olmasına neden olmuştur.311  

 

Bu dönem içerisinde(1950-60) Demokrat Parti tarafından yapılan çalışmalar sonucu 

özellikle taşrada yaşayan insanların gündelik yaşam ve kültürel durumlarında değişiklikler 

meydana gelmiştir. 1950’lerde yoların gelişmesi ile kapalı bir ekonomiye sahip olan köyler 

böylece kentlere bağlanmıştır. Bu durum da yalnızca kendisi için üreten köylünün, artık pazar 

için üretmesi anlamına geliyordu. Pazar için yapılan bu üretim, aynı zamanda toplumu daha 

fazla pazardan hizmet almaya itmiştir. Bu durum ise beraberinde ücretli iş gücü olayını ortaya 

çıkartıyordu. Bu iş gücü ise köylerden kasabalara ya da büyük kentlere göç ederek çeşitli 

mahalleler oluşturmuştur. Tüketim alışkanlıklarının değişimi ise bireyin dünyaya bakış 

açısında farklılıklara yol açmıştı. Köylerden kentlere doğru yaşanan bu göç olgusunda, eğitim 

imkanlarının fazla oluşunun da etkisi olmuştur. Eğitim için kentlere gelen ailelerin çocukları 

geleneksellik ve modernlik arasında bir köprü oluştururken siyasilerin köylere karşı olan 

uygulamalarının oluşmasında önemli bir paya sahiptir.312  

 

Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin artmasını hedefleyen çok partili döneme 

geçişte iktidara gelen Demokrat Parti beklentilerin çok uzağında kalmıştır. Bu anlamda ortaya 

çıkan durum; kültür, sanat ve basın alanında art arda çeşitli kısıtlamalar ortaya koymuştur.313,  

 

Politik olayların yoğunluk kazanmış olduğu ve kısa bir süreci oluşturan 1960-1965 

dönemi önemli gelişmeleri içinde barındırmıştır. Bu süreç içerisinde meydana gelen 

gelişmelere bakıldığında ekonomik, siyasal ve toplumsal ortam devrim ve karşı devrim 

mücadelelerine sahne olmuştur.314  

 

Özgürlük söylemleriyle yola çıkan Demokrat Parti süreç içerisini kapsayan 1950-1960 

yıllarındaki uygulamalarıyla Türk Devrim Tarihi’nden çok daha farklı noktalara gelmiştir. Bu 

dönem içerisinde Demokrat Partinin; ekonomik alanda yanlış uygulamaları, ülkenin dışa 

bağımlı bir duruma gelmesi, yasalarda özgürlükleri kısıtlayan uygulamalara gidilmesi ve 

sonuç olarak sıkıyönetime başvurmaları olayları farklı noktalara taşımıştır. Bu durumla 

birlikte Ordu 27 Mayıs 1960 tarihinde ulusun geleceği için yönetime el koymuştur. Yönetime 
                                                 
311 Erol Kaya, Kentleşme ve Kentlileşme, İlke Yay., 2.Basım, İstanbul, 2004, ss.112-116. 
312 M.Naci Bostancı, Cumhuriyetimiz, Vadi Yay., 1.Basım, Şubat 2002, s.89. 
313 Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, Cilt:2, Bilgi Yay., 6.Basım, Ankara, s.387.   
314 Talat Turhan, 27 Mayıs 1960’tan 28 Şubat 1997’ye, Sorun Yay., 2.Baskı, İstanbul, Temmuz 2001, s.105. 
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ordu adına Milli Birlik Komitesi getirilerek geçici hükümet oluşturulmuştur. Bu hükümetin 

başına da Cemal Gürsel getirilmiştir.315  

 

27 Mayıs’la ortaya çıkan ihtilal eğilimini genç subaylar temsil etmiş, fakat bu subaylar 

ortaya çıkan ortamdan istedikleri verimi alamamışlardır. Bu genç subaylar hedeflerini tam 

olarak her yönüyle bir Atatürkçü düzen getirmek şeklinde belirtiyorlardı. Buna giden yolun 

ise ihtilalin sosyal içeriği ile tüm yönleriyle uygulanmasından geçtiğine inanıyorlardı.316  

 

13 Aralık 1960 tarihine gelindiğinde Demokrat Parti dışında toplumun tüm kesimleri 

ve siyasal partilerin temsilcilerinden oluşan meclisle Anayasa taslağının görüşmeleri 

yapılmıştır. Fakat bu aşamaya gelinmeden önce Milli Birlik Komitesi’ni oluşturan 38 kişilik 

gruptan 14 üyeyle ilgili anlaşmazlık çıkmış ve bu grup yurtdışı görevlere verilmiştir. Bu 

olayın ardından Kurucu Meclis Anayasa ile ilgili çalışmalara devam etmiş ve 9 Temmuz 1961 

yılında Anayasa halkoyuna sunularak kabul edilmiştir.317  

 

Yeni Anayasa birçok değişikliği beraberinde getiriyordu. Bu değişimler arasında; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla üçlü bir meclis sistemi oluşturulması bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanının tarafsız bir konumda olup yedi yılda bir seçilmesi kararı alınmıştır. Yargı 

bağımsızlığının sağlanması için yeni yasalar ve bununla birlikte Anayasada çıkabilecek 

anlaşmazlıklarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Ayrıca ekonomi 

politikalarının iyi bir şekilde yürütülmesi amacıyla planlamalar yapılması öngörülmüştür.318  

 

1961 Anayasası’nın ardından kurulan partiler ve ardından gelen sivilleşme süreci de 

birçok önemli olayı beraberinde getirdi. 27 Mayıs sonrası yapılan ilk seçimlerde Demokrat 

Parti’nin mirasçısı olarak kabul edilen Adalet Partisi önemli bir oranda milletvekilliği 

almıştır. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime tekrar el koymalarına neden 

olmuştur. Daha sonra İsmet İnönü’nün araya girmesi ve 10 Kasım 1961’de CHP ve AP’nin 

koalisyonu ile askeri darbenin önü kapatılmıştır. Ayrıca Cemal Gürsel de dönem içerisinde 

Cumhurbaşkanı olmuştur. CHP ve AP arasında Türk siyasi tarihinde ilk kez yapılan koalisyon 

hükümetinin ömrü de uzun olmamış ve iki parti arasındaki olumsuzluklar hat safhaya 

ulaşmıştır. Bu durum ise 21-22 Şubat 1962 gecesi Harp okulundan subayların hükümete 
                                                 
315 Kili, a.g.e., s.199. 
316 Turhan, a.g.e., s.118 
317 Kili, a.g.e., s.199. 
318 Enver Ziya Koral, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1981, s.231. 
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isyanıyla sonuçlanmıştır. Ama bu durum yine İsmet İnönü’nün başarılı politikasıyla 

atlatılmıştır. İnönü, bu durum sonucunda bu koalisyonun uzayamayacağına karar vererek 

istifa eder. Ordunun bu durum üzerine harekete geçmesi sonucu CHP-YTP-CKMP ve 

bağımsızlardan oluşan bir koalisyon kurulur ama bu da başarısızlıkla sonuçlanır.319  

 

Bu partilerin yanında 1961 yılında dönemin sosyalist çizgisini keskin bir şekilde çizen 

TİP (Türkiye İşçi Partisi) kurulmuştur. Parti, 1961 yılında kurulmasına rağmen, ülke 

çapındaki hareketlenmesine 1963 yılında başlayacak ve alternatif çözüm arayan binlerce 

insanı aynı noktada birleştirecekti. TİP, 1965 seçimlerine gelindiğinde ise 15 milletvekili 

çıkararak önemli bir başarı kazanmıştır. Bu anlamda bakıldığında 1960-71’li yıllar sosyalist 

hareketin en aktif ve başarılı olduğu dönemler içerisinde yer almaktadır.320   

 

1962 yılında kurulan ve sağın ağırlıkta olduğu koalisyon hükümeti, seçmene iyi 

görünmek adına DP’lilere kısmi af çıkartır. Bu durum orduda hareketlenmelere yol açar. Bu 

durum karşısında 21 Mayıs 1963’te askerler bir kez daha harekete geçer. İsmet İnönü, 

yönetime sadık olan orduyla ayaklananları yakalar. 25 Aralık 1963 yılına gelindiğinde bir 

azınlık olan CHP tek başına iktidara geçer. CHP’nin iktidara geçişi ise Kıbrıs Rumlarıyla 

yaşanan sorun sonucu olmuştur. Rumlar 1963 Aralık ayından itibaren Kıbrıslı Türklere karşı 

saldırıya geçmişlerdir. CHP bu dönemde dış politika ağırlıklı olarak çalışmıştır. 1961-65 

süreci içerisindeki koalisyonlarda çıkan pürüzlerde, İsmet İnönü’nün uzlaşmacı yaklaşımı ile 

Devrimden ve CHP’den yana olan ordunun yeni bir darbe girişiminde bulunması 

engellenmiştir.  10 Ekim 1965 yılına gelindiğinde ise yeni seçimler yapılmış ve bu seçimde 

Adalet Partisi iktidara geçmiştir.321   

 

 

   

 

 

 

 

                                                 
319 Cem Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu:1945-71”, Geçiş Sürecinde Türkiye, Derleyen:İrvin Cemil   
      Schink, Ertuğrul Ahmet Tonak, 3.Baskı, Belge Uluslar arası Yay., İstanbul, 1998, ss.140-141. 
320 Hasan Yalçın, 68’in Sırrı, Kaynak Yay., 1.Basım, İstanbul, Şubat 2005, ss.35-39. 
321 Eroğul, a.g.m., ss.144-145. 
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            2.2. Türk Sineması Ve Toplumsal Gerçekçilik 
 

Türk toplumsal gerçekçiliğinin ortaya çıkışı Adnan Menderes döneminin 27 Mayıs 

devrimiyle sona erdirilmesiyle başladığı ifade edilebilir. Ayrıca ilerici bir hareket olarak 

niteleyeceğimiz 1961 Anayasası da toplumsal gerçekçiliğin ortaya çıkışında önemli bir yere 

sahiptir.  

 

27 Mayıs harekatı ve ardından gelen 1961 anayasasıyla siyasi bir canlılık kendini 

gösterirken bunun yansıması da sinemada kendini hissettirdi. Bu yapının oluşmasında ise 

özellikle kent soylu tabakanın ordu merkezli koalisyonuyla olan ilişkisi önemli bir yere 

sahiptir. Bu akımla toplumumuzun yapısını, bu yapı içerisinde bulunan insanların birbirleriyle 

olan ilişkilerini anlatmaya çalışan bir akımın ortaya çıkmasını sağladı.322 

 

Bu dönem içinde kendini önemli derecede hissettiren toplumsal gerçekçilik toplumsal 

boyutlarda ortak bir ifade bulamaz. Buna rağmen dönem içerisindeki pek çok yönetmen 

toplumsal gerçekçiliği işlemiş fakat çalışma kapsamına alınan filmlerde ortak bir bildirgenin 

etkisi görülememiştir. Buna karşın birçok gerçekçi film çekilmiş fakat 1960’ların ikinci 

yarısına gelindiğinde siyasi iktidarla birlikte değişen şartlar yönetmenleri gerçekçi filmlerden 

uzaklaşmaya başlamışlardır. Bununla birlikte 27 Mayıs harekatının getirdiği olumlu ortam 

sinemadaki toplumsal konulara yönelimi sağlarken 1960’lı yılların sonuna gelindiğinde ise bu 

durumun sinemadaki etkisini iyice yitirmiş olduğunu görürüz..  

 

Türkiye’nin 1960-1970’li yıllar arasında geçirmiş olduğu değişmeler yeni bir kültürün 

ve bununla birlikte yeni değerlerin oluşmasında önemli olmuştur. Dönem içerisinde kendisini 

önemli ölçüde hissettiren sanayileşme beraberinde de büyük kentlere göçü ve bunu sonucunda 

da gecekondu olgusunu ortaya koyuyordu. Bununla birlikte ortaya çıkan diğer bir durum ise 

işçi sınıfıydı. İşçi sınıfı beraberinde kanunların kendilerine tanıdığı sendikalaşma ve grev 

hakkı gibi unsurların içinde bulunarak yeni bir değişimin öncüsü oluyordu. Toplumsal yapıda 

meydana gelen bu değişimler; roman, film, dergi ve gazeteyle birlikte birçok alanda ifade 

buluyordu.323 

 

                                                 
322 Halit Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yay. İstanbul, 1971, s.24. 
323 Kaplan, a.g.e., s.87. 
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Dönem içerisinde gerçekçi yönetmenler ve sinema eleştirmenleri arasında da çeşitli 

çatışmalar olmuştur. Sinema eleştirmeni Nijat Özön bu çatışmalar çerçevesinde, toplumsal 

gerçekçiliğin küçük çapta bir hareket olduğunu ifade eder.324  

 

Türkiye’de toplumsal gerçekçiliğin gelişim gösterdiği 1960’lı yılların başında genç 

yönetmenler ulusal bir sinema dili oluştururken aynı zamanda Batı sinemasının estetik 

kaygılarını da taşıyorlar ve bu alanda önemli atılımlar yapıyorlardı. 1960 darbesi sonrası 

sinemasal anlamda Türkiye’de gerçek bir gelişim sağlanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda 

birçok sinema dergisi yayın hayatına geçti. Bunlar arasında; Yeni Sinema, Sine Film, Si-Sa, 

ve Sinema 65 gibi birçok dergi yer alır. Yine bu dönem içerisinde Türk Sineması uluslar arası 

festivallerde boy göstermeye başlar. 

  

 Nijat Özön, 1960 ihtilali öncesi başlayıp 70’li yıllara kadar uzanan dönemi 

Sinemacılar Dönemi olarak adlandırırken, Metin Erksan bu döneme Özön’e karşı olarak 

tarihsel dönemlendirme yapar. Erksan; 1960-1971 dönemini, 27 Mayıs 1960 Devrimi ile 

adlandırır. Erksan Türk Sineması’ndaki tarihsel dönemlere ayırmaya ise; 1895-1923 

sinemanın doğuşu olarak belirlediği tarihler arasında başlar.325  

 

 Toplumsal Gerçekçilik var olan gerçekliği devrimci bir bakışla yansıtmak ayrıca  

özgün ve  modern bir sinema dili ortaya koymayı amaç edinir. Toplumsal gerçekçilik 

Türkiye’nin, modernleşme evresinde girdiği bunalımın farkına varması ve bu bağlamda 

hayallerden sıyrılarak gerçekle yüz yüze gelmesini sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda 

çekilen filmlerde anlatım daha sade, dramatik yapı daha durgun ve konular toplumsal hayatla 

iç içe olan unsurlardan seçilmiştir. Özellikle, hakları hiçe sayılarak ezilen işçi emekçi 

kitlelerin meseleleri gerekli yansımayı gerçekçi bir yaklaşımla bulmalıdır.326  

 

 Türkiye’de 60’lı yıllar boyunca kendini hissettiren Toplumsal Gerçekçilik dönemin bir 

ihtiyacı olarak karşımıza çıkar. Toplumda yaşanılan sanayileşme, kentleşme, sermaye 

dolaşımı, tüketim politikası, işçi ve burjuva sınıfları arasındaki çizginin belirgin kazanması ve 

bu anlamda ortaya çıkan bunalım ortamı bu akımın kendini olanca gücüyle hissettirmesini 

sağlamıştır.   

                                                 
324 Nijat Özön, Karagözden Sinemaya, Cilt:1, Kitle Yay. Ankara, 1995, s.217. 
325 Metin Erksan, ‘Sinema Yüz Yaşında’, Cumhuriyet Gazetesi, 30 Nisan 1995 
326 Mesut Uçakan, Türk Sinemasında İdeoloji, Düşünce Yay., İstanbul, 1977 
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 1960 yıllarda sinemada olduğu gibi edebiyat alanında da egemen ideoloji önemli bir 

yere sahipti. Dönem içerisinde Kemalizm ve Kurtuluş Savaşı’nın ortaya koyduğu durum solcu 

söylemin özellikle kültürel anlamında farklılaşmasının önüne geçer. Böylelikle resmi 

ideolojiden uzaklaşılmamış olur. Bu anlamda Atatürkçülük uluslaşmaya çok büyük önem 

vermiş bu anlamda da ulusal söylem büyük ölçüde sınıfsal söylemin önüne geçmiştir.327 

 

 Toplumsal gerçekçi olarak adlandırılacak ve bu türün ilk örneğini oluşturacak film, 

Metin Erksan’ın 27 Mayıs değişimini haber veren nesnel toplumsal incelemesi 1960 yapımı 

Gecelerin Ötesi filmidir. Bu süreç içerisinde çekilen toplumsal gerçekçi filmleri 

merkezdekiler ve merkezin dışında olanlar diye adlandırmak mümkün.328  

 

 1960’lı yıllarda gelişmeye başlayan toplumsal gerçekçi filmlerin birkaçını şöyle 

sıralayabiliriz; Metin Erksan’ın yönettiği: Gecelerin Ötesi (1960), Acı Hayat (1963), Susuz 

Yaz (1964) ve Yılanların Öcü (1962), Halit Refiğ’in 1961 yapımı Yasak Aşk,  Şehirdeki Aşk 

(1963), Gurbet Kuşları (1964) ve Haremde Dört Kadın (1965), Ertem Göreç’in Karanlıkta 

Uyananlar (1965) ve Duygu Sağıroğlu’nun yönettiği Bitmeyen Yol (1965). Bu filmler büyük 

bir değişim yaşayan toplumu en iyi şekilde yansıtan filmlerdir. Bu filmler toplumsal 

gerçekçiliği tüm boyutları ve çarpıcı yaklaşımlarıyla ortaya koymuştur.329  

 

 Bu yönetmenlerle birlikte Ömer Lütfü Akad'ın da 60'larda çektiği; Tanrının Bağışı 

Orman (1964), Üç Tekerlekli Bisiklet (1962-65), Hudutların Kanunu (1966), Ana (1967) ve 

Vesikalı Yarim (1968) gibi filmleri ve incelememiz dışında kalsa da gerçekçi öğeler taşır. 

Bununla birlikte yönetmenin 1970'lerde gerçekleştirdiği "Göç Üçlemesi" olarak bilinen Gelin 

(1973), Düğün (1974), Diyet (1974) filmleri de kuşkusuz "toplumcu gerçekçi" filmler olarak 

nitelendirebileceğimiz önemli yapıtlardır.  

 

 Türk Sineması Toplumsal Gerçekçilikle geç tanışmıştır. 1960’lı yıllarda ortaya çıkarak 

etkisini önemli ölçüde hissettiren gerçekçilik akımı Türkiye’de ortaya çıkışının öncesindeki 

birçok düşünceyi de temsil etmiştir.  27 Mayıs öncesi yönetimin izlediği politika düşünsel 

                                                 
327 Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, Akyüz Kitapevi, İstanbul 2000, ss.26-27. 
328 Aslı Daldal, 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik, Homer Kitapevi, 1.Basım,   
     İstanbul, 2005, s.60. 
329 Adnan Ufuk-Mümtaz Osman, “Türkiye’de Devrimci Sinema Tartışmaları 1”, Görüntü, Ocak 1996, sayı:4,  
     s.10. 
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anlamda birçok söylemin ortaya çıkışına sansürle engel olmuştur. Toplumsal Gerçekçilik 27 

Mayıs’ın getirdiği yeniliklerle bu düşüncelerin ifade bulmasını sağlamıştır.  

 

 Toplumsal Gerçekçiliğin bir akım olarak ortaya çıkışı ve sinemasal anlayışı ortaya 

koyan şu temel özelliklerden bahsedebiliriz: Toplumsal Gerçekçilik ve sinemanın gelişim 

sürecinde Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde ortaya çıkan gerçekçilikle yakın ilişki 

içerisindedir. 1960’lı yılların ortasında karşıt düşüncelere sahip olan yönetmenler ve 

eleştirmenler tüm bunlara rağmen gerçekçi bir sinemanın nasıl doğması gerektiğiyle ilgili 

çalışmalarda ortak hareket ettiler. Bu ortak harekette Halit Refiğ’in başını çektiği ‘kaliteye 

prim toplantıları’nın etkili olduğu Refiğ’in ‘Ulusal Sinema Kavgası’ adlı kitabında yer bulur. 

Sosyal ve politik gelişmeler doğrultusunda gelişim sağlayan akım yalnızca Türkiye değil aynı 

şekilde yurtdışı için de aynı serüveni yaşayarak gelişimini sürdürmüştür. Akımla ilgili film 

çeken yönetmenler sağlam değişmeyen toplumsal düşüncelere sahiplerdi. Bu sağlam 

düşünceler yönetmenlerin önemli filmlere imza atmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda çekilen 

filmler herkesime seslenerek halkın bilincini arttırmaya çalışırlar. Toplumsal gerçekçi filmler 

toplumda olan sıradan insanların yaşamına eğilir ve bu insanın yaşamını beyaz perdeye taşır. 

Böylelikle gerçekçi yaşam izleyiciyle buluşma imkanını yakalar. Bu filmlerde özellikle 

antikapitalist ve burjuva karşıtı bir tavır ortaya konur. Gerçekçi filmlerde yeni çekim 

örneklerine de rastlanır. Bu anlamda kamerayı farklı açılarda, alan derinliği ve dış çekimler 

gibi alternatiflerle karşılaşılır. Akım filmlerinde ele alınan kişiler toplumun içinde ve sürekli 

olarak toplumla ilişkisi olan kişilerden oluşur. Filmlerin konusu ise sürekli olarak toplumsal 

olaylar çevresinde gelişen olaylara sahne olur. 

 

  27 Mayıs öncesi uygulanan dışa bağımlılık ve popülist politikalar ülkeyi olumsuz 

etkilerken, ihtilalle birlikte daha önceden yasak kabul edilen konuları ve yaşanan sorunları 

toplumsal gerçekçilik sade bir dille ele aldı. Bu durum Türk Sinemasına yeni bir enerji getirdi. 

Bu dönem içerisinde sinemada; Devrimci Sinema, Milli Sinema ve Ulusal Sinema gibi farklı 

türler ortaya çıkmıştır.330  

 

Bu süreç içerisinde Türk Sinemasında yaşanan gelişmelere Nilgün Abisel, ‘Türk 

Sineması Üzerine Yazılar’ adlı kitabında şöyle değinir:  

 

                                                 
330 Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi 2, Metis Yay., İstanbul, Kasım 1988, ss.9-10. 
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“ Türk filmlerinde, öykü ve tipler çoğu kez gerçekdışı olmakla 

birlikte, mekanların gerçekliğinden kaynaklanan bir ‘gerçekçi’ hava 

vardır. Hem yeterli film stüdyolarının olmaması, hem de ucuzluğu 

nedeniyle çekimde gerçek mekanların yeğlenmesi, filmlerimize bu 

özelliği kazandırıyor.”331   

 

Türk sineması toplumun tüm değişimlerini yakından takip etmiştir. Bu anlamda 

sinema toplumu etkileyen bir unsur olarak da kendini hissettirir.332 27 Mayıs ihtilalinin ortaya 

çıkışı 1960’lı yıllarda sol düşüncenin özgürlüğü olur. Fakat bu özgürlük Türkiye’de solun tam 

olarak etkinleşmesine katkısı az olur. 27 Mayıs ihtilalinin ardından ve bu süreçte özgürlük 

kazanan düşünceler Toplumcu Gerçekçilik’in önemli bir ölçüde gelişimini sağlamıştır. Ve 

sinemadaki bu önemli akım toplumun yaşadığı bu evrelerden kaynağını alarak ihtilalle birlikte 

gelişimini doruk noktasına ulaştırır.333  

 

   Dönemin siyasal ve ideolojik yapısı doğrudan Türk sinemasında kendini göstermiştir. 

Bu bağlamda sinema ideolojinin gönüllü taşıyıcısı konumunda kendini ifade eder olmuştur.334  

 

 1960 ve 65’li yıllar sinemada yeni bir yapılanmanın oluştuğu dönem olarak göze 

çarpar. Bu dönemde genç yönetmenler birçok film çeker. Bu filmlerin bir kısmı gerçekçi 

unsurları tam anlamıyla yansıtırken diğer bir kısım ise bu akımla tutarlı sayılamayacak bazı 

öğeleri de içinde barındırır. 1965 yılına gelindiğinde beş yıl boyunca kendini önemli derecede 

hissettiren Toplumsal Gerçekçilik AP’nin (Adalet Partisi) iktidarıyla giderek etkisini 

yitirmiştir.335  

 

 Bu dönem içerisinde işçi-işveren ve sendikalaşma konularını sosyalist bir bakış 

açısıyla inceleyen Karanlıkta Uyananlar filmi Ertem Göreç tarafından çekilir. Bir işçi filmi 

özelliğini de taşıyan bu filmle birlikte özellikle 1950 ve 1960 yılları arasında İstanbul ve diğer 

büyük kentlere yaşanan göç unsuru filmlerde de dönem içerisinde kendini göstermiştir. Kente 

göç eden insanın ele alındığı Gurbet Kuşları ve Bitmeyen Yol gibi filmlerde göçün birey 

üzerindeki etkileri ve göç süreci irdelenmektedir. Bu filmlerle birlikte; Fatma Bacı (1972), Bir 

                                                 
331 Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, İmge Yay., Ankara, 1994,s.113. 
332 Neşe Kaplan, Aile Sineması Yılları 1960’lar, Es Yay., İstanbul, Ocak 2004, s.88. 
333 Ufuk-Osman, a.g.m., ss.8-10. 
334 Taylan Altuğ, ‘Aydınlar ve Türk Sinemasının Sorunları’, Yedinci Sanat, sayı:10, Aralık 1973, s.55. 
335 Nezih Çoş, ‘Örgütlenme Gereği’ Ve Sinema, Hil Yay., Nisan 1987, Kitap 4, s.52. 
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Avuç Cennet (1985), Gelin (1974), Düğün (1973), Sultan (1978), Altın Şehir (1979), At 

(1983) ve Bir Avuç Cennet (1985) gibi filmler Türk Sineması’ndaki yerini bulmuştur.  

 

             Göç sürecinde toplumun büyük kentlere akışında farklılıklar yaşandığı görülmektedir. 

Bu doğrultuda bakıldığında; 1950 öncesinde kırsal nüfus fazlasından kaynaklanan göçler, 

1950-1960 arası işsizler ve tarım işçileri, 1960-1970 arası dönemde ise tarımsal uğraşılardan 

ayrılanlara dayanan bir kentleşme süreci yaşanılmıştır.336 Bu doğrultuda yıllara göre göç 

konusunu işleyen filmlerde de bazı farklıklar ortaya çıkmıştır. 

 

 1970-1980 yılları arasına bakıldığında kent olgusunun iyice kendisini hissettirdiği bu 

yıllarda iç göç olgusunu ele alan filmler gündeme gelmiştir. Bununla birlikte 1980 sonrası da 

iç göç sorununu inceleyen filmler yapılmıştır. 1960’lı yıllarda çekilen ve iç göçü konu edinen 

filmlerde kişiler; köylü ve kentli ikilemi bununla birlikte kimlik bunalımı içerisinde verilirler. 

1970 ve 1980 yıllarında çevrilen iç göç konulu filmlerde ise konut hakkını elde etmeye 

çalışan ve bu anlamda ayakta kalmak isteyen insanlar anlatılır. 1980 sonrası bu tür filmlerde 

ise tematik çeşitlilik vardır daha önceki filmlerden. Bu dönem içerisinde; Bir Avuç 

Cennet(1985), At (1983) ve Züğürt Ağa (1985) gibi filmler çekilir. 337  

 

 Türk Sineması’nda yine kendini göçle birlikte hissettiren diğer bir olgu ise işçi ve 

işveren arasındaki ilişkilerin anlatıldığı filmlerdir. Bu filmlerde 27 Mayıs sonrası ortaya çıkan 

sendikalaşma, grev ve toplu sözleşmeyle ilgili konular işlenmiştir. Bu filmler arasında Ertem 

Göreç’in Karanlıkta Uyananlar ve Lütfi Akad’ın Diyet (1974) adlı filmleri aşlıca örnek olarak 

gösterilebilir. Bu filmlerden Göreç’in 1964 yılında çektiği Karanlıkta Uyananlar filmi Türk 

Sinema tarihinde ilk kez işçilerin kendilerine tanınan kanuni hakları yani sendikalaşma ve 

grev haklarını kullanmalarını anlatan bir özellik taşır. Yine 1960’lı yıllarda çekilen; Duygu 

Sağıroğlu ‘Bitmeyen Yol’ ve Memduh Ün’ün ‘Kırık Çanaklar’ gibi o dönem içerisinde 

çekilen birçok filmde işçilerin sorunlarına değinilmiştir. Ama bu filmlerin hiçbiri Göreç’in 

‘Karanlıkta Uyananlar’ filmi gibi sosyalist bir açıdan bir devrim havası içinde keskin bir dille 

soruna yaklaşmamıştır.  

 

1960’dan 1980’li yıllar arasında çekilen Toplumsal Gerçekçi içeriğe sahip filmlerde 

göç olgusu kadar aile yapısındaki değişimler irdelenmiştir. Bu incelemede erkeğin, kadının ve 

                                                 
336 Sencer, a.g.e., s.168. 
337 Oğuz Makal, Sinemada Yedinci Adam, Ege Yay., 2.Basım, İzmir, Mart 1994, s.35. 
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çocuğun aile içinde konumlanması ele alınmıştır. Kentleşme sürecindeki ve sanayileşmedeki 

hızın aile bireyleri arasında ortaya çıkardığı durum incelenmektedir. Bu anlamda aile bireyleri 

arasında ortaya çıkan yabancılaşma ve bu doğrultuda ortaya çıkan sorunlar da kendini 

hissettirmektedir. Yine 1960’lı yıllardan başlayarak Türk Sineması’nda göç sorununun 

yanında kadının toplum içindeki konumunun değişimiyle ilgili unsurlara da filmlerde 

rastlarız. Ayrıca; kadının kendi içsel dinamikleri ve toplumda konumlandırılışı üzerine verdiği 

mücadelenin vurgusunun yapıldığı yapıtlar ortaya konmuştur. Kadın bu filmlerde toplumun 

kendine biçmiş olduğu gibi iyi bir anne ve erkeğine bağlı bir çizgi içindedir. Kadın çalışma 

hayatında yer edişi ise silik bir şekildedir.  Bu bağlamda kız çocukları için de aynı durum söz 

konusudur. Kız çocukları geleceğin ev hanımı olarak yetiştirilmektedir. Filmlerde bu 

çerçevede kadının modern toplum içindeki dinamiklerine de vurgu yapılmaktadır.338 

 

 Toplumsal Gerçekçi filmleri incelemeden önce Türk sinemasının 1950-1960’lı yılları 

arasında geçirdiği evreye kısaca değinmenin faydalı olacağını düşündük. Bu bağlamda 

değineceğimiz Yeşilçam Sineması, 60’lı yıllarda etkili olan bu akımı anlamayı daha da 

kolaylaştıracaktır.  

 

          2.3. Toplumsal Gerçekçiliğe Doğru Yeşilçam Sineması 
 

            Cumhuriyetin ilk yıllarında sinema Batılı ülkelerde meydana gelen gelişimden yeterli 

derecede yararlanamamıştır. Sinemanın bu gelişmelerden uzak kalması Türkiye’de sağlam bir 

sinemanın temellerinin atılmasını geciktirmiştir. Türkiye’de sinemanın gelişme sürecinin 

başında Muhsin Ertuğrul yer almış ama onun tiyatro kökenli egemenliği gerçek anlamda bir 

sinema dilinin oluşmasını engellemiştir. Bu dönem içerisinde ayrıca Mısır sineması da 

Türkiye’de önemli yer teşkil etmiştir.339  

 

             Muhsin Ertuğrul’un inisiyatifine bırakılan Türk Sinemasına devletin ilgisi ise sansür 

yönünde olmuş ve bu uygulamalar 1940’lı yılların sonuna kadar devam etmiştir. 1948 yılına 

gelindiğinde yerli film biletlerinden alınan vergide büyük indirime gidilmiştir. Bununla 

birlikte Türk Sinemasında 1940’lı yıllarda tiyatrocular dönemi sona ermesinin ardından 

çekilen filmlerde dönemin sosyal ve siyasal ortamı bu filmlerde kendini hissettirmiştir.340  

                                                 
338 Kaplan, a.g.e., ss.95-96 
339 Ali Subaşı, ‘Mısır Sineması’, Yedinci Sanat, Sayı:7, Eylül 1973, s.49. 
340 Süleyman Murat Dinçer, Engin Ayça, ‘Yeşilçam’a Bakış’,  Türk sineması üzerine düşünceler, Hazırlayan:,  
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             1930’lu yıllarda yurtdışında sinemacılık eğitimi alan genç yönetmenler 40’lı yıllarda 

özgün yapıtlarını ortaya koyarlar. Bu dönem tiyatrocular dönemini bitirmesi dolayısıyla Geçiş 

Dönemi olarak anılır. Bu dönemin ardından birçok yapım şirketi ortaya çıkar. Bu yapım 

şirketlerinin ürettikleri filmler ise izleyici karşısında hak ettiği yeri bulamaz. Çünkü 30’lu 

yıllar Türk Sinemasına, Mısır filmleri ve tiyatrocuların çalışmalarını vererek izleyicilerin 

seviyesini düşürür konuma getirmiştir.341  

 

              Türkiye’nin toplumsal ve sosyal yapısına bakıldığında kırsal alanda çok büyük 

değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler kendini 1950 öncesi tarım ağırlıklı toplumdan 

günümüze kadar olan süreçte sanayi toplumuna dönüşüm olarak hissettirmiştir.342 Bu 

dönemde büyük kentlere göç de büyük ölçüde artmıştır. Bu göç Yeşilçam’da oluşan kimliğin 

de belirleyicisi olmuştur.343  

                

                Türk sinema tarihinde yer eden 1950’li yıllarda çekilen filmler Yeşilçam Filmleri 

olarak adlandırılır. Bu dönemde sinemacılar tiyatronun etkisinden uzaklaşmaya çalışmış bu 

doğrultuda yabancı filmleri taklit ve bunun yanında özellikle Amerikan filmleri ve Mısır 

melodramlarından etkilenmişlerdir. Bu dönemdeki filmlerde ses, mekan ve karakterlerde 

kalıplaşmalar görülmektedir. Bu durum filmleri gerçekçi olmaktan uzaklaştırmıştır.344  

 

              Yeşilçam’ın doğuşu parti politikalarıyla iç içedir. Bu dönemde Demokrat Parti’nin 

uygulamaları film üretimini arttırarak insanları melodram türünden filmlerle kuşatma altına 

alma çabasıdır. Dönem içerisinde birçok kişi sinemaya yatırım yapar. Ama ortaya çıkan 

filmler topluma faydalı bir bakış açısı vermekten de uzaktır.345  

             

               Türk sinemasının Yeşilçam yıllarındaki en büyük özelliği yarım feodal bir yapıya 

sahip oluşudur. Bu dönem içinde sinemadan elde edilen gelirler sinemaya geri dönmek yerine 

daha çok farklı üretim alanlarında kullanılıyordu. Tüketime yönlendiren filmlerden elde 

edilen gelirler sinemanın gelişim sürecine hiçbir katkısı olmamıştır.346  

                                                                                                                                                         
     Doruk Yay., Ankara 1996, s.132. 
341 Özön, a.g.e., s.26. 
342 Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ansiklopedisi, cilt:5, İletişim Yay., İstanbul, 1983, s.1248. 
343 Dinçer, a.g.e., s.134. 
344 Nijat Özön, Türk Sinema Tarihi, Artist Reklam Ortaklığı Yay., İstanbul 1962, ss.261-262. 
345 Uçakan, a.g.e, s.20. 
346 Murathan Mungan, Türkiye Sinemasının İdeolojik ve Ekonomik Yapısı ve Yılmaz Güney Sineması,   
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                1950-1960 yılları arasında özellikle kan davasını konu alan filmler, salon 

komedileri ve bunun yanı sıra piyasa romanlarından uyarlanan birçok film çekilmiştir.347  

Genel olarak anlatımcı bir sinema anlayışına sahip olan Yeşilçam sinemasının en önemli 

unsurlarında biri de, kadın ve erkek kahramanları bir araya getirmiş olmasıdır.348  

 

                Türk sineması 1950-1960 yılları arasında sinema dilini kullanmayı öğrenmiştir. 

Geçiş dönemi olarak adlandırılan tiyatrocular döneminin ardından Türk Sineması Ömer Lütfü 

Akad’ın sinemaya gelişiyle yeni bir döneme girer. Akad’ın 1952 yılında çektiği Kanun 

Namına filmi tiyatro etkisinden tamamen uzak bir yapı ortaya koyar. Akad bu yapıtıyla 

tarihsel öneme sahip bir film çekmiştir.349 1952 ve 59 yılları arası Türk Sinemasının yeni 

hareketlenmeye başladığı ve asıl kimliğine doğru yol aldığı bir zaman dilimi olarak 

adlandırılabilir.    

  

            2.4. 1961 Anayasası Işığında Türk Sineması (1960-1965) 
 

Bu bölümde “Toplumsal Gerçekçilik”in ortaya çıkışı ve bu süreç içerisinde yer alan 

1961 Anayasası’na kısa olarak değinmenin çalışmamız için faydalı olacağını düşündük. 

1960’larla birlikte başlayan, Türk Sinemasındaki toplumsal gerçekçi yönelimin koşullarını 

aslında 1950’li yıllarda Türkiye’de uygulanan politika oluşturmuştur. Türkiye’nin politik 

olarak Batı ve Amerika ile yakınlaşması,  yeni bir kültür politikasının sonucu olarak, iktisadi 

ve sosyal hayatta önemli değişimlere yol açmış; sanayileşme, kentleşme, sermaye dolaşımı ve 

tüketim politikası; köylü, işçi ve burjuva sınıfı arasındaki sınırları belirginleştirdiği gibi; 

sınıflar arası çelişkiler, kültürel çatışma ortamını yaratmıştır.  

 

Nijat Özön’ün Görüntü Dergisi Sinema Özel Sayısı’nda dönemle ilgili değerlendirme 

yapılan bir değerlendirmede; 61 Anayasası, böyle bir sürecin sonucunda, hak ve özgürlükleri 

genişleten bir yapıda olduğu ifade edilir. Ancak ne ilginçtir ki 1960 Askeri Darbesinin 

ardından “demokratik olmayan yollarla” gelen ve daha demokratik bir Türkiye’ye olanak 

sağlayan bir anayasa olarak, sinemada toplumsal gerçekçi yönelime zemin hazırlamıştır.  

                                                                                                                                                         
     Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara Ünv. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, 1977, ss.60-61. 
347 Kurtuluş Kayalı, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması, Ayyıldız Yay., Ankara 1994, s.15. 
348 Dinçer,  a.g.e., s.138. 
349 Battal, a.g.e., s.118. 
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Türk sinemasında toplumsal sorunları inceleyen filmler; ağırlıklı olarak 1960-65 

arasında çekilmiş, her ne kadar 60’ların ikinci yarısında da toplumsal gerçekçi 

diyebileceğimiz filmler gerçekleştirilse de, 1965’deki iktidar değişikliğinin ardından, mevcut 

politik ortam ve sansür sorunu nedeniyle, sinemacılar yeni kavramlar üzerinde tartışmaya 

başlamıştır. Ulusal Sinema, Halk Sineması, Devrimci Sinema, Milli Sinema tartışmaları 

yapılmış ve kuram oluşturma çabaları ortaya konulmuştur. Hiç şüphesiz bu düşünceler 

etrafında çekilen filmlerin bir bölümü de toplumsal sorunları ortaya koyan gerçekçi filmlerdir. 

Ancak biz bu çalışmamızı 1960-65 yıllarıyla sınırlı tutarak, 61 Anayasasının olanak sağladığı 

özgürlük ortamında çekilen “toplumsal gerçekçi” filmleri inceleyerek gerçekleştireceğiz.        

 

1950 ve 1960’lı yıllar arası Türk Sineması açısından bir dönüm noktası niteliğindedir. 

Bu dönem içerisinde; örgütlenme çabaları, ortaya çıkan yapıtlar ve bu yapıtlar üzerine ortaya 

çıkan tartışmalar önemli bir yere sahiptir. ‘Altın Dönem’ ya da ‘Yol Ayrımı’ olarak bazı 

sinema tarihçileri tarafından adlandırılan dönem, sinema tarihi açısından büyük önem 

taşımaktadır.350  

  

Bu anlamda 1960’lı yıllar Türk Sineması’nın en parlak dönemlerinden biridir. Bu 

yıllarda hem sinema seyircisinde hem de sinema salonlarında belirgin bir artış gözlenmiştir.351  

1960-65 yılları arasında çekilen birçok film toplumsal gerçekçiliğe örnek olarak gösterilebilir. 

Sosyalizm’e yakın ve toplumun o zaman ki çatışmalarını açıkça ortaya koyan filmler bu 

dönem içinde kendini hissettirir.352 Fakat dönemin başlangıcından önce yani 1960’lı yılların 

başında iktidar olan Demokrat Parti yönetimi sanatçı ve düşünürleri baskı altında tutmaktaydı. 

Bu baskı 27 Mayıs’la birlikte sona ermiştir. İhtilalin ardından gelen 1961 anayasası ve yeni 

siyasi ortam toplum sorunlarını irdeleme imkanını doğurdu. Bu durumla doğru orantılı olarak 

da sinemada önemli değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler ‘Toplumsal Gerçekçi’ akımı ortaya 

çıkardı.353  Burçak Evren bir söyleşisinde, 27 Mayıs’ın birçok alanda olduğu gibi sinema 

alanında da özgürlük ortamının oluşmasını sağladığını belirtiyor.354  

 

                                                 
350 Antrakt, ‘Türk Sinemasında Yol Ayrımı’ Sayı:71,  Temmuz-Ağustos 2003, s.15. 
351 Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, İmge Yayınları, 1994, Ankara, s.98. 
352 Mesut Uçakan, Türk Sinemasında İdeoloji, Düşünce Yayınları, 1997 İstanbul, ss.27-28. 
353 Halit Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yay. İstanbul, ss.22-24. 
354 Antrakt, a.g.m. s.22. 
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Edebiyat alanında daha önce yakalanan Toplumsal Gerçekçi anlatım biraz gecikmeyle 

Türk sinemasında böylece kendini hissettirmeye başladı.355 Bu akım ilk baştan itibaren tam 

anlamıyla dönemin tüm yönetmenleri tarafından üzerinde durulmasına rağmen, akımın temel 

ilkeleri konusunda tam anlamıyla bir birliktelik sağlanamamıştır. Ayrıca akımın belli bir 

söyleminin olmayışı Toplumsal Gerçekçilik’in duruşunda çeşitli tartışmaların doğmasına 

ortam hazırlamıştır.356  

 

1960-65 yılları sinemada toplu bir yenilenmenin yaşadığı dönem olmuştur. 60’lı 

yılların başında sade bir dil arayışı seçen genç yönetmenler dönemin gerçeklerini yansıtan 

toplumsal filmler çekmişlerdir. Bu filmler 1965 yılında Adalet Partisi’nin iktidarı ele 

geçirmesiyle Toplumsal Gerçekçilik akımı önemini yitirmiştir.357  

 

1961 Anayasası’nı Ankara ve İstanbul’da iki grup halinde hazırlanır. İstanbul’da 

yapılan ön tasarıda sinema eserlerinin yapılması ve gösterilmesi izne tabi tutulmazken bu 

durum Ankara’da değişime uğrar. Bu değişim sinema filmlerinin yapımını ve gösteriminin 

izne tabi tutulmasına neden olur.358 Sinemadaki bu sansür uygulamasına ilk tepkiyi ise, 

‘Sinema, devlet ve  anayasa’ başlığı altında Ulus Gazetesi’nde yayınlanan yazısıyla Bülent 

Ecevit yapar.359  

 

1961 Anayasasıyla gelen sansürün büyük etkisi kendisini Metin Erksan’ın ‘Yılanların 

Öcü’ adlı filme gelir. Film dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından değerlendirilmiş 

ve gösteriminde bir sakınca görülmemiştir.360 Sansüre takılan filmin ve Türk Sineması’nın 

düştüğü bu durum protesto edilmek istenir fakat buna izin çıkmaz. Bunun ardından sansüre 

karşı bir bildiri hazırlanır. Bu bildiriyle sinema sanatçıları, teknisyenler ve tüm sinema 

emekçileri bu bildirinin altına imza atar.361 Bu bildirinin hazırlanışı ve yeni anayasaya aynı 

zamanda sol eğilimlerin güç kazanmasıyla dönem yönetmenleri Toplumsal Gerçekçi filmler 

çektiler. Bu yeni yönetmenleri de eleştirmenler destekledi. Ama bu destek zamanla yerine 

karşı platformlarda yer alırlar.362 1961 Anayasası’nda yer alınması istenen: ‘Kitap, broşür 

                                                 
355 Neşe Kaplan, Aile Sineması Yılları 1960’lar, Es Yay. İstanbul, Ocak 2004, s.81. 
356 Aslı Daldal, ‘Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik: Bir Tanım Denemesi’, Birikim, Ağustos 2003, s.105. 
357 Çoş, a.g.m., s.52. 
358 Metin Erksan, “Anayasa Güvencesi ve Sinema”, Ve Sinema,  Hil Yay.,kasım 1990, sayı:9, s.10. 
359 Nijat Özön, Türk Sinemasında Kronoloji 1895-1966, Şubat 1968, Bilgi Yayınevi, s.153. 
360 Birsen Altıner, “Cumhurbaşkanının İzniyle Sansürü Delen Film: Yılanların Öcü”, İ.Ü. İletişim Fakültesi   
     Dergisi, sayı:15, İstanbul Ünv. Basım ve Yayınevi, İstanbul, 2002, s.679. 
361 Agah Özgüç, Türk Sinemasında İlkler, Yılmaz Yay., Aralık 1990, s.74. 
362 Görüntü, Türk Sineması Özel Sayısı 2, İlkbahar 1996, sayı:5, s.9.  
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yayımı, sahne eserlerinin oynanması, sinema filmlerinin yapılması ve gösterilmesi izne bağlı 

tutulamaz, sansür edilemez’ içerikli madde mecliste uzun tartışmalar sonucu kabul 

edilmemiştir. Sansür olayını zorlayacak olan bu isteğin yine de 1960’lar da Türkiye’de 

istenmesi olumlu bir gelişme olarak algılanmaktadır.363 Tüm bu karşı koyuşlara rağmen Türk 

Sineması sansürden uzun bir süre kurtulamaz. 

 

1939 yılında sinemaya konulan sansür 27 Mayıs hareketinin ardından da etkinliğini 

sürdürdü. Bu tüzüğün kaldırılması için yapılan uğraşlara cevap gelmedi. Ve bu durum etkili 

bir hareketin ortaya çıkmamsıyla tüzük etkinliğini sürdürdü. Sansürün bu etkinliği sinemanın 

bir endüstri olmasına da engel oldu. Bu dönem içerisinde yaşanan hızlı nüfus artışı, göç 

olgusu, ekonomideki olumsuz gidişat halkı sinemaya yönlendirdi. Bu doğrultuda sinema 

filmlerinin üretiminde büyük artış oldu.364  

 

            2.5. Toplumsal Gerçekçiliğin Bitişi 
             

27 Mayıs’ın ardından ortaya çıkan özgürlük ortamında; “toplumsal gerçekçi”  filmler 

üreten, aşağıda yer alan bölümümüzde inceleyeceğimiz bazı yönetmenlerin önemli yapıtlarına 

yer verdik. Yönetmenlerin kısa bir zaman diliminde ifade bulan özgürlükçü fikirleri 1965 

yılına gelindiğinde çeşitli nedenlerle sekteye uğrar.   

 

Bu durum Toplumsal Gerçekçilik akımının 1965 yılından sonra etkisini yitirmesine 

neden olur. Dolayısıyla akım bu tarihten sonra belirginliğini kaybetmiştir. Sinemada 

Toplumsal Gerçekçiliğin etkisini kaybetmesini iki ana nedenle açıklamak mümkündür. Bu 

nedenlerden birincisi; Adalet Partisi’nin 1965 seçimlerini kazanması, ikinci neden ise 

sinemacılarla eleştirmelerin çatışması olarak açıklanabilir.365  

 

Sonuç olarak; 1965 seçimleri ve onun ardından gelen ortam Toplumsal Gerçekçi 

akımın sürdürülemeyeceğini ortaya koyuyordu. Bu durumla birlikte siyasal koşulların ortamı 

daha hassas duruma getirmesi ve sinema alanında yaşanan başarısızlıklar tepkiye dönüştü. Bu 

                                                 
363 Metin Erksan, “Sinema Okullarında Tez Çalışmaları”, Ve Sinema Kitap 4, Nisan 1997, s.63.  
364 Arkın Sinema Ansiklopedisi, 2.cilt, Arkın Kitapevi, 1975 İstanbul, s.468. 
365 Ucakan, a.g.e., s.36. 
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tepki gerçekçi akıma ve yabancı sinemaya karşı oldu. 10 Ekim 1965 yılında yapılan seçimler 

ise sinemacıları karamsar bir ortama ve yeni arayışlara itti.366  

 

Nijat Özön’ün 1965 tarihinde kaleme aldığı bir kitabında Toplumsal Gerçekçi 

sinemanın sona erişini şu satırlarla anlatıyor:  

 

“Bu gerçekçilik çabaları 1965 artık tek tük bireysel çıkışlarla kendini 

gösterdikten sonra tükendi. Dönüm noktası, bu kez, 10 Ekim 1965 

seçimleriydi. Seçimler bir ‘restorasyon’ döneminin başladığını açıkça 

gösterir, sinema eskisi gibi denetlemenin ‘deli gömleği’ içine 

alınırken, dört nala ilerleyen bir film enflasyonu da sinemaya kendi 

içinden öldürücü darbeyi indirdi.”367   

 

1965 seçimleri 1960 darbesi boşa çıkarırken bir yandan da toplumda yer alan ilerici 

katmaları büyük ölçüde hayal kırıklığına uğratmıştır. Adalet Partisi’nin seçimleri kazanması 

Yön Dergisi ve birçok aydın tarafından olumsuz olarak nitelenirken bu tespitler kendini doğru 

çıkaracaktır. Toplumsal gerçekçi yönetmenler de AP’nin uygulamalarından dolayısıyla 

nasibini alacaktır. AP’nin bu baskıcı politikaları film yapımcılarını olduğu kadar dağıtımcıları 

da sol karşıtı tavır almalarına sebep olur. Bununla birlikte sansür de etkisini yönetmenler 

üzerinde hissettirecektir. AP’nin sansür uygulamaları yalnızca yeni filmler için değil aynı 

zamanda seçimler öncesi çekilen filmler için de geçerlidir.368  

 

 Halit Refiğ Ulusal Sinema Kavgası kitabında AP’nin uygulamalarının ortaya çıkardığı 

sonucun toplumsal gerçekçiliğin bitişi olduğunu ifade eder:  

 

“…Sinemamız 27 Mayıs 1960’ta başlayan bir devresi böylece 10 

Ekim 1965’te son buluyordu. Üçüncü Antalya Festivali’nin ilk gecesi, 

Haremde Dört Kadın yuhalanıp, gösterilmesi yarıda kesildiği zaman 

sağcılar bir cesedin üzerinde tepiniyordu. İş işten çoktan geçmişti. 

Yılanlar’ın Öcü’nde Irazca ananın direnişi, karşı koyuşuyla başlayan 

hareket, Harem’de Dört Kadın’da tıbbiyeli jöntürk’ün, uğrunda 

                                                 
366 Arkın Sinema Ansiklopedisi, ss.469-470. 
367 Nijat Özön, Sinema: uygulayımı-sanatı-tarihi, Hil Yay., İstanbul,1985, s.366.  
368 Daldal, ag.e., ss.118-119. 
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mücadele ettiği insanlardan biri tarafından kalbine saplanan bıçakla 

sona ermişti…”369  

 

Nezih Çoş, Ve Sinema dergisinde, Toplumsal Gerçekçiliğin ortaya çıkışı ve etkisini 

yitirişiyle ilgili olarak ise şu satırlara yer verir:  

 

“1960’da ortaya çıkan yeni sinemacılar daha çok akıcı, rahat, 

düzgün bir anlatım dilinin araştırılmasıyla dikkati çekmişlerdir. Bu 

oluşum 1960 sonrasında da toplumsal gerçekçilik diye nitelenen bir 

akımın bünyesinde kimi yönetmenler ortaya çıkmış, bunlar kimi 

yönleriyle ’gerçekçi’ öğeler taşıyan, bütünüyle tutarlı sayılamayacak 

örnekler vermişler, 1965 sonrasında AP iktidarıyla birlikte ‘toplumsal 

gerçekçilik’ de akım olmaktan uzaklaşıp, tek tük örnekler verebilen 

bireysel denemeler biçimine dönüşmüş, giderek etkisini yitirmiştir.” 
370  

 

Halit Refiğ Ulusal Sinema Kavgası adlı kitabında Toplumsal Gerçekçilik akımının 

uğramış olduğu yenilginin sebebini sınıfsal farklılıklara dayandırdığı düşüncesini eserinde 

şöyle aktarıyor:   

 

“Türk sineması 1960-65 arasındaki 5 yıllık macerası da aslında 

sosyoloji araştırıcıları için çok ilgi çekici ip uçları vermektedir. 

Gerçek burjuvazinin en belirli vasıflarından biri milliyetçi 

karakteridir. Türkiye’de burjuva davranışı gösterme gayretinde 

şehirlerde birikmiş, batı etkisindeki küçük zümre, sinemada burjuva 

sanatı yapmaya çalışan kendi vatandaşları yerine, batının gerçek 

burjuva sanatlarını tercih etmiş, sinema alanında bile komprador 

tabiatını göstermeden duramamıştır. 1960-65 arasında sinemamızdaki 

27 Mayıs usulü toplumsal gerçekçi akımın sonunda uğradığı 

başarısızlığın sınıfsal nedeni budur…”371  

 

                                                 
369 Refiğ, a.g.e.,, s.35. 
370 Çoş, a.g.m., s.52. 
371 Refiğ, a.g.e., s.53. 
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Adalet Partisi’nin seçimleri kazanması ve bu süreçte ortaya çıkan ortamda genç 

yönetmenler sinemada gerçekçilik izlerini taşıyan birkaç filmin ardından piyasa koşullarına 

yenilerek piyasanın ihtiyacı olan filmler çekmişlerdir. Bu durum yönetmenlerin piyasada 

tutunmalarını sağlamıştır.372  

  

1965 yılında yapılan seçimler ve bu seçimlerde Adalet Partisi’nin iktidara gelişi ülke 

aydınlarını devlet ve halkın birbirlerine yaklaşımları konusunda yeni düşüncelere yöneltti. Bu 

düşünceler arasında Kemal Tahir’in ‘Yorgun Savaşçı’ adlı kitabındaki izlenimleri önemli bir 

yere sahiptir. Tahir bu anlamda ilk olarak Asya toplumların devlet yapısını ‘Devlet Ana’da 

daha fazla geliştirme imkanı buldu.373  

 

Kemal Tahir bu anlamda Asya Tipi Üretim Tarzı’nı (ATÜT) savunmuştur. Kemal 

Tahir ve onun düşüncesinde olan yönetmenler bu düşünce tarzını sinemayla 

ilişkilendirmişlerdir. ATÜT; Hindistan’da kolektif mülkiyet biçimleri ile Germen ve Roma’da 

bulunan bazı özel mülkiyet biçimleri örnek alınarak Marx tarafından ortaya konulmuştur. Bu 

düşüncede özel mülkiyetin olmadığı ve toprakların devlet tarafından sahiplenilmesi ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan sınıfsız bir toplum bilinci vardır. Ulusal Sinemacılar ATÜT 

düşüncesinden etkilenmişlerdir.374  

  

Nijat Özön bu konuyla ilgili olarak şunları aktarıyor:  

 

“…Marx’ın Türk aydınları arasında tartışma konusu olan Asya Tipi 

Üretim Tarzı görüşüne can kurtaran simidi gibi sarılındı… ATÜT 

sinema yaratmaktan, ‘halk sineması’ kurmaktan söz edildi. Az sonra 

da bu tutum, gözü kapalı bir Osmanlı düşmanlığı denli anlamsız olan 

gözü kapalı olan bir Osmanlı hayranlığına dönüştü. Bu bilim dışı 

davranışın, ATÜT’le ilgili araştırma yapanlarca eleştirilmesi üzerine, 

‘ATÜT ve halk sineması kavramları bu kez yerini daha yuvarlak bir 

‘ulusal sinema’ kavgasına bıraktı.” 375   

 

                                                 
372 Çoş, a.g.m., s.52. 
373 Refiğ, a.g.e., s.157. 
374 Tül Akbal Süalp, ‘Türk Sinemasında Yol Ayrımı’, Antrakt, Temmuz-Ağustos 2003, s.11. 
375 Özön, a.g.e., ss.371-372 
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Yeni yönetimle birlikte Toplumsal Gerçekçi yönetmenler, değişen siyasal atmosfere 

uyum sağlama adına ‘Ulusal Sinema’ ve ‘Halk Sineması’ kavramlarını ortaya atarlar. Bu 

kavramların öncülüğünü de Halit Refiğ yapar. Halk Sineması’nda halkın istekleri 

doğrultusunda film yapılır ve onların istekleri filmi yönlendirir. Yani film temelini halktan 

alır. Bunun nedeni 1958-60 yıllarından sonra ortaya çıkan bono sistemi ve bu sistemin 

işleyişinde filmlerin yapılıp kendi masraflarını karşılaması vardı. Bunun için de halkın sevdiği 

hikayeler, star oyuncular, popüler olan müzikler bu dönemde kendini belirgin olarak 

hissettirdi. Bu anlamda Halk Sineması’nı da Yeşilçam kalıplarından ayrı tutmak 

gerekmektedir. Ulusal Sinema kavramı ise 1966 sonrası bilinçli bir şekilde ortaya atılan bir 

kavramadır. Bu anlamda bakıldığında Ulusal Sinema; Halk Sineması ve Batı Sinemasına karşı 

kurulmuştur. Ulusal Sinema ne halktan ne de devletten destek almamaktadır.376  AP’nin 

sinema sektörüne yönelik politikaları Refiğ, Erksan, Sağıroğlu gibi yönetmenleri Asya Tipi 

Üterim Tarzı (ATÜT) gibi güç alabileceklerini umdukları ‘Ulusal Sinema’ düşüncesine 

yönlendirdi.377 Bu bağlamda özellikle Halit Refiğ Ulusal Sinema çizgilerini taşıyan yani 

Marksist bakış açısından arındırılarak yerel unsurların sinemada kullanılmasını gerektiğini 

savunmuştur. Bu düşünceye en iyi örnek de göç sorunun işlendiği Gurbet Kuşları olarak 

gösterilebilir. 

 

Ulusal Sinema kavramı dönemin diğer yönetmenleri tarafından da benimsenir. Bu 

yönetmenlere yol gösteren kişi ise Kemal Tahir olur.378  Bu anlamda Toplumsal Gerçekçi 

akımın sonrasında Ulusal Sinema anlayışı kendini hissettirmiştir. Ulusal Sinema anlayışının 

ortaya çıkışında ise; aydın kitlenin 1965 seçimlerinin ardından sinemacıların birçok zorlukla 

karşı karşıya gelmeleri ve sağa kayan yönetmenlerle solcu olan eleştirmenler arasında yaşanan 

fikir çatışmaları olarak gösterilebilir. Yine 1965 yılında Onat Kutlar’ın öncülüğünde 

Sinematek kurulur. Sinematek Yeşilçam kalıplarına ve ‘yerellik’, ‘Osmanlıcılık’ kavramlarına 

karşı tavır alırlar. Daha sonra bir kısım devrimci genç Sinematek’ten ayrılarak ‘Genç Sinema’ 

hareketini başlatır. Ulusal Sinema söylemine örnek verebileceğimiz filmler, çok az da olsa 

70’lerin sonlarına kadar olmuştur. Atıf Yılmaz’ın Cemo(1972) ve Yedi Kocalı Hürmüz(1978) 

gibi filmleri ve Halit Refiğ filmografisindeki filmler Ulusal Sinema çizgisini sürdürmüştür.  

Daha sonra ise 1960’ların sonlarından başlayarak, 70’lerde daha sağ düşünceler taşıyan Milli 

Sinema kavramı ortaya konulmuştur. Yücel Çakmaklı, Mesut Uçakan, Feyzi Tuna Milli 

                                                 
376 Refiğ, a.g.e., ss.90.91.92.93. 
377 Daldal, a.g.e., s.121. 
378 İbrahim Türk, Halit Refiğ:Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler, Kabalcı Yay., İstanbul, 2001, s.232. 
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Sinema akımının önde gelen yönetmenleridir.  Böylece 60’ların ikinci yarısında; sağ ve sol 

kamplaşmanın sinemadaki görüntüsü; solda,  “Devrimci Sinemacılar” ve sağda, “Ulusal 

Sinemacılar” ile “Milli Sinemacılar” şeklinde olmuştur.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

          3. TOPLUMSAL GERÇEKÇİ FİLMLER VE YÖNETMENLER 
 

Çalışmamızın bu bölümünde 1960’ların başında kendini hissettiren ‘Toplumsal 

Gerçekçilik’ doğrultusunda, önemli eserlere imza atan; Metin Erksan, Halit Refiğ, Ertem 

Göreç, Duygu Sağıroğlu ve Memduh Ün’ün akımın özelliklerinin belirginleştiği filmleri ele 

alacağız.  

         3.1. Metin Erksan Sinemasında Gerçekçi Yaklaşımlar 

             3.1.1.  Metin Erksan’ın Hayatı Ve Sinemacı Kişiliği 

   
1929 yılında Çanakkale’de doğan ve asıl adı İsmail Metin Karamanbey olan ünlü 

yönetmen 1948 yılında sinema yazarlığına başladı. 1952 yılında İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kaleme aldığı Binnaz adlı 

senaryosu Mümtaz Yener tarafından sinema filmi oldu. Yönetmenliğe Atlas Film’de başladı. 

Aşık Veysel’in yaşamını konu alan ilk filmi Karanlık Dünya sansür engeliyle karşılaştı. Daha 

sonra film bazı değişikliklerle izleyici karşısına çıktı.379  Yönetmenin ilk filmi özelliğinde 

olan bu yapım iç ve dış çekimlerini doğal köy ortamında ve yaşanmış bir hikayeden yola 

çıkarak yapar. Film bu bağlamda gerçekçi özellikler taşır.380  

 

Metin Erksan daha sonra; Cingöz Recai ve Yol Palas Cinayeti adlı ticari filmlerini 

çeker.381  Bu filmin ardından 1956’da ‘Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi’ adlı ticari filmi 

de yarıda bırakarak askere gider.382 Ordu Foto Film Merkezi’nde askerlik hizmetini 

tamamlayan Erksan askerlik döneminde sinemadan ayrı kalmamış ve ‘Dünya Havacıları 

Türkiye’de  adında bir belgesel çalışma yapmıştır. Askerlik hizmetinin ardından 1958 yılında  

Çakırcalı Mehmet Efe’nin hayatını konu alan ‘Dokuz Dağın Efesi’ adlı filmi çeker. Film yine 

                                                 
379 Agah Özgüç, Türk Filmleri Yönetmenleri Sözlüğü, Agora Yay., 2. Basım, 2003, İstanbul, s.75. 
380 Battal, a.g.e., s.163. 
381 Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasında Kilometre Taşları, Naos Yay., 1.Basım, İstanbul, Ekim 2002,  
     s.67.  
382 Özön, a.g.e., s.217. 
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sansüre takılır. Bu film gerçekliği yakalayabilmek için film öncesi  uzun soluklu araştırmalar 

yapılmıştır. Bu filmle yönetmen Türk insanını iyi bir anlatımla yansıtma imkanı bulmuştur.383  

 

Metin Erksan, Anadolu yaşamını sade bir dille anlattığı ‘Karanlık Dünya’ adlı filmden 

sonra ‘Dokuz Dağın Efesi’ adlı filmi çekmiştir. 1959 yapımı olan ‘Dokuz Dağın Efesi’ daha 

önce çekilen filmlere göre teknik olarak önemli derecede yol alındığının anlaşılmasını 

sağlamayı amaçlamaktadır.384  Dokuz Dağın Efesi bir ticari film olmasının yanında aynı 

zamanda gerçeklikten uzak ve Amerikan sinemasının etkilerini üzerinde taşıyan bir filmdir.385  

 

Erksan, Ve sinema dergisindeki ‘Türkiye’de Entelijansiya Yok’ makalesinde dönem 

ve sanata ilişkin olarak şu satırlara yer verir:  

 

 “Dünya’nın hiçbir yerinde, hiçbir sanat, içinde oluştuğu ve 

sürdürdüğü politik, ekonomik, toplumsal, kültürel, sanatsal, hukuksal, 

teknolojik dönem ve ortamdan ve de söz konusu dönemin ve ortamın 

başlangıç sınırına kadar süregelen ve biraz önce sıraladığım etkenler 

ile oluşmuş geleneğinden soyutlanamaz.” 386  

 

Bu bağlamda Toplumsal Gerçekçi yönetmenler arasında yer alan Metin Erksan, akım 

içerisinde bulunan diğer yönetmenlerden daha fazla evrensel ve batı sanatına  daha bilinçli 

olarak yaklaşmıştır. Bu durum da onun aldığı eğitimle açıklanabilir.  Yönetmen, Yeşilçam 

sinemasına yönelmekten ziyade Marksist felsefeye yönelir. Bu bağlamda Erksan, Peyami 

Safa, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri ve Halide Edip Adıvar gibi Türk Edebiyatı’nın popüler 

isimlerini tanımaya çalışır.387  

 

Farklı düşüncelere sahip olan bu yazarların eserlerinden faydalanarak film çekmesi 

yönetmeni anlamaya çalışmakta önemli bir adım olarak karşımıza çıkar.  Bu anlamda Erksan, 

Türk Edebiyatı’nı yakından takip ederken bu bağlamda da konu üzerine de ciddi düşünceler 

                                                 
383 Esen, a.g.e., ss.68-87. 
384 Nijat Özön, Karagözden Sinemaya, 2.Cilt, Kitle Yay. Ankara., 1995, s.62. 
385 Giovanni Scognomillo, Türk Sinemasın Altı Yönetmen, Türk Film Arşivi Yay., İstanbul, 1973, s.96. 
386 Metin Erksan, ‘Türkiye’de Entelijansiya Yok’, Ve Sinema,Kitap 1, Hil Yay., 1985, s.24. 
387 Daldal, a.g.e, ss.95-96. 
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içinde olduğunu anlayabiliyoruz. Yönetmen yalnızca dönemi edebiyatıyla değil aynı zamanda 

erken dönem edebiyatla da ilgilenmiştir.388  

 

Erksan’ın sinemacı kişiliğiyle ilgili olarak Halit Refiğ Ulusal Sinema Kavgası adlı 

kitabında şu satırlara yer verir: 

 

“ Metin Erksan tutkulu bir kişidir.  Memleketini tanımak, insanlarını 

anlatmak, iyi sinema yapmak, saygı değer ve önemli kişi olmak, 

kuvvetli bulunmak tutkusu Erksan’ın yaşayışı ve bütün eserlerinde 

şiddetle hissedilir. Erksan’ın tutkuları eserlerindeki kişilerin 

tutkularıyla kaynaşarak filmlerinin, başka hiçbir Türk rejisörünün 

eserlerinde rastlanmayan, o kendine has fırtınalı dünyasını meydana 

getirmektedir. Erksan büyük sanat eseri yaratmak için gereken ilk 

şartı başarmış kendi özel dünyasını kurmuştur. Huzursuz çevresi, 

hatta kendisiyle devamlı çekişme halinde bulunan, belli bir hedefe 

doğru mücadeleden vazgeçmeyen, neticeye varmak için her yolu 

deneyen Erksan..”389  

 

Türk Sineması’na ilk Toplumsal Gerçekçi filmleri kazandıran Erksan, filmlerinde 

edebiyat uyarlamalarına yer verdiği gibi özgün senaryoların da önemli bir yeri vardır. 

Erksan’ın edebiyat uyarlaması yaptığı eserler de birebir olmaktan ziyade kendi süzgecinden 

geçirerek belli başlı anlamlar filme eklemiştir. Erksan, bununla birlikte ulusal sinema 

söylemlerini belirgin bir şekilde ilettiği dönem içerisinde Kemal Tahir’i çok övmüş ama 

hiçbir şekilde yazarın eserlerini filme çekmemiştir.390  

 

Metin Erksan ayrıca, 1963 yılında ilk sinema sendikasını kurdu. Sinema İşçileri 

Sendikası’nın başkanlığını da üstlenen Erksan, emekçilerin haklarının sömürüldüğü bir 

dönemde birlikte hareket edilmesini sağladı. 391 

 

                                                 
388 Kurtuluş Kayalı, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması, Ayyıldız Yay.,Kasım 1994, 1.Basım, ss.74-75. 
389 Refiğ, a.g.e., s.117. 
390 Kayalı, a.g.e., ss.91-92. 
391 Agah Özgüç, Türk Sinemasında İlkler, 1.Baskı, Yılmaz Yay., Aralık 1990, İstanbul, s.83. 
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Metin Erksan’ın filmlerinde cinsel şiddet hedeflediği noktaya ulaşır. Erksan, 

cinsellikle ilgili sahnelere her filminde yer verir. Cinselliğin ulaştığı nokta ise şiddettir. Ve bu 

şiddet kahramanların içinde olan bir durumdur.392  

 

           Metin Erksan 19.yy. gerçekçi roman yazarlarında olduğu gibi insanların gerçeğine 

ulaşabilmeleri için; anlatacağı insanları ele alırken kişilerin iç ve dış dünyalarını bilinçli bir 

gözlemlemeden geçirmiş ve bunu da filmlerinde yansıtmıştır.  Lukacs da estetik kuramını 

insanın günlük yaşamından yola çıkarak ortaya koymuştur. Erksan filmlerinde de bu 

bağlamda konulara rastlanır. Dönemi içerisinde yaşanılan olaylara kayıtsız kalmadan 

yapıtlarını ortaya koyar.  

 
George Steiner ‘George Lukacs ve Şeytanla Anlaşma’ adlı kitabında; Lukacs’ın sağ ve 

sol arasında beliren çelişkisi, Diyalektik maddeci özelliği olmasına rağmen gelenekle olan 

bağını koparmamasında da görülebilir. Lukacs’ın gelenekçilik yönü özellikle dönemin ünlü 

yazarlarından Thomas Mann tarafından geniş bir şekilde gündeme getirilmiştir.393  Bu 

anlamda bakıldığında Lukacs ve Metin Erksan’ın anlayışlarını birbirine yakındır. Erksan da 

sahip olduğu sol düşüncesinde sağa kaymalar görülmüş ve Erksan gelenekçi olan yapısını da 

her zaman ortaya koymuştur. Özellikle Erksan geçmişle olana bağlarının sıkı tutulması 

gerektiğine inanmıştır.   

 

Metin Erksan ve George Lukacs arasında diğer bir ortak nokta ise, sanata siyasal 

denetimin bakışı üzerinedir. Nejat Bozkurt Sanat ve Estetik Kuramları kitabında Lukacs’ın, 

sanatçıların siyasal denetim altına alınmasına da karşı çıktığını belirtir.394    Metin Erksan da 

Ve Sinema’da yayınlanan ‘Türkiye’de Entelijansiya Yok’ makalesinde sinemaya politik 

yetkeleri sokmadığını ifade ederken, ‘Gölge etme başka ihsan istemem’ prensibine sahip 

olduğunu belirtiyor.395   

 

Bu bağlamda yönetmenlik yapan Metin Erksan’ın çektiği üç önemli filmden yola 

çıkarak hem dönemin şartlarını inceleyecek hem de Erksan’ın sinema dilini kavramaya 

çalışacağız. Seçtiğimiz filmler yönetmeni en iyi şekilde ifade eden ve sinemasal anlatımını 

                                                 
392 Agah Özgüç, Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, Antrakt Yay., 1.Baskı, Ocak 1994, s.85. 
393 George Stenier, ‘Georgy Lukacs ve Şeytanla Anlaşma’ Türk Dili cilt:23, sayı:234, Mart 1971,s.665.  
394 Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Asa Kitapevi, 2000, Bursa, s.253. 
395 Erksan, a.g.m. s.29. 
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ortaya koyan başarılı örnek çalışmalardır. Bu bağlamda yönetmenin; Gecelerin Ötesi, 

Yılanların Öcü ve Susuz Yaz filmlerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.   

 

3.1.2. Gecelerin Ötesi 
 

Senaryo ve Yönetmen: Metin Erksan  

Görüntü Yönetmeni: Mengü Yeğin 

Oynayanlar: Kadir Savun, Erol Taş, Hayati Hamzaoğlu, Suna Selen, Oktar Durukan, Suphi 

Kaner, Metin Ersoy, Ziya Metin, Yılmaz Guruda, Meri Dolçe 

Yıl: 1960 

Yapım: Ergenekon Film 

Kazandığı Ödüller: 2. Türk Film Festivali’nde (1961) “En iyi senaryo”da Metin Erksan ve 

“En başarılı yardımcı erkek oyuncu” olarak da Kadir Savun ödül kazanmıştır.   

 

 

Adnan Menderes’in 27 Mayıs’ın ardından yargılanma süreci başlamış ve birçok alanda 

demokratik gelişmeler olmaya başlamıştır. Bu gelişmeler sinemada da yeni gelişmeler ve yeni 

bir akımın ortaya çıkmasını sağlamıştı. Toplumsal Gerçekçilik olarak adlandırılan bu akımın 

ilk örneği de ‘Gecelerin Ötesi’ filmiydi. Metin Erksan’ın yönettiği film bir başkaldırı filmi 

olarak kendini gösterecekti.396   Özgün bir senaryodan yola çıkılarak ortaya çıkartılan filmde 

yedi gencin hikayesin anlatılır.  

 

  Demokrat Parti’nin o dönem içinde her mahallede bir milyonerin yetişeceğini ifade 

edişi Metin Erksan’ı bu filmi çekmeye iter. Erksan bir makalesinde filmin çekim aşamasıyla 

ilgili olarak şu ifadeleri kullanır:  

 

“…1959 yılında Gecelerin Ötesi filmini çekiyordum. O sıralar politik 

yetkenin ağzına bir laf takılmıştı. ‘Her mahallede bir milyoner 

yetiştireceğiz’. Kendi kendime dedim ki evet böyle bir düşünce 

olabilir, ama her mahallede bir milyoner yetiştirilirken, aynı 

                                                 
396 Agah Özgüç, Türk Sinemasında İlkler, 1.Baskı, Aralık 1990, Yılmaz Yay., ss.71-72. 
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mahallede başka şeyler de yetişir. Bir grup çocuğu aldım ve filmi 

çektim. O zamana kadar böyle bir film yoktu.”397  

 

Erksan’ın makalesinde ifade bulan filmde; aynı mahallede yaşayan farklı işlerle 

uğraşan ve kendilerinin yaşamla ilgili umutları olan yedi gencin serüveni anlatılır.  Filmde 

anlatılan konu toplumdan uzak olmayan kaybedenlerin hikayesidir. Yönetmenin ortaya 

koyduğu karakterlerin ifade buluşlarında ortak oldukları noktalar film içinde kendini 

gösteriyor.  Erksan, filmin ilk kısmında karakterleri tanıtır ve bu karakterlerin bu anlatımla 

onları bir araya getiren ortak noktaları da görmüş oluruz. Erksan’ın karakterleri ifade edişi 

sinemasal anlamda o döneme kadar kullanılan bir yöntem de değildir. Filmin açılış sekansında 

uzun bir karayolu ve bu yoldaki kamyonun çıkardığı mekanik sesler bizi karşılar. Ve, bu 

görüntüyle görsel olarak iyi ifade edilen emekçilerin düştükleri durum. Bu görsel anlatım ve 

ardından gelen konuşmalarla ilk iki kahraman Fehmi ve Tahsin’i tanırız. Fehmi, yıllarca 

şoförlük yapmış hayatın kendisini harcadığını söylemektedir. Tek amacı kız kardeşi Sema’nın 

mutluluğudur. Fehmi’nin kardeşi Sema, Tahsin’le evlenecektir. Tahsin’in tek amacı ise 

ehliyet almak ve herhangi bir işte çalışabilmektir.  Fehmi Tahsin’in kendi arabasında 

çalışmasını ister ve bunun için beraber mücadele edebileceklerini söyler. Buradaki kolektif 

hareket kişilerin yaşamlarını daha da olumlayacaktır.  

 

Daha sonra yönetmenin bize tanıttığı karakterler ise Şenol ve Yüksel’dir. Eski bir 

köşkün içine cesaretle estetik bir hareketle giren kamera, gitar çalan iki gencin söylediği rock 

and roll müziğe takılır. Duvarları süsleyen Elvis Presley posterleri ise dönemin popülaritesi en 

yüksek olan müzisyenidir. Söylenen yabancı müzik ve aşağı inen kamera Yüksel’in yaşlı anne 

ve babasına yönelir. Onlar çocuklarının bu durumundan yakınırken onun bu duruma 

gelmesinde parasız olmanın sıkıntısına vurgu yaparlar. Aynı şekilde iki genç de hayallerinin 

gerçekleşmesini engelleyen tek unsurun parasızlık olduğunu söylerler. Onların hayallerinde 

ise Amerika vardır.    

 

Rock and Roll müziğinin 1960’lı yıllarda popüler olan isimleri Elvis Presley, Bill 

Haley ve Chuck Berry  tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kendilerini hissettirdiler. Bu 

dönem içerisinde dış kaynaklı asi gençlik modası yaşanır.398  

 

                                                 
397 Erksan, a.g.m., s.25. 
398 Agah Özgüç, Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, Antrakt Yay., 1.Baskı, Ocak 1994, İstanbul, s.125. 
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Diğer bir karakter ise tiyatrocu Cevat’tır. Cevat, sahnede ciddi sanat eserleri 

sergilemek ister, ama buna engeller vardır. Bu engellerin en büyüğü ise parasızlıktır. Cevat eşi 

Aysel’in oynadığı tiyatrodaki gibi para için oynanan sıradan komediler değil ciddi eserlerde 

yer alıp kendi tiyatrosunda görev almak ister. Cevat’ın tiyatrodan arkadaşı Hakkı ise ciddi 

oyunları daha zengin kişilerin oynayacağını söyler.  

 

Cevat’ta olduğu gibi Şenol ve Yüksel karakterlerinde sınıf ayrımını belirgin bir şekilde 

görmekteyiz. Şenol ve Yüksel’in kendilerini kıyaslayarak ‘bizim ondan eksiğimiz ne?’  

sorusunu sormaları ve Cevat’ın arkadaşı Hakkı’nın ciddi oyunları daha zengin kişilerin 

oynayabileceğini söylemesiyle yapılan karşılaştırmalar sınıf farklılıklarını ortaya 

koymaktadır. Yapılan bu ayrımın en önemli ve belirgin olanını ise ressam Ayhan’da görürüz. 

Ayhan’ın yaşamında kadın onun ilham kaynağıdır. Onu tanımaya başladığımız ilk sekansta da 

yönetmen bunu bizi görüntülerin diliyle sade bir şekilde verir. Çizilen resim ve pencereden 

izlediği dans eden bayan. Ayhan’ın da en büyük hayali ise ilham duyduğu varlıklarla daha 

yakın olmaktır. Ayhan bu hayalleri kurarken bir yandan da iş aramaktadır. Onu da parasızlık 

ezik bir kişilik haline getirmiştir. Ayhan karakterinin filmin sonraki sahnelerinde sınıf 

atlaması ve kolektif hareketten bireyselliğe dönüşü ise onun sonu olacaktır. 

 

Metin Erksan’ın daha sonra beyaz perdeye taşıdığı diğer karakter ise Ekrem’dir. 

Makinelere doğru yönelen kamera, ağır sanayinin işleyen kolları ve bu ortamda çalışan 

binlerce işçinin arasında yer alan Ekrem’i bize tanıtır. Makine seslerinin dayanılmaz gürültüsü 

altında arasında Ekrem karakteri filmin psikolojik yönünü bize daha fazla verir. Fabrikada 

çalışan çocuk işçi durumu ise dönemin koşullarını açık bir dille sergiler. Çocuklarla ilgili 

diğer bir sahne ise yönetmenin diğer bir filmi olan ‘Yılanların Öcü’nde görürüz. Dere 

boyunca sıralanmış çocuklar bize işçileri anımsatır. Ekrem yedi yaşından beri çalışarak 

ailesine bakmış ve bu süreçte yaptığı fedakarlıklar onun hayata olumsuz bakışına neden 

olmuştur. Ekrem’in yüzündeki derin çizgileri göstererek annesine sorduğu; ‘Beni bu hale kim 

getirdi?’ sorusuna annesini boyun eğmiştir. Annenin veremediği cevaba sistemin cevabı sert 

bir şekilde evet olacaktır. Bunu fabrikada çalışan diğer işçi çocuklardan anlayabiliyoruz. 

Ekrem kendisini Fehmi gibi makinenin bir parçası olarak görmektedir. Bıkmışlık, fedakarlık 

ve sonuçta mutsuz hayatlar. Ekrem’in odasının duvarlarında gördüğümüz deniz ve palmiye 

ağaçlarıyla süslü fotoğraflar onun hayalini anlatmaktadır. Ekrem’in çocukluğunu 

yaşayamaması ve fabrikada geçirdiği uzun yılların onda yarattığı psikolojik gerilimi ve 
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yıkımı, deniz kenarında oturduğu sahnede beynini zorlayan makine seslerine karışan çocuk 

seslerinde görmek mümkün.  

 

Agah Özgüç Türlerle Türk Sineması adlı kitabında şu satırlara yer verir:  

 

“Genel yapısı içinde çeşitli özellikler taşıyan ve bu nedenle de 

dönemin ‘en yenilikçi filmi’, Metin Erksan Gecelerin Ötesi’dir. 

Gecelerin Ötesi hem bir ‘gençlik filmi’, hem de toplumsal bir eleştiri 

getiren polisiye deneme olarak dikkati çeker. Jeneriğinde “Bu film 

yedi gencin hikayesidir. Konu olduğu gibi hayattan alınmıştır.” Diye 

yazan film, benzin istasyonlarını soyan bir grup gencin öyküsü üzerine 

kurulmuştur. Erksan, gençleri suça itilmeden önce tek tek tanıtır. Aynı 

dünyalarda yaşayan, aynı idealleri olan yedi arkadaşı böylesine 

kimlik tanıtımı, belki de o güne dek Türk sinemasında gerçekleştirilen 

bir ilk denemedir. Gençler için ideallerine kavuşmanın tek çözümü, 

soygundur. Ne var ki düşledikleri çözüm, suçlu gençleri acı bir düş 

kırıklığı ile karşı karşıya getirecektir. Çünkü böyle bir çözümü yasalar 

engelliyecektir.”399  

 

Yönetmen, birbirinden farklı tüm bu karakterleri ilk olarak mahalle kahvesinde bir 

araya getirir. Bir araya gelen gençlerin diğer durağı meyhanedir. Birbirinden mutsuz yüzler 

Fehmi’nin Ekrem’e söylediği şu sözlerle destek bulur:  

 

“Bizim mahalleden bir adam çıkmadı. Topumuz beş para etmeyiz. 

Sezai ve Yüksel, Amerika’ya kaçma hayali olan iki serseri, Cevat; 

işsiz, ukala bir aktör. Ayhan; önüne gelen kadına aşık olan bir acayip 

adam. Sen (Ekrem); can sıkıntıları içinde bunalmış kavruk bir adam. 

Ben ise; ömrünü direksiyon başında çürütmüş zavallı bir adam. Biz 

harcanmış insanlarız. Bak içki bile bizi neşelendirmiyor. Bu topluluğa 

bir şeyler yaptırtmak lazım. Yoksa mahvolur gideriz” der.   

 

                                                 
399 Agah Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dünya Kitapları, Ekim 2005, 1.Basım, s.134. 
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Burada Fehmi karakterinin söylediği sözler filmin özeti gibidir. Bu sözlerin ardından 

gidilen mekan Fehmi’nin belki de daha fazla cesaret toplayıp gerçekleştirmek istediği plan 

için önemli bir adım olur. Fehmi’nin arkadaşlarının yüzünde gördüğü ifade onları kendisince 

kurtarmanın bir yolu olarak çizdiği soygunun da başlangıcıdır. Gecenin karanlığında ilerleyen 

araba bir benzincinin önünde durur ve soygun Fehmi tarafından gerçekleştirilir. Fehmi’nin 

elindeki para ve diğer arkadaşlarının para karşısındaki şaşkınlığı bununla birlikte devam eden 

soygunlar dizisi. Fehmi, düşülen çıkmazların tek çaresi olarak ise parayı gösterir ve 

hayallerine bu parayla ulaşacaklarını söyler.  Bu ilk soygunun ardından artık olaylar polisiye 

bir hal alır.    

 

Soygunların başlayacağı sinyalini ise ilk olarak Fehmi ve Tahsin’in benzinci de 

durduğu zaman anlarız. Fehmi’nin benzin ibresinin dönüşü ve paraların akışı bu fikrin 

olacağını hissettirir. Diğer bir haberci ise; Cevat’ın okuyor olduğu Gogol’ün ‘Müfettiş’ adlı 

kitabıdır. Bu kitapta işlenen bir konu da dolandırıcılıkla ilgilidir.  

 

İkinci soygun da Ekrem yapar. Her geçen soygun öncekine göre zor olur. Bu sefer 

silahlar konuşur.  Bunun ardından gerçekleştirilen soygun ise hiçte düşündükleri gibi olmaz. 

Ve bu sefer sorun büyüktür ortada öldürülen bir adam vardır. Bu olay soygunların durması 

için gençlerin birbiriyle anlaşmasıyla sonuçlanır. Fehmi ve Ekrem bu olayın ardından 

Anadolu’ya kamyonla yük taşımaya giderler. Yüksel ve Sezai Amerika rüyası için girişimlere 

başlarlar. Cevat kendisine bir tiyatro satın alır. Ayhan ise hoşlandığı kadınla birlikte kendisine 

lüks bir ev tutmuştur. Polis ise olayı aydınlatmaya çalışmaktadır.   

 

Gençlerin birlikte verdikleri karar Ayhan’ın bir kadın için yaptığı soygunla bozulur. 

Soygun Ayhan’ın polis tarafından öldürülmesiyle sonuçlanır. Felaketler bu olayla art arda 

gelir. Amerikan rüyasıyla kaçak olarak bindikleri gemide yakalanan Yüksel ve Sezai kaçmaya 

çalışır ve bu kaçış Yüksel’in ölümüyle sonuçlanır. Cevat da Anadolu’ya düzenlediği turnede 

polis tarafından yakalanır. Fehmi ve Ekrem de Anadolu’dan dönüşleri sırasında polisle 

çatışmaya girerler ve her ikisi de ölür. Filmin diğer genci olan Tahsin’in hikayesidir. Tahsin  

Sema’yla evlenmiş ve dileklerine kavuşmuşlardır. Ama yaşanılan mutluluk yine kaybeden 

insanların profilini sergiler Fehmi’nin ölümüyle. Fehmi’nin hastanede Sema’ya söylediği son 

sözleri de onlar içindir zaten; “Ne yaptımsa senin için yaptım. Beni affet.” der ve ölür.  
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Film öyküsü içinde kaybeden insanları anlatmış. Seçtikleri yolla mutluluk elde etmek 

isteyen gençleri kötü bir son karşılamıştır.  

 

Ölüm ve hapisle sonuçlanan filmin sonunda karakterlerin bu duruma düşmelerinde 

etkili olan ‘düzene karşılık’ çok açık olmasa da belli bir tepki içine girmiştir. Film başarıyı 

özellikle bu noktada yakalar. Verdiği umutsuz havaya karşın bazı sol çevreler tarafından film 

eleştirilmiştir. Fakat film dönemi içerisinde cesaret taşıyan bir yapıya sahiptir.400  

 

Aslı Daldal, 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik adlı kitabında,  

Dönemin iktidarı olan Demokrat Parti’nin uyguladığı liberal politikalara karşı Erksan’ın 

filmde paranın insanları ne konuma getirdiğini ifade ettiğini söylüyor. Bununla birlikte 

yönetmen gençlerin bireysel ve bencil davranışları da eleştirdiğini ifade ediyor. Daldal ayrıca, 

çetenin toplumsal bir başkaldırıyı siyasal bir tavırla sergilemediklerini belirtiyor.401  

 

Filmde bireysel kaygılardan yola çıkılarak soyguna karar verildiği söylense de filmde 

bu konuda karşılaştırmalar vardır. Fehmi’nin kardeşinin mutluluğunu düşünerek kendisini 

feda etmesi, bununla birlikte Ekrem’in yedi yaşından beri ailesi için çalışması, Ekrem’in 

polisi arkadaşı Fehmi için oyalayarak kaçmasına izin vermesi bencillikten uzak davranışlardır. 

Yönetmen bu samimi davranışların aynında bireysel davranışları da ön plana çıkarmış hatta 

çetenin sonunu bu davranışlar getirmiştir. Ayhan’ın bireysel hareket edişi buna örnektir. 

Daldal toplumsal başkaldırının siyasi bir tavırla gerçekleşmediğini ifade ederken diğer 

taraftan toplumun kendisini ifade edişinin yalnızca siyasi olmayacağı bununla birlikte filmin 

kaynağı olan ‘her mahallede bir milyoner’  sözüne karşılık film ortaya çıkması bu söyleme 

cevap şeklindedir.  

 

Filmde yer alan karakterler toplumun bir kesimini ifade ederken Erksan bu kişilikler 

üzerinden sosyal bir sonuca varır. Bu sonuçta; yaşadıkları sorunları soygunla çözmeye çalışan 

ve planlanmamış bir karşı koyuşun ne tür bir sonla buluşacağını ortaya koyar.402  

   

Gecelerin Ötesi’nde dikkat çeken bir diğer konu ise karakterlerin yaşamış olduğu 

psikolojik gerilim ve kişisel iç hesaplaşmalardır. Yüksel’in ilk soygunda yaptıklarının doğru 

                                                 
400 Uçakan, a.g.e.,s.29. 
401 Daldal, a.g.e., s.98. 
402 Esen, a.g.e., s.70. 
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olup olmadığını sorması iyi ve kötü arasındaki sorgulamayı ortaya koyar. Bununla birlikte 

Cevat’ın soygun sonrası gördüğü korkunç kabuslar ve soydukları benzin istasyonu 

görevlisinin yaptıklarının doğru bir şey olmadığını ifade edişi bunlara örnektir. Benzin 

istasyonundaki adamın bu yaptıklarının kötü bir şey olduğu ve kendilerinin de çalışıp 

kazanmalarını söylediği sahnede çete üyeleri adam tarafından sorgulanır. Ekrem bu cümleleri 

duymayacaktır bile. Bıkmışlık ve yılların verdiği eziklik benzinciye sert bir tavır takınmasına 

neden olacaktır.  

 

Cevat’ın Anadolu turnesinde sergilediği Suç ve Ceza adlı oyun ise gerçeğin 

sahnelenmesidir. Cevat bu oyunda polisler tarafından yakalanacak ve oyunun sonunda olduğu 

gibi suçunu itiraf edecektir. Cevat eşi Aysel’e,  ‘Kötü işleri iyi işler yapabilmek için yaptım. 

Beni affet.’ der. Fehmi’nin hastanede olduğu sahnede de aynı durumla karşılaşırız. Fehmi’de 

tüm yaptıklarını kardeşinin mutluluğu için yaptığını söyler. 

 

Filmde işlenen diğer bir konu ise yerellik ve karşıtlık konusudur. Fehmi’nin kamyonla  

İstanbul’a gelişinde radyodan çalan müziğin yabancı olması, kahvede kullanılan ‘makina 

resto’ gibi kelimeler, yine kahvede konuşulan ‘yerli malı’ ve ‘ecnebi malı’ söylemleri bunlar 

arasındadır.  Yüksel ve Sezai’nin rock and roll müzik söylemeleri. Yüksel’in yalnızca fotoğraf 

ve filmlerden gördüğü İstanbul’u New York’a benzetmesi ülkenin değişen yüzünü de bizlere 

veriyor. Ayrıca gemide yakalanan iki arkadaşa gemi kaptanının; ‘Siz memleketinizden 

kaçmaya utanmıyor musunuz?’ sözleri ise işin yargılama süreci gibidir. Giovanni 

Scognomillo Türk Sinema Tarihi kitabında Sezai ve Yüksel’in durumunu yabancılaşma ve 

uyumsuzluk sorunu olarak nitelendirir.403  

 

Bununla birlikte, Sema ve Tahsin’in Türk Filmi’ne gidişleri ve ardından Sema’nın 

Tahsin’e şehrin ışıklarından bahsederken: ‘Artık İstanbul’un ışıklarına yalnız bakmayacağım, 

sen olacaksın yanımda. Yalnız olduğum geceler bu pencerenin önünde hep bu ışıklara baktım. 

Onlarda; sevinç, zenginlik ve mutluluk vardı. Çoğu geceler bir daha dönmemek üzere onlara 

gitmek istedim. Biliyor musun? Üsküdar’ın kızlarını pervanelere benzetirler. Hani ışığa koşup 

sonra yanıp ölen pervanelere’. der. Burada Avrupa ve Anadolu yakası karşılaştırması vardır. 

Film bu yönüyle de sansüre sorunuyla karşılaşmıştır.  

 

                                                 
403 Giovanni Scognomillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yay., 2.Baskı, İstanbul, 2003, s.214. 
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Metin Erksan Doğu ve Batı kültürü üzerine şunları söylüyor:  

 

“Ne Doğu kültürünü biliyoruz, ne Batı kültürünü. Neden bu ikisiyle 

doğru bir hesaplaşmaya girmemişiz? Bizim dünyadaki yerimiz nedir, 

bunu bilmiyoruz. Birey olarak kendi kültürümüz de yok.”404  

 

Diğer taraftan kadının Erksan filmlerinde ifade buluşuna bakıldığında ilk olarak 

karşımıza çıkan Sema tiplemesi ailesine bağlı, sıcak bir yuva kurmak isteyen, aile ortamından 

uzak bir yaşam geçirmesi ve çoğu zaman yalnız olmasına rağmen kendini kentin gizemine 

kaptırmamıştır. Sema’nın Tahsin’e söylediği; “o kadar acı gördüm ki, iyi şeylere bir türlü 

inanamıyorum” sözleri Sema’nın yaşamı sürecinde geçirdiği zorlukları ortaya koymaktadır. 

Sema, aile ortamında yaşamak istemektedir. Bu aile yapısı, ‘Yılanların Öcü’ filminde de 

karşımıza çıkacaktır. Semayla yine aynı düşünceleri paylaşan ve eşini zor günlerinde 

bırakmayan kadın karakter Aysel’dir. Aysel eşi Cevat’ı mutlu etmekle yükümlü olduğunu 

düşünmektedir. Bu karakter Sema’ya karşılık daha eğitimli aynı zamanda da bir tiyatro 

oyuncusudur. Bununla birlikte Ekrem’in kız kardeşi ve Sema’yı da bazı sahnelerde dikişle 

uğraştıklarını görürüz. Bu kadın karakterlere karşı Sevim’in filmdeki karakteri farklılık 

göstermektedir. Bu durum iyi ve kötü ayrımını da bizlere vermektedir. Sevim çizdiği 

karakterle Avrupalı bir kadın tiplemesi vardır. Buna karşın paranın da bir oyuncağı olmuş ve 

hayatını bunun üzerine temellendirmiştir. Kentin ışıklarının içerisindedir Sevim.  

 

Sevim ve Ayhan karakterlerinin filmde sergiledikleri uzun cinsellik sahnelerini 

Giovanni Scognomillo Sinema Tarihi kitabında şu şekilde ifade ediyor: “…cinsel sorunlarını 

çağdaş ve özgür bir yaklaşımla sonuçlandıramayan tutuk bir kuşağın ifadesiydi.” 405    

 

Cinsellik kendini altı gencin diğer arabada bulunan çifti seyrettikleri sahnede kendini 

bir kere daha gösterir.  Yüksel ve Sezai’nin soygunlar için çaldıkları arabayla tüm kızları 

tavlayabileceklerini düşünmesi izleyiciye değer yargılarının sorgulanmasının sağlar.  

Ayhan’ın kadına olan tutkusu ve elde etme isteği onu bir daha soyguna yapmaya itecektir. 

Ayhan Sevim’i yalnızca para sayesinde tuttuğunu bilmektedir.  

 

                                                 
404 Derleyen:Artun Yares, 65 Yönetmenimizden Yerellik, Ulusallık, Evrensellik Gerilimine Sinemamız,  
     Donkişot Yay. 2005 Ekim, İstanbul, s.188. 
405 Scognomillo, a.g.e., s.214. 
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Filmde dikkat çeken bir diğer husus ise metafizik anlatımdır. Görülen rüyalar felaket 

habercisidir. Filmin ilk başında Sema’nın gördüğü kamyonun uçurumdan düşüşü olayların 

sonuçlanacağı noktaya bir işaret şeklindedir. Çünkü buna benzer bir anlatımı Yılanların Öcü 

filminde Kara Bayram’ın oğlu Ahmet’in gördüğü rüyada öldürmüş olduğu yılanın eşinin 

geldiğini söyler filmin başında. Ve görülen rüya filmin ilerleyen sahnelerinde gerçek bir hal 

alır.  

 

Erksan’ın insanın edindiği alışkanlıklar ve kendilerini ifade edişte bu alışkanlıkların 

aldığı boyutu da sergiler. Fehmi’nin Ekrem’e nasıl olduğunu sorduğu zaman aldığı olumlu 

cevap Ekrem’in dediği gibi yalnızca bir ağız alışkanlığıdır. İyi olmasa da durumlarının iyiye 

yorulması yani alışkanlık Yılanların Öcü filminde bir kez daha karşımıza çıkacak ve 

kaymakamın sorularına yine köylülerin deyişiyle ağız alışkanlığıyla cevap verilecektir. 

Burada ortaya çıkan yalnızca kötü olsa da iyi demeye alıştırılmış ve sindirilmiş bir toplumun 

ifadesidir.  

 

“Film Türk Sineması’nda ilk kez toplumsal eleştiriyi en etkin bir 

şekilde uygulayıp ortak bir çevre(mahalle), ortak bir eylem(soygun), 

ortak endişe ve etmenlerden (eziklik ve yokluktan oluşan bunalım, 

toplum kurallarına karşı çıkmak gereksinimi) hakaret ederek kişilerin 

iç nedenlerinden yola çıkıp toplumu şartlandıran sonuçlara 

varmaktaydı. Böylece Metin Erksan, toplumcu gerçekçi yönelim 

içerisinde, önemli bir ürün vermektedir. Gerçek anlamda Türk 

Sineması’nda ilk defa bir film toplumsal üretim ilişkilerinden ve 

dönemin siyasi ev ideolojik karakterinden etkilenerek, hatta 

biçimlenerek, güncel tarihsel bir kesit sunmaktadır. Yönetmen filmi 

çekiş gerekçelerini toplumsala dayandırmaktadır.” 406  

 

Gecelerin Ötesi filmi İstanbul Belediyesi sanat Festivali’nce düzenlenen Türk Filmleri 

yarışmasında senaryo alanında birincilik alırken 1961 yılında düzenlenen Edinburgh Film 

Şenliği’nde izleyici karşısına çıkmıştır.407 Film 27 Mayıs öncesi yaşanan bunalımı çok iyi 

derecede yansıtmıştır. 

                                                 
406 Adnan Ufuk-Mümtaz Osman, ‘Türkiye’de Devrimci Sinema Tartışmaları 1’ Görüntü, Türk Sineması Özel   
     Sayısı 1,sayı:4, Kış 1995-1996, s.11. 
407 Scognomillo, a.g.e., s.215. 
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3.1.3. Yılanların Öcü 
 

Yönetmen: Metin Erksan 

Senaryo: Metin Erksan (Fakir Baykurt’un aynı adlı romanından) 

Müzik: Yalçın Tura 

Görüntü Yönetmeni: Mengü Yeğin 

Oynayanlar: Fikret Hakan, Nurhan Nur, Aliye Rona, Erol Taş, Kadir Savun, Ali Şen, Fikret 

Uçak, Sadiye Arcıman, Hakkı Haktan. 

Yapım:Be-Ya Film 

Yıl: 1961 

Kazandığı Ödüller: 1966 Uluslar arası Kartaca Film Festivali’nde Birincilik Ödülü, Ayrıca 

Sinema Yazarları 1961-1962 mevsiminin “En başarılı film”, “En başarılı yönetmen”, “En 

başarılı kadın oyuncu” Aliye Rona ve “En başarılı erkek oyuncu” ise Erol Taş olmuştur.  

 

 

Fakir Baykurt’un romanından Metin Erksan tarafından sinemaya uyarlanan 1962 

yapımı ‘Yılanların Öcü’ adlı film büyük bir sansür ve tepkiyle karşılaşmıştır. Gösterim öncesi 

altmışa yakın sinemaya filmin gösteriminde saldırılar olmuştur.408 Bu saldırılar büyük 

gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. ‘Yılanların Öcü’ filmiyle oluşan siyasal gelişmeler 

daha önce gündeme gelen sinemada sansür sorununu bir kez daha gündeme getirmiş ama bu 

sefer daha ciddi bir şekilde kendini hissettirmiştir.409  Sansür, 1961 anayasasının tanımış 

olduğu özgürlükçü ortama karşın kendini tüm olumsuzluğuyla göstermiştir.   

 

Bu film toplumun dönem içerisindeki durumunu başarılı bir dille anlatmıştır. Filmin 

gelişimi ve olay örgüsü ise şu şekildedir:  

 

Burdur Akçaköy’de geçen film, köyde yaşayan iki ailenin toprak mülkiyeti sorununu 

irdelemektedir. Filmde Kara Bayram, annesi Irazca ve eşi Hatice ve çocuklarıyla birlikte 

toprağı işleyerek hayatlarını sürdürmektedirler. Filmin çıkış noktası ve olayın gelişimi, 

muhtarın köyün ortak arazisi olduğunu söylediği yere ev yaptırmaya kalkışmasıdır. Ev Kara 

                                                 
408 Erksan, a.g.m,, s.29. 
409 Battal, a.g.e., s.169. 



 91

Bayram’ın evinin önüne yapılmaktadır. Evin yapılma kararı ise aralarında muhtarın da 

bulunduğu köy kurulunun kararıyla olmuştur. Ama bu kararı alınmasında Bayram ve ailesinin 

hiçbir haberi yoktur. Bayram ve özellikle annesi Irazca evin yapılmasına başlandığında 

yapıma karşı çıkacak ve olaylar bu doğrultuda anlam kazanacaktır.  

 

Film boyunca yirmi haneli olan köyden çok fazla kişiyle karşılaşmayız. Olay örgüsü 

birkaç kişi üzerinden gerçekleşir ve bu kişiler arasında önde olan belirgin bir karakterle 

karşılaşmayız.  Buna karşı iyi ve kötü olgusunu karşımıza koyar Erksan.  Murat Belge’nin 

Lukacs’ın estetik anlayışını aktardığı, ‘Marksist Estetik Christopher Caudwell Üzerine Bir 

İnceleme’ adlı kitabında tip olgusunun önemini vurgularken bu tipin de olumlu olması ve 

bireysellikten yola çıkarak evrenseli vermesi gerektiğine vurgu yapar.410  

 

Erksan, varlığın iyi ve kötü arasındaki savaşla şekillendiğini belirtirken kendisinin de 

iyilerden yana olduğunu söyler.411  Yönetmenin bu söylemine ise Aslı Daldal 1960 Darbesi ve 

Türk sinemasında Toplumsal Gerçekçilik adlı kitabında karşı çıkarak şu satırları yazar:  

 

“Irazca ve Haceli arasındaki çatışmaya bu metafizik yaklaşım, 

Irazca’yı doğrudan “iyi” konumuna sokmakta ve gerçekçi romanın 

yaratmak için büyük gayret sarfettiği “olumlu tip” olarak kurguladığı 

izlenimini vermektedir. Ancak Irzca klasik anlamda “iyi” ve “masum” 

(yani pozitif tip olarak örnek alınabilecek) bir insan değildir. Her ne 

kadar Haceli evi inşa ederken komşularına karşı adaletsiz ve saygısız 

davranmış olsa da, Irzca’nın Haceli’ye direnme yöntemleri ve “dişe 

diş, göze göz” olarak özetlenebilecek genel hayat felsefesi de çeşitli 

soru işaretleri taşır”412     

 

Filmdeki iyi kötü kavramı Aslı Daldal’ın kitabında yer vermiş olduğu bu satırların 

yanı sıra Irazca’nın haklı bir mücadele veren bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulamak gerekir. 

Bu mücadele film hakkında söylenen Haceli’ye karşı olmayıp muhtara karşıdır aslında. 

Çünkü bu olayların gelişmesinde muhtar önemli bir yerdedir. Muhtar, Haceli’nin parasını 

kullanırken bir yandan da Irazca ve ailesinin fakirliğini kullanmaktadır. Yani köylüyü köylüye 
                                                 
410 Murat Belge,  Marksist Estetik Christopher Caudwell Üzerine Bir İnceleme, Birikim Yay., 1.Baskı,  
     İstanbul, 1997, İstanbul, s.215. 
411 Agah Özgüç, , “Metin Erksanla Bir Konuşma”, Sine-Film, Ocak 1962, s.12. 
412 Daldal, a.g.e., s.99. 
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ezdirmektedir.  Bu anlamda, Irazca’nın savaşı Haceli’ye karşı değil onu kullanan muhtara 

karşıdır aslında. Ama bu karşı koyuş Irazca ve Haceli’nin mücadelesi üzerinden anlatılır. 

 

Irazca aslında filmde insanlıkla ilgili çok önemli mesajlar verir. Irazca insanların 

kavga etmesinin anlamsız olduğunu söylerken insanlar sevişmeli der. Burada Haceli’nin de 

hayalleri vardır ama bu hayaller yöneticilerin çıkarları doğrultusunda kullanılır. Muhtar işi 

Haceli’ye “evini yaparken önüne kim çıkarsa vur öldür” sözleriyle olayı çok farklı noktalara 

kadar taşır. Muhtar’ın Haceli’yi kullanmasını kaymakama verilecek ziyafet için Bayram’ın 

kuzusunu çaldırmasına kadar görürüz. Haceli karakterine bakıldığında ‘kötü’ olarak 

nitelendirilebilecek belirgin bir yönü yoktur. O yalnızca komşusunu düşünmeden arazi almış 

ama bunu yaparken de art niyetle yaklaşmamıştır olaya. Haceli’nin tek bir hayali vardır o da 

köyün aşağı tarafında çamurluk bir arazide olan evini düz ve kuru bir yere taşımaktır. 

Haceli’nin isteği de çok masumdur, duvarları al topraklı ve çok pencereli bir evdir sadece.   

 

Köyde kanun koyucu muhtar olarak görünmektedir. Çünkü arazinin verilmesinde köy 

kurulunun kararından bahsedilir ama resmi makamlara bu konuda hiçbir bilgi verilmemiş ve 

onay da alınmamıştır. Doğa kanunlarının işlediğini, Haceli’nin ev için yaptığı kerpiçlerin 

parçalanmasının ardından Hatice’ye vurarak çocuğunu düşürmesine neden olan taşın hesabını 

kimden alacaklarını kasabanın doktoruna soran Bayram’ın aldığı yanıtta bir kez daha görmüş 

oluruz. Kasaba doktorunun, Bayram ve Irazca’ya köy yerinde kendi işlerini kendilerinin 

yapmaları gerektiğini söylemesi var olan yasalardan insanların habersiz olduğunu ve bu 

yasaların kırsalda yerini kişilerin uygulamalarına bıraktığını film karelerinde görürüz. Ayrıca 

filmde köy camisinde namaz kılmak için toplanan köylülere görevlinin hutbede kişilerin 

haklarını alanların cezasının bir şekilde Tanrı tarafından verileceğini söyler. Bu söylem 

kişilerin yapılan haksızlığa baş eğmeleri gerektiğini söyleyen bir mesaj ortaya çıkarır.   

 

Mesut Uçakan’ın Türk Sineması’nda İdeoloji adlı kitabında şu satırlara yer veriyor:  

 

“Evinin önüne haksız yere başka bir ev yaptırmaya kalkışan köyün 

hakim güçlerine karşı, fakir bir gençle anası Irazca’nın mücadelesini 

anlatan ‘Yılanların Öcü’ Türk insanının, Türk köylüsünün inançlarını, 

aralarındaki ilişkileri bütünüyle materyalist açıdan değerlendirmekte, 

aralarındaki çatışmaları ‘sınıf bilinci’ne dayandırmakta ve neticede 
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ezildiğini, sömürüldüğünü iddia ettiği köy halkını hakim güçlere karşı 

(ağa, muhtar gibi) başkaldırmaya zorlamaktadır.”413   

 

Bayram evlerinin önüne başka bir ev yapılmasını ailesinin fakirliğine ve arkalarında 

kimsenin olmamasına bağlar. Bayram ve ailesi ezilen konumundadır filmde. Parasızlık ve 

elde ettikleri ürünün yeterli olmayışı Bayram ve ailesinin durumunu güçlülere karşı daha zayıf 

konuma koyacaktır. Bu verilen durum Dünya’da binlerce örneği olan olaylarla dolu olması 

filmde işlenen ezilen ve ezen olayının haklılığını ortaya koymaktadır. İnsanlar yapılan 

baskılara her zaman karşı çıkmışlar ve bu karşı çıkışları insanları ya da toplumları harekete 

geçiren bir olayla olmuştur. Pudovkin’in ‘Ana’ filminde de zenginler tarafından ezilen işçi 

sınıfını görürüz. Ayrıca Uçakan’ın bahsini yapmış olduğu insan ilişkilerinin materyalist 

açıdan ele alınması ise çok gerçekçi olmayıp film içerinde insani değerlere ve insanların 

birbirine karşı olan saygıları yardımlaşmaları da görülmektedir. Irazca’nın Fatma ve 

Hatice’yle olan ilişkisi ve aralarındaki kadın dayanışması. Irazca’nın insanlık için söylediği 

sözler olayların yalnızca materyalist anlamda olmadığını ortaya koyar. Erksan, filmde konu 

aldığı halkı yöneticilere karşı ayaklandırmak değil doğal olan haklarını kanunlar çerçevesinde 

savunmalarını sağlamaktır. Bu anlamda filmin verdiği mesajda haksız yere yapılan bir 

mücadele sergilenmez.  

 

Mesut Uçakan’ın filmi olumsuz nitelendirmesine karşılık Sadık Battal “Asıl Film 

Şimdi Başlıyor” kitabında, Uçakan’ın yazsının; film analizinden uzak, anlam ve anlatım 

yönünden yoksun aynı zamanda bu yönlerinden dolayı ibret alınacak bir örnek olduğunu 

vurgular.414 Filmin olay örgüsü gelişimi toplumun ve dönemin olaylarından hiçbir şekilde ayrı 

tutulamaz.  

 

1961 seçimleri sırasında zor şartlar altında ve köy gerçeklerinden hareket edilerek 

çekilen “Yılanların Öcü”nün sansüre takılması, yönetmeni dönemin Cumhurbaşkanı Cemal 

Gürsel’e götürür. Filmi izleyen Cemal Gürsel, Erksan’ı vatana hizmet ettiği için kutlayarak 

filmin sansürsüz gösterilmesini ister.415  

 

                                                 
413 Uçakan, a.g.e., s.30. 
414 Battal, a.g.e., s.172. 
415 Erksan, a.g.m,,  ss.28-30. 
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Aslı Daldal 1960 Dönemi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik adlı kitabında 

Erksan’ın filminin sansürden geçmesiyle ilgili olarak ise; Muhtarlık sisteminin Demokrat 

Parti döneminde ortaya çıkışının Erksan’ın filmde muhtara verilen imajda etkili olduğunu 

vurgular. Filmde muhtarın kaymakam ve askerden daha farklı olarak olumsuz bir karakter 

sergilediğini, kaymakam ve askerin filmde konumlanışının sansür olayında Cemal Gürsel’in 

olumlu tavır takınmasını sağladığını ifade ediyor.416  

 

Muhtar köylülere kaymakamı karşılamak için gidilen yolun yeterli olduğuna vurgu 

yaparken siyasiler için ise daha fazla yol gitmeleri gerektiğini söyler. Bu durum muhtarın 

siyasilere olan yakınlığını ortaya koymaktadır. Muhtar ayrıca kaymakamın köylüleri 

selamlamasını eleştirir. Dolayısıyla hiçbir şey muhtarın tasarladığı gibi olmaz.  Kaymakamın 

köylüye yaklaşımı sıcak ve samimi tavırları köylüyü mutlu eder. Çünkü kaymakam halktan 

uzak değil halkı anlayan ve durumunu bilen konumundadır.  Köylüyle el sıkışır ve onların 

dertlerini dinler.   

 

Metin Erksan’ın filmde özellikle, Toprak Mülkiyeti ve Özel Mülkiyet edinme üzerinde 

durur. Bu anlamda köylüler arasında ortaya çıkan mülkiyet edinme ve dolayısıyla ortaya çıkan 

haksız mülkiyet edinme sorunu da irdelenmiş olur.   

 

Kara Bayram ve ailesinin kolektif hareket ederek muhtarı şikayet için kente gidişleri 

ise bir göç olayının başlangıcı gibidir.  Film boyunca yaşanan olaylar: köyde yaşanan su 

sıkıntısı, muhtarın keyfi yönetimi ve kanun koyucu konumunda davranması, tarladan gelen 

ürünün yeterli olmayışı ve kentte sanayileşmenin, iş olanaklarının fazla oluşu ve iki aile 

arasında ortaya çıkan sorunun devam edeceğinin sinyallerinin verilmesi bu düşünceyi ortaya 

çıkartmaktadır. 

 

1960’lı yıllara bakıldığında içgöç olayı belirgin bir şekilde kendini hissettirmektedir. 

Bu göçün en önemli nedenlerinden biri de toprak yetersizliği olarak kendini hissettirir.417  

 

‘Yılanların Öcü’ filmine adını veren yılan imajı ise film boyunca karşımıza çıkar. 

Filmde yılanın Halk Masalları’na konu edilmesi ve bu masalların anlatılarak ibret alınmasına 

tanık oluruz.  Giovanni Scognamillo Sinema 65’te Erksan’la ilgili makalesinde, Yılanların 

                                                 
416 Daldal, a.g.e., s.100. 
417 Oğuz Makal, Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olayı, Ege Yay., 2.Basım, İzmir, Mart 1994, s.31. 
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Öcü filminde: “hiçbir zaman salt bir gerçekçilik değil, empresiyonizme doğru bir kayma, 

hatta sembolizme yönelme mevcuttur” der.418  

 

Ünlü İtalyan yönetmen Luchino Visconti, İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin ilk ürünü 

olarak tanınan ‘Tutku’ adlı filminde faşist yönetimin toplumda yarattığı baskıyı ifade etmeye 

çalışmıştır. Filmin gerçekçi anlatımı içerisinde zaman zaman sembolik anlatımlara da 

başvurulmuştur. Bunlardan biri de filmin bir sahnesinde görünen küçük kız çocuğudur. Bu kız 

çocuğu ise sembolik olarak geleceğe umudu simgelemektedir. Buna benzer bir sembolik 

anlatımı da Metin Eksan’da da görebiliriz.  Erksan, çalışmasında iddialı görsel bir imaj olarak 

yılanı kullanmıştır. Bu anlamda Erksan’ın filminde yer alan yılan imajı halkı, ezilen kesimi 

anlatmaktadır. Yılanların sebepsiz yere öldürülmesi ve Kara Bayramın oğlu Ahmet’in 

rüyasında daha önce öldürdüğü yılanın eşini görmesiyle olaya hem metafizik bir açılım 

getirilmiş hem de yılanın öcünü alacağının bir habercisi olmuştur. Filmin ilerleyen 

sahnelerinde daha önce izleyiciye hissettirilen yılanın öç alması gerçekleşir ve yılan köyden 

bir kadını ısırır. Bu durum yani yılanın öcünü alışı ise bir uyanış olur. Irazca, yılanların 

yılanken öcünü aldığını ve kendilerinin insan olduğu halde korkak bir şekilde durduğunu 

söyler. Bu ifade uyanışı simgeler ve Irazca, Kara Bayram ve ailesi kanuni yollardan haklarını 

aramak için kente gitmeye karar verir.  

 

Filmde Erksan’ın deyişiyle,  bir cesaret öyküsünün yanı sıra sorunların çözümü için 

baskılara aldırmadan kanuni yollarla kişiye tanınan hakların aranması gerektiği 

işlenmektedir.419 Bu cesaret öyküsü olarak nitelendirilen filmde kadının ifade buluşu ve bu 

süreçteki rolü de büyük önem taşıyor. Irazca, girdiği mücadelede kendisini oğlunun yerine 

koyar ve erkeklere karşı yürüttüğü bu mücadeleyi tek başına göğüslemek ister. Bu durum 

kadının fedakar olan yapısını ortaya koyar ve kadının aile içinde aldığı konumu da 

belirginleştirir. Filmde Irazca’ya köylülerden birinin söylediği; ‘Bizlerin yapamadığını sen 

yap’ demesi ve Irazca’nın bu etkinliği gösterişi Anadolu kadınının güçlü ve kararlı yönünü de 

ortaya çıkarır.  

 

Türk kadını Erksan sinemasında, sorunlarını çözüme ulaştırmada içinde bulunduğu 

toplumsal ve ekonomik sorunlar dışında kendi dünyasında verdiği mücadelelerle çözmeye 

çalışır. Türk aile yapısına bakıldığında kadın fedakar, alçakgönüllü, sabırlı, ve çekingen bir 

                                                 
418 Giovanni Scognomillo, “Metin Erksan Sivrialan’dan Berlin’e” Sinema 65, sayı:3,Mart 1965, s.12 
419 Scognomillo, a.g.m., s.12. 
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yapıya sahiptir. Kadın bu yapısıyla aile içinde dengeyi sağlarken bu konumuyla da önemli bir 

rol üstlenir.420  

 

Filmde fedakarlık yaparak oğlunun zarar görmesini engellemeye çalışan Irazca, bunun 

için büyük mücadele verir. Bu mücadelede yalnızca kendisinin olduğunu ve bu konuda kararlı 

olduğunu büyük bir yüreklilikle ortaya koyar. Irazca’nın karşı koyuşu ve mücadelesini 

vermesinde Pudovkin’in Ana filminde verilen mücadeleyle aynıdır. Her iki kadın oğullarını 

savunmak için ellerinden geleni yaparlar.  Ve ikisinde de bir uyanış vardır. Pudovkin’de ki 

Ana ve Erksan’ın Irazca karakterleri bu anlamda birbirlerine çok yakındır. Kadın unsuru 

Yılanların Öcü’nde güçlü ve ailesinin yanında yer alır. Haceli’nin eşi Fatma sevdiği Bayram’a 

varamamış ve isteği dışında bir evlilik yapmıştır. Filmde bu anlamda bir kadın dayanışması da 

vardır. Irazca ve Fatma’nın aralarında geçen diyalog bunun en önemli göstergesidir. Aynı 

şekilde gelin ve kaynana ilişkileri de dayanışma içinde kendini göstermektedir.  

 

Irazca’nın filmdeki güçlü davranışlarını da bu olguya bağlayabiliriz. Irazca, bir 

mücadele vermekte ve bu mücadelede daha güçlülerle savaşırken ailesini de korumaya 

çalışmaktadır. Irazca’nın oğlunu arka plana atarak kendisinin ön plana çıkışı ise hem bir itki 

hem de kadının ne derecede güçlü olabileceğinin bir yansımasıdır. 

 

Filmde cinselliğin sunumu ise film boyunca kendini hissettirir. Haceli’nin eşi Fatma 

Bayram’a aşıktır. Bayram bunu hisseder ve bir gece birlikte olurlar. Fatma isteği dışında 

evlendirilmiş ve mutsuz bir yaşam sürmektedir. Diğer yandan cinsellikleri baskı altında olan 

Hatice ile Bayram’ın bu sınırlı cinselliklerini kaçamak şekilde yaşamaktadırlar. Çünkü aile 

tek bir oda içerisinde yatmaktadır. Bu durum çiftin cinselliğini rahat yaşamalarına da engeldir.  

 

Halit Refiğ Ulusal Sinema Kavgası adlı kitabında şunları aktarır:  

 

“Siyasi hayatımızdaki çatışmaların sinemadaki ilk belirtisi ‘Yılanların 

Öcü’ olayı oldu. Hiç şüphesiz ‘Yılanların Öcü’nün film olarak değeri 

etrafındaki siyasi fırtınalardan çok sinemamızda gerçekçilik alanına 

getirdiği kuvvet aşısıydı. ‘Yılanların Öcü’ köy meselelerine, köylünün 

yaşayışına ve davranışlarına kendinden önceki örneklerde 

                                                 
420 Kaplan, a.g.e., ss.31-32. 
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rastlanmayan bir sadelik içinde ve gerçekçi bir açıdan 

bakmaktaydı.”421  

 

Bu anlamda, ‘Yılanların Öcü’ filmi sinemada gerçekçi anlatımın en önemli 

yansımalarından biri olarak sinema tarihindeki yerini almıştır. 

 

 

3.1.4. Susuz Yaz 

 
Yıl: 1963 

Yapım: Hitit Yapım 

Senaryo: Metin Erksan – Necati Cumalı’nın aynı adlı hikayesinden. 

Görüntü Yönetmeni: Ali Uğur 

Oynayanlar: Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan, Erol Taş, Hakkı Haktan, Yavuz Yalınkılıç, Zeki 

Tüney, Alaaddin Altınok. 

Kazandığı Ödüller: Berlin Film Festivali’nde (1964) büyük ödül olan Altın Ayı’yı ve 1964 

yılında Sinema Ekspres dergisi tarafından düzenlenen “Yılın en iyi beş filmi” arasına girdi.  

 

Metin Erksan, ‘Susuz Yaz’ filmiyle kırsal bölge insanın içinde bulunduğu çaresiz 

durumu doğal ortamıyla nesnel bir bakış açısıyla sinemaya aktarmıştır. Erksan’ın göstermiş 

olduğu bu başarılı anlatım ise Türk Sineması’nın uluslar arası Berlin Film Festivali’nde Altın 

Ayı ödülünü almasını sağlamıştır.422  

 

“Susuz Yaz’ın ne anlattığı, nasıl bir film olduğu üzerine pek az 

durulmuştur… ‘Susuz Yaz’ tesadüf değil Metin Erksan’ın ‘Karanlık 

Dünya’ ile başlayan sinema çalışmalarının tabii sonucudur. Erksan 

ilk filmini, Aşık Veysel’in hayatını bir köyde çevirmeye girişmiş, 

kişiliğinin ilk olgun eseri olan ‘Yılanların Öcü’nü gene bir köyde 

meydana getirmiş, kendi hesabına ilk filmini yapmak fırsatını ele 

                                                 
421 Refiğ, a.g.e., s.25. 
422 Giovanni Scognomillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yay., 2.Baskı, 2003 İstanbul.,  s.216. 
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geçirince ‘Susuz Yaz’ı meydana getirmek üzere köye taşınmıştır. 

Neticede ortaya çıkan film bir tutku şaheseridir..”423  

 

Film kırsal alanda su mülkiyeti konusunda yaşanan sorunları işlerken, su sorunun 

etrafında gelişen iki kardeş arasındaki ilişkileri ve bir kadının bu ilişkiler içerisindeki yeri 

üzerine durulmuştur.   

 

“’Aşık Veysel’ ile köy yaşantısını keşfeden… Erksan 1964 Berlin Film 

Festivali’nde Altın Ayı Ödülü’nü alarak ‘Susuz Yaz’da – Necati 

Cumalı’nın hikayesinden hareket ederek toplumsal bir çaba ile köy 

gerçeklerine bir kez daha eğilmek ihtiyacını duyduğunu 

göstermektedir.”424  

  

Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden sinemaya aktarılan ve bir uyarlama özelliğine 

sahip olan film hikayeden sinema diline çevrilirken geliştirilerek yeniden üretilmiştir. Metin 

Erksan da bu anlamda film için suda mülkiyet sorunu üzerine durduğunu söyler. Bu anlamda 

Necati Cumalı’nın eseri ve Erksan’ın filmi arasında bazı farklılıklar vardır.425  

 

Ege bölgesinde bir köyde geçen filmde ‘su mülkiyeti’ üzerine durulmuştur. Film kendi 

toprağını sulamak için suya el koyan Osman’ın köylülerle olan mücadelesi üzerinedir. Osman 

sahip olduğu arazi üzerinden çıkan suyun kendisine ait olduğunu ve bu suyu istediği gibi 

kullanabileceğini söyler. Bu düşünceye ilk karşı çıkan kişi ise kardeşi Hasan’dır.   

 

Filmde kendini hissettiren önemli unsurlardan biri de bireysel davranışlar ve bu 

doğrultuda ortaya çıkan bireylerin çıkarlarıdır. Osman’ın suyu kesmeye karar vermesi bireysel 

tavrı neticesinde kendini düşünerek ortaya çıkar. Aynı şekilde köylülerin Osman’a karşı 

koyuşlarında planlı ve tam anlamıyla örgütlü olmayan hareketleriyle başarısız olur. Osman’ın 

köpeğinin öldürülmesi ve gece kanalı açmak için yapılan baskın bireysel ve düzensiz bir 

hareketin ürünüdür. Yapılan bu hareket köylülerden birinin Osman’ın açtığı ateş sonucu 

ölmesine neden olacak ve bu suçu üstlenen Hasan’a ise çıkarları yönünde hareket etmesiyle 

                                                 
423 Refiğ, a.g.e., s.116. 
424 Giovanni Scognomillo, “Metin Erksan Sivrialan’dan Berlin’e” Sinema 65, sayı:4, Nisan 1965, s.10. 
425 Kayalı, a.g.e., s.91. 
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suçlayan Kemal tiplemesi de olaya farklı bir bakış sergileyecektir. Bu anlamda iyi karakter 

olarak düşünülen Hasan’ın da bireysel çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini algılarız.  

 

Diğer filmlerinde olduğu gibi Erksan bu filmde de iyi ve kötü kişiliklere yer vermiştir. 

Filmde ‘Yılanların Öcü’nün aksine kötü karakteri muhtardan alarak bir köylüye verir. Bu 

anlamda karşımıza filmin ilk sekansında çıkan Osman, yaptığı davranış ve düşünceleriyle 

olumsuz bir kişilik sergiler.  Bununla birlikte abisine düşünce olarak karşı çıkan ama büyüğü 

olması durumuyla onun dediklerini yapan Hasan ise iyi karakter olarak karşımıza çıkar. 

Hasan’ın olumlu bir karakter oluşunu ise; köylülere su gitmesi için su kanalını açması ve 

bununla birlikte hapse düştükten sonra bile köylülerin susuz kalmaması için eşi Bahar’a suyu 

açmasını söylemesinden çıkarabiliyoruz.    

 

Bir köy filmi özelliği taşıyan ‘Susuz Yaz’da geleneksel Türk aile yapısı görülmektedir. 

Egemen ve baskın kişilik erkektir. Fakat bu baskınlık kadının gücünü, Yılanların Öcü’nde 

olduğu gibi ortaya koyabileceğini gösterir. Bahar’ın su kanalını açması sonucu Osman 

Bahar’a saldırır. Bahar bu saldırıya cesaretli bir duruşla cevap verir ve malın yarısının 

kendisinin olduğunu ve bunu istediği gibi kullanabileceğini söyler. Kadın okur yazar değildir. 

Bu durum kadının toplumda daha pasif bir duruma getirir. Bahar’ın okuması ve yazmasının 

olmayışı Hasan’dan gelen mektuplara ulaşmasını engeller. Kadın filmde erkeğin sözünü 

dinleyen ve verilen kararlara uyan bir konumdadır. Hasan’ın hapse girmesiyle ilgili ifade için 

abisiyle karar verdiğini ve kendisinin de bu karara uyması gerektiği söylenir. Kadın ayrıca iş 

gücü olarak görülür. Bu durum Osman’ın Hasan’a Bahar’ı kaçırması için baskı yapmasına 

neden olur. Bahar ise hasat bittikten sonra evlenmek ister. Çünkü annesine hasat için yardım 

etmelidir. Daha fazla insan daha fazla işgücü anlamına gelirken, Osman kardeşinin gerdek 

gecesinde odaya girerek çok fazla çocuk istediğini ve bu çocukların erkek olmasını ister. Bu 

durum artan ürün için istenilen işgücü ihtiyacıdır. Osman’ın Bahar’a ayaklarını yıkattığı 

sahnede ise kadına dini olarak biçilen payı görürüz. Osman, Allahın kadının erkeğin küçücük 

bir kemiğinden yarattığını söyler.  

 

Filmde Anadolu insanının cinsellikle olan ilişkisi filmin her aşamasında kendisini 

hissettirir. Ulusal Sinema adlı kitabında Halit Refiğ şu satırlara yer verir:  

 

“Susuz Yaz’ı üstün bir sanat eseri yapan da filmdeki toprak ve su 

mülkiyeti meselelerine, Türk köylüsünün cinsel davranışlarına 
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Erksan’ın kendi dünyası içinde doğru bir şekilde yaklaşmayı 

başarmasından doğmaktadır. Kendi kendini yetiştirmiş bir çiftçinin 

toprağında çıkan suya ve kardeşinin karısına sahip olma tutkusunun 

bazı batı hümanizmacı sinemacılar ya da yazarlar tarafından 

psikolojik derinliği olmayan tek boyutlu vahşet gösterisi diye 

nitelendirilmesi bu kişilerin doğu sanatlarının grotesk özellikleri 

konusundaki bilgisizliklerinden doğmaktadır. ‘Susuz Yaz’ yine doğu 

sanatlarının bir özelliği olan trajik ile komik anlatımı da çok başarılı 

bir biçimde mezcedebilmektedir… Aşırı hareketli bir kamera, 

alışılmamış ve şaşırtıcı kamera açıları, abartmalı oyunlar Erksan’ın 

grotesk dünyasını en uygun biçimde kurmasına yardımcı 

oluyorlar…”426  

 

Gecelerin Ötesi filminde altı gençte rastladığımız şehvetli bakışları bu filmde bolca 

Osman karakterinde görürüz. Osman, yeni gelin olan Bahar’ı tarlada çalışırken uzunca süzer 

keskin bakışlarıyla. Osman Hasan’a yerinde olmak istediğini söyler ve kendisini şanslı 

olduğunu ifade eder. Osman film boyunca şehvetli bakışlarını Bahar’dan ayırmaz. Bahar’ı her 

fırsatta tutmaya çalışır. Osman’ın bu hali evli çifti duvardaki aralıktan seyretmeye kadar varır. 

O da artık Hasan’la Bahar’ın en özelindedir. Hasan’ın hapse girmesinin ardından ise 

Osman’ın bakışları ve fiziksel teması Bahar’ı rahatsız edecek boyuta ulaşır. Osman’ın bu 

cesaretli bakışlarını üzüm yiyerek Bahar’ın vücuduna bakışı ve bunun ardından gelen sahnede 

beklide Türk Filmlerinde bir ilk olan hayvan sevicilikle ilgili bir sahne görürüz. Osman 

sağdığı ineğin sütünü emerken aynı zamanda da şehvetli hareketlerle ineğin bacağını okşar. 

Bu hareketlerle Bahar’a mesaj gönderirken diğer yandan da hayvanlarla olan cinsel 

yakınlaşmayı gösterir. Osman hayvanları filmin diğer sahnelerinde de kullanır. Başını kestiği 

tavuğu isterik bir şekilde gülerek Bahar’ın önüne atışı ve bundan duyduğu zevk. Aynı 

zamanda köylüler tarafından öldürülen köpeğini bulan Osman, hayvanın cesedini Hasan ve 

Bahar’ın önüne atar. Osman karakterinde bastırılmış cinsel duygular ve bu duyguların ifade 

buluşu film boyunca görülür. Duvar deliğinden seyrettiği Bahar’ı arzulayarak okşadığı yastık 

ya da duvara sürtünmesi, Bahar’ın ayağını yılan sokmasıyla Osman’ın ısırık yerini uzun 

zaman emmesi ilginç sahneler arasındadır. 

 

                                                 
426 Refiğ, a.g.e., ss. 117-118. 
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Agah özgüç, Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi kitabında; Erksan sienmasının 

başyapıtı olarak nitelediği Susuz Yaz filmini erotik köy filmi olarak nitelemektedir. Cinsellik 

olgusuna filmlerinde oldukça yer veren Erksan’ın cinselliğin insan yaşamında daha önce 

bilinmeyen yönleri ortaya çıkardığını ifade ettiğini belirtiyor.427  

 

Su mülkiyeti üzerine kurulu olan filmde Osman’ın suyu kesmek istemesine karşılık 

kardeşi  Hasan; “Su toprağın kanı ağa, kimse bu işe evet demez. Milletin dikine gitmek iyi 

değildir” der. Bu cümle suyun taşımış olduğu önemi ortaya koyarken, olacak olan olayların da 

habercisi olur. Hasan’ın abisi Osman’la konuşmasında ifade bulan bu sözler filmin bir sonraki 

sahnesinde köylülerin Osman’a söyledikleri: “Su toprağın kanıdır. Sen bizim kanımızı kesmek 

istiyorsun” demeleriyle onay bulur. Köylüler Osman’ın su üzerinde kurmak istediği 

hakimiyetin haklı olmadığını söylerken, Osman, suyun kendi tapulu arazisinden çıktığını 

bunun için de suyu istediği gibi kullanacağını belirtir. Osman film boyunca suda en çok 

görünen karakterdir. Toprağın kanı olarak anlam bulan su Osman’ın da sonu olacaktır.   

 

Metin Erksan’ın ‘Ve Sinema’ dergisinde yayınlanan ‘Türkiye’de Entelijansiya Yok’ 

adlı makalesinde Susuz Yaz filminin ortaya çıkışı ve bu bağlamda anlam bulan su sorunuyla 

ilgili olarak şu satırları aktarıyor:  

 

…”Neydi Susuz Yaz’ın meselesi? Su meselesiydi değil mi? Filmi 

yaparken mülkiyet meselesini düşünmüştüm. Mülkiyet meselesi beni 

kalül beladan beri çok ilgilendirir. Mülkiyet nedir, ne değildir? 

Mülkiyet meselesi nereden çıkmış? vb. Su üzerindeki mülkiyet beni bu 

dönem çok etkiledi. O sıralarda cari kanun vardı. “Türkiye’de göller, 

karasuları ve akarsular kamunun, yalnız kaynaklar, kimin tapulu 

arazisinden çıkıyorsa onun malı” diye. Bazı şeyler görüyordum. Bir 

toprağın etrafını çitle çevirip, bu benimdir diyebiliyorsunuz. Ama suya 

sahip olamıyorsunuz. Filme şöyle başlamak isterdim, tutun ki 

avucunuza toprak aldınız. O toprağı gücünüz yettiği sürece 

avucunuzda tutabilirsiniz. Ama avucunuza su aldığınız zaman aynı 

şeyi yapamazsınız. Su parmaklarınızı istediğiniz kadar sıkın, akıp 

gidecektir… Nasıl sahip olursunuz buna?mülk sahibi baraj da yapsa 

                                                 
427 Agah Özgüç, Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, Antrakt Yay., 1.Baskı, İstanbul, Ocak 1994, s.268. 
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gene tutamaz  suyu. Su muhakkak bir yere gidecek. Suyun mülkiyet 

sınırlarını tanımayan bu öğesi, beni çok ilgilendirdi…”428  

 

Osman’ın suyun kendine ait olduğunu söyleyerek köylüleri susuz bırakmasına 

gösterilen tepkiler yetersiz ve plansız bir şekilde ilerler. Yaz geldikçe su azalmaktadır. Bu 

durum suyu kesen Osman’a karşı köylünün olumsuz tepkisine neden olur. Köylüler karşı 

koyuşlarında kendilerinin yeterli tepkileri göstermediklerini bilmektedirler. Düşüncelerinde 

soruna çözüm ararlar fakat gösterdikleri uğraşı yeterli olmadığı gibi bireysel ve düzensiz 

hareketlerdir. Ani verilen tepkilerle Osman’ı kovalama, gece silahla iki köylünün saldırması 

ve köpeğin öldürülüşü buna örnek olarak gösterilebilir. Köylüler ilk olarak suyun herkese eşit 

olarak dağıtılmasını savunurlar. Ardından getirdikleri diğer çözüm ise suyu parayla 

Osman’dan satın almaktır. Osman köylülerin bu isteklerine ayaklarını yıkadığı suyu dökerek 

cevap verir. Köylüler soruna çözüm bulamazken, bunun nedenini eğitimsizliğe bağlarlar. 

Yılanların Öcü ve Gecelerin Ötesi filminde de eğitimsizliğin getirdiği olumsuzluklar ve 

eğitime duyulan ihtiyaca vurgu yapılmıştır.  

 

Köylüler Osman’ın yaptığı olumsuz tutumlar karşısında kanuni yollara baş vuran ama 

bundan bir netice alamayınca şiddete ve düzensiz bir mücadeleye giren köylüler kolektif bir 

ruhtan yoksun bir toplumu ortaya koyar. Bu durumun aynısı Gecelerin Ötesi filminde 

gençlerin düzensiz hareketlerinin olumsuz sonucuyla ortaya konulmuştu.429  

 

Metin Erksan Yılanların Öcü filminde ortaya koyduğu tanınmış hakların aranması 

gerektiği düşüncesini burada da görürüz. Filmde kötü karakter olarak karşımıza çıkan Osman 

yaptığı tüm girişimlerin kanuni olduğunu söyler. Suyu kesmesi, Bahar’ı kaçırmaları, suyla 

ilgili sıkıntısı olan köylünün haklarını aramalarını söylemesi ve köylülerin gece yaptığı 

baskını şikayet için jandarma çağırması hep kanun kapsamında yaptığı işleridir. Ve Osman 

her eyleminde kanun der. Köylüler Osman’a karşı ilk tepkilerinde köyün en yetkili kişisi olan 

muhtarla birlikte şikayete gelirler. Osman yaptığının yasal olduğunu söyleyerek, haklarını 

kanunla aramaları gerektiğini söyler. Köylülerin bu sefer ortak hareketle dava acarlar ve ilk 

etapta haklı çıkarlar ve su açılır. Yalnız bu durum uzun sürmez kanunları her defasında öne 

süren Osman bu yolu dener ve kanun güçlüden yana çıkar. Bu anlamda film iyi bir dönem 

eleştirisi getirir. Köylüler kanuni yoldan çözüm bulmaya çalıştıkları sorunları bu sefer doğa 

                                                 
428 Erksan, a.g.m., s.28. 
429 Scognomillo, a.g.m., s.10. 
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kanunlarıyla halletmeye çalışırlar. Bu durum bize Yılanların Öcü filminde doktorun köy 

yerinde doğa kanunlarının geçtiğini söylemesini hatırlatır. Ve filmde bu anlamda bir sonuca 

ulaşır.  Osman gece su kanalını açmaya gelen köylülere Hasan’ın itirazına rağmen ateş açar. 

Bu ateş bir köylünün ölümüne sebep olur. Osman işlenen bu cinayeti üstlenmesini ister. Ve 

yine kanun karşımıza çıkar ve Hasan sekiz yıl hapse mahkum olur. Ama bir süre sonra gelen 

afla çıkar. Köy kahvesinde af haberini alan Osman psikolojik bir gerilime girecektir.  

Hasan’ın hapis arkadaşı Kemal afla çıkacak olan Hasan’a bazı tavsiyelerde bulunur. Bu 

tavsiyelerde; Osman’ı öldürmeyip yalnızca suyu elinden almasını söyler. Ve yalnız onun değil 

diğer onun gibi olanların elinden tüm suyun almasından bahseder. Akan suya sahip çıkmanın 

bu sorunu oluşturduğunu belirtir. Hasan bu tavsiyeleri Osman’la ilgili gerçekleri öğrenince 

unutur. Eşi Bahar’ı kandıran ve köylüye işkence yapan Osman toprağın hayat damarı olan 

suyun içerisinde kardeşi tarafından boğularak öldürülür.    

 

Filmin eleştirisinde özellikle Dünya’nın en eski konularından biri olan Habil-Kabil’in 

hikayesine modern bir bakış hikayesi olarak bakılmıştır.430  

 

Metin Erksan’ın filmde yer verdiği psikolojik boyutlu sahneler de oldukça yoğundur. 

Osman suyu kesmesinde kendini haklı çıkarmak için köylüleri kahvede boş zaman harcayıp 

oyun oynayan kişiler olarak niteler. Osman ve Hasan yalnız yaşayan iki kardeştir. Kardeşlerin 

geçmişi hakkında bir bilgiye sahip olamıyoruz filmde. Osman karakteri yaptıklarıyla ve 

isterik gülüşleriyle kötü bir karakter olduğu gibi hastalıklı bir kişilik sergiler. Bahar’ın önüne 

attığı kanlı tavuk ölüsü ve aynı şekilde köpek ölüsünü gömmek yerine Bahar’la Hasan’ın 

önüne atması. Bununla birlikte hayvan seviciliğe örnek olabilecek ineğin bacaklarını okşayış 

sahnesiyle de Bahar’a psikolojik baskı yapmaktadır. Osman’ın kişileri psikolojik olarak 

yönlendirmesine bir örnekte kardeşi Hasan’a öldürdüğü köylünün suçunu üstlenmesi için 

yaptığı konuşmada görürüz. Af çıkması üzerine Osman’ın girdiği psikolojik gerilim onu en 

küçük hareketten dahi korkar hale getirir ve sürekli bir gerilim yaşar. Bahar’ın elektrik 

direğine sarıldığı sahnede duyduğu sesler ve soyut olarak anlam kazanan korkuluk filme farlı 

boyutlar katar. Bahar’ın elektrik direğinden geldiğini söylediği seslerin Hasan’ın olduğu 

şehirden geldiğini söyler. Bahar’ın duyduğu bu sesleri daha önce Gecelerin Ötesi filminde 

Ekrem sahilde otururken makine seslerini duyduğu sahnede de görürüz. Bu duyulan sesler 

teknoloji, sanayileşme ve şehirleşme olguları üzerinden değerlendirilebilir.  

                                                 
430 Erksan, a.g.m., s.32.  



 104

 

Filmde Bahar ve Osman’la ilgili sahnelerde karşımıza çıkan korkuluk soyut bir 

anlatımın ürünüdür. Korkuluk bireylerin duygusal olarak rahatladıkları ve kişilik 

kazandırdıkları bir durumdadır. Hasan’ın ölüm haberini alan Bahar koşarak korkuluğa sarılır 

ve kişileştirdiği ve tatmin sürecine eriştiği düşüncelerini yansıtır. Bahar’ın aynasının 

yansımasının korkuluğun yüzüne gelmesi ise kişileştirme yapıldığına işarettir. Osman da 

Bahar’a söylemek istediklerini korkuluğa söyler. Korkuluk onun için de iletişime geçmenin 

ve duyguları ifade etmenin en önemli yolu olarak görülür. Osman Bahar’ı düşleyerek ve 

başına örtü takarak konuştuğu korkuluğun öperken daha sonra korkuluğun başına geçirdiği 

şapkayla onu Hasan yerine koyar ateş eder. Bu anlamda Osman ve Bahar için bir cesaret 

bulma ve yalnızlığı giderme noktasıdır. Ayrıca Osman’ın kendisini kovalayan köylülerden 

kaçışı ve korkuluğa sakladığı silahla Hasan’a gönderme de yapar. Osman yine bu durumda 

Hasan’ı kullanıyor gibidir.  

 

Agah Özgüç Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi adlı kitabında, Bahar’ın korkuluğa 

sarılmasını Erksan’ın manken fetişizmine bağlar. Ve yönetmenin birçok filminde manken 

fetişizminin ön planda olduğuna yer verir.431  

 

Sansür Erksan’ın karşısına bu filminde de çıkacaktır. Susuz Yaz filmiyle katılmayı 

düşündüğü 1964 Berlin Film Festivali’ne Dışişleri Bakanlığı’nın atadığı üç kişilik bir juri 

tarafından uygun görülemez. Ama filmin ortağı ve Hasan karakterini canlandıran Ulvi Doğan, 

kişisel çabasıyla filmi yarışmaya sokar ve film büyük ödülü alır. Bu ödül birçok tartışmayı da 

beraberinde getirir.432   

 

Star sisteminin hiçbir etkisinin görülmediği filmde dönemin diğer filmlerinden de ayrı 

bir noktada yer alır.433  

 

Azizi Nesin Susuz Yaz için Akşam Gazetesi’nde: “…Utanç duymadan, başımı öne 

eğmeden, ellerimi yüzüme kapamadan bir yerli film seyrettim.”434  

 
 

                                                 
431 Özgüç, a.g.e., s.116. 
432 Agah Özgüç, Türk Sinemasında İlkler, 1.Baskı, Aralık, 1990, Yılmaz Yay., İstanbul, s.80. 
433 Ses Dergisi, ‘Ne Dediler?’ 18 Temmuz 1964, s.4. 
434 Uçakan, a.g.e.,, Aziz Nesin’den Aktaran s.30. 
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       3.2. Halit Refiğ Sineması  
 

          3.2.1. Yönetmenin Geçmişi Ve Sinema Anlayışı 
 

1934 yılında dünyaya gelen Halit Refiğ, Robert Koleji’nde mühendislik eğitimi 

görürken sinema sevgisi onu okulu yarıda bırakmasını sağladı.  Refiğ, ilk film çekimlerini 

askerlik görevini yaptığı Kore savaşında gerçekleştirdi. 8 mm kamerayla çektiği filmlerde 

Kore ve Japonya’dan görüntüler yer alırken bu bağlamda ilk kısa film çekimlerini 

gerçekleştirdi. Ülkeye dönüşünde ise; Akis, Yeni Sabah, Akşam ve Milliyet gazetelerinde 

çeşitli film eleştirileri yaptı. Bununla birlikte Nijat Özön ile Sinema dergisini yayına hazırladı.  

Sinema hayatında tam anlamıyla yer alışı ise; ‘Dağları Delen Ferhat’ isimli belgeselle 

gerçekleşir. Yaşar Kemal, Lütfi Akad ve Haldun Taner ile birlikte yazdığı bu senaryo, Turizm 

ve Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği yarışmada birincilik ödülüne layık görülür.435  

 

Yönetmen sinemaya ilk adımını attığı dönem konusunda Sonsuzkare’de şunları 

aktarır: 

 

”22 yaşındaydım.  4 Şubat 1956 tarihli ’Akis’te yayınlanan ilk yazım, 

‘Ağlayan Gözler’ adlı Türk filminin eleştirisiydi. 18 Şubat 1956 tarihli 

’Akis’teki üçüncü yazım, Amerikalılar tarafından çevrilmesi söz 

konusu olan ‘Atatürk filmi’ üzerineydi. Bu yazıda Amerikalıların 

doğru dürüst bir ‘Atatürk filmi’ yapamayacaklarını iddia ediyor, 

sinemada milli konularda mutlaka kendimizin söz sahibi olması 

gerekliliğini savunuyordum… Nijat Özön ve Yılmaz Çolpan o 

sıralarda bir sinema dergisi çıkarma hazırlığı içindeymişler… Gazete 

formatında aylık ‘Sinema’ dergisinin ilk sayısı 15 Mart 1956 tarihinde 

çıktı. Sinemaya ucuz bir eğlence ucuz bir eğlence aracı olmanın 

ötesinde, yaygın bir kültür ve ulusal bir sanat alanı olarak yaklaşma 

çabasında, Türkiye’de yayınlanan ilk dergiydi.” 436 

 

                                                 
435 Sanat Çevresi, “Halit Refiğ Biyografisi”, Nisan 2005, sayı:318,  s.46. 
436 Halit Refiğ, “Nerden Nereye”, Sonsuzkare, Sayı:1, Mayıs 2003, s.4. 
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Halit Refiğ, Atıf Yılmaz’ın ‘Yaşamak Hakkımdır’ adlı filmde senaryocu ve yönetmen 

yardımcısı olarak sinemada yer almaya başladı. Bu çalışma dışında; Alageyik, Karacaoğlan’ın 

Kara Sevdası, Suçlu, Şoför Nebahat, Mahallenin Sevgilisi, Kırık Çanaklar, Avare Mustafa, 

Ölüm Peşimizde, Güneş Doğmasın ve Yasak Sokaklar gibi farklı yönetmenlerin elinden çıkan 

filmlerde görev aldı.437  

 

Yönetmen bu çalışmalarının ardından ilk filmi olan ‘Yasak Aşk’ı çekti. 1961 yılında 

çektiği bu filmle sinema alanında da ilk yönetmenlik girişiminde bulunmuş oldu.438 

 

Halit Refiğ çalışmalarında farklı yapılarda olan akımları birbirine yakın hale getirmeye 

çalışmıştır. Bu durum yönetmenin; sosyalizmle ilgili farklı düşüncelerinin oluşmasına ve 

batı’ya karşı bakışındaki çelişkileri ortaya çıkarmıştır. Bu duruma karşılık yönetmen 1965 

yılına kadar yanı Toplumsal Gerçekçilik’in son buluşuna kadar akımın izinde önemli filmler 

çekmiştir.439   

 

Yönetmenin düşünsel dünyasında etkili olan Marksist düşüncenin ortaya çıkışını ise 

Gerçeğin Değişkenliği adlı kitapta şöyle anlatır:  

 

“Marx’a ve sol düşüncelere yatkınlığım Kore’de başladı. Amerikalı 

subaylarla tartışmalarda fikir ayrılığına düştüğümüzde beni Moskova 

Radyosu’nun etkisinde kalmakla suçluyorlardı. O tarihe kadar 

Moskova Radyosunun varlığından haberdar bile değildim. Ama 

Amerikalı subayların tahrikiyle komünizmi ve Marx’ı merak etmeye 

başladım. Marx konusunda ilk temel bilgilerimi Amerikan 

birliklerinde görevli bulunduğum sıralarda sağladığım kitaplar 

yoluyla edindim. Bu kitaplar içinde çok yararlandığım doğrular da 

buldum. Ama benim bir burjuva ailesi çocuğu olmam, ailemin de 

Türkiye’de hakim değil, ezilen sınıf muamelesi gördüğünü, ailemin 

yaşayışının yanlarında çalışanlarınkinden pek büyük farklar 

taşımadığını hatırlamam Marx’ın uluslar arası işçi sınıfı kardeşliği ve 

                                                 
437 Nijat Özön, Türk Sineması Kronolojisi, 1895-1966, Bilgi Yayınevi, 1.Basım, Şubat 1968, ss.232-233. 
438 Derleyen: Artun Yares, 65 Yönetmemizde yerellik, ulusallık, evrensellik gelişimine sinemamız, Donkişot  
     Yay., İstanbul. Ekim 2005,  s.125. 
439 Daldal, a.g.e., s.104. 
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proletaryanın  sınıfsal zaferi görüşlerine inanmama hiç imkan 

vermiyordu.”440  

 

Halit Refiğ’in bu anlamda ortaya çıkan Batı karşısındaki tavrının yansıması 

filmlerinde kendini önemli ölçüde hissettirir. Refiğ, Batı düşüncesiyle ilgili olarak Ulusal 

Sinema Kavgası kitabında şunları yazar:  

 

“…benim Türkiye’ye ve sinemamıza bakışım batılı gibi toplumcu bir 

açıdandı. Hatta yapmayı planladığım bir filmde batılı teknisyenlerle 

çalışmanın daha iyi sonuçlar vereceği düşüncesindeydim… 

Almanlarla bir film yapma imkanı ortaya çıktı. Fakat “Haydar 

Kuyusu Cinayeti” diye bilinen olaydan çıkarılan hikayem üzerinde 

Almanlar öyle münasebetsiz değişiklikler istemeye başladılar ki, iş 

çığırından çıktı. ‘Hatalı Yol’ adlı bu tasarıyı da filmin çekimine bir 

hafta kala bıraktım… Türkiye’de ne yapılacaksa bunu kendi aramızda, 

kendi yağımızla kavurarak yapmak zorundaydık. İşte yabancıları 

karıştırmaya kalkınca insanın kendi görüşlerinden, inançlarından 

feragat etmesi gerekiyor, etmezse ortaya tatsız durumlar 

çıkıyordu.”441  

 

Bu anlamda Halit Refiğ’in Ulusal Sinema anlayışı içinde yaptığı filmlerin bu 

olaylardan yola çıkarak birer tepkisel özelikte olduğunu ortaya koyabiliriz. 

 

Halit Refiğ, sinemadaki batılılaşma hareketi üzerine Sonsuzkare’de şu satırları kaleme 

alır: 

 

 “… o güne kadar sinemaya hiç ilgi göstermemiş olan Cumhuriyet 

Hükümeti ‘Susuz Yaz’ın başarısı üzerine, bir ‘Sinema Şurası’ 

düzenlemeye girişti. Bu girişim yabancı film ithalatçılarını 

işkillendirdi… Savundukları, sanatta ulusal değerler yoktur, evrensel 

değerler vardır, devlet kötü Türk filmleri yerine, sanat değeri yüksek 

yabancı filmleri korumalıdır… Bu işleri yürütmek için de bir ‘sinema 

                                                 
440 Halit Refiğ, Gerçeğin Değişkenliği:Kemal Tahir, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2000, s.32. 
441 Halit Refiğ,Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yay.,1971,  ss.19-20. 
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kurumu’ kurulmalıdır. 1964 Sinema Şurası’nda Türk sineması meslek 

erbabı, (yapımcılar, yönetmenler, işçiler) ortak bir hareket ile 

başlarına bela olacak, kabiliyetsiz adam kayırmaktan başka bir işe 

yaramayacak böyle bir kurumun kurulmasına karşı koydular. Nijat 

Özön ile ‘Sinema’ dergisi yoluyla başlayan dostluğumuz bu şuradan 

itibaren gitgide çürüdü ve koptu. Türkiye’de sinemanın bir yol 

ayrımına geldiği 1964 Şurası’ndan sonra sinemacıların benim de 

araların da bulunduğum bir bölümü gitgide ‘ulusalcı’ olurken, Nijat 

Özön bir yıl sonra kurulan ‘Sinematek Derneği’ etrafında 

toplananlarla birlikte ‘Batıcı’ olmayı seçmişti.”442  

 

Birçok filme imza atan yönetmen, sinema hayatı içerisinde ulusal bir sinema anlayışını 

savunurken bu anlayışın da en önemli uygulayıcıları arsında yer aldı. Sinemasında içeriği 

daha ön planda tutan yönetmen, ülkesinin insanlarının içinden çıkan olaylarla beslendi. Batı 

toplumlarından daha farklı bir konumda tuttuğu halkının özgünlüğünü çalışmalarına 

yansıttı.443  

 

Refiğ’in, ‘Ulusal Sinema’ kavramının ortaya çıkışında en büyük kaynağını Kemal 

Tahir oluşturur. Kemal Tahir’in romanları ve düşünsel yapısı yönetmende büyük etkiler 

bırakmıştır. Halit Refiğ, yazarın eserlerinde batı toplumlarından daha farklı yapısal özelliklere 

sahip olduğu fikrini almıştır.444  

 

Ulusal Sinema’nın doğuşu ve dönemi içerisinde yer alan diğer yönetmenlerin bu 

anlayışa olan bakışları konusunda Sonsuzkare dergisinde şu satırlara yer veriyor: 

 

“Batı sinemasına, Batı’nın kültür kalıplarının Türk sinemasına tatbik 

edilmesinin bir reaksiyonundan doğdu. Ama bu düşüncenin, ulusal 

sinema düşüncesinin, bu hareketin içinde olan bütün yönetmenler 

tarafından ortak bir şekilde kabul edilen ilkeleri, temelleri yoktu. 

Ortak nokta yabancı sinema tahakkümüne karşı koyma konusunda 

sinemacıların her birinin ulusal sinema mevzuuna yaklaşımı 
                                                 
442 Halit Refiğ, Sonsuzkare, Sayı:1, Mayıs 2003, s.4. 
443 Sanat Çevresi, a.g.m.,  s.46. 
444 “Sinema, Sinemamız ve Sinema Üzerine Bazı Notlar” Sinema Yazıları Dergisi, Sinema Klasiği Özel Sayısı,  
      İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1995, ss.131-134. 
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birbirinden farklıydı. Yani diyelim ki başlangıç itibariyle, kavganın 

başlangıç yıllarında Metin Erksan ve en ön plandaydık. Metin 

Erksan’ın ulusallık anlayışıyla benim ulusallık anlayışım birbirinden 

farklıydı. Atıf Yılmaz o hareketin içine girdiğinde, bazı sempatiler 

gösterdiğinde, Atıf Yılmaz’ın ulusal sinema modeli örnekleri diye 

yaptığı çalışmalar, Metin Erksan’ın adına konuşmak istemiyorum ama 

benim ulusal sinema anlayışımdan farklıydı. Dolayısıyla burada ortak 

nokta sadece yabancı sinema tahakkümüne karşı koymaktı. O 

sıralarda kullanılan ‘yerli sinema’ adı iyi karşılanmıyordu. Ulusal 

Sinema tabirini ortaya atan benim. Bu, halkın eğilimlerine, kültür 

beklentilerine karşılık veren bir sinemaydı ama belli bir bilinci olan 

sinema değildi. Anonim bir sinemaydı, kalıplar üstüne yapılan bir 

sinemaydı… Burada anlatmak istediğim, hangimizin yaptığı daha 

doğrudur, hangimizinki daha iyidir değil, yaklaşımların farklı olduğu. 

Bu farklı yaklaşımlar ulusal sinema hareketinin şu veya bu şekilde 

bana göre 80’li yıllara kadar devam ettiği, 70’li yıllardan itibaren bir 

değişim meydana geldiğidir… Benim açımdan Ulusal Sinema davası, 

hareketi, ‘Yorgun Savaşçı’nın devlet tarafından yakılmasıyla 

bitmiştir.”445  

 

Ulusal Sinema’nın içermesi gereken özellikler hakkında Vedat Türkali, şu 

satırları aktarır:  

 

“… Ulusal olmak tarihin müzesine kaldırılmış bir takım fosilleri 

savunmak değil, yaşayan, geçmişin kültüründen miras olarak sahip 

çıkabileceğimiz, kendi ülkemizin halkında canlı olarak var olan ve 

halkımızın daha ileri bir aşamaya geçmesine yardımcı olabilecek, ona 

ayak bağı  değil, yol gösterici olabilecek nitelikte değerleri savunmak 

anlamını taşır. Ulusal sinemacı, Karagöz’den ortaoyunundan da 

yaralanır, Türk halkının geçmişinde birikmiş olan mimarisinden, 

folklöründen, dansından, manilerinden, fıkralarından da yararlanır. 

Ancak onların içerisinden Türk halkının bir ulus olarak daha ileri bir 

                                                 
445 Halit Refiğ “Ulusal Sinema Nereye Gidiyor?”, Sonsuzkare, Sayı:7, Ocak 2005, s.3. 
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aşamaya geçmesine ve bugünkü özgürlüksüz, bağımlı yaşamından 

kurtulmasına etken olabilecek biçim ve içeriği arayıp bulmayı bir 

görev bilerek, bir senteze vararak yararlanır.”446  

 

Halit Refiğ ilk filmi olan ‘Yasak Aşk’ (1961) filminin ticari endişelerle sınırlanmış, 

Visconti, Freud ve Surrealism etkilerinin görldüğü bir yapıt olduğunu ifade eder.447 Yasak 

Aşk’tan sonra çektiği ‘Seviştiğimiz Günler’ (1962) filmi de aynı özelliklere sahiptir.  

 

1963 yılına gelindiğinde ise yönetmen ‘Şafak Bekçileri’ filmini çeker. Film, ‘Yön 

Hareketi’nin Ordu’ya yakın olan etkilerini üzerinde taşır.  Film, Ordu’nun tutucu toprak 

ağalarına karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Halit Refiğ, 1960 sonrası Yön Hareketi içinde yer 

alır. Bu harekette ordu ve entelektüeller Demokrat Parti Yönetimine karşı daha refah bir 

anlayış ortaya koymaya çalışmışlardır. Refiğ, Yön Bildirgesi’ni ilk imzalayanlar 

arasındadır.448  

 

Yön hareketinin Bildirgesi’nde yer verilen satırlar Halit Refiğ’in ulusalcı bakış açısını 

ortaya koyarken aynı zamanda da Yön Hareketi’nin düşünsel gelişim ve hedeflerini açıkça 

ortaya koymaktadır:  

 

“Atatürk devrimleriyle amaç edinilen çağdaş uygarlık seviyesine 

ulaşmanın, eğitim davasını sonuçlandırmanın, Türk demokrasisini 

yaşatmanın, sosyal adaleti gerçekleştirmenin ve demokrasi rejimini 

sağlam temeller üzerine oturtmanın, ancak iktisadi alanda hızlı 

kalkınmakta, yani milli istihsal seviyesini hızla yükseltmekte 

göstereceğimiz başarıya bağlı olduğuna inanıyoruz.449  

 

Refiğ, sinema anlayışı içerisinde kültürel yenilikçiliği savunurken bir yandan da bu 

kültürel yenilikçiliğe toplumsal bir temel aramaktadır. Bu bağlamda da toplumsal sorunları 

dönemin yaygın anlayışı düzleminde çözüme ulaştırmaya çalışmaktadır.450  

 

                                                 
446 “Vedat Türkali İle Bir Konuşma”, Yedinci Sanat, Temmuz-Ağustos 1974, sayı:17, s.49. 
447 Halit Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yay., 1971, İstanbul, s.23. 
448 Daldal, a.g.e., s.105. 
449 “Yön Bildirgesi”, Yön Dergisi, 20 Aralık 1961, No:1 
450  Kayalı, a.g.e., s.512. 
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Şafak Bekçileri filmiyle aynı yıl içerisinde çektiği ‘Şehirdeki Yabancı’ filmi ise 

Batı’da eğitim alarak ülkesine gelen bir aydının hikayesini anlatır. Bu hikayede kendi 

toplumuna yabancılaşan batılı bir eğitimden geçmiş bir gencin toplumla olan ilişkilerini 

anlatır.  

 

Bir geçiş filmi özelliği taşıyan ‘Şehirdeki Yabancı’ filmi Refiğ’in ilk toplumsal konulu 

denemesini oluşturur. Yönetmen bu filminde de romantik bakışının etkilerini hissettirir. Bu 

filmle yönetmen dünya görüşündeki değişimi de ortaya koymaktadır.451  

 

Refiğ sinemasına bakıldığında, ilk filmlerinin ardından düşünsel anlamda yaşanan 

değişimin, Türkiye’de yaşanan kültürel ve siyasal alanda değişimlerin yaşandığı 1967’li 

yıllara denk gelmektedir. Ulusal sinema da bu düşüncelerin sinemaya yansımasıyla 

oluşmuştur. Bu sinema anlayışı özellikle 1970 sonrası sinemasını etkilemiştir.452  

 

Birçok başarılı sinema filmine imza atan Refiğ, filmlerinde kadın imgesine de yer 

vermiştir. Filmlerinde kadının imajı da yönetmenin düşünsel alt yapısı bağlamında değişime 

uğramıştır.  

 

Yasak Aşk filminde Refiğ’in de yaşamında önemli bir yer teşkil eden kadın edebi bir 

yapı içinde psiko-seksüel motiflerle yerini alır. Daha sonra filme aldığı ‘Seviştiğimiz Günler’ 

de ise kadını topluma daha yararlı olmaya çalışan günlük yaşam içerisinde vermiştir. 

Yönetmen, daha sonraki filmlerinde ise erotizme önem verecektir.  

 

İlk filminden itibaren kadının dramı üzerine duran Refiğ, bununla birlikte kadının 

toplumun kadın psikolojisi üzerinde ortaya koyduğu etkileri sorgulamıştır.453   

 

Halit Refiğ 1960 dönemi sonrasında kültürel anlamdaki yenilikçi anlayışa bireysel 

düşüncesini de içine katarak bu anlayışa toplumsal bir temel aramayı hedeflemiştir. Kültürel 

yenilikçiliğin somutlaşması ise Refiğ’de kadın sorunu üzerine olur. Kırık Hayatlar, Şehirdeki 

                                                 
451 Giovanni Scognomillo, “Halit Refiğ:Kadın ve Toplum”, Sinema 65, Sayı:8, Ağustos 1965, ss.21-22 
452 Kayalı, a.g.e., s.157. 
453 Çoşkun Şensoy, “Şehirdeki Yabancı Üzerine”, Ses Dergisi, sayı:32, 1962 
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Yabancı ve Haremdeki Dört Kadın’da kadın karakterlerin yer alışı bu düşünce üzerinden 

incelenebilir.454  

   

Çalışmamızda Halit Refiğ’in Toplumsal Gerçekçilik anlayışını daha yoğun olarak 

hissettirdiği, ‘Gurbet Kuşları’ ve ‘Şafak Bekçileri’ filmini ele alacağız.  

 

 

3.2.2. Gurbet Kuşları Ve İç Göç 
 

Yönetmen: Halit Refiğ 

Senaryo: Halit Refiğ, Orhan Kemal 

Oyucular: Tanju Gürsu, Filiz Akın, Özden Çelik, Pervin Par, Cüneyt Arkın, 

Önder Somer, Sevda Ferdağ, Hüseyin Baradan, Mümtaz Ener, Gülbin Eray 

Yapımcı: Recep Ekicigil 

Kamara:Çetin Gürtop 

Yapım:Artist Film 

Eser: Turgut Özakman 

Yıl: 1964 

Ödülleri: 1964 - 1. Antalya Film Şenliği – Halit Refiğ – En İyi Yönetmen Ödülü  

ve En İyi Film Ödülü 

 

İstanbul’un Haydarpaşa tren istasyonuna gelen ve güneydoğu seferini yapan tirenden 

inen bir ailenin görüntüleriyle başlayan film, dönemin en önemli sorunu olan göç olgusuna 

vurgu yapar.  Dönem içerisinde İstanbul ve diğer bazı şehirler yoğun şekilde göç almıştır.    

 

1950’li yıllarda yoğun bir şekilde göç almaya başlayan İstanbul, ancak 1960’lı yıllara 

gelindiğinde nüfusu göçe iten etkenler daha artmış ve iç göçler bu zaman diliminde 

yoğunluğunu arttırmıştır. Bu dönem içerisinde gelenler toplam nüfusun %47,4’ünü 

oluşturmaktadır. Bu da nüfusun yarısına yakın bir kısmını ifade etmektedir. Bu bağlamda 

İstanbul’da nüfus artışı 1970’lere kadar yoğun bir şekilde devam etmiştir.455  

 

                                                 
454 Kayalı, a.g.e., s.152. 
455 Yakut Sencer, Türkiye’de Kentleşme, Kültür Bakanlığı Yay., 1.Basım, Kasım 1979, ss.130-131. 
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Halit Refiğ Ulusal Sinema Kavgası adlı kitabında filmin ortaya çıkışı ile ilgili olarak 

ise şu satırlara yer verir:  

 

“Çekiminin sonlarına doğru yapımcısının mali bir kriz içine 

girmesinden dolayı ‘Gurbet Kuşları’nın bazı sahneleri çekilmemiş ve 

gerektiği gibi seslendirilememiştir… Buna rağmen ana fikri, genel 

yapısı ile o tarihe kadar yaptıklarım arasında düşündüklerime en çok 

yaklaşanı idi. Tanıtma yazılarında da belirtildiği gibi konunun 

kaynağı Turgut Özakman’ın ‘Ocak’ adlı oyununa dayanmaktaydı. 

Yerli özellikler taşımayan bu konuyu yerleştirmek için senaryo 

üzerinde Orhan Kemal ile birlikte çalıştık. Hatta ‘Gurbet Kuşları’ 

adını onun izni ile aynı addaki, aşağı yukarı benzer romanından 

aldım.”456  

 

1960’lı yıllarda İstanbul’a yapılan göçlere karşı kentliler olumsuz bir tavır 

sergilemişlerdir. Bu olumsuzlukların yansımasını ise Gurbet Kuşları’nda görmek mümkün. 

İstanbullu bir ailenin kızı olan Ayla’nın Maraş’tan göç eden Kemal’le konuşmasında, göç 

edenlerin İstanbulluları soyduğundan ve her yerin bu göçmenlerle dolduğundan bahseder. 

Kemal bu sözler karşısında okul arkadaşı ve hoşlandığı kız olan Ayla’ya İstanbullu olduğu 

yalanını söyler. Ama bu yalan abisi Murat’ın Ayla ve Kemalle karşılaşmalarıyla son bulur. 

Ayla, Kemal’in söylediği yalanlar neticesinde kendisiyle ilişkisini bitirir.   

 

Göçün başladığı 1950’li yıllarda İstanbul’un yerlileri göçü sosyal bir afet olarak 

nitelendirme gereği duymuşlardır. Ve bu göç olayına müdahale edilmesi gerektiğini 

düşünmüşlerdir. 28 Eylül 1948 tarihli bir gazetede Şişli’ye yakın olan ve kötü bir görünüm 

sergileyen gecekondu semtlerinden bahsedilmiştir. Yine o döneme ait başka bir gazetede ise 

Anadolu’dan gelenlerin hitaplarındaki bozukluktan bahseder.457   

 

Göç olgusunu ortaya çıkaran birçok neden söz konusudur. Bu neden birçok insanı 

büyük kentlerle buluşturmuştur. Bu nedenleri ‘Gurbet Kuşları’ filminde farklı karakterler 

üzerinden görmek mümkündür. Filmde Maraş’tan göç eden ailenin hayallerine şahit oluruz. 

Onlar İstanbul’a şah olmak isterler.  Aile reisi tarla ve kentteki işyerini satarak İstanbul’da iki 

                                                 
456 Refiğ,a.g.e., s.30. 
457 Metin Heper, Türkiye’de Kent Göçmeni ve Bürokratik Örgütler, Üçdal Neşriyat, 1983 İstanbul, s.57. 
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oğluyla işyeri açacaklar, küçük oğlu Kemal eğitimine devam edecek ve kızı Fatma da 

annesine ev işlerinde yardım edecektir.  

 

1960 yıllarında elde edilen verilere bakıldığında Türkiye’de önemli miktarda iç göç 

yaşandığı anlaşılmaktadır.  Bu anlamda Türkiye’de sanayileşme sürecinde olan bölgelere 

nüfus akışı yaşanmıştır. Buna karşın sanayileşme evresini geçirmiş olan ülkelerde iç göç olayı 

çok az yaşanmaktadır. Bu doğrultuda var olan göçler ise kentten kente olan göçlerdir. 1950-

1955 yılları arasında Maraş kenti, İstanbul başta olmak üzere büyük kentlere çok sayıda nüfus 

göndermiştir.458  

 

Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi adlı kitabında Gurbet Kuşları adlı film 

hakkında şu satırlara yer verir:  

 

“Gurbet Kuşları anlatımı, sahne düzeni, sevgiden şehvete, özveriden 

ihtirasa dek uzanıp çarpışan duygu ve tutku zenginliğiyle yönetmenin 

kariyerinde bir aşama oluşturuyordu. İstanbul’a göç eden ve dağılan 

bir ailenin öyküsünü anlatırken Halit Refiğ bir yandan da göç olayının 

tarihsel/toplumsal kaynaklarına inip kendi yorumunu da 

getirmişti.”459  

 

İç göçler özellikle tarıma dayanan bir ekonomide kırlardan kente göç şeklinde 

gerçekleşmiştir. Kırsalda özellikle etkili olan ziraat alanının geçim sıkıntısına yol açması itici 

kuvveti oluşturmuştur.  Bu kuvvet özelikle tarımla geçinen büyük bir nüfus kitlesini hareke 

geçirmiştir. Kırsaldaki bu duruma karşılık kentlerdeki iş imkanlarının çok olması da çekici 

güç olmuştur. Türkiye özellikle 2. Dünya Savaşı’nın ardından duraklamaya giren sanayileşme 

süreci 1950’li yıllarda daha fazla etkisini göstermiştir. Bu gelişme sanayide çalışan işçi 

sayısını arttırmıştır.460  

  

Maraşlı aile İstanbul’a göç etmeden önce kalacak yer ve çalışma koşullarını 

düzenlerler. Bu çalışmanın ardından İstanbul’a ailece göç ederler. Maraş’tan göç edip gelen 

aile daha önce de köyden Maraş’a taşınmış ardından da İstanbul’a gelmişlerdir. Bu kademeli 

                                                 
458 Erol Tümer Tekin, Türkiye’de İç Göçler,  İstanbul Üniversitesi. Yay., 1971, İst. ss.4-28. 
459 Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yay., 2.Baskı, 2003, İst., s.227. 
460 Tekin, a.g.e., ss.55-56. 
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bir göçü ve küçük kentten büyük kente göç olgusunu gösterir. Aile İstanbul’da akraba ya da 

memleketlilerinden uzak bir yere yerleştikleri ve film boyunca akraba ya da aynı şehirden bir 

aileye rastlamayız.  

 

Göç ederek gecekonduya yerleşen ailelerin en büyük özelliği akraba ilişkilerinden 

kopmuş olmalarıdır. Kentte hayat mücadelelerini tek başlarına verirler. Gecekonduyu 

yerleşim yeri olarak belirleyen aile büyük umutlar içindedir ve bu büyük umutlarla geldiği 

kentte önce iş ve ev sorununu bitirdikten sonra ailesini yanına alır.461  

 

Film Türk Sineması’nda toplumsal duyarlılığı olan filmlerin arttığı bir dönemde 

toplumun gündeminde önemli bir yere sahip olan göç olgusuna ilk kez tutarlı bir bakış açısı 

sergilemektedir.462  

 

Gurbet Kuşları filmi Halit Refiğ’in düşüncelerinin en iyi yansıması olarak görülür. 

Sınıfsal çatışmalara girmeden toplumsal sorunlara değinen Refiğ, Yön hareketinin 

düşüncelerine bu anlamda yakınlığını hissettirir.463  

 

1960’lı yıllarda da devam eden göç olusu büyük kentlere büyük umutlarla gelen birçok 

aileye ev sahipliği yapıyordu. Maraşlı ailenin hayallerinde İstanbul’a şah olma düşüncesi 

hakimken bu kentin olanaklarının da fazla olduğu düşüncesindedirler. Aile üyeleri büyük 

kente gelişlerinde yalnızca daha fazla para kazanmanın dışında kişisel olarak hayal 

dünyalarını süsleyen yeni ve büyük bir kentin umutları vardır.  Ama bu umutları çaba sarf 

etmeden alma niyetinde olan aile büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.   

 

Halit Refiğ bir makalesinde göç eden aileler üzerine şunları yazar: 

 

“Aşiret yaşayışından site medeniyetine geçmemiş toplumlarda, üretim 

ekonomisi yerine talan düzeni hakimdir. Bu çeşit topluluklarda sık sık 

rastlanan iç ve dış göçler, üretim münasebetlerinden değil, talan 

gayelerinden doğar… Gurbet Kuşları küçük bir taşra kasabasından 

İstanbul’a göç eden, kendilerinden hiçbir değer katmadan, sadece 

                                                 
461 Orhan Türkdoğan, Yoksulluk Kültürü, 2.Baskı, Dede Korkut Yay., Mayıs 1977, ss..421-422. 
462 Gülseren Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, İmge Yayınevi, İstanbul, Kasım 1992, s.84. 
463 Daldal,a.g.e., s.106. 
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taşını toprağını altın saydıkları şehrin nimetlerinden istifade etmeye 

çalışan bir ailenin hikayesini anlatırken toplumumuzun bu ana 

meseleleri üzerinde durmaktadır.” 464 

 

         Kente göç sonrasında yaşanan uyum sürecinde kişiler geleneksel yapılarından dışarı 

çıkmaya başlarlar. Geleneksellikten uzaklaşan birey tam olarak kente de uyum sağlayamaz ve 

bununla birlikte hem geleneksel yapıya hem de yeni çevreye uyumsuzluk süreci ortaya çıkar. 

Kente uyumda yaşanan bu ilk aşamanın ardından gelen aşamada kişi geleneksel ve yeni 

çevrenin kurallarını uygulamaya çalışır. Bu bir geçiş evresidir ve bu süre kente uyumun 

kolaylaşmasında önemli bir aşamayı teşkil eder. Kente göçle yaşanan toplumsal değişmenin 

üçüncü aşaması ise son aşama olup kişi artık tam anlamıyla bir kentli olmuş ve kentli olmanın 

gereklerine tam anlamıyla uymaktadır.465  

 

Maraşlı aileden bu süreci tamamlayan tek kişi vardır o da Kemal. Yönetmen filmde 

aileden yalnızca Kemal’in kentte kalmasına izin vermiş bunu da onun eğitim alması ve üst 

sınıftan biriyle evlenmesine dayandırmıştır. İstanbul’da kalan diğer bir kişilik ise Maraşlı aile 

ile İstanbul’a gelen Haybeci tiplemesidir. Haybeci, Maraşlı ailenin tersine, “Bir bina yapmak 

için alttan başlamak gerekir” der. Haybeci Maraşlı ailenin geçirdiği evreden farklı olarak 

daha sağlam temellerle hamallıkla başladığı büyük kent macerasını filmin ilk sekanslarında 

dediği gibi; “İstanbul’a kral olacağım.” sözlerinde olduğu gibi ‘kral’ olur. Filmde Haybecinin 

yükselişine tanık olurken Maraşlı ailenin de düşüşüne tanık oluruz. Haybeci filmin ilk 

sekansında olduğu gibi Maraşlı aileyle tren garında karşılaşır. Ama bu sefer aile Haybecinin 

trenden atılışına değil İstanbul’da yakaladığı başarıya tanık olmuştur.  

 

Aslı Daldal 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik adlı kitabında, 

Haybeci tipinin iktidar olduğu dönemde çok eleştirilen Demokrat Parti tiplemesi olduğunu 

belirtir. Ama buna karşın Refiğ’in Haybeci tipini başarı sağlayarak İstanbul’da kalmasını ise 

tezat olduğunu belirtir.466 Haybeci tiplemesinin başarılı olmasında uyanık ve köşe dönemece 

politikaları Demokrat Parti’nin düşüncelerine yakındır aslında.  

 

                                                 
464 Halit Refiğ , “Gurbet Kuşları ile İlgili Bir Açıklama”, Sinema 65, Şubat 1965, s.16. 
465 Sencer, a.g.e., ss.3-24-325. 
466 Daldal, a.g.e., s.108. 
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Haybecinin İstanbul’a göçü bir gecekondu mahallesi kurmasına ve memleketi olan 

Kayseri’den yakınlarını getirmesiyle sonuçlanmıştır. Film bu anlamda göç olgusu ve bunun 

sonucu ortaya çıkan gecekondulaşmanın sektöre dönüşmesinin de sinyalini verir.                      

 

Göç sonucu oluşan gecekondularda küçük esnaflık ve tüccarlıkla ilgilenenler zamanla 

iyi konuma gelmekteler ya da bu durumun tam tersiyle karşılaşmaktalar. Yine göç eden ama 

marjinal işlerde çalışanlar zamanla kendi işlerini kurmaktadırlar.467   

 

Maraşlı ailenin yapısına bakıldığında geleneksel aile özelliğine sahip olduğu görülür. 

Bu geleneksel aile tipinin filmde büyük bir kente adaptasyon süreci ve bu süreçle birlikte 

kentli bir aile olan Ayla’nın ailesi ile karşılaştırma durumunu yönetmen ortaya koyar.  

 

           Geleneksel yapıya sahip olan ailenin en büyük özelliği de çok çocuklu olmalarıdır. 

Bunun başlıca nedeni ise insan gücüne duyulan ihtiyaç olarak gösterilebilir. Bu anlamda birey 

çocukluktan itibaren üretimin her aşamasında çalışma durumundadır.  Geleneksel yapıdaki 

aileye bakıldığında bu anlamda evlenme yaşının da küçük olduğu görülmektedir. Bu durum 

hem yeni işgücünün oluşmasına hem de evlilik öncesi ilişkileri önlemeye yönelik olarak 

alınmaktadır.468  

 

             Maraşlı ailenin tersine kentli özellikleri taşıyan Ayla’nın ailesine bakıldığında ise 

tamamen farklı özeliklerle karşılaşırız. Ayla’nın ailesi İstanbul’un yerlisi olmasının yanında 

iki çocuğa sahiptir. Bu çocuklar yine geleneksel aile tipinin tersine bir kız ve bir de erkek 

çocuğu şeklindedir.  

 

              Kentli aile yapısına bakıldığında, geleneksel aile yapısından tamamen farklı olarak 

çok çocukluluk yoktur. Kent ailesi yine geleneksel aile tipinden farklı olarak çocuğu işgücü 

olarak görmekten ziyade eğitimi ve sosyal yaşamalarındaki harcamalarıyla ekonomiye bir yük 

olarak algılanabilir.469  

 

İstanbul’a göç eden Maraşlı aile bir bütünlük içinde hareket eder. Kararlar hep birlikte 

alınır ve film boyunca da bu birlikteliğe vurgu yapılır. İstanbul’a şah olmaları için onlara göre 

                                                 
467 Türkdoğan, a.g.e., s.134. 
468 Sencer, a.g.e., ss.327-328. 
469 Sencer, a.g.e., s.347. 
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engel yoktur çünkü onlar kalabalık ve güçlü bir aile olduklarını düşünürler. Aile bireylerinde 

olan ve İstanbul’da bitirim delikanlı kalıbına giren Murat aileden dönem dönem ayrı 

yaşamasına rağmen ailesini yalnız bırakmaz. Filmde aile bireyleri parçalanma konumunda 

bile bir araya gelerek birlikte hareket etmeyi vurgularlar.  

 

Geleneksel aile tipinde aile bireyleri bir dayanışma içindedir. Bu dayanışma genel 

olarak hayat boyu devam edip, ergenlik ya da evlilikle sınırlı değildir. Kentli ailelerdeyse bu 

durum geleneksel yapıya sahip ailede tam tersi olarak görülmektedir.470  

 

Geleneksel bir aile yapınsa sahip olan ailede evde sözü geçen babadır. Yetişkin 

oğulları olmasına rağmen baba oğullarından daha üstün konumda ve ailesiyle ilgili karar 

veren durumundadır. İstanbul’a göç etmeleri ve aile bireylerinin iş bularak ekonomik 

özgürlük kazanmaları babanın aile içindeki etkinliğini azaltmıştır. Murat ve Selim’in 

ekonomik olarak özgürlük kazanmaları bununla birlikte Kemal’in de tıp eğitimi alarak 

geleneksel aile yapısından daha farklı konuma geldiklerini görürüz. Bu gelinen konum, 

Fatma’nın dışarıda bir erkekle görülmesine karşılık Murat ve Selim babalarının yanlarında 

olmasına rağmen kız kardeşlerine şiddet uygularlar. Baba aile reisi olarak bu duruma karşı 

çıkar ve kendisinin olduğu bir yerde çocuklarının bu şekilde tepki göstermelerine karşı evin 

reisi olduğunu vurgular. Aileden her geçen gün biraz daha kopan ve taksicilik yapan Murat, 

Kemal’in okumayı bırakıp çalışması gerektiğini söyler. Ama evin reisi konumdaki baba 

çocuğunun okuyup okumayacağına kendisinin karar vereceğini belirterek yetkenin elinde 

olduğunu vurgular.  

 

Geleneksel aile yapısında belirginleşen babanın aile başkanlığı konumu ve kademeli 

ilişkiler, elde edilen ekonomik bağımsızlık ve eğitim gibi olgularla niteliğini kaybetmeye 

başlamıştır.471 Kişilerin özgürlüklerini yalnızca ekonomik anlamda değil göç edilen kentin 

vermiş olduğu özgürlük ortamının da bunda payı çok fazladır.  

 

          Geleneksel ve kentli ailenin karşılaştırılmalarında kadının konumunda ki farklılıklar da 

belirginlik taşır. Bu anlamda filmde geleneksel ve kentli ailelerde kadının konumlandırılışını 

görebiliriz.   

 

                                                 
470 Sencer, a.g.e.s.450. 
471 Sencer, a.g.e., s.462. 
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          Kadın geleneksel ailede üretim alanında her anlamda yer alırken erkeğe göre konumu 

daha düşük durumdadır. Kadın bu anlamda aileyi temsil etme ve aileyle ilgili konularda görüş 

bildirme gibi bir hakka sahip değildir. Kadının aile içinde etkin konuma gelişi ise yaşın 

ilerlemesi ve ailenin diğer bireylerinin evlenerek eş ve çocukların olmasıyla olur.472  

 

Maraşlı ailenin yapısına bakıldığında kadın konumlandırılması erkekten daha aşağı 

görülür. Aileyle ilgili bir konuşmada kadının söz söylemesi ya da söze karışması olumsuz 

karşılanır. Fatma’nın aileyle ilgili alınacak bir kararda Kemal’i savunmaya kalkması duygusal 

şiddete maruz kalmasına neden olur. Evin tek kızı olan Fatma’nın yaşam içindeki görevi de 

aile reisi tarafından belirlenmiştir. Yine ailenin diğer bir kadın üyesi Hatice ise Fatma’nın 

konumdan biraz daha farklı durumdadır. Hatice aile işleriyle ilgili görüş beyan edip aile 

reisine belli ölçülerde soru sorabilirken aynı zamanda da eşinin en büyük destekçisi 

konumdadır.  Hatice’nin bu durumu ise yaşının ve konumunun etkisiyle olmaktadır.   

 

Kadının kente göç etme koşularına bakıldığında ilk olarak ailesiyle birlikte ya da aile 

reisinin gelişinin ardından kente gelmektedir. Bu anlamda kadının göç sürecine katılımı 

erkekten sonra olmaktadır. Kadın kente göç konusunda ise söz sahibi olmayıp yalnızca 

erkeğin etkin konumlanışıyla verilen karara uymaktadır. Ve bu doğrultuda kentleşme 

sürecinin içinde yer almaktadır.473  

 

Filmde yer alan kadın karakterlerden Fatma’nın İstanbul’a gelirken kentteki konumu 

belirginlik kazanmıştır. Bu belirginlik aile reisinin yani babasının ona vermiş olduğu ev ile 

ilgili görevlerdir. Bu görevlerin ev ile sınırlı olması yabancı bir kente karşı takınılan 

güvensizlik tavrıdır.  

 

Kırsaldan kente göç eden kadın kırsalın aksine üretim için herhangi bir aktivite 

üstlenemez. Kadın evde çocukları ve işleriyle ilgili olarak zaman geçirir. Kadının kentte 

çalışmamasının nedeni iş koşullarının geleneksel anlayışla uyuşmamasıdır. Bununla birlikte 

kentte var olan iş koşuları geleneksel yapıdaki kadının becerileri dışında yer almaktadır. 

Kadın eğitim olarak da erkeklere göre düşük konumdadırlar. Kadınlar kendilerine evde 

biçilen görevlerin dışında eğitim için yalnızca denetlenebildiği ölçüde zorunlu eğitime tabi 

tutulurlar. Bu anlamda kadın ev dışında bir üretim faaliyet alanı kazanamamıştır. Kız 

                                                 
472 Sencer, a.g.e., s.343. 
473 Sencer, a.g.e., ss.186-187. 
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çocuklarınsa, çoğu durumda, ailenin temel öğesi sayılmadıkları gibi, ana-babaları karşısında 

ve erkek kardeşleri yanında göreli konumlarını gerçekleştiremedikleri görülmektedir. Kız 

çocuklarının rolü, çoğunlukla evlenene kadar, ev içi uğraşılarda annelerine yardımcı olmak 

biçimimde belirmişse de, öğrenim ya da çalışma yoluyla bağımsızlık kazanma olanağı 

sağlayan kent koşulları, onlara da konumlarını yükseltme yollarını açmıştır.474  

 

İstanbul’a göç eden bir ailenin yaşamının sergilendiği filmde Refiğ, göç unsuruyla 

birlikte birbirinden farklı kadın karakterleri konu içerisinde harmanlamıştır. Yönetmenin 

birçok filminde olduğu gibi Gurbet Kuşları’nda da kadın karakterlerin ayrı bir önemi vardır. 

Maraş’tan göç ederek büyük kente gelen Fatma, yine göç ederek İstanbul’a gelmiş olan Seval, 

Ailesi için mücadele veren Rum kadını Despina, zengin ve üst sınıfta yer alan Ayla film 

içerisinde yer alan birbirinden farklı kadın karakterleri sergiler. Birbirinden farklı kadın 

karakterleri ne olduğu filmde ayrıca erkek karakterlerde kadınlar kadar belirginlik taşıyan 

cinsellik olgusu önemli bir yerdedir.475  

 

Filmde kadın tiplerden belirginlik taşıyan Fatma karakteri kardeşleri ve daha birçok 

insan gibi değişik hayallerle İstanbul’a gelmiştir. Maraş’ta kent ile kurmuş olduğu hayaller ise 

mahallede tanışmış olduğu komşu kadın Muallayla farklı bir boyut kazanır. Filmde Fatma 

konuşan bir karakter değildir. Bu sessizlik ise ailenin geleneksel yapısından temel bulur. 

Filmde ailenin erkek bireylerinin hayalleri ve düşünceleri öncelik bulur. Aile reisi kızına 

İstanbul’a göç etmelerinin çok sonrasında ne istediğini sorar. Fatma’nın isteği guguklu bir 

saattir. Bu istek Fatma’nın Mualla’nın evinde görerek özendiği saattir. Aile bireylerinin 

İstanbul mücadelesi ve geleneksel yapı kız kardeşlerini unutmalarına dolayısıyla geri plana 

itmelerine neden olur. Fatma ailesinden görmesi gereken ilgiyi Mualladan görür. Mualla ona 

yeni elbiseler ve kent yaşamına dair yeni imkanlar sunar. Sonuç olarak Fatma Mualla’nın 

tanıştırdığı bir erkekle beraber olur. Evlilik öncesi kurulan bu ilişkiden evlilik bekleyen Fatma 

aradığını bulamaz ve kendini İstanbul’un donuk kollarında bulur. 

  

Kente göç eden bir ailenin kızı olan Fatma’ya karşılık kentli bir ailenin kızı olan Ayla 

ise üniversite eğitimi almaktadır. Zengin bir ailenin kızı olan Ayla kentli olmanın verdiği bir 

durumla Fatma’nın düştüğü hatalara düşmez. Erkek arkadaşı olan Kemalle dahi cinsel bir 

                                                 
474 Sencer, a.g.e., ss. 406-409-462. 
475 Scognomillo, a.g.e., s.237. 
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münasebete girmez. Hatta onları evleninceye kadar el ele bile görmeyiz. Üniversite eğitimi 

alan bu ikili dışında diğer karakterler cinselliklerini kuralsızca yaşarlar.  

 

Erkek karakterlerden Selim ve Murat buna en belirgin örnektir. İki kardeşte göç 

ederek geldikleri bu kentle ilgili birçok hayal kurmuşlardır. Kardeşlerden Murat’ın en büyük 

hayali İstanbullu bir sevgilisinin olmasıdır. Bu hayalini gerçekleştirmek için büyük uğraş 

verir. Tanıştığı bir pavyon kadını olan Seval’e aşık olur. Ama kısa zaman içinde Seval’in 

Maraş’taki eski komşularının kızı olduğunu öğrenir. Selim ise kurdukları iş yerinin sahibi 

olan Rum adamın eşiyle birliktelik yaşar. Selim’in bu cinsel arzuları ise işini kaybetmesine ve 

ailesinin zor durumda kalmasına neden olur. Rum kadını Despina ise Selim olan ilişkilerinin 

inancına göre günah olduğunu söyler ama bu ilişkinin nedenini Selim’e ailesi için yaptığını 

söyler.  

 

Diğer bir kadın karakter ise Maraş’ta ailesinin zorla evlendirmesinden kaçarak 

İstanbul’a gelen Seval’dir. Seval, Maraş’ta ailesinin kendisini istemediği biriyle zorla 

evlendirmek istemesi üzerine kaçtığını ve ailesinin kendisini dışarıya dahi çıkarmadığını 

söyler. İstanbul Seval için bir özgürlük alanı olmuştur. Ama bu özgürlüğü onun kötü yola 

düşürülmesiyle son bulmuştur. Seval artık vazgeçemeyeceğini söylediği güzel elbiseler ve 

para kaynaklı bir hayatın kölesi olmuştur. Seval’in filmde kendisini kötü hayatından 

kurtarmak isteyen Murat’a, “Ben zaten ölmüşüm” demesi iç dünyasından yansıyan 

itiraflarıdır. Bu itiraflar ise Seval’in sahte kahkahaları arasında yok olur. Diğer bir kadın tip 

olan Mualla’da cinsellik cüretkar bir hal alır. Gecekondu mahallesinde oturan Mualla’nın 

geçmişine dair bir fikir edinemeyiz. Mualla dikişle uğraşan ama bir yandan da zengin 

tabakanın eğlencelerinin bir parçasıdır. Tanıştığı zengin erkeklerle düzenlenen partilerde 

beraber olur. Mualla Fatma’yı da bu partilerden birine götürerek onun kentte yok oluşuna 

neden olacaktır. Bununla birlikte filmde zengin semtlerde düzenlenen partilerde dikkat çeken 

striptiz gösterilerine de yönetmen yer verir. Cinsellik filmdeki karakterlerin hayatlarını 

olumsuz yönde etkilerken geleneksel yapının da insanlar üzerinde yaptığı baskının kendini 

kente adapte edemeyen kişiler üzerindeki tahrip edici etkisini görmek mümkün olmaktadır. 

 

Maraşlı ailenin bireylerinin cinselliklerini aştıkları kent yaşamında bu isteklerinin 

cevap buluşunun yanıtı bireylerde eşit olmaz. Selim ve Murat yaşadıkları ilişkiler sonucu 

hiçbir toplumsal baskıya maruz kalmazken Fatma bunun tam tersini yaşar. Ailesinden 

yaşadığı ilişki dolayısıyla kaçmak zorunda olan Fatma, çıkar yol olarak çok farklı olmayan bir 
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yolu seçer ve bedenini pazarlar. Fatma’nın düştüğü bu durumun sonu ise ölüm olacak ve 

İstanbul onun için hayatın bitiş noktası olacaktır.   

 

Büyük kentlerde kötü yola düşen kadınlara bakıldığında çoğunun göçle birlikte küçük 

şehir ya da köylerden geldiği ortaya çıkmaktadır. Bu kadın profilinde az olmakla birlikte 

farklı kesimlerden kadınlar da bulunmaktadır. Ve kadınların bu yola sürüklenmelerinde ise 

eğitimsiz olmaları, ekonomik olarak daha rahat bir hayatı istemeleri ve çeşitli nedenlerle 

aldatılmış olmalarıdır.476   

 

Bu anlamda Gurbet Kuşları filminde Fatma, aldatılan saf duygular içindeki taşralı 

genç kızları, barda çalışan Seval ise daha rahat ve özgür bir hayat özleminde olan aile baskı 

sonucu evinden kaçan ve yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan kadınların temsilidir.477   

 

Refiğ’in filmde yer verdiği kadın tiplerle kadın-erkek ve kadın-toplum ilişkilerini bu 

tiplerle daha geniş bir biçimde anlatır. Filmde yer alan kadın tiplemeleri üzerlerinde bir 

yenilik taşımamakla birlikte erotizm kavramını filme iddialı bir şekilde yerleştirir. Filmde yer 

alan kadın karakterler ise farklı toplumsal sınıflarda yer almaktadırlar.478 Scognomillo Sinema 

65’teki makalesine şu şekilde devam ediyor: 

 

“İlk devrin romantizmini sürdüren burjuva kızı hariç, ‘Gurbet 

Kuşları’nın diğer kadın tipleri ya meslek icabı (pavyon dansözü), ya 

çıkarları için (rum kadını) veya aşka inandıkları için (fatoş) cinsiyeti 

ve  aşkı kullanan veya ona sığınan kadınlardır. Ve cinsiyet Davas”ı 

kadın kahramanlar kadar erkek kahramanlar için önemli ve yanlış 

tutumları, boş hülyaları kadar onları olumsuz bir sonuca iten bir 

kuvvettir. ‘Gurbet Kuşları’ büyük şehirlere göç meselesini, bu göçün 

olumsuzluğunu toplumsal ve iktisadi nedenlere bağlamakla beraber 

aynı zamanda toplumumuzun diğer önemli bir meselesi olan cinsi 

baskıya ve bu baskıdan doğan tatminsizliğe de değinmektedir”.479  

 

                                                 
476 Aytunç Altındal, Türkiye’de Kadın, Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1980, ss.192-193. 
477 Kaplan, a.g.e.,, s.71. 
478 Giovanni Scognomillo, “Halit Refiğ:Kadın ve Toplum”,  Sinema 65, Sayı:8, Ağustos 1965, s.20 
479 Scognomillo, a.g.m. s.20 
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Filmde yer alan Kemal ve Ayla ilişkisine bakıldığında her ikisini de yüksek eğitim 

aldıkları ve yönetmenin bu karakterler arasında gelişen ilişkileri de bu bağlamda 

yönlendirdiğini görürüz. Bu anlamda Kemal’in göç edişinin ardındaki asıl sebep ve hedefi 

eğitim olarak görülmektedir. Bu durum da onu ailenin diğer fertlerinden daha ayrı bir konuma 

yerleştirir.  

 

Kırlardan kente göçe bakıldığında bu içgöçün nedenini yalnızca ekonomik alanda 

değil aynı zamanda sosyal bakımdan da etkileri mevcuttur. Bu sosyal etkiler arasında 

özellikle; eğitim ve eğlence merkezlerinin de yalnızca kentlerde oluşunun da etkisi vardır.480 

Bu doğrultuda kişinin eğitim durumu kentleşme sürecindeki aşamayı hızlandırır. Bu anlamda 

bilgi ve becerileri artan kişi gelenekselliğin dışına çıkarır. Eğitim gören kişi bu şekilde kentin 

kültürel ve sosyal hayatından en olumlu şekilde yararlanmaya çalışır.481  

 

Kemal aldığı eğitim ve girdiği sosyal çevreyle kente uyumu sağlamakta zorlanmaz ve 

kentte tutunmayı başarır. Kemal’in bu anlamda asıl derdi İstanbul’a kral olmak değil daha iyi 

bir eğitim alarak ülke insanına daha faydalı olabilmektir. Kemal bu mücadelesinde de başarıyı 

yakalar. 

 

Gurbet Kuşları filminde aile kentle tam anlamıyla entegrasyona girememelerinin bir 

sonucu olarak aile tüm hayallerini yitirir ve memleketlerine geri dönerler. Bununla birlikte 

Refiğ, filmlerinde başarıyı yakalayanlar da vardır büyük kentlerde. Gurbet Kuşları’nda bu 

başarıyı üniversite öğrencisi olan Kemal elde eder. 482  

 

Filmde içgöçün yanında dışgöç olgusuna da rastlarız. Selim 1960’lı yıllarda yurtdışına 

yapılan işçi göçlerine katılır. Yine aynı şekilde dönem içinde yaşanan diğer bir dışgöç olayı da 

beyin göçü şeklindedir. Özellikle doktor ve mühendisler Avrupa ve Amerika’ya göç ederler. 

Ayla’nın doktor olan abisi de bu göç edenler arasında yer alır. Ayla da abisi gibi Türkiye’de 

ki tıp eğitiminin ardından Amerika’ya gitmeyi planlamaktadır. Ayla’nın bu isteğini olumlu 

karşılayan ailesine karşılık Kemal bu düşünceye sıcak bakmaz. Kemal Ayla’nın babasıyla 

yaptığı sohbette ise kız kardeşinin Maraş’ta doktorsuzluktan dolayı hayatını kaybettiğini bu 

anlamda da ülkede doktora daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgular.  

                                                 
480 Tekin,a.g.e., s.59. 
481 Sencer, a.g.e., s.193. 
482 Giovanni Scognamillo, “Halit Refiğ: Kadın ve Toplum 3”, Sinema 65, Sayı:9, Eylül 1965, s.18. 
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Kemal Ayla’nın babasıyla yaptığı konuşmada göç unsurunun gerçekleriyle ilgili 

karşılıklı açıklamalar yaparlar. Bu açıklamalar filmin doğallığını bozarken izleyiciye bilimsel 

bir dille bir açıklamada bulunurlar. Doğallıktan uzak olan bu açıklamada Kemal Anadolu’dan 

gelişlerinin daha iyi bir hayat için olduğunu söylerken günün en önemli sorununun ise 

yaşanan göç olduğuna vurgu yapar. Ayla’nın babası ise tarihsel ağarlıkta attığı nutukta; 

atalarının göçebe olduğunu ifade ederken göç unsurunu da bu durumla ilişkilendirir.  

  

Kentte yaşayanların beklentilerinin gerçekleşmeyişi ve daha birçok nedenden dolayı 

Batı Almanya ve Amerika gibi gelişmiş ülkelere beyin göçü olmuştur. Doktor, mühendis ve 

serbest meslek sahibi olan ve yurtdışında geçerliliği olan meslek gruplarının bulunduğu göç 

durumu Türkiye’nin sanayileşerek daha fazla işçi gücüne ihtiyacı olduğu zaman diliminde 

gerçekleşmiştir.483  

 

Filmde belirginlik taşıyan diğer bir unsur ise din olgusudur. Göç eden insanların dine 

yaklaşımını ve dinle olan bağlantıları üzerine de durulmaktadır. Maraşlı aile İstanbul’a göç 

edişlerinin ardından evin reisi işe çıkarken çocuklarına sağ adımla dışarı çıkmaları ve besmele 

çekmelerini salık verir. Farklı bir hayat yaşayan Mualla’nın evinde ise duvarda yer alan Kuran 

dikkat çeker. Aynı zamanda Fatma’nın Muallayla gittiği eğlencede içki içmemesini dini 

temellere dayandırır. Selim’in birlikte olduğu Despina da dinine bağlı bir kişilik ortaya koyar. 

Selimle kilise bahçesinde yaptıkları konuşmada ise yaptıklarının günah olduğunu belirtir. 

Selim ise sıktığı yumruğunu Despina yerine kilise duvarına vurur. Despina ise kilisenin içine 

doğru ilerlemesi günahlarından arınma isteğini işaret olarak algılanabilir. Ayla’nın Kemal’in 

annesine hediye olarak Kuran hediye etmesi de geleneksel aile tipindeki dinsel eğilimlere 

işaret olarak algılanabilir.  

 

Din unsurunun toplum içindeki rolüne bakıldığında din hayatın içinde yer almaktadır. 

Dini motifler hayat içinde kendini hissettirmektedir. Geleneksel kurallar, inançlar ve değerler 

orta yaş kuşakta kendini daha belirgin hale getirir.484  

 

Halit Refiğ’in bu filminde ele alınan göç unsuru bir aile üzerinden anlatılmıştır. Aile 

içinde yaşanan birliktelik ve dayanışma büyük kentin koşullarına dayanamamış ve 

                                                 
483 Türkdoğan, a.g.e., s.425. 
484 Türkdoğan, a.g.e., s.88. 
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parçalanmaya yüz tutmuştur. Refiğ, filmin sonunda aileyi Maraş’a geri göndermiş ve göç 

olgusunun olumsuz taraflarına vurgu yapmıştır.  

 

Refiğ’in 1964 yılında çektiği Gurbet Kuşları filmi taşradan kente gelen bir ailenin 

uyum süreci ve karşılaştıkları zorluklar üzerine durmaktadır. Yabancılaşma olgusu ise film 

içerisinde başarılı bir şekilde yerini bulmaktadır. 1964 yılı Antalya Film Şenliği’nde en iyi 

yönetmen ve en iyi film ödülünü alan Gurbet Kuşları dönemin en önemli sorunu olan göç 

olgusunu işlerken aynı zamanda yeni gerçekçi akımın da en iyi örneklerinden biri olarak 

karşımıza çıkmıştır.485  

 

3.2.3. Şafak Bekçileri 
 

Yönetmen ve Senaryo: Halit Refiğ,  

Görüntü Yönetmeni: Kenan Kurt 

Oynayanlar: Göksel Arsoy, Leyla Sayar, Nilüfer Aydan, Ahmet Tarık Tekçe, 

Hüseyin Baradan, Ekrem Bora 

Yapım: Göksel Film 

Yıl: 1963 

 

 

Halit Refiğ Şafak Bekçileri filmiyle, 27 Mayıs ihtilalinde önemli bir görev alan silahlı 

kuvvetlerin rolünü ve Türkiye’de ilerici ve gerici tartışmaları işlemiştir.486 Refiğ, bu filmle 

toplumsal sorunları bir aşk hikayesi içinde işleyerek ele alır.487 Filmde, yönetmenin genel 

olarak sorunlara ele alarak buy sorunlara çözüm yolları ürettiğine şahit oluruz.    

 

Hava kuvvetlerinden görüntülerle başlayan filmde jet pilotların hayatları ele alınır. Bu 

ana konuyla birlikte bir askeri film özelliği taşıyan filmde dönemi de içine alan birçok sorun 

anlatılır. Film açılış sekansında jet pilotların hayatlarının her an tehlikede olduğunu ifade eden 

bir sahne yer alır. bu sahnede jet pilot Üst teğmen Göksel’in uçarken yaşadığı düşme tehlikesi 

cesaretli ve akılcı davranışla sorunsuz atlatılır.    

 

                                                 
485 Kaplan, a.g.e., s.127. 
486 Güçhan, a.g.e., s.83. 
487 Scognomillo, a.g.e., s.226. 
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Üst teğmen Göksel, havacılığı seven ve bu sevgiyi tanrı sevgisine yaklaştıran idealist 

bir genç olarak karşımıza çıkar. Filmde ağırlıkta olan erkek karakterlerden biri de Göksel’in 

arkadaşı olan ve aynı birlikte yer alan Faruk’tur. Faruk da Göksel gibi yurt dışında eğitim 

almıştır. Faruk film boyunca Göksel’den daha farlı bir karakter olarak karşımıza çıkar. Bu 

doğrultuda, Faruk eğlenceyle vaktini geçirmek isterken Göksel ise ders çalışarak akademi 

sınavlarına hazırlanmak isteğindedir.  

 

Şafak Bekçileri filmi hem politik tutumu hem de toplumsal sorunlara bakış tarzıyla 

gerçekçi sinemanın tipik bir örneğini teşkil eder.488  

 

Yönetmen Türk Hava Kuvvetleri’ni anlatırken daha önceki filmleri kadar olmasa da 

bu filmde de aşka yer verir. Göksel ve Zeynep karakterleri arasındaki aşk filmin konusu 

içinde yer alır. Göksel ve Zeynep Eskişehir’de tanışırlar ve gece birlikte eğlenmeye giderler. 

Göksel’in Zeynep’le ikinci karşılaşma yeri olan vapurda Göksel’in okuduğu gazetede yer alan 

ve kameraya yansıyan ‘Bir Aşk Yeter’ başlıklı köşe yazısı Zeynep’le ilişkilerinin sonraki 

boyutunu ortaya koymaktadır.    

 

Göksel’in hayatında çok önemli bir yere sahip olan pilotluğa ailesi sıcak 

bakmamaktadır. Göksel’in pilotluğa olan tutkusuna anlam veremez aile ve onun sürekli olarak 

tehlikede olduğunu düşünürler. Göksel uçmanın kendisini için çok önemli olduğunu söylerken 

babasına kentin kendisini boğduğunu ve uçarak kendisini hür hissettiğini söyler. Babası ise 

uçmakla özgürlüğün ilişkisini sorar Göksel’e. Göksel babasına bunun için hürriyetin anlamını 

bilmek gerektiğini söyler. Burada hürriyetin kişiler üzerinde farklı anlamlanışını ve Göksel’in 

ideallerinin ve mesleğine olan inancının onu nasıl hür kıldığını görürüz.  

 

Refiğ, filmde az sayıda kadın karaktere yer verirken, bu karakterlerle ilgili olarak 

filmde de önemli çözümlemelere gitmemiştir. Jet pilotların arasında yer alan ve diğer pilotlar 

tarafından sevilen bir karakter olarak karşımıza Aydan çıkar. Aydan, kendisi dışında kadın 

olmayan hava kuvvetleri içinde başarılı bir karakter özelliğindedir. Aydan da babası ve abisi 

gibi hava kuvvetlerinde görev almıştır. Aydan arkadaşlarına kadınlar konusunda bilgiler 

verirken kendisinin iç dünyasına ya da duygularına açıktan tanık olmayız. Onun Göksel’e 

olan ilgisini sözler üzerinden değil de hareket ve bakışlarından anlarız. Bu anlatış tarzını onun 

                                                 
488 Halit Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yay., İstanbul, 1971, s.50. 
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aile içindeki konumlanışı ve göreviyle ilişkilendirebiliriz. Aydan babasıyla birlikte yaşar ve 

onun her anlamda hizmet etmektedir. Bu anlamda Aydan hem bir ev kadını hem de bir asker 

olarak tanımlanır. Ama Aydan sonuç olarak duygularını Zeynep’in aksine açığa vurmaz. 

Ayrıca Aydan çevresinde bulunan erkek arkadaşları tarafından sözü dinlenen bir karakter 

olarak saygınlığı fazladır. Bu doğrultuda Aydan modern kent bakışı içinde yerini almıştır. 

Buna karşın Zeynep babası tarafından evliliğine karar verilmiş ve babasının yanında söz 

söylemesi sınırlanan bir karakter özelliğini gösterir aldığı eğitime nazaran.  Zeynep’in toprak 

ağasının kızı oluşuyla çevresinde sözünü geçirirken, Aydan sevecenliği bilgisini kullanma 

yönüyle sözleri insanlar tarafından önemsenir. Zeynep kolejde elde ettiği bilgiyi nasıl 

kullanacağını bilmez. Onun bu bilgiyi kullanışı ise Göksel tarafından uyarılması ve 

yönlendirilmesiyle olur.   

 

Aydan filmde erkek arkadaşlarına kadının tanımlamasını yaparken, her kadının 

kendinin diğer kadınlardan daha üstün olduğunu düşündüğünü ifade eder. Kadına en büyük 

iltifatın ise ona ihtiyacı olunduğunun söylenmesiyle olacağını belirtir. Aydan karakterinin 

ağzından çıkan bu sözler bir yandan da kendisinin istek ve beklentilerini ortaya koyar. Aydan 

iyi bir ev kadının ise moda dergileri takip ettiğini söyler. Bu sırada da Aydan’ın elinde moda 

dergisi vardır. Bu sözler daha sonra Göksel’in kadınları değerlendirişinde etkili olur. Çünkü 

Zeynep’le ikinci karşılaşmasında onun elinde gördüğü moda dergisi değerlendirme 

yapmasında olumlu etki yapar. Bu etkiyi daha sonra Aydan’ın elinde göreceği moda dergisi 

dolayısıyla da yaşayacaktır.  

 

Kadını bir neden olarak kullanan Şafak Bekçileri’nde erkek daha ağırlıktadır. Halit 

Refiğ, Şafak Bekçileri filminin ardından kadın karakterlerin zenginliğine önem göstermiştir. 

Film, gerici zümre ve ilerici zümre olan ordu arasındaki çatışma, kırsalda yaşanan sorunlar, 

eğitim problemi ve kadının kırsaldaki konumu ve kentteki konumunu karşılaştırılmak gibi 

bazı toplumsal sorunların yanında, Türk Hava Kuvvetleri’nin çalışmasını da aktarır. Aynı 

zamanda kadın karakterlerden olan kırsal alandaki ağa kızı tiplemesi ve asker kızı tiplemeleri 

karşılaştırmalı olarak verilmiş ama derinlemesine bir inceleme yapılmamıştır karakterler 

üzerine.489    

 

                                                 
489 Giovanni Scognamillo, “Halit Refiğ:Kadın ve Toplum 2” Sinema 65, Sayı:8, s.19. 
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Filmde belirginlik taşıyan diğer bir olguda dindir. Din olgusu Refiğ’in diğer 

filmlerinde olduğu gibi bu filminde de kendini hissettirir. Göksel’in annesi oğlu için sürekli 

dua ettiğinden bahseder. Anne karakterinin sürekli dua edişini Gurbet Kuşları filminde de 

görürüz. Bununla birlikte hava kuvvetlerinde asker olan Memo da uçan evliyalar olduğunu ve 

köylülerin bunlara olan inançlarından bahseder. Memo filmde bu inanışları dolayısıyla gerici 

olarak belirir. Refiğ’in çizdiği Göksel karakteri köylülerin cahil din adamlarının elinden 

kurtarılması gerektiğine inandığını söyler. Bu bakış açısı ise daha ilerici bir anlayışı simgeler.  

 

Dini inançların yanında ölüm duygusu da filmde işlenir. Filmde ölüm korkusu ve bu 

korkunun insanların hayatını nasıl etkilediğine şahit oluruz. Bu anlamda Göksel’in annesi 

oğlunun mesleği yüzünden ölümüyle karşılaşmasından korkmaktadır. Göksel ise ölümün 

hayatın her anında bir şekilde insanın karşısına çıkacağını ve ölümden kaçılmayacağına bunun 

için de cesaretli olunması gerektiğine inanmaktadır. Bu durum Göksel’in annesi ve babasıyla 

fikirsel anlamda çatışmasına neden olur. Ölümle ilgili diğer bir korku durumu ve bu durumun 

kişiyi olumsuz etkileyişini ise Zeynep’te görürüz. Zeynep’in şehit ailelerini görmesi yalnızlık 

ve ölüm duygusunun verdiği olumsuz psikolojiyi yaşamasına neden olur.  Bu durum Zeynep’i 

Göksel’e kendisi ya da işi konusunda tercih yapmasını istemesine kadar götürür. Zeynep 

Göksel’e vazifesini ölüm pahasına sevdiğini bildiğini kendisini korkutanın da bu olduğunu 

söyler. Göksel ise ölüme cesaretle ve bir anlamda da gururla yaklaşmaktadır. Çünkü ölüm bu 

vatan toprakları için olacaktır. Göksel’in istifa yerine kabul ettiği tehlikeli görev sonrası 

öldüğünü düşünen komutan da askerlerin asla ölmediğini vurgular. Göksel’in şehit olan 

askerlerin isimlerini sayarken yaşamlarının trajik son buluşlarını gururla Zeynep’e anlatır.  

 

Ölüm duygusu, filmin kadın karakterlerinden biri olan Aydan’ın jet pilot olan abisi 

üzerinden de verilmiştir. Aydan’nın babası oğlunun jet pilot olmasını istemiş ama oğlu görev 

sırasında ölmüştür. Baba bu ölüm psikolojisini oğlunun resmine her bakışında yaşarken onun 

ölümüyle de gurur duymaktadır. Bu da askerliğin ve ordunun yüceltilmesi şeklinde 

anlaşılabilir. Ayrıca film boyunca verilen anlatımlarda askeriyenin halkın yanında ve destek 

olan konumu ön planda tutulmuştur. Bu anlamda ezilen sınıfın yanında olan hava 

kuvvetlerinin bu alandaki mücadelesi en çok da köylüyü ezen toprak ağalarını rahatsız 

etmektedir.   

 

Filmde beliren diğer bir konu da Göksel’in ailesi ve sevdiği kadın Zeynep tarafından 

anlaşılamama sorunudur. Oysa Göksel, Zeynep’le tanıştığı vapurda kendisinin anlaşılmaya 
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ihtiyacı olduğunu söylemiştir. Buna karşın ne ailesi ne de Zeynep onu anlamıştır. Göksel’in 

evlenmesinin ardından Zeynep’in kendisini anlaması için çok uğraş verir. Ama Zeynep 

Göksel’in beklediği anlayışı göstermekte geç kalır. Bu durum da iki sevgilinin ayrılmasına 

neden olur. Zeynep Göksel’in Hava Kuvvetleri’nde kalmak istemesine anlam veremez. 

Göksel ise tercihini Zeynep’ten tarafa yapmaz. Buna rağmen Göksel Zeynep’i sevmektedir. 

Zeynep’le Göksel’in ayrılmasına karşın Kudret Ağa, kızına, ‘Kala kala iki yıldızlı tayyare 

şoförüne mi kaldın?’ diyerek askeriyi sevmediğini söyler. 

 

Türk Hava Kuvvetleri’nde askerliğini yapan Memo karakteri ise okuma yazma 

bilmeyen ve cahil olarak ifade bulan köylü halkın temsilcisi şeklindedir. Memo ailesi 

tarafından hiç görmediği bir kızla evlenecektir. Yönetmenin eleştirdiği bu durumu Zeynep’te 

de görürüz. Zeynep tanımadığı ve daha önce görmediği bir kişiyle babası tarafından 

evlendirilecektir. Zeynep’in Memo’dan farkı kolej mezunu olması ve aldığı eğitim sayesinde 

kendi başına karar verebilecek bir konumda oluşudur. Ama Zeynep bu avantajını kullanmakta 

yetersiz kalacak ve onun uyanışı ise yine Göksel sayesinde olacaktır.  Zeynep’le Memo 

arasında beliren bu ayrımın bir benzerini Gurbet Kuşları’nda göç eden ailede İstanbul’da 

başarı sağlayan Kemal karakteri ve kardeşleri arasında görürüz. Memo Zeynep’in aksine 

okuma yazması olmayan aynı zamanda da fakir bir aileden gelmektedir. Yönetmen filmin 

ilerleyen bölümlerinde köylülerin umutsuzluğunu çarpıcı bir şekilde verir. Memo köyünde 

sahip olduğu mal varlığı olan küçük arazisi ve ineğini kaybeder. Ve tabi bununla birlikte 

evlilik hayallerini de. Okuma yazma öğrenen Memo’nun okuma yazmayı öğrendiği sınıfında 

ismini hecelerken çıkardığı koyun ve inek sesi ise yaşamlarının nelerden ibaret olduğu 

bununla birlikte bilgiden ne derece yoksun olduklarını ortaya koymaktadır. Buna benzer bir 

örnek ise Memo’nun zeytin yağlı bakladan habersiz oluşunda görebiliriz. Bu örneklerde 

yönetmenin köylüye bakışında ve köylünün anlatılışında yörenin insanlarının durumunu 

olumsuz yansıtmaktadır. Bu bağlamda Göksel’in köylülerin yaşamını Zeynep’le evliliğinin 

ardından daha net olarak görür. Göksel’in köyde çobanın kızının kahyanın saldırısına 

uğrayışını, bakımsız evler ve insanları görmesi düşünsel dünyasında daha doğru kararlar 

almasını sağlar. O bu bağlamda köylülerin daha insani şartlar içinde yaşaması gerektiğine 

inanır. Filmde Kahya tarafından aşağılanan çobanın kızına karşılık çıktığı tehlikeli görevde 

saldırıya uğrayarak uçağı düşen Göksel’i kurtaran karakterin ise çoban olduğunu görürüz.  

 

Kadın karakterlerden olan Zeynep kolejde iyi bir eğitim almıştır. Aldığı bu eğitim 

Amerikan sistemine sahip bir okul özelliğinde olduğunu Aydan’ın babasının kızına yönelttiği 
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eleştirilerden anlarız.  Burada yönetmen eğitimin önemini bir kez daha ortaya koyarken alınan 

eğitimin ise ortaya konulan toplumsal sorunlara cevap olması gerektiği üzerinde durur.  

Göksel yurtdışında aldığı eğitimle yurdunu kalkındırmak ister.  Aynı şekilde Aydan’ın da 

kolej eğitiminin süsünün bir parçası olması yerine fakir ve eğitimsiz kalan köylüler için bu 

bilgileri kullanması gerektiğini savunur.  Göksel bu hedefiyle imkânsızlıklar içinde olan 

yoksul köylülerin daha iyi şartlara kavuşabileceklerine inanmaktadır.  Zeynep köylülerin her 

zaman böyle olduğunu ve onların için ne yapacağını bilemediğini söylerken Göksel, 

köylülerin eğitimi için en ücra köylere dahi giderek onlara eğitim vermeleri gerektiğini 

savunur. Yönetmen yurtdışında eğitim almanın faydasının ise ülke insanının 

kalkındırılmasıyla olacağına inancını vurgular filmde. Filmde köylülerin cahil kalması ise köy 

ağlarına ve politikacıların popülist söylemlerine dayandırılır. Bir köy ağasının kızı olan 

Zeynep’in uyanarak başkaldırmasını ise Göksel sağlamış onun gerçeği görmesini sağlamıştır. 

Bunu Pudovkin’in ‘Ana’ filminde yönetimin uyguladığı adaletsizliğe karşı savaşan gencin 

annesini bu gerçekleri göstererek uyanmasını ve çarlığa karşı gelişini görürüz. Burada da 

Zeynep gerçekleri görerek babasının yaptığı yanlışlığa karşı çıkarak onun amaçlarına ters 

gelecek mücadelesine başlama kararı alır ve babasını terk eder. Göksel’in dediği gibi vatanın 

aydın yurtsever gençlere ihtiyacı vardır.  Kudret Ağa tiplemesi ise köylülerin eğitim alarak 

kendisine karşı çıkacağına inanır ve bu anlamda köylülerin eğitim almaması için elinden 

geleni yapar. Filmin sonunda politikacıların yanlışlarının cezasını bulurken Kudret Ağa 

uygulamalarına devam eder. Ama onun önünde de yurtsever aydın gençlik vardır. 

 

Filmde köylülerin durumlarıyla iç içe olan Kudret Ağa karakteri üzerinde toprak 

ağalarının toplumda algılanışı ve konumunu açık bir dille ifade eder.  Hazineye ait topraklara 

sahip çıkan Kudret Ağa’nın Hava Kuvvetleri’nin gelişiyle gücünün kırıldığını filmin 

gidişatında öğreniriz. Kudret Ağa’nın Hava Kuvvetleri’ne bakışı olumsuz olmakla birlikte 

onların kendisine yakın olmasını istemez.  Filmde Kudret Ağa, insanları aşağılayan, 

hayvanlarını köylülerden daha üstün tutan ve sürekli paraya her şeyi endeksleyen bir 

tiplemededir. Ayrıca filmde Kudret Ağa’nın yönetimle olan çıkar ilişkilerine de filmde yer 

verilir. Politikacılar harita üzerinde baktıkları seçim bölgelerinde Kudret Ağa’nın hakim 

olduğu birçok bölgeye oy alacaklarını fakat memur ve asker kesimin olduğu yerde bu 

ihtimalin olmadığını belirtirler. Sistem içinde yer alan ağalık, halktan yana olmayan ve ezilen 

sınıfı ortaya çıkaran bir duruma hizmet eder. Ağalık sistemi insanı ezerek sindirmeye 

çalışmaktadır. Sistem tüm bunları gerçekleştirirken de politikacıların desteğini almaktadır. 

Ağa diğer yandan da çıkarları doğrultusunda güçlülerden yana tavır alır. Bunu Göksel’den 
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dayak yiyen Kerim ve kâhyayı Kudret Ağa’nın ‘Bana güçlü adam lazım’ diyerek 

kovmasından anlayabiliriz. Kudret Ağa bu olayın ardından Göksel’e kızıyla evlenebileceğini 

ama pilotluğu bırakması gerektiğini söyler. Göksel’e kızıyla evlenmesinin ardından tüm 

arazinin üzerindeki canlılarla birlikte kendisinin olacağını söyleyen Kudret Ağa, bu 

davranışıyla yalnızca toprak mülkiyeti değil aynı zamanda insanlar üzerinde de hak iddia 

edişine böylece tanık olmuş oluruz.  Kudret Ağa’nın bu davranışları Göksel’in karşı tavrına 

neden olacaktır.  

 

Şafak Bekçileri filmi köy ağasını sömürücü bir güç olarak nitelenirken filmde bu 

yönetmen bu gücü orduyla karşı karşıya getirir.490  

 

Şafak Bekçileri filmi gerçekçi yaklaşımına rağmen birçok sorunu ele almaya çalışması 

itibariyle yalnızca genel sonuçlara varır. Ayrıca bu çalışma ilk askeri film olma özelliğinin 

yanında kimsenin yaklaşmadığı bir türde sorunsuz olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu film 

Refiğ’in duygusal çizgilerinden kurtularak olaylara daha farklı bir açıdan ve daha olgun bir 

bakışını görmekteyiz.491  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

                                                 
490 Uçakan, a.g.e., s.32. 
491 Scognamillo, a.g.m., s.19. 
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            3.3. Ertem Göreç Sineması 
 

1933 yılında Bursa’da doğan Ertem Göreç, Ortaöğreniminin ardından sinemaya çok 

genç yaşta girer. Sinemanın teknik kısmında yer alan Göreç, 1959 yılında çektiği ‘Kanlı 

Sevda’ filmine kadar birçok filmde görev alır. Göreç, elliye yakın filmin kurgusunu yaparken 

bazı filmlerde de yönetmen yardımcılığı yapar. Bunlarla birlikte ‘Üç Arkadaş’ ve ‘Ölüm 

Peşimizde’ gibi filmlerin de senaryo çalışmalarında yer alan. Ertem Göreç, kamera arkasında 

olduğu gibi sahne çalışmalarında da yer alır.492  

 

Sinema alanında yaşadığı bu deneyimlerin ardından 1959 yılında ‘Kanlı Sevda’ adlı 

filmi çeker. Ertem Göreç, sinema hayatında bir dönem Vedat Türkali’yle beraber çalışır. Bu 

çalışma dönemi içerisinde Göreç, Türkali’nin senaristliğini yaptığı Otobüs Yolcuları ve 

Karanlıkta Uyananlar’ı filme çeker. Türkali, Göreç’i entelektüel saymamanın yanında onun 

bir Marksist olmadığı düşüncesindedir. Bununla birlikte Türkali, Göreç’in batılı fikirlere karşı 

bir tavrının olduğunu ve aydın karşıtı olduğunu vurgular. Buna bağlı olarak da Türkali, 

Göreç’e olumlu entelektüellerin önemini ortaya koyması için uğraş verir. Türkali, bunların 

yanında Göreç’in Sine-İş’in kurulmasında yaptığı önemli çalışmalarına da olumlu anlamda 

vurgu yapar.493  

 

Ertem Göreç, 1961 yılına gelindiğinde ikinci filmini çeker. Otobüs Yolcuları adını 

taşıyan bu filmle ilgileri üzerine çeken Göreç, gerçekçilik çabaları içerisinde bir ev umuduyla 

yola çıkan insanların hikayesini Yeşilçam kalıpları içerisinde vermeye çalışır. Göreç, bu 

filmle birlikte, sendikalaşmayla ilgili olan ve bu anlamda ilk kez grev konusunu ele alan 

Karanlıkta Uyananlar (1965)  filmini çeker.494  

 

Otobüs Yolcuları filminin ardından çektiği ‘Rıfat Diye Biri’ adlı filmde Ayhan Işığ’a 

rol vererek bir macera türünde bir çalışma ortaya koyar. Bu filmin ardından çektiği, Vedat 

Türkali’nin senaryosunu yazdığı ‘Karanlıkta Uyananlar’ı çekerek; sendika, grev ve emekçi 

sorunlarını işleyen ilk Türk filmini sinema tarihine yazdırır.  Bu filmin ardından çektiği 

‘Kızgın Delikanlı’dan sonra Göreç, toplumsal içerikli filmlerine bir son verir. Toplumsal yönü 

                                                 
492 Özön, a.g.e., s.225. 
493 Vedat Türkali, ‘Bu Gemi Nereye Gidiyor?’ Cem Yay., İstanbul, 1985, ss.35-36. 
494 Arkın Sinema Ansiklopedisi, Arkın Kitapevi, 2.Cilt, 1975, İstanbul, s.467. 
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olan bu filmlerin sonrasında yönetmen daha çok dönemin koşullarına uygun ticari filmler 

çeker. Bu filmlerden bazıları; Kanun Benim (1966), Altın Çocuk Beyrut’ta (1967), Şeyh 

Ahmet (1968), Yiğit Yaralı Olur (1966), Beyoğlu Canavarı (1968), Öleceksin/Can Pazarı 

(1968), Silah ve Namus (1971) ve Sahtekar (1972) gibi filmler ortaya koyarken bunlarla 

birlikte 1970 yılında çektiği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi dönemin önemli filmleri 

arasına girer. Yönetmen 1977 tarihinde ‘Tövbekar’ filmini çeker ve yurtdışına yerleşir. 1985 

tarihinde geri dönüşünde ise sinema çalışmalarına teknik anlamda devam eder.495  

 

 Ertem Göreç’in çektiği filmler teknik olarak zengin bir yapıya sahiptir. Bu yapı 

Amerikan sinema endüstrisine imkânlarını yakalayan bir yapıdadır. Özellikle Vedat 

Türkali’nin senaristliğini yaptığı Otobüs Yolcuları (1961) ve Kızgın Delikanlı (1964) filmleri 

teknik yapıları bakımından Amerikan filmlerini aratmaz.496  

 

Ertem Göreç’le tanışmasını hayatının dönüm noktası olarak gören Vedat Türkali 

yönetmenle ilgili olarak ‘Eski Filmler’ kitabında şu satırlara yer verir:  

 

“Otobüs Yolcuları’yla Karanlıkta Uyananlar’ın yönetmeni 

Ertem Göreç’le, sinemaya ilk girdiğim günlerde başlayan iş 

birliğimiz, arkadaşlığımız, acı tatlı anılarla dolu olduğu kadar sinema 

çalışmalarının da en yoğun dönemini oluşturur. Kitaplardan 

edindiklerimin çok üstünde, sinema pratiğini öğrenmemde, Türk 

Sineması’nı tanımamda bana değerli yardımlar sağlayan, yol 

göstericilik eden Ertem Göreç…”497  

 

 Sinemaya bakışları bağlamında Komünist Parti’nin yasaklı bir üyesi olan Vedat 

Türkali ve Ertem Göreç, Halit Refiğ  ve Metin Erksan’dan daha farklı bir düşünsel yapı ortaya 

koyarlar. Refiğ ve Erksan filmlerinde modernist-burjuva unsurlar büyük ölçüde yer alır. 

Bununla birlikte bu iki yönetmende bulunan kötümser bakış açısına sahip yabancılaşma 

sorunsalı olan kişiliklerinin tersine Göreç’te, kolektif hareket eden iyimser karakterler vardır. 

                                                 
495 Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yay., 2003, İstanbul, ss.300-301. 
496 Sinema 65, Sayı:4, Nisan 1965, s.9. 
497 Vedat Türkali, Eski Filmler, Cem Yay., 1978, İstanbul, s.8. 



 134

Refiğ’in kente bakışında bir karamsarlık göze çarparken Göreç’in Otobüs Yolcuları filminde 

bu durum yerini sıcak ve kolektif bir birlikteliğe bırakır.498  

 

Bunlarla birlikte yönetmenin aydın kitleyi yorumlayışında da farklılıklar vardır. Ertem 

Göreç’in aydınlara bakış açısı ve bu bakışla Türk Sineması arasında Antrakt’ta şöyle bir 

ayrıma vurgu yapar:  

 

 “Bir kısım aydınlar Türk kültürüyle, sanatıyla, halkıyla ve insan 

ilişkileriyle bütünleşebiliyor. Bir değer kısmı ise batıya bağımlı, 

batının değer yargılarıyla ve sanatıyla mutlu olanlar. Gerçek aydınlar 

birincisidir. Bunlar ister sinemanın içinde olsun, ister dışında her 

zaman Türk sinemasını desteklemişlerdir.  İkinci kategoride olanlar 

için aydın tabirini bile kullanmak yanlış. Onlar entel kesimdir. Onlar 

zaten Türk sinemasına bakmıyorlar, baktıkları zamanda hiçbir şey 

anlamıyorlar.”499    

 

Çalışmamızda; Ertem Göreç’in Toplumsal Gerçekçilik’i en iyi şekilde ifade eden 

Otobüs Yolcuları ve Karanlıkta Uyananlar filmini seçtik. Bu anlamda bu iki filmi Toplumsal 

Gerçekçi bakış açısıyla irdelemeyi hedefledik. 

  

 

3.3.1. Otobüs Yolcuları 
 

Yönetmen: Ertem Göreç 

Senaryo: Vedat Türkali 

Görüntü Yönetmeni: Turgut Ören 

Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Salih Tozan, Suna Pekuysal, Selahattin Yazgan 

Yapım: Be-Ya Film 

Yapım Yılı:  1961 

 

 

                                                 
498 Daldal, a.g.e., s.111. 
499 Antrakt, Sayı:71, Temmuz-Ağustos 2003, s.22. 
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Büyük bir kentte yaşam savaşı veren insanların umutları ve bu umutları çıkarları 

doğrultusunda kullanmaya çalışanlar arasında geçen gerçekçi bir hikayeden yola çıkar film. 

Göreç, bu filmle İstanbul’da göç alan bölgelerde yaşayan halkın umutlarına yer verirken bu 

umutların kapitalist insanlar tarafından yok oluşuna da tanıklık etmemizi sağlar.   

 

Filmin senaristi olan Vedat Türkali Otobüs Yolcuları filminin doğuşunu şu satırlarla 

açıklık getirir:  

 

“İstanbul’a ilk gelen burunsuz belediye otobüsleri 

Nişantaşı’nda, şimdiki Ankara Pazarı’nın bulunduğu köşeden kalkıp, 

yeni açılmış Unkapanı köprüsü, Aksaray yoluyla, Beyazıt, Sirkeci, 

Karaköy, Dolmabahçe, Maçka’dan dönerek ring seferleri yapıyordu. 

İstanbul’un çarpıcı güzelliklerini ortaya çıkaran yeni yollardaki bu 

yeni otobüsler de o günlerde yeni hava getirmişti kente.  Sağda, şoför 

yerine dikey konmuş kanepenin burnunda oturup yollara, çevreye 

bakarak, şoförle birlikte kentte bir tur atmak tatlı bir geziydi. Yollar 

her saatte arabalarla tıklım tıklım değildi daha. Özel arabası olanlar 

sayılıydı. Çoğu varlıklı kişilerin otobüse binmesi de doğaldı. 

Nişantaşı’nda, öğrenci genç kız görünümünde varlıklı bir bayanın, bir 

gelip otobüsün burnuna oturması takılmıştı kafama. Sırtını 

arabadakilere dönmüş olan bu bayana, alaylı bakan şoför de bıçkın 

bir oğlan… Esin kaynağı bu otobüs yolcuları filminin.”500  

 

Film İstanbul’un dışında gecekonduların yoğunlukta olduğu bir bölgede geçer. 

Yönetmen kamerasını gecekondu semtleri ve İstanbul’un tarihi mekanları arasında gezdirir. 

Başkarakter olan Kemal’in film boyunca okuduğu şiirler mekan algısının oluşmasına katkıda 

bulunur. İstanbul şiirleri Kemal’in ağzından mekanlara uygun olarak dökülürken, bu şiirlerle 

Otobüste tanıştığı üniversite öğrencisi Nevin’e yaşadığı kenti olduğu kadar tutkularını da 

anlatır.  İstanbul, filmde tarihi içinde yansıtıldığı gibi gecekondu ve kentleşen mekanlarıyla da 

yer alır.  

 

                                                 
500 Türkali, a.g.e., s.12. 
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Filmde ortaya çıkan belirgin karakter Kemal’dir. Kemal, İstanbul’da belediye 

otobüsünde şofördür. Şoförlük Kemal için çok önemlidir. Çünkü Kemal yaptığı her seferde 

İstanbul’u derinlemesine yaşar. Ve yine otobüste tanışacağı Nevin’le de bu duygularını 

paylaşır. İstanbul’u tarihi mekanlarıyla ve şiirleriyle dile getiren Kemal lise mezunu olmasına 

karşın entelektüel birikimiyle karşımıza çıkar. Burada yönetmen bilgi birikimine sahip olmayı 

Halit Refiğ’in tersine üniversite okumayan birinde de olabileceğinin altını çizer. Kemal 

Mimar Sinan hayranıdır ve evi kitaplarla doludur. Kemal’in Mimar Sinan’a hayranlığı köyden 

gelerek eşsiz eserler yapmasına yöneliktir. Nevin ise eğitimini arkeoloji üzerine yapmaktadır. 

Bu iki farklı sınıftan insanı birleştiren ise yalnızca ilgi alanlarıdır. Ama daha sonraları bu 

ilişkinin içine aşk girecektir. Filmde aşk ana karakterlerde olduğu gibi yan karakterlerde de 

yer almaktadır.   

 

Nevin’in babasına ve kardeşine bakıldığında ise sınıfsal farklılıklar ve dünyanın 

algılanışı üzerine yönetmen bu karakterler üzerinde önemli vurgulamalar yapar. Bu anlamda 

filmde sınıfsal farklılıklara dikkat çekilir. Sınıfsal farklılıklar ve değer yargıları filmde 

sorgulanır. Bu sorgulamalar Nevin’in ailesi ve gecekondu mahallesinde bulunan insanlar 

karşılaştırılarak yapılır. Nevin’in babası ve dayısı arasındaki karşılaştırmalar, eğitimli ve 

eğitimsiz gençler arasında farklılıklar, Nevin’in halaları ve diğer kadın karakterler arasındaki 

farklılıklar sınıfsal bir bakış açısıyla verilir. Filmde birbirine aşık olan zengin kız ve fakir 

oğlan arasındaki ilişki; kızın tüm varlığını kaybetmesi ve bu anlamda sınıfsal olarak yer 

değiştirmesiyle derinleşir. Nevin sınıfsal anlamda film boyunca gidiş gelişler arasındadır. 

Zengin bir ailenin kızı olmasına ve babasının ısrarlarına rağmen özel araba yerine otobüsle 

okula gitmeyi tercih eder. Ama halaları ve babası Nevin’in düşüncesinin karşısındadırlar. Bu 

anlamda dönem içerisinde özel otomobil kullanmak çok özel bir durum olarak algılanır. Buna 

benzer olarak özel otomobilin vurgusu Metin Erksan’ın Gecelerin Ötesi filminde de ortaya 

çıkmıştır. Burada da gençler çaldıkları özel otomobille gezerken böyle bir ortamı yaşamanın 

her insana nasip olamayacağını belirtirler. Buna karşılık Göreç, filmin kahramanı Kemal’in 

ağzından otobüsten asla vazgeçemeyeceğini anlatan sözlerin dökülmesini sağlar. Filmde fakir 

halk Otobüste çok mutludur. İstanbul’da o dönemde yeni yeni ortaya çıkan otobüsler bir 

taraftan zengin kesiminden tercihini oluşturmuştur. Ama bunun tersi durumu Nevin’in halaları 

ve diğer arkadaşlarında görürüz. Onlar Otobüsle yolculuk etmeyi olumsuz karşılarken kendi 

sınıflarında olan diğer insanlar da aynı zamanda şoförlük mesleğini aşağılarlar. Bir sahnede 

Kemal’in şoför olmasından dolayı aşağılandığına da tanık oluruz. Yine aynı şekilde üst 

sınıftan insanlar Kemal’in otobüs şoförlüğünü bırakarak hususi otomobilde çalışmasını salık 
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verirler. Ama sınıfsal duyarlılığa sahip olan Nevin’in okul arkadaşı Veli, Kemal’i yüceltir ve 

bilgi paylaşımı yapılarak kişilerin birbirine nasıl yardımcı olabileceğini vurgu yapar. Farklı 

sınıf anlayışına sahip olan Nevin’in babası Mahmut ise oğlunun radyoda duyduğu kan 

ihtiyacına insanca tepkisine karşılık oğlunu serserilikle itham eder.  Bu ithama Nevin’in dayısı 

Rahmi karşı çıkar ve bunun insanca bir durum olduğunu söyler. Rahmi Mahmut’a; “Başkasını 

düşündüğümüz ölçüde varız” der. Sınıfsal farklılıkların ortaya çıkışı Mahmut’un geçmişinde 

de ortaya çıkar. Yani sınıfsal geçiş Mahmut’un filmde kendisi hakkında bilgi alamadığımız 

eşi bu durumu yaşanmış olabilir. Çünkü Mahmut’un eşinin kardeşi olan Rahmi farklı bir 

sınıftandır. Dolayısıyla Mahmut’un eşinin de farklı bir sınıftan olduğunu bu yolla anlarız ama 

bunu film içinde görmeyiz. Bu anlamda yönetmen Nevin’in yaşadığı gibi sınıfsal geçişlerin 

yaşanabileceğini de bizlere göstermiş olur.  

 

Filmde dönemi olduğu kadar sınıfsal farklılıkları da ortaya koyan müzik anlayışları 

vardır. Zengin kesim eğlence yerlerinde ya da arabalarında rock’n roll dinlerken 

gecekondularda yaşayan insanların hayatında ise aşığın çaldığı bir bağlama eşlik etmektedir.  

 

Mahmut karakterine bakıldığında ise; bir aile reisi olmasının dışında, sürekli olarak 

işleriyle uğraşan bunun yüzünden çocuklarına gerekli ilgiyi göstermeyen diktatör yapılı bir 

kişi olarak karşımıza çıkar. Mahmut’un kapitalist düşünce tarzı onu insanlıktan 

uzaklaştırmıştır. Fakir insanlar için yapılan konutlarda çekinmeden malzemeden çalışı, 

çocuklarını işe ve paraya tercih edişi onun ve çevresinin düştüğü durumu ortaya koyar. Bu 

bağlamda Mahmut karakterinin gözünü tamamen para hırsı bürümüştür. Bu hırs onun hem 

hapse düşmesine hem de çocuklarından birinin ölümüne diğerinin ise ondan nefret edişine 

neden olacaktır.   

 

Filmde adalet ve kanun kavramları çokça yer bulur ve bu kavramların sorunları 

çözeceği vurgulanır. Kemal, Mahmut’un yaptığı evlerde ortaya çıkan haksızlığın kanunla 

çözülebileceğini söyler. Ve haksızlığa karşı direnişte kanunun dışına çıkılmadan işin 

yapılması gerektiği savunulur. Filmde Kemal’in bu savunuları haklı çıkacak, Mahmut ve 

arkadaşları kanunsuz işlerinden dolayı yakalanacaklardır. Kemal’in de geçmişinde amcası 

tarafından uğradığı haksızlık vardır ve bunun ezikliğini de hissetmektedir. Filmde vurgulanan 

diğer bir nokta ise dayanışma unsurudur. Yönetmen bu dayanışma ve birliktelik unsurunu 

filmin temeli yapar. Otobüs unsuru dahi insanların dayanışması birlikte oluşlarını ifade eder. 

Özel otomobil ise kişilerin yalnız ve tek oluşlarıdır aslında. Böylece kolektif hareket edildiği 
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zaman ne kadar güçlü olunabileceği de ispatlanmış olur. Filmde bu birliktelik Kemal’in ortaya 

çıkan sorunlar karşısında halkın kolektif hareket ederek haklarını korumaları gerektiği 

anlatılır. Halk da yapılan adaletsizliklerin karşısında birlikte yaptıkları girişimlerle haklarını 

savunurlar.   

 

Filmde ortaya konulan sınıfsal farklılıklar aynı zamanda mekana da yansımış ve farklı 

mekanlar farklı yaşantıları da beraberinde getirmiştir. Fakir bölgede yaşayan halk birlik ve 

beraberlik içerisinde mutlu bir yapı sergilerken modern kent imgesinin vurgulandığı zengin 

sınıfın yaşadığı mekanlarda ise bir kopukluk ve bireyselleşme söz konusudur.  Filmde bu tür 

karşılaştırmalara da yer verilir. Fakir halkın umutları da zengin insanlardan çok farklıdır. 

Onların tek amacı bir ev sahibi olabilmektir. Filmde işlenen konut sorunu ve fakir halkın 

umutlarının yok oluşu ise gerçekle iç içedir.     

 

27 Mayıs dönemiyle ortaya çıkan özgürlük ortamının Otobüs Yolcuları filmi ile 

toplumsal bir içerik kazandığını söyleyen Vedat Türkali, filminde konu edilen konut sorunun 

ortaya çıkışını ise şu satırlarla anlatıyor:  

 

 “Kent kıyısında Güvenevler adıyla bir ortaklığın, yaptırdığı 

yapılardaki yolsuzluk, o günkü gazetelerde de yer almış, yöneticileri 

tutuklanıp mahkemelere götürülmüşlerdi. Halkı, orta katmanları, 

onların başlarını sokabilecekleri bir yuvaya kavuşma özlemlerini 

sömüren. Dalavereci yapı ortaklarının serüveniydi anlatacağımız. 

Yakasını Güvenevler oyununa kaptırıp canı yanmış birkaç da yakın 

arkadaşımız vardı. Onlardan aldık Güvenevler dosyasını, 

ayrıntılarıyla inceledik.”501  

 

Film içinde dönemin sosyal yapısı genel olarak verilir. Verilen konulardan biri de 

erkek ve kadının konumlanışıdır. Göreç, bu konumlandırmaları anlatırken bir kısım tezatlar 

ortaya çıkar.  Filmde uçurtma uçuran çocukların aralarında yaptıkları konuşmalarda erkek 

çocukların kız çocuklarına söyledikleri; “Kızlar uçurma uçurur mu?” cümlesine şahit oluruz. 

Bu bağlamda gecekonduda yaşayan insanların kadına bakışını yansıtırken karşımıza tezat bir 

anlatım çıkar. Çünkü aynı yerde yaşayan tıp öğrencisi bir kız vardır. Ve kızın tıp eğitimi 

                                                 
501 Türkali, a.g.e., ss.12-13. 
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alması ve erkek arkadaşıyla mahallede dolaşması yadırganmaz. Buna karşın yine aynı şekilde 

Nevin ve Kemal’in birlikteliği farklı sınıflara mensup oldukları için eleştiri alır. Nevin’in okul 

arkadaşı Veli’nin halk tarafından kabul edilişi ise aslında onun Kemal’in yanına yerleşmesiyle 

olur.    

 

Filmde dönemin Demokrat Parti imajını hatırlatan tiplemeler vardır. Özellikle Mahmut 

ve çevresindekiler düşence ve uygulamalarıyla buna örnek gösterilebilir. Fakir halk için 

yapılan konutların dağıtımında konuşan politikacı ise Mahmut ve diğerlerinin yaptıkları 

çalışmaları överken İstanbul’da imar patlamasının yaşandığını söyler. Politikacı 

konuşmasında memlekette büyük ilerlemeler olduğunu yapılan çalışmaların şaheser olduğunu 

söylerken Mahmut’u çalışmalarından dolayı kutlar. Burada yönetmen politikacıların boş 

söylemlerine ve halkın sorunlarına çıkarları dolayısıyla ne kadar uzak olduğunun altını 

çizerek yerinde bir gönderme yapar. Ama halk yapılan haksızlıklara yine kolektif hareket 

ederek cevap verir. Ve ezilenlerin de gücü olduğunu ve birlikte haksızlıklara karşı nasıl 

savaşılacağına önemli bir örnek teşkil eder.  Mahmut ve adamları halkı sindirmeye çalışmış 

ve bunun basına yansıtılmamasını istemiş bunu da para ve kaba kuvvet uygulayarak yapmaya 

çalışmıştır. Fakat para ve güç onun kurtuluşu değil yok oluşu olmuştur. Bu anlamda zafer, 

kolektif hareket eden emekçi halkın olmuştur.  

 

3.3.2. Karanlıkta Uyananlar 

 
Yönetmen: Ertem Göreç 

Senaryo: Vedat Türkali 

Kamera: Turgut Ören ve Mahmut Demir 

Oynayanlar : Ayla Algan, Beklan Algan, Fikret Hakan, Kenan Pars ve Tülin Elgin. 

Yapım: Filmo 

Yapım Yılı: 1964 

 

Toplumun 1960’lı yıllarda gündemine yeni girmiş olan Grev ve sendikalaşma konuları 

sinemada da ifade bulmuştur. Bu doğrultuda Ertem Göreç, grev ve sendikalaşma konularını 

işleyen 1965 yapımı olan ‘Karanlıkta Uyananlar’ filmini çeker.502  Ertem Göreç ve Vedat 

Türkali bu filmle Türk Sinemasında devrimci özellikleri de içinde barındıran çok önemli bir 
                                                 
502 Güçhan, a.g.e., s.83. 



 140

yapıt ortaya koymuşlardır. Film konu ve bu konunun işleniş şekliyle devrimci Sovyet 

Sineması’nı hatırlatmaktadır. Karanlıkta Uyananlar sendika ve grev konularını da keskin bir 

dille anlatır. Film bu bağlamda yine aynı konuları işleyen diğer filmlerden de ayrı tutulması 

gerekir. Çünkü film; sosyalist bakış açısıyla gerçekçi bir anlatımın en iyi örneğini oluşturur. 

 

‘Karanlıkta Uyananlar’ filmi adı itibariyle işçilere bu doğrultuda iki anlam yükler. İlki; 

kapitalist sistemin sömürüsünün fark edilerek işçilerin kendilerine gelişleri, ikinci olarak ise; 

işçilerin gerçek anlamda sabahın erken saatlerin de çalışmak için yola koyulmalarını anlatır. 

Filmin ismi ayrıca Marcel Carné’nin ‘Jour Se Léve’ (Gün Doğuyor) filmini de anımsatır.503  

 

‘Karanlıkta Uyananlar’ın gösterime girmesine engellemek amacıyla, 2. Antalya Film 

Festivali’nde sinema salonlarına çeşitli saldırılar düzenlenir. Böylece filmin ‘Komünistler 

Moskovaya’ sesleri altında gösterimine engel olunur. Toplumsal Gerçekçilik’in en önemli 

çıkışlarından biri olarak kabul edilen film işçi ve işveren arasındaki ilişkileri inceler.504   

 

Vedat Türkali’nin senaryosundan yola çıkılarak çekilen Karanlıkta Uyanalar; grev, 

sendika ve emekçilerin sorunlarını ilk kez işleyen film olma özelliğini taşır. Göreç’in 

yönetmenliğini yaptığı bu film böylece kendinden çok söz ettirerek bir ilke imza atar.505  

 

Film imece usulü dayanışmanın bir sonucu olarak çekilir. Ertem Göreç, Akad, Türkali, 

Ayla ve Beklan Algan ve Alganların Amerikalı bir arkadaşı tarafından film gösterim 

aşamasına getirilir. Ve filmin çekilmesi için de Filmo adında bir şirket kurulur. Bu şirket 

Yeşilçam’da kurulan diğer şirketlere alternatif ve bir karşı koyuş oluşturmayı hedeflemiştir.506  

 

Beklan Algan Yön’de filmin dönemi Türkiye’sini anlattığını söyleyerek filmle ilgili 

olarak şu açıklamaları yapar: 

 

 “Binbir acı ile, fakat pırıl pırıl bir umutla dolu Türkiye’yi 

Memleketin zenginliklerini yabancılara peşkeş çekme gayretinde bir 

avuç yabancı sermaye ajanı, komprador, cılız ve düşünceden yoksun 

endüstri burjuvazisi, geri kalmış ülke olmanın bütün ağırlığını ve 
                                                 
503 Daldal, a.g.e., s.112. 
504 Uçakan, a.g.e., s.35. 
505 Scognamillo, a.g.e., s.300. 
506 Türkali, a.g.e., s.21. 
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sıkıntısını yüklenen halk ve bu halkın yanındaki yerini bilen namuslu 

aydınlar bu filmde gözler önüne serilmiştir.”507  

 

Karanlıkta Uyananlar filmini bu anlamda Beklan Algan’ın da yazısında değindiği gibi 

tüm bu sorunları gözler önüne koyar. Film işçilerin işverenle aralarında geçen olaylar üzerine 

kuruluyken bu yolla da çok önemli bir konuya grev ve sendikalaşma sorunsalına değinir. 

Yönetmen bu anlamda da sendikalaşma ve grev konusunu anlatır ve işçilerin bu anlamda nasıl 

bir uyanış gösterdiklerini bizlere aktarma imkanı bulur . 

 

Konu ve filmin türü itibariyle birçok anlamda Puduvkin’in ‘Ana’ filmini çağrıştıran 

‘Karanlıkta Uyananlar’ işçi filmi olmasının ötesinde dönem içindeki önemli sorunlara da bir 

vurgulama yapmıştır.  

 

Filmin ismi olan ‘Karanlıkta Uyananlar’, bir anlamda güneşin doğuşuyla birlikte 

fabrikalarda çalışmaya giden insanları ifade eder. Filmin gidişatı içerisinde işçilerin çalışma 

şartlarının ne derece ağır olduğuna ve bu şartlar altında insanların hayatlarını kaybettiklerini 

anlarız. İşçiler bu anlamda hayatlarının hiçe sayılmaması ve haklarının korunması için 

yasalardan güç alarak sendikalaşma haklarını kullanma yoluna giderler. Ama farklı 

milletlerden ve ırklara sahip olan işçilerin en önemli korkusu işsiz kalmaktır. Dolayısıyla 

işsizlik korkusu işçileri sendikalaşma eğiliminden uzaklaştırarak işverenin hâkimiyeti altına 

ezilmelerine neden olur. Bu eziliş aynı zamanda bir başkaldırı ve uyanmayı da beraberinde 

getirir. Verilen yemeklerin kötü oluşu ve fazla çalıştırılarak para verilememesi de ‘Potemkin 

Zırhlısı’ filmini anımsatır. Orada da kurtlu yemeklerin verilmesi ve diğer ağır şartlar 

karşısında gemisiler isyan ederler. Karanlıkta Uyananlar’da da aynı sahnelere tanık oluruz. 

Ayrıca yöneticilerin Potemkin Zırhlısı’nda aynı taraftan olan halkları birbirine öldürtmeye 

çalıştığı sahne Göreç’in filminde fabrika çalışanlarının işten atılarak başka işçilerin alınması 

ve bu iki grubun karşı karşıya geldikleri sahnede olur. Ama her iki filmde de yöneticiler 

amaçlarına ulaşamaz karşılarında dayanışmayı bulurlar. 

 

Filmde önemle vurgulanan unsur birlik ve beraberlik olgusudur. Bu unsur bütün 

sorunların çözümünde önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte işçilerin en doğal hakkı olan 

                                                 
507 Beklan Algan, “Karanlıkta Uyananlar”, Yön, 28 Mayıs 1965 



 142

sendika ve grev hakkının da kanunlarda yer aldığı ve bunun kullanılması gerektiği 

vurgulanmaktadır filmde.  

 

Filmde ortaya konulan karakterler içerisinde göze en çok çarpan durum sınıfsal 

farklılıklardır. Bu farklılıklarda ortaya konulan sınıflarda belirgin özelliklere vurgu yapılır. Bu 

da Lukacs’ın ‘tipiklik’ kavramını bizlere hatırlatır. Lukacs, bu kavramla farklı sınıflardan olan 

insanlara farklı özellikler atfeder. Bu özellikler de karşımıza sınıfsal farklılıkları bulunan 

insanlar arasında dünyadaki tüm hissedişleri farklı algılamalarını vurgular. Bu farklılıkları 

Ekrem ve Turgut bununla birlikte Fatma ve Nevin karakterleri üzerinde görebiliriz. Ayrıca 

Nevin’in boyayı bir sanat malzemesi olarak algılarken işçiler boyayı yalnızca bir geçim 

kaynağı olan bir iş olarak algılar.  

 

Filmin karakterleri arasında bulunan işçi bir aileden gelen Ekrem, babasını fabrikada 

bir iş kazasında kaybetmiştir. Ekrem bunun ardından babasının yakın arkadaşı Veli tarafından 

himaye altına alınmıştır. Boya fabrikasında çalışan Ekrem, işçi sınıfını temsil eden dürüst ve 

sert bir karakterdedir. Ekrem zaman içerisinde fabrikada olan haksızlıklara karşı gelişte ve 

bilinçlenmede önemli bir rol üstlenecek ve işçi sınıfının yükselişinde yer alacaktır.  

 

Ekrem’in çocukluğundan beri arkadaşı olan Turgut karakteri ise çelişkiler ve sınıfsal 

çatışmalar içerisinde yer alan bir özellik taşır. Turgut’un babası daha önce fabrikada çalışmış 

ama zamanla oranın sahibi olmuştur. Turgut’un ruhsal dünyasında bir yalnızlık vardır. Bu 

yalnızlık küçük yaşta annesini kaybetmesi ve aile içerisinde var olan bireyselleşmenin 

etkileridir. Turgut’u film boyunca ailesiyle birlik içinde görmeyiz. Tamamen farklı 

dünyalarda yaşarlar. Bu durum Turgut’u daha samimi bulduğu işçi sınıfının içine atar. Bu 

sınıfta yer alan Ekrem onun için çok önemlidir. Ama bu önem babasının yerine geçmesi ve 

kapitalist sürece girmesiyle farklı bir boyuta taşınır. İki karakter arasındaki sınıfsal 

farklılaşma bu olayın ardından daha belirgin olarak hissedilir. Bununla birlikte Turgut’un işçi 

sınıfıyla olan dostluğunun zamanla koptuğunu ve tamamen faklılaştığına şahit oluruz. Sınıfsal 

farklılaşmanın belirtilerinden biri de karakol sahnesinde Turgut’un bulunduğu sınıfın 

ağırlığını kullanarak Ekrem’i hapisten çıkarmasında buluruz.  Filmdeki bu anlatımla sınıflar 

arasındaki ilişkilerin bir sınır taşıyıp bir ilerisi olamayacağını görürüz. Bu farklılaşmayı kadın 

karakter Nevin üzerinden de görebiliriz.  
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Feminist ve batı düşüncesine sahip kendini beğenmiş ama bir o kadar da yalnız bir 

karakterdir Nevin. Güçlü bir kadın imajını taşıyor olsa da Nevin’in bulunduğu konum ona 

mutluluk vermemektedir. Bunu Turgut için Fransa’ya gitmeyi ertelemesinden 

anlayabiliyoruz. Nevin, bu anlamda mutluluğu Turgut’ta bulacağına inanmış ve bunun için de 

mücadele etmiştir. Turgut, Nevin’in arkadaş çevresine girmiş fakat uyum sağlayamamıştır. 

Nevin’in arkadaş çevresi batı sanatının etkisinde kalan bir kitleyi temsil eder. Oysa Turgut’un 

da hayatına sanat girmiş okul yılarında Orhan Veli’nin etkisinde kalarak onun şiirleriyle 

meşgul olurken kendi duygularını da kaleme almıştır. Fakat Turgut’un Nevin’e anlattığı bu 

duygu ve düşünceler ikisi arasındaki farklı anlayışları da ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 

Turgut karakterinde belirgin hale gelen sınıflar arası yaşadığı gidiş gelişler daha sonra onu 

Nevin’in yaşamına yaklaştıracak ve Paris her ikisi için de bir tutku olacaktır. Turgut’un kendi 

toplumuna yakın bir çizgi çizmesine karşılık Nevin kendi toplumuna yabancılaşmış işçi ve 

işveren arasındaki olaya da batılı bir entelektüel bakışıyla bakmaktadır. Nevin karakteri bu 

anlamda Ana filminde işçilerin ayaklanmasını sağlamaya çalışan ve bunun için gerekli olan 

yardımı yapan genç kız tiplemesine yakındır. Yine bu tipe benzer bir yaklaşımı da zengin bir 

kız olan Otobüs Yolcuları filmindeki Nevin’de görürüz. Karanlıkta Uyananlar filminde ortaya 

konan Nevin karakterinin işçilere yaklaşımı daha çok entelektüel açıdan olurken onlara destek 

çıkarak Turgut’la tartışır. Ama fabrikada yaptığı resmin üzerine sürülen boyanın tepkisini de 

işçilere saldırarak gösterir. Bunun yanında Ekrem ve diğer işçilerin Turgut’a karşı takındıkları 

tavrı da eleştirir. Bu eleştiri Ekrem tarafından sert karşılanınca ve sanatına hakaret yapılınca, 

işçilere kafalarını biraz aydınlatmaları gerektiğini ve insanca bir şeye layık olmadıklarını 

söyler. Nevin bu anlamda kendisine ve sanatına gerekli ilginin Turgut tarafından 

gösterilmesini ister ama bunda başarılı olamaz. Nevin’in cinsel anlamdaki özgürlüğü ise 

Turgut’un çapkın davranışlarının ve cinsel arzularının bir yansıması olur. Bu anlamda 

Fatma’nın tam karşıtıdır. Turgut Nevin’in gülümsemesini ise haince bulur. Bu durum Gurbet 

Kuşları’nda karşımıza çıkan pavyon kadını Seval’in gülüşünü hatırlatır. Seval’in de gülüşü bu 

gülüşten farklı değildir ve iki kadın karakterin karşısında yer alan erkeklerin aldığı konumda 

benzerdir.     

 

Nevin ve Turgut arasındaki ilişki ise başarılı bir sonuç vermeyecektir. Nevin’in yaptığı 

resmin tahrip edilmesi ve Turgut’un daha sonra Nevin’i almak için sanatçı arkadaşlarının 

toplandığı eve gitmesini sağlar. Ama Turgut Nevin’i almak için gittiği evden hakarete 

uğrayarak ve feminist bir eleştirinin kurbanı olur. Nevin kendisini almak için gelen Turgut’a 

şu sözleri söyler:  
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“Kimsin sen? Bakın çocuklar, kim bu biliyor musunuz? Turgut 

Yetimoğlu. Bana sahip oldu, hakkı tabii. Çeker götürür, iki de tokat 

vurur ağzıma, susturur beni. Sana göre eşya parçasıyım, köleyim 

ben.”      

 

Bu sözlerle Nevin Turgut’u maçolukla suçlarken arkadaşları da Turgut’u gerici ve 

yobaz diye kovarlar. Bu durum ortaya sınıfsal çatışmalarla birlikte kendi kültürüne 

yabancılaşmış insanların durumunu da ortaya koyar.  

 

Diğer bir karakter olan Fatma ise dedesiyle birlikte yaşayan çocuksu davranışlara 

sahip genç bir kızdır. Fatma aynı evde büyüdüğü Ekrem’e âşıktır. Ekrem Fatma’nın bu 

davranışlarına ilk başta sert tepkiler verirken daha sonra onun ilgisine cevapsız kalmayacaktır. 

Fatma gecekondu semtinde yaşayan kadın imajına uygundur. Geleneksel aile yapısı içinde 

kadının konumlanması gereken yerde yerini alır. Aynı zamanda sevdiği erkeğin en önemli 

savunucusudur da. Bununla birlikte Fatma’nın Ekrem ve diğer işçilerin verdiği mücadelede 

önemli bir yerde bulunduğunu görürüz. Bu birlikteliği ve kadınla erkeğin işçi mücadelesinde 

aldıkları eşit konumu ve dayanışmayı Göreç’in Ekrem ve Fatma’yı fabrikada direniş 

esnasındaki mücadeleci bakışlarla aynı yerde görürüz.  Ama bu yaklaşıma karşın hamile olan 

Emine’nin doğurduğu çocuğun erkek olması ve işçi sınıfının verdiği mücadelede erkeğin 

üstünlüğüne ya da bu mücadelede yer alışına verilen önemi ortaya koyar. Bebeğe konulan 

Zafer ismi ise elde edilecek başarının habercisi olur.  

 

Filmde yer alan dört ana karakterin de anne ve babalarının olmadığı görülmektedir. 

Diğer yandan şirketin isminin Yetimoğlu oluşu da simgesel bir anlatım olarak algılanabilir.   

 

Filmde önemle vurgulanan beraberlik unsurunun önemini; Veli’nin arkadaşının 

çocuğunu bakmasından, işçilerin haklarını korumak için bireysel hareketlerinin sonuç 

vermeyerek beraber hareket ederek başarıya ulaşmalarından ve greve başlandığı zaman halkın 

hep birlikte tüm gücüyle bu grev kararına uymalarından anlayabiliriz. Bununla birlikte farklı 

milletlerden olan insanların haklarını savunmak ve daha iyi şartlar için ortak mücadele 

verirler. Filmde işçilerin tam olarak anlayamadığı sendikalaşmayı ise Ekrem karakteri 

kendilerinin olduğunu söyleyerek tanımlar ve beraber yapılacak mücadeleden bir sonuç 

alınacağının altını çizer.  
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Filmde konu edilen grev ve sendikalaşma haklarının uygulanması ve tanınması 

amaçlanırken dönemim aydınları da bu kaygılardan yola çıkarak eğitici olan amaçlarını da 

ortaya koymuşlardır. Vedat Türkali, ‘Bu Gemi Nereye?’ adlı kitabında konuyla ilgili şu 

satırlara yer verir:  

 
“Bizim o zaman yapmaya çalıştığımız bir şey oldu… O da 

Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkıda bulunmaktı. Ve 

yığınlara belli bir demokratik mesaj vermek. 27 Mayıs belli yasalar 

getirdi. Ama halk daha bu yasaları benimsemiş değildi. Mesela 

sendikalar yasası. Çoğu benzer ülkelerden benzer yasaların bize 

getirilmesi şeklinde oldu. İşçi sınıfı bunları, Batı işçi sınıfının kanlı 

mücadelelerle elde etmesi biçiminde elde etmedi. Bu gelen kanunların 

hayata geçirilmesini sağlamak için sinemacılara düşen bir görev 

vardı. Ben genellikle filmlerimde bunları yapmaya çalıştım. 

Demokratik haklara sahip çıkılmasını savundum.”508  

 
Filmde ağır şartlar altında çalışan işçileri genellikle meyhanede içerken buluruz. Bu 

sahneler bize yine ‘Ana’ filminde ağır şartlar altında çalıştırılarak az para verilen işçilerin bu 

sorunlarını unutmak için meyhaneye gittikleri sahneleri anımsatır. Bu bağlamda işçiler 

işverenin olumsuz şartlar sunması ve zor geçim koşullarının karşısında ortaya çıkan sorunları 

içkiyle ortadan kaldırmaya çalışırlar.   

 

Filmde öne çıkan diğer bir yön ise yerli üretimin geliştirilerek kendi kendimize 

yetebileceğimiz olgusudur. Bu bağlamda işçiler ithal ürünlere gerek kalmadan yalnızca 

akıllarını kullanarak çok daha iyi mallar ortaya koyabileceklerini belirtirler. Buna karşın ithal 

ürünleri ülkeye sokarak daha kolay ve uğraşmadan mal elde etmeye çalışanlara karşı yerel 

olanakları kullanarak ulusal başarıyı sağlamaya çalışanları da filmde karşı karşıya buluruz. Bu 

bağlamda film yerel endüstrinin gelişmesi gerektiğine vurgu yaparken dönemin Demokrat 

Parti uygulamalarına da bu anlamda gönderme yapar.  

  

 

 

                                                 
508 Vedat Türkali, Bu Gemi Nereye?, Cem Yay., 1985, İstanbul, s.201. 
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 Karanlıkta Uyananlar, işçilerin bilinçlenerek kapitalist sistemin sömürüsüne karşı 

uyanmaları ve bu duruma direnerek haklarını kazanmalarıyla sonuçlanır. Film, ‘Biz varız’ 

sloganlarıyla çözüme ulaşırken bu sahneyle işçi sınıfının dayanışmayla elde edeceği zaferin 

de tanığı oluruz.  
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          3.4.  Duygu Sağıroğlu Sineması 
 

1932 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Duygu Sağıroğlu, Galatasaray Lisesi’nden 

mezun olur. Okul yıllarında çeşitli gösteriler için dekor hazırlar.509 Lise yıllarında başladığı 

dekorculuğa İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde okuduğu yıllarda da devam etti. 

Profesyonel çalışmalarının ilkini ise 1956 yılında girdiği Küçük Sahne’de gerçekleştirir. 

Bununla birlikte Sağıroğlu; kitap kapağı, resim ve afiş çalışmaları yapar.  1959 yılına 

gelindiğinde yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı ‘Karacaoğlan’ın Kara Sevdası’ adlı 

filmde asistanlıkla sinemaya ilk adımını atar. Bununla birlikte lise yıllarından beri devam 

ettirdiği dekorculuğa da; Kırık Çanaklar ve Keşanlı Ali Destanı gibi birçok filmle devam eder. 

Bu çalışmalarının ardından ise ilk yönetmenlik denemesi olan ve iç göç olayına değinen 1965 

yapımı ‘Bitmeyen Yol’ filmini çeker.510   

 

Duygu Sağıroğlu sinemaya geçiş amacını Sinema 65’te yaptığı röportajında şu 

cümlelerle ifade ediyor:  

 

“Sinemaya geçişim benim için bir iç itilmesi oldu. Sonra anlatacak 

şeylerim vardı. Ne resimde, ne mimaride, ne de tiyatroda, sinemada 

olduğu kadar geniş, rahat ve zengin anlatım aracı bulamamıştım.”511  

 

Sinemaya geçişinde etkisini olduğunu söylediği Memduh Ün ve sinema serüvenin 

başlayışıyla ilgili olarak ise Yeni Sinema’da şu sözlere yer verir Sağıoğlu:  

 

“Biz yatılı okurduk; evlere hasrettik tabii. Yurtta evlerin içine gizlice 

bakardık. Perdelerin deliğinden gördüğüm hayatın sineması Türk 

Sineması’ydı. Ama ne olursa olsun ben sinemacı olacağım dedirten 

film Üç Arkadaş’tır. Memduh’un filmi. Chaplin uyarlaması gibi 

gözükür. Ama burada başka bir şey var. Memduh’un ülkesi var. 

Memduh bunları aldı, kullandı… Atıf Yılmaz ve Halit Refiğ 

senaryosunu Yaşar Kemal’in yazdığı bir filmle (Karacaoğlan’ın Kara 

                                                 
509 Özön, a.g.e., s.234. 
510 Agah Özgüç, Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü, Agora Yay., 2.Basım, Ekim 2003, İstanbul, ss. 184-185 
511 “Duygu Sağıroğluyla Bitmeyen Yol Üzerine Bir Konuşma”, Sinema 65, sayı:10, Ekim 1965, s.23 
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Sevdası-1959) bana sanat yönetmenliği teklif ettiler. Yaşar Kemal 

zaten benim çok iyi dostumdur. O macera öyle başladı.”512  

 

1965 yapımı olan ‘Bitmeyen Yol’  filmi Duygu Sağıroğlu’nun yönetmenliğe geçişinde 

olaylı bir başlangıç olur. Sansür kurulu tarafından yasaklanan ve bir süre gösterime giremeyen 

film, doğalcı ve lirik anlatımıyla Türk Sinema’sına yeni bir anlayış getirmiştir.513 Köyden 

kente göçü ele alan ‘Bitmeyen Yol’ filmi sansürle bir yılı geçen mücadele sonrasında 

Danıştay’ın aldığı kararla gösterime girer.514  

 

Ayşe Şasa, Ulusal Sinema’da ‘Bitmeyen Yol’ filminin bir bildiri özelliğini taşıdığına 

vurgu yaparak konuyla ilgili olarak şu satırlara yer verir: 

 

“… Bu hayattaki çileli ezikliği hem göstermek, hem eleştirmek amacı 

güden tema, emeğin sömürü karşısında, halkın sosyal adaletsizlik 

karşısındaki yenikliğini, geleceğe açılan şuurlanmanın kesin bir 

aşaması olarak işler. Filmdeki sosyal eleştiri, bir bildiri ve çağrı 

heyecanı taşır; bu yüzden yer yer tasvir ile eleştiri, birbirini zorlar, 

sınırlar.”515  

 

İç Göç olayının anlatıldığı ‘Bitmeyen Yol’ filmi konu olarak Halit Refiğ’in Gurbet 

Kuşları’yla aynı içeriğe sahiptir. Bu içerik benzeşmesine karşın konunun işlenişi itibariyle 

belirgin farklılaşmalar taşır film. Bu konuyla ilgili olarak Duygu Sağıroğlu Yeni Film’de 

şunları aktarıyor: 

 

 “Benim  filmimi teşkil eden insanlar İstanbul’a sadece trenle gelirdi. 

Gözlerini fal taşı gibi açmış, ödleri patlaya patlaya ceplerinde bir 

kuruşu olmayan insanlar, yorganları sırtlarında gelirdi… Halit, 

Visconti gibi bakıyor. Gurbet Kuşları’ndaki olgu İtalya için geçerli; 

Türkiye’de aileler hep beraber göç etmez ve ayrı işler yapmaz. Ama 

Visconti’nin filminde herkes farklı işleri yapıyordu. Biri boksördü 

mesela. Oğlanlardan biri kasap, biri duvarcı, biri kerhane bekçisi 
                                                 
512 “Duygu Sağıroğluyla Söyleşi”, Yeni Sinema, Sayı:3, Ekim Aralık 2003 s.104. 
513 Giovanni Scognomillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yay., İstanbul, s.268. 
514 Arkın Sinema Ansiklopedisi, Arkın Kitapevi, 2.Cilt, 1975, İst., s.467. 
515 Ayşe Şasa, “Bitmeyen Yol ve Gençlik Sınavı”, Ulusal Sinema, Sayı:3-4, Kasım 1968 
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olmaz. İtalya’da olur. Orada bütün bir aile gelir. Ama burada 

erkekler gelir.” 516  

 

Sağıroğlu, Gurbet Kuşları filmi için söylemiş olduğu bu farklılıkların yanında yine 

‘Bitmeyen Yol’dan bir yıl önce çekilen ve bizim araştırma konumuz içinde yer alan 

‘Karanlıkta Uyananlar’ filmiyle de çeşitli farklılıkları olduğunu belirtiyor. Karanlıkta 

Uyananlar filminde klasik işçi söylemlerinin yer aldığı ve işçi sınıfının anlatıldığı bu filmin 

aksine, Bitmeyen Yol’da işçilerden çok işçi olmayan insanlara yer verdiğini söylüyor. 

Bununla birlikte Marks’ın tanımlamış olduğu işçi tanımdan çok farklı olarak filminde işçilere 

yer verdiğini söylüyor.517  

 

Halit Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası kitabında; kendisinin, Erksan’ın ve Sağıroğlu’nun 

sinema anlayışı savunusunun temelini; sinema emekçilerinin kaynağının kendi geleneklerinin 

oluşturduğu düşüncesine bağlamaktadır. Bu bağlamda Türk Sineması’nın; kapitalist ülkelerde 

mevcut olan sinema sermayedarlarının ve sosyalist ülkelerde olan devletin hakimiyeti dışında 

emekçilerin ülkede sinemanın kaderini belirlemesi gerektiğini vurgular.518  

 

Sinemasal anlamda bu düşünceleri taşıyan Duygu Sağıroğlu ‘Bitmeyen Yol’un 

ardından 1965 yapımı ‘Ben Öldükçe Yaşarım’ filmini çeker. Yılmaz Güney’in başrol oynağı 

filmde Sağıroğlu, şiirsel anlatım ve şiddeti bununla birlikte özlem ve özenti kavramlarını bir 

araya getirir.519  

 

Ben Öldükçe Yaşarım filminin Bitmeyen Yol’dan daha farklı bir yapıya sahip oluşu 

yönetmenin Yılmaz Güney’le olan birlikteliğidir. Güney, başrolünü oynayacağı filmin ilk 

filmden değişik olarak sinema izleyicisini çekecek bir yapıda olmasını ister.520  

 

Bitmeyen Yol filminde kendi çizgilerini hissettiren yönetmen daha sonraları tecimsel 

sinemanın koşullarına uymak zorunda kalmıştır. Yönetmenin daha sonra çekeceği; Kanlı 

Mezar (1966), Nuh’un Gemisi (1966), Her Zaman Kalbimdesin (1967), Vatan ve Namık 

                                                 
516, “Duygu Sağıroğluyla Söyleşi”, Yeni Sinema Sayı:3, Ekim Aralık 2003, s.106. 
517 Yeni Sinema, a.g.m., ss.100-101. 
518 Refiğ, a.g.e., s.54. 
519 Scognamillo, a.g.e., s.268. 
520 Yeni Sinema, a.g.m., s.101. 
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Kemal (1969),  Meçhul Kadın (1970), Leyla ile Mecnun (1972), Önce Vatan (1974) ve 

Korkusuz Cengaver (1976) gibi farklı konulara sahip ticari filmlere imza atmıştır.521  

 

3.4.1. Bitmeyen Yol 
 

Yönetmen: Duygu Sağıroğlu 

Senaryo: Duygu Sağıroğlu 

Görüntü Yönetmeni: Orhan Çağman 

Oyucular: Fikret Hakan, Erol Taş, Selma Güneri, Tuncel Kurtiz, Semih Orkan, Ayfer Feray 

ve Aliye Rona 

Yapım: Gen-Ar Film 

Yapım Yılı: 1965 

 

  

Büyük umutları içinde saklayan gecekondulardan görüntülerle başlar Bitmeyen Yol 

filmi. Ezan sesiyle gecekonduların içinde dolaşır kamera. Yaşam burada modern kentten daha 

önce başlamıştır. Gecekondu olduğunu ilk başta anlayamadığımız bu sahnenin ardından evin 

içine giren kamera aynı odayı paylaşan insanlara yönelir.  Bu açılış sekansıyla başlayan 

Bitmeyen Yol filmi; toplumun önemli bir sorunu olan köyden kente göç ve emeğin kapitalist 

sistem tarafından adaletsizce kullanılışını konu edinir.  Sade bir dille göç ve emek sorununu 

işleyen filmde anlatım kendini söz yerine çoğunlukta görsellikle ortaya koyar.  

 

Duygu Sağıroğlu’nun ilk yönetmenlik denemesi olan filmde toplumsal birçok sorun da 

göç sorunsalı içinde ifade buluyor. Ana tema olarak beliren iç göç olayına bir aşk unsurunu da 

katan yönetmen bu bağlamda filme bir şiirsellik de katar.  

 

Filmde işlenen göç sorunu farklı aşamalarında işlenerek izleyiciye sunuluyor. Filmin 

açılış sekansında karşımıza çıkan ailenin göç ederek İstanbul’a geldiklerini ve uzun bir süre 

bu kentte kaldıklarını anlıyoruz. Film içerisinde bu ailenin kente geliş nedenleri konusunda bir 

fikre varamasak da daha sonra ki sahnelerde yönetmen bu nedenleri ortaya tüm açıklığıyla 

koyar. Filmin diğer bir sahnesinde kamera tren istasyonunda şaşkın bakışlarla yürüyen altı 

kişiye takılır. Anadolu ekspresinden indiğini anladığımız bu kişiler bakımsız görünümleri ve 

                                                 
521 Scognomillo, a.g.e., s.269. 
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şaşkın bakışlarla İstanbul’un kalabalığına karışırlar. Sırtlarına yüklendikleri yataklarıyla; akıp 

giden trafik ve kentin karmaşası içinde ilk durakları köylülerinin bulunduğu yer olur. Film bu 

bağlamda Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları filminden farklılık gösterir. Gurbet Kuşları’nda 

ailenin tüm üyeleri kente gelirken yerleştikleri mekan ise tamamen tanımadıkları bir çevre 

olarak karşımıza çıkar. Duygu Sağıroğlu ise; büyük kente kişileri aile olarak değil birey 

olarak getirir. Bu bağlamda İstanbul’a gelen bu altı kişi ailelerini geride bırakarak 

gelmişlerdir.  

 

Yönetmen kişilerin kente gelme nedenlerini ise altı arkadaşın birbirleri arasında 

konuşmaları sırasında verir. Onların sıkıntısı yalnızca para kazanmaktır. Köyde, toprağın artık 

kimseye yetmediğinden, ürünün yetersiz oluşu ve köy ağasının köylüleri karın tokluğuna 

çalıştırmasından bahsederler. Kente yeni gelen altı arkadaşın ilk durakları ise 

memleketlilerinin yaşadığı gecekondu bölgesidir. Burada erkeklerin toplanma alanı ise 

kahveler olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda kahveler de bir sosyalleşme ve iletişim alanı 

görevini üstlendiğini görürüz. İnsanların kahvede konuşmaları da işsizlik ve yokluk 

üzerinedir. Köyden yeni gelen altı arkadaşa sorulan ilk soru ise köy hakkındadır. Ve bu 

sorular karşısında alınan cevaplar ise önemli sosyal sorunları da ortaya koymaktadır. Kan 

davalarının köyde halen önemli bir sorun olarak kendini hissettirdiğini bununla birlikte 

dünyaya yeni gelen kız çocuğuyla ilgili habere de verilen tepkiden olumsuz tepkiden zihniyet 

ve kadının nasıl konumlandırıldığını görmek mümkün oluyor.       

 

İstanbul’a gelen bu altı kişinin ortak yanı iş bulup para kazanmaktır. Bunun için 

İstanbul’da tanıdıkları herkese giderler ama iş konusunda o kadar da şanslı değillerdir. 

Yönetmen, bu karakterlerden belirgin hale getirdiği Ahmet ile emeğin sömürülüşü ve 

umutların nasıl yok olduğuna tanıklık etmemizi sağlar. Ahmet karakteri yaşanılan göç 

sürecini ve bu zaman dilimi içinde yaşanılan olayları hümanist bir dille bize ulaştırır. Ahmet 

karakteri insan emeğinin temsilidir. Bu anlamda yine emekçileri anlatan işçi ve işveren 

sorunsalına inen Karanlıkta Uyananlar’dan çok daha farklı bir anlatıma kaçar. Ama her iki 

filmin ulaşmak istediği nokta da aynıdır. Karanlıkta Uyananlar filminde işçi ve işveren 

arasındaki ilişki daha devrimci bir söylemle kendini hissettirirken Bitmeyen Yol’da daha 

yumuşak bir anlatım ortaya çıkar.  

 

Filmde ele alınan iç göç ve bu bağlamda ortaya çıkan gecekondu olgusu önemli bir yer 

tutar filmde. Gecekondu olgusu içinde umutlar ve hayaller barındıran insanların yaşam 
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sürdüğü mekanlar olarak karşımıza çıkar. Elektrik ve su olmasa da bu mekanlarda yaşam 

insanlara umut vaat eder. Yaşamlarını sürdükleri bu olanaksızlıklar bölgesinde rüyalarını ve 

hayallerini evlerinin penceresinden baktıkları büyük binalar ve geniş caddeler süsler.   

 

Yönetmen, İstanbul’a ilk olarak gelen Ahmet karakteriyle birlikte belli bir dönem bu 

büyük kentte yaşayan ve bize filmin ilk sekansında verilen gecekondu mahallesinde bir odada 

sıkışık bir şekilde yatan insanların yaşamını anlatır. Küçük bir odadan oluşan evde hiçbir özeli 

olmadan yaşayan bu insanları yönetmen bize teker teker tanıtır. Sabahın erken saatlerinde 

kalkarak kente çalışmaya giden emekçi insanlardır bunlar. Bize gösterilen bu ailede yalnızca 

kadın ve çocuklar vardır. Ailenin otoritesi ise bir kadın Güllü Ana’dır. Evde yaşayan diğer iki 

kadın karakter ise Fatma ve Cemile’dir. Aynı zamanda evde Fatma’nın iki de çocuğu vardır. 

Fakat film boyunca birbirinden kopuk şekilde yaşayan insanların akrabalık derecelerini 

anlamak ise güç olur.  

 

Filmde ilk olarak incelenen kadın karakter Fatma’dır. Fatma, zengin bir ailenin 

yanında hizmetçilik yapar. Eşi Sabri ise, işlediği bir suçtan dolayı hapistedir ve çıkmasına 

uzun yıllar vardır. Fatma çocuklarıyla birlikte annesinin evinde yaşar. Yaşadığı hayattan 

memnun olmayan Fatma, çelişkiler içersindedir. Yaşadığı olaylar onu çocuklarına karşı da 

duyarsızlaştırmış ve onlardan çok uzak bir yaşam sürmesine neden olmuştur. Temizliğe gittiği 

evin hanımına duyduğu özenti onu ailesine yabancılaştırmaya başlarken bir yandan da sınıfsal 

bunalıma girecektir.  Fatma’nın içinde bulunduğu durum temizliğe gittiği evde tek kaldığında 

ortaya çıkar. Elinden bıraktığı temizlik bezi ve değişen elbiseleriyle o artık istediği sınıfın ve 

hayallerinin insanıdır. Klasik müzik eşliğinde dağıttığı saçları ve yaptığı makyaj anlık bir 

hissediş olarak kalacak ve kendi sınıfsal özelliklerine dönüş yapmaz zorunda kalacaktır. 

Fatma’nın içine düştüğü bu durumun aynısını bir tekstil işçisi olan Cemile’de yaşarız. Cemile 

de üzerinde prova edilen elbiseyi giydiği zaman yüzünde mutlu bir gülümseyiş vardır. Bu 

anlamda yalnızca Fatma ve Cemile de daha iyi hayat şartları arzularlar.  İyi giyinmek ve 

özgürleşmek onların da hakkıdır. Ama kadının bir şekilde özgürleşmesi ve bu anlamda 

Fatma’nın içinden geldiğince boyanarak eve dönüşü annesi tarafından olumsuz karşılanarak 

bunun sonucunun hayat kadını olmaya gideceğini söyler. Fatma’nın bu söylemeler altında 

içinde bulunduğu psikoloji onu çaresizliğe sürüklemiştir.  Cemile karakteri de aslında 

Fatma’nın durumundan farkı değildir. İstanbul’a göç etmeden önce sevdiği Ahmet’le 

evlenmek isterken ailesi tarafından Güllü’nün oğlu Osman’la evlendirilir. Bu evlilik Cemile 

için umutsuz bir başlangıç olmuş ve geleneksel yapının kadını düşürdüğü konumu da ortaya 
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koymaktadır. Cemile iki yıl evli kaldığı Osman’la ve onun ailesiyle birlikte yalnızca dört ay 

beraber kalabilmiştir. Tek oda içerisinde Osman’ın anne ve babasıyla geçen dört ay onun için 

eziyete dönüşmüştür. Cemile’nin yaşadığı bu durum Metin Erksan’ın Yılanların Öcü filminde 

aynı odada yaşayan aile arasında da görülmektedir. Kadın için özgürlük yoktur. Cemile içine 

düştüğü bunalımlardan kendini doğada koşarak kurtarır, öcünü ve hıncını otları yolarak alır. 

Cemile’nin Osman’dan aldığı mektuba verdiği sessiz tavır bile annesi tarafından bu 

hareketlerin kadına yakışmadığını ve herkesin aynı süreci yaşadığını ifade etmesiyle karşılık 

bulur.  Kentli kadının özgürleşme sorunsalı filmin bazı sahnelerinde kendini hissettirir. 

Otobüste kadın ve erkek arasındaki konuşmalar, Cemile’nin işyerinde işçi kızların bağımsız 

yaşamaları ve cinselliklerini elde etmiş olmaları ve bunlarla birlikte kentli kadın imajı olarak 

Fatma’nın temizliğe gittiği evin hanımının cinsel özgürlüğünü kazanması erkekler hakkındaki 

düşüncelerden yola çıkarak kentteki kadın ve erkek ilişkilerini de filmde görmüş oluruz.   

 

Fatma’nın yaşının daha olgun oluşu ise Cemile’yle arasındaki sürtüşmenin farklı bir 

boyutunu oluştururken aynı erkeğe aşık olmaları ise ortaya daha büyük sorunlar çıkarır.  İki 

kadının da aşık olduğu Ahmet karakteri iş amaçlı olarak geldiği kentte kendini daha 

özgürleşmiş hissedecektir. Bu özgürlük kentte gördükleri kadın imajına yönelik olacaktır. 

Köyden gelen her erkeğin aklında şehirli bir kadın yatmaktadır. Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları 

filmindeki Murat karakterinin tek amacı da İstanbullu bir kadın bulmak vardır. Ama Murat’ın 

bulduğu kadın bir İstanbullu değil kendi memleketlisi olacaktır. Bu anlamda Muratla Ahmet 

karakteri birbirine yakındır. Çünkü Ahmet köyden kente gelişinin ilk özgürlüğünü cinsel 

anlamda yaşar. Bunu da Ahmet’in kendi evlerine gelişiyle eve makyajlı gelen Fatma’yla 

yaşar. Ahmet’in ilgisini çeken cinsellik olgusu Fatma’nın kentli kadın kalıplarına yakın 

hareket etmesidir. Fatma’nın Ahmet’le birlikte oluşu kendisinin de söylediği gibi; “Burası 

köye benzemez” sözünden yola çıkarak kendi değişimini de ispatlamaya çalışmasıdır aslında.  

Cemile ise Ahmet’e olan tutkusunu ona ‘abi’ diyerek gizlemeye çalışır. Fakat Cemile’nin 

Ahmet’i Fatma’yla birlikte olduğunu öğrenişi olayı farklı boyutlara sürükleyecektir. Cemile 

bulunduğu bu duruma arkadaşlarının ısrarı üzerine bir erkekle buluşarak karşılık vermeyi 

dener. İş yerinden arkadaşlarıyla çaldığı elbise ve ardından partnerleriyle buluşmaya 

gitmeleri. Tüm bu süreç içerisinde Cemile çok da istekli değildir aslında. Cemile’nin içine 

düştüğü bu durum; gelmesini beklediği Ahmet’in kendisini aldatmasına, geleneklerin zorla 

evlendirdiği ama beraber olmasına da izin vermediği kocasına ve onun yurtdışına çıkışına bir 

tepki niteliğindedir. Filmde kadın karakterlerden Fatma kötü yönüyle ortaya çıkarken, Cemile 

ise daha saf ve doğaldır. İki kadın arasında süren çekişme Fatma’nın Cemile’yi çalınan elbise 
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için çalıştığı tekstil fabrikasına şikayet etmesiyle doruk noktasına ulaşır. Sonuç olarak Cemile 

kente karşı tek gücü olan işini dolayısıyla ekonomik özgürlüğünü kaybeder.  

 

Ahmet’in memleketlisi olan bu ailenin içine girişi ve iş bulma süreci de beraber devam 

eder. Filmde Ahmet ve arkadaşlarının İstanbul’un tarihi mekanlarında ve geniş caddelerinde 

başıboş yürüyüşlerine şahit oluruz. İşçilerin yola yansıyan gölgelerin uzunluğu güneşin son 

ışıklarına kadar iş aradıklarının bir ifadesidir. Aynı zamanda kente yeni gelen bu insanların 

ortamı algılayışı ve bu süreçte düştükleri konumları da birer birer görürüz. İstanbul Ahmet ve 

arkadaşları için yeni bir umut ve verdiği imkanlarla kendi köylerinden daha avantajlıdır onlara 

göre. Yedikleri bir lokma kuru ekmek onlara kaymakla eşdeğerdir. Oysa dönem içerisinde 

İstanbul’a yaşanan göç iş için sırada bekleyen binlerce insanı ortaya çıkarmıştır. Kentte işgücü 

fazlası vardır ve işverenler bu durumu kendileri için kullanmaktadırlar.  Filmde işçi pazarında 

bekleyen yüzlerce insan kol kuvvetlerini kullanarak yaşamda tutunma savaşı vermektedirler. 

İşçilerin iş için birbirini ezdiği ortamda işverenin kötümser davranışlarına polis müdahale 

eder. İşveren işçileri ‘ayı’ diye nitelerken onlara yapılacak her türlü muamelenin haklı 

olacağını belirtirler. İşçilerin birbirini ezerek iş için bindikleri araçtan polis onları indirirken 

ürkek bakışlar altında bulundukları yeri terk etmek istemezler. Çünkü bulunulan bir iş vardır 

ve bu işi kaybetmek aç kalmaya eşittir onlar için. İşveren kalabalık arasından seçerken işçileri 

yalvaran bakışlar ve acı seslenişler kameraya takılır.  İşveren yirmi işçi seçer ve bu işçiler 

arasında Ahmet ve arkadaşları da vardır.  Filmde işçi ve işveren ilişkilerine bakıldığında insan 

emeğinin hiçe sayıldığını ve emeğin ne kadar ucuza alındığını görürüz. İşveren zor şartlar 

altında çalıştırdığı işçilerin köylü olduğunu ve ne sendikasının ne de sigortasının olduğunu 

söyler. Bu durum onlar için vasıfsız ve bilinçsiz olan işçiyi kullanmak için önemli bir 

durumdur. İşveren ilk etapta söz verdiği parayı vermez ve itiraz edenlerin işinden olacağını ve 

iş için bekleyen çok kişinin olduğunu söyler. İşveren işçileri insan dışı bir varlık olarak 

nitelerken kendisi için en önemli olan şeyin fabrikası olduğunu söyler. İşverenin bu söylemi 

de dönemin yönetimiyle ilişkilendirilebilir. Bu sahnenin bir benzerini de Ertem Göreç’in 

Karanlıkta Uyananlar filmde işverenlerin işçilere uyguladıkları yöntemle aynıdır. Karanlıkta 

Uyananlar filminde de işçiler işveren tarafından kovulmakla tehdit edilmiş ve sendikasız 

olmalarını kullanmaya çalışmıştır.  Bitmeyen Yol filminde ayrıca insan emeği ve makine gücü 

karşılaştırması vardır. İşçilerin kol kuvvetiyle uzun uğraşlar sonucu yaptıkları işi iş makinesi 

çok kısa zamanda yapmaktadır. Bu durum hem insan emeğini değersiz kılarken hem de 

vasıfsız işçilerin durumunu olumsuz etkilemiştir.  
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Filmde ortaya çıkan diğer bir unsur ise Ahmet’in iş araması sırasında yönetmen 

İstanbul sokaklarında kamerasını gezdirirken göze takılan emekçi insanlar ve bunlarla birlikte 

çocuk işçilerdir. Metin Erksan’ın Yılanların Öcü filminde tarlada çalışan çocuk ve filmin kısa 

bir anında derenin içindeki çocuklar bu filmdeki gibi çalışan çocuklar gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Yine aynı şekilde Metin Erksan’ın Gecelerin Ötesi filminde Ekrem karakteri de 

küçük yaşlarda çalışmaya başlamıştır. Bu bağlamda bu filmlerde yer alan sahneler ülkenin 

önemli bir gerçeği olan çocuk işçiler konusuna dikkat çekmektedir.  

 

Filmde konu edinilen diğer bir konu ise millileşme olgusudur. Ahmet’in iş arama 

esnasında yol ortasında gördüğü Türkiye İş Sendikası tarafından yazılan Petrol 

millileştirilecek yazısı ve bu yazıyı okumasıyla birlikte üstüne gelen Mobil yazılı araç önemli 

bir konuya parmak basmaktadır. Yine mobil yazısını işçilerin çalıştığı çimento fabrikasında 

görürüz. Fabrika teknoloji olarak da dışardan beslenmektedir. Kum taşıma araçları işçilerin 

ifadesiyle ‘gavur’un makinesidir. Bunlardan yola çıkarak ülkenin kalkınmasında dışa bağımlı 

politikalara yer verilmemesine vurgu yapılıyor. Yine buna benzer vurgu Ertem Göreç’in 

Karanlıkta Uyananlar filmine görmek mümkündür. Bu filmde de işçiler dışarıdaki mala gerek 

kalmadan kendilerinin kaliteli ürün ortaya koyabileceklerini ifade ederler.  

 

Ahmet ve arkadaşları ilk işlerinden kazandıkları parayla artık sermaye sahibi 

olduklarını düşünürken Vehbi Koç’un zengin oluşu gibi kendilerinin de zengin 

olabileceklerini düşünürler.  Bu anlamda işçilerin İstanbul’a ilk geldikleri zaman tek amaçları 

para kazanmakken artık bu düşüncelerinin yerini daha fazla zengin olmaya bırakır. Para 

kazanmak ve sermaye sahibi olduklarını düşünmek artık onların da alım gücünün artmasını 

sağlar. Arkadaşların aralarında, artık paralarının olduğunu ve İstanbul’u gezebileceklerini 

söylerler. Kazanılan para kentte daha cesur yürümelerini sağlamıştır. Gecelerin Ötesi filminde 

Ayhan karakterinin eline geçen paranın ardından kendini daha iyi hissetmesi ve; “Artık param 

da var” diyerek İstanbul gecelerine nasıl hapsolduğunu görürüz. Bu anlamda para kazanma 

göç eden insan için daha iyi şartlar altında yaşamak anlamına da gelir. Ahmet’in 

ayakkabılarını boyatması ve o anda yüzünde beliren mutluluk ifadesi ve saygın olma isteğini 

görebiliriz.  Bunlarla birlikte İstanbul onlar için hala yeni bir kenttir. Bu kenti keşfederken de 

hazırlanmış tuzaklar onları beklemektedir.  

   

Filmde Güllü’nün ailenin umudu olduğunu söylediği ve okuyarak kendilerini 

kurtaracaklarına inandıkları Ali, filmde geleceğe umutla bakışın sinyali olur. Ali’nin filmin ilk 
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sekanslarında ders kitaplarından okuduğu üç kelebekle ilgili yazı ise bize yönetmenin etkisi 

altında kaldığı Memduh Ün’ün üç arkadaş filmini hatırlatır. Bu anlamda filme bakılığında 

karşımıza belirgin karakter olarak üç kişi çıkar.  

 

Bitmeyen Yol’da belirginlik taşıyan diğer bir unsur ise metafizik yaklaşımlardır. 

Filmin ilk sekansında duyulan ezan sesi ve yine filmin devamında da görülür. Yine bu 

bağlamda İstanbul’da dolaşan kameraya abdest alan insanlar takılır. Bununla birlikte; Fatma 

Ahmet’le yaşadığı ilişkinin devamını arzularken Ahmet bunun karşılığında kendisine 

yaptıklarının yanlış olduğunu ve “Allah doğru yolu gösterir” der.  Diğer bir dini yaklaşım ise 

işçi pazarında yemek yiyen işçiler Ahmet’in yanlarına gelemsinin ardından ekmek veririler 

ve, “Müslüman’ın malı ortaktır” derler. Bu dini mesajların yanında rüya da önemli bir yer 

tutar. Ahmet’in gördüğü rüya geleneksel tavırların yanında modern yaşantıyı da içine alır. 

Ahmet’in gördüğü bu rüyada bile bu çelişki vardır. Rüyada kendini ve Cemileyi gördüğü 

modern giysiler ve ortam bir anda kendini halk danslarına bırakır. Bu yaşanılan çelişkiyle 

birlikte umutlarının ve hayallerinin kapitalist ayaklar altında ezilmesiyle son buluşunu anlatır. 

Yine aynı şekilde Ahmet’in İstanbul’un caddelerinde başıboş gezdiği sahnelerin birinde bir 

aralıktan gördüğü dans eden insanlar onu bir an farklı bir dünyaya sürükler. Bu dünya ise 

filmin gidişatında onu ulaşmak istediği nokta olur.  

 

Filmde emekçi sınıfın materyalist güçler tarafından nasıl sömürüldüğünü çarpıcı bir 

şekilde ifade ederken Cemile ve Ahmet arasındaki aşk ilişkisi ve bu ilişkiyle bağlantılı olarak 

emekçinin çıkmazlara nasıl düştüğünü de yönetmen filmin akan karelerinde izleyiciye verir. 

Cemile ve Ahmet’in arasındaki ilişki ve bu iki karakterin birbirlerine olan ilgilerini ifade 

edişleri ise sözlerden çok yerini sinematografik sahnelere bırakır. Anlatımdaki bu şiirsellik 

kadın ve erkek karakterin birbirini hissedişini ve tanımasını heykellere dokunan ellerle verir. 

Duyguların ifadesi olurken heykeller aynı zaman karakterlerin birbirini keşfedişi sonuç olarak 

da beraber olmalarını sağlar. İki sevgilinin geldikleri geniş yeşillik alanda özgürce koşmaları 

ve yaşanan tensel yakınlık filmin duygusal yoğunluğunu arttırır. Ama bu mutlu anlar fazla 

sürmez Cemile’nin işten çıkarılması Ahmet’i kentte yaşam savaşı vermede yükün omuzlarına 

binmesine neden olacaktır. Ahmet’in iş bulma sürecinde yaşadığı dışlanma ve insanlık dışı 

davranışlar bir patlamaya neden olacak ve bir kişiyi öldürecektir. Bu durum emekçinin 

düştüğü durumu çok gerçekçi bir dille verirken kötümser bir sonuç ortaya çıkar. Dolayısıyla 

göç ederek büyük kentlere gelen insanları çok da olumlu sonuçlar beklemiyordur.  Cemile’nin 

Ahmet’in adam öldürdüğü haberini duyması ve şuursuzca koşmasını görürüz. Yalnızca görsel 
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ifadelerle anlatılan Cemile’nin acısında söze gerek kalmaz. Bu sahnede Cemile’nin sarıldığı 

erkek çocuk ise onun direnme ve umut noktası olacaktır. Film bu anlamda erkek çocuğa 

sarılan Cemile’nin görüntüleriyle son bulurken kadının umudunu ise bir erkek çocuğa bağlar. 

Karanlıkta Uyananlar’da doğan Zafer isimli çocuk gibi.   

 

Filmin ismi olan ‘Bitmeyen Yol’; bir metafor olarak karşımıza çıkar. Böylelikle 

yönetmen göç olgusunun birçok nedene dayalı olarak devam edeceğini ifade eder.  

 

Film sonuç olarak Ertem Göreç’in filmleri dışında diğer Toplumsal Gerçekçi filmler 

gibi umutla bitmez. Bitmeyen Yol filminde; Sanayileşme ve bu süreç içerisinde kaybolan 

hümanizm, geleneksellik ve modernlik arasında sıkışan kadın, sömürülen sınıfa vurgu 

yaparak destek çıkılması gibi unsurlara vurgu yapılır.  
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            3.5. Memduh Ün Sineması 
 

Sinema hayatına ilk olarak oyunculukla başlayan Memduh Ün, ilk oyunculuk 

deneyimini 1947 yapımı ‘Damga’ filmiyle yapar. 1958 yılında beyaz perdeye aktardığı ‘Üç 

Arkadaş’ filmiyle Memduh Ün bir anda sinema çevresinin ilgi odağı haline gelir. Ün’ün 

sinema dünyasını oluşturan ve Üç Arkadaş filminden önce içinde bulunduğu; Yetim Yavrular 

(1954), Ana Hasreti (1956), Zeynep’in İntikamı (1956) ve Piç/ Kahpe Dünya (1956) gibi 

filmler yönetmenin sinemacı kişiliğini anlamamızda etkili olur. Bu filmler genel yapısı 

itibariyle daha sonraki film anlayışında belirgin olarak fark edilecek olan küçük insanların 

küçük dünyasının simgelerini bulmak mümkün olacaktır.522  

 

1950-1960 dönemi içerisinde çevrilen filmlerin genel olarak karakterinde bir 

iyimserlik havası sezilir.  Bu iyimserlik havası içinde toplumsal sorunlar göz ardı edilerek 

pembe bir dünyanın imgeleri filmlerde yer bulmuştur. Bu filmlere bir örnek de Memduh 

Ün’ün ‘Üç Arkadaş’ filmi örnek gösterilebilir. 523   

 

Bununla birlikte, aydın ve sinemacılar arasında meydana gelen kopma durumu da 

Memduh Ün’ün ‘Üç Arkadaş’ filmiyle başlamıştır. Memduh Ün bu filmiyle dikkatleri üzerine 

çekerken film Chaplin’in Şehir Işıkları filminin serbest bir uyarlaması olarak Türk 

Sineması’ndaki yerini alır. Film, Türk Sineması’na getirdiği yeni anlayışla birlikte o tarihe 

kadar yapılan Türk filmleri arasında en başarılı yapım olarak kabul edilir.524  

 

‘Üç Arkadaş’ film konu itibariyle sevgi ve dostluk üzerine kurulmuş paylaşmanın ön 

plana çıkarıldığı bir filmdir. Agah Özgüç Türk Filmleri Sözlüğü’nde filmle ilgili şu ifadeye 

yer verir: “Sevgi, dayanışmayla, şiirsel anlatımıyla Türk Sinemasında yeni bir dönem 

başlatan film.” 525  

 

                                                 
522 Giovanni Scognomillo, Türk Sinemasında 6 Yönetmen, Türk Film Arşivi Yay.,1973, İstanbul, ss.198-199. 
523 Güçhan, a.g.e., s.80. 
524 Refiğ, a.g.e.,s.21. 
525 Agah Özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü, 1.Cilt, Sesam Yay., İstanbul, s.76. 
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Filmde; işportacılık yapan kör genç bir kızı koruyan üç kişinin bu olay örgüsü içinde 

verdiği iyi niyet mücadelesi anlatılır.  Bu mücadelede insanların değişen süreç ve şartlar 

altındaki konumları gözler önüne serilir.526 

   

Yönetmen bu başarılı çalışmasının ardından tarihsel bir dönemi anlattığı ‘Ateşten 

Gömlek’ (1959-1960) filmini çeker. Bu filmde de Üç Arkadaş’ta olduğu gibi dayanışma 

anlatılır fakat bu dayanışma bir ulusa atfedilir.527  

 

1960 Döneminde kahramanı çocuk olan filmlerde büyük bir artış olur. Bu bağlamda 

Memduh Ün’ün çektiği ‘Ayşecik’ (1960) filmi bu tür filmlere örnek olan başarılı bir filmdir. 

Bu filmin ardından çocuk yıldızların başrol oynadığı birçok film çekilir.528  

 

27 Mayıs’ın ardından gelen iyimserlik ortamında çekilen filmler arasında yer alan 

‘Kırık Çanaklar’ filmi de diğer filmler gibi olumlu sonuçları beraberinde getirdi.529 Nijat 

Özön Türk Sinema Tarihi kitabında Kırık Çanaklar filmiyle ilgili şu satırlara dikkat çekiyor: 

“…Kırık Çanaklar, birçok bölümde ‘naturalism’e kadar kaçan bir gerçekçilik özelliği 

taşıyor…”  530 

  

Filmde konu edilen fakir bir işçi ailesinin Üsküdar’da süren yaşamlarında aile içinde 

ve çevredeki insanlarla yaşadıkları ilişkileri başarılı bir anlatımla verilir.531  

 

Memduh Ün’ün Kırık Çanaklar’ın ardından çektiği Ölüm Peşimizde filmi 1960’lı 

yılların en iyi teknik başarısını sağlayan bir film olarak belirir.532  

 

Memduh Ün bu filmin ardından fakir bir gencin duygusal serüvenini anlatan 1962 

yapımı Avare Mustafa’yı çeker. Film, Orhan Kemal’in Devlet Kuşu romanından 

uyarlanmıştır.533 

  

                                                 
526 Kaplan, a.g.e., ss.137-138. 
527 Scognomillo, a.g.e., s.282. 
528 Ayşe Koncavar, “1960-1970 Dönemi Türk Sineması ve Yıldızlık Olgusu”, 25. Kare, Ocak-Mart 2000, s.74. 
529 Refiğ, a.g.e., s.23. 
530 Nijat Özön, Türk Sinema Tarihi, Artist Reklam Ortaklığı Yay. İstanbul, 1962, s.208. 
531 Alim Şerif Onaran, Türk Sineması, 1.Cilt, Kitle Yay., İstanbul, Şubat 1994, s.76. 
532 Agah Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dünya Kitapları, 1.Basım, Ekim 2005, İstanbul, s.134. 
533 Scognomillo, a.g.e., s.285. 
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1964 yılında İspanyol yazar Casano’nın oyunundan uyarladığı ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ 

filmi, 1961 yılında yönettiği ‘Kırık Çanaklar’ filminin başarısından çok uzak kaldı. Ün, 

‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ filminin ardından başarısız sayılabilecek eserler ortaya koymaya 

başladı.534  

 

 Memduh Ün, 1963 yılından sonra tümüyle ticari filmlere bir dönüş yapar ve Çapkın 

Kız (1963), Belalı Torun (1963) ve Kısmetin Engüzeli (1963) filmlerini çeker. 1967 yılına 

gelindiğinde Ün’ün çektiği film sayısı bakımından son verimli yılı olarak göze çarpar. 

Yönetmen 1968-1986 yılları arsında değişik konuları içeren yirmi iki filme imza atar. 1980-

1986 yılları arasında yönetmenin film sayısı giderek düşmüştür. Yönetmen bu bağlamda 

uzunca bir dönem eski ‘Üç Arkadaş’ filminde yakaladığı başarıya ulaşmak ister ve genel 

olarak çektiği filmlerde bir tekrara düşer.535  

 

Türk Sinema Tarihi’nde önemli bir yere sahip olan Memduh Ün’ün çalışmamızda 

Toplumsal Gerçekçilik türüne en yakın olan ve konusu itibariyle dönemin özelliklerini 

yansıtan ‘Kırık Çanaklar’ filmini ele alacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
534 Arkın Sinema Ansiklopedisi, Arkın Kitapevi, 2.Cilt, 1975, İstanbul, s.467. 
535 Giovanni, a.g.e., ss.288-290-293. 
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3.5.1. Kırık Çanaklar 
 

Yönetmen: Memduh Ün 

Senaryo: Halit Refiğ, Lale Oraloğlu, Bülent Oran 

Görüntü Yönetmeni: Turgut Ören 

Oyuncular: Lale Oraloğlu, Rüya Gümüşata, Turgut Özatay, Mualla Kaynak, Salih Tozan, 

Reha Yurdakul 

Yapım: Be-Ya Film  

 

1960 yılında düzenlenen 2. Türk film Festivali’nde; en başarılı film, yönetmen, en 

başarılı kadın oyuncu ve yardımcı kadın oyuncu alanlarında birincilik ödülü alan film, 

Edmund Morris’in ‘Tahta Çanaklar’ adlı oyunundan Halit Refiğ ve Lale Oraloğlu tarafından 

esinlenerek senaryolaştırırlar. Memduh Ün bu filmle gerçekçi bir yaşam hikayesinden yola 

çıkarak bir ailenin dramatik hikayesini kişiler üzerinden yola çıkarak verir.536  

 

Memduh Ün filmde Türk aile yapısını dönemi itibariyle incelerken bunun yanında 

dede karakteri üzerinden ölüm olgusunu ve baba karakteri üzerinden de işçi ve işveren 

arasındaki ilişkiyi irdeler. Yönetmen bu anlamda filmde sosyal konulara eğilirken Yeşilçam 

kalıplarından da çok uzak değildir.  

 

‘Kırık Çanaklar’ filmde yönetmen işçi sınıfının yaşadığı İstanbul’un eski evlerinin 

bulunduğu bir mahallede yaşarlar. Mahallenin genel yapısına bakıldığında kent merkezine çok 

da yakın olamayan, genellikle işçi ailelerinin kaldığı altyapı hizmetlerinin yeteri kadar 

olmadığı bir mekan olarak algılanır. Sürekli yaşanan su sorunu göze çarpar filmde. İnsanlar su 

sorununu ise modern bir kentte olmayacak olan su kuyularından giderirler. Bununla birlikte 

çocukların oynama mekanları da çamurlu ve boş araziler üzerindedir. Ve ortalıkta koşuşan 

onlarca çocuk. 

 

Filmde öne çıkan ve belki de ana hikaye olan dede (Hüseyin) ve torun (Ayten) 

arasındaki ilişkidir. Filmin açılış sekansında iki karakter aynı odayı paylaşmaktadırlar. Filmin 

ilerleyen sahnelerinde yalnızca odayı değil aynı zamanda birçok ortak düşünceyi de 

paylaştıklarını görürüz. Hüseyin, yaşlı ve hasta bir adamdır. Zamanının çoğunu ev içinde 

geçirir. Film boyunca en yakın arkadaşının torunu Ayten olduğunu görürüz. Hüseyin 
                                                 
536 Giovanni Scognomillo, Türk Sinemasında 6 Yönetmen, Türk Film Arşivi Yay., İstanbul, 1973, s.208. 
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karakterinin yaşlı ve hasta oluşu kendisini daha fazla ölüme yakın hissetmesine neden olur. 

Karakter film boyunca bu söylem ve psikoloji içerisindedir. Hüseyin karakterinin üzerinden 

yaşlılık ve ölüm psikolojisiyle ilgili gerekli donelere filmde rastlarız.   Hüseyin kendisiyle 

aynı duyguları içinde barındıran eski arkadaşı İkbal Hanımla olan konuşmasında yaşlılık 

psikolojisinin ifadesini buluruz. İkbal Hüseyin’e yalnızca  gelip geçen trenlere baktığını ifade 

eder. Hayat yalnızca gidiş ve gelişlerden ibarettir aslında. İkbal gelip giden insanları düşünür 

belki de ve kendisi de uzun bir yolculuğa çıkacağının farkındadır aslında. İkbal kızının evinde 

olmasına karşın maddi anlamda damatlarına ihtiyaçları olduğunu ve kendisini kızına yük 

olarak gördüğünü söyler. Hüseyin ise oğlunun evindedir ve İkbal’e karşı daha avantajlıdır. 

Çünkü filmde maddi gücü elinde bulunduran erkek evladının yanında olmak Hüseyin’in 

kendini bir anlamda daha güvende hissetmesini sağlar. İkbal ve Hüseyin aynı kaderi paylaşan 

ve isteklerini kendi başlarına karşılayamamanın verdiği acı içerisindedirler aslında. İkbal 

konuşma sonunda Hüseyin’e ‘Allah yardımcın olsun’ der. Hüseyin ise; ‘İşimiz ona kaldı’ 

derken durumu tek bir cümleyle özetler. Hüseyin karşılarında tek bir çıkış olduğunu 

bilmektedir o da ölüm. Ve iki karakterin boyunları ‘Ne kadar ömrümüz kaldı?’ sorusuyla 

bükülür. Onlar hayattan yalnızca son nefeslerine kadar huzurlu olmak isterler. Hüseyin’in 

evden ayrılmaya karar verdiği bir sahnede torunu Ayten’le yaptığı bir konuşmada 

hayallerinden bahsederler. Piyango onlara vuracak ve tamamen özgür olabilecekleri  bir ev ve 

hizmetçileri olacaktır. Hayaller aslında çok saftır. Hüseyin doktorun kendisine yasakladığı 

sigarayı serbestçe içmek ve sakarlığının kınanmamasını isterken Ayten haylazlıklarının 

dayakla sonuçlanmamasını ister. Ayten’in dedesine gelecek sene yazmayı öğrenince ona 

mektup göndereceğini söylediğinde dedesi; ‘Gelecek sene olmayabilir’ der. Dede bu anlamda 

dışlanma korkusuyla karşı karşıyadır ve sürekli olarak kendisini savunma kaygısı 

içerisindedir.  Karamsar bir havadır aslında yönetmenin ortaya koyduğu. Ayten’in bu 

psikolojiyle birlikte olması ve bunun sonuçlarını çok algılayamayız. Bunda Ayten’in dünyaya 

yaşının getirdiği çocuk bakış açısı etkendir aslında. Çünkü Ayten bu tür duyguları 

anlayabilecek durumda değildir.  Ama buna karşılık dedesine yalnızca; ‘Ben yaşlanacak 

mıyım’ diye sorar. Dedesi ise ona daha çok zamanı olduğunu söyler. 

 

Ayten karakteri ise; yaşının gerektirdiğinden daha bilmiş bir konumdadır. Konuşma ve 

tavırlarıyla ‘Ayşecik’ karakterini anımsatır. Ayten yaramaz davranışları ve sürekli olarak 

çevresinden şikayet getiren bir çocuktur. Henüz okula gitmeyen Ayten aslında annesinden 

yeteri kadar ilgi görmez. Anne (Sabahat) sürekli olarak ev işleriyle uğraşırken, hayattan 

bıkmışlığını ise kızı Ayten’den çıkarır. Bu anlamda çocuğa uygulanan fiziksel şiddet 



 163

sahnelerine de rastlarız. Bu şiddet Ayten’de dışarıda daha sert bir karakter olarak yansımasına 

neden olur. Kavgacı ve yaramaz bir tip olarak karşımıza çıkar Ayten.  Erkek çocuklarla kavga 

eder. Bu bir anlamda şiddetin çocuk psikolojisinde etkisinin yanı sıra değişen kadın imajına 

da bir gönderme olarak kabul edilebilir. Ayten annesinden çok farklı olarak okula gideceğini 

söylemesi bununla birlikte erkek çocuklarla arasındaki ilişkilerden yola çıkarak böyle bir 

sonuca ulaşabiliriz.  Ayten’in dedesiyle olan ilişkisinde yaşından çoğu yerde daha olgun 

davrandığını görürüz. Dedesiyle oynadığı erkek tavlası ve film boyunca kullandığı argo 

kelimelerde dikkat çekicidir. Bu argo kelimelere ve konuşma tarzındaki erkeksilik olayını 

kendisinin de söylediği gibi ‘Ben şoför kızıyım’ demesinden çıkarabiliriz. Bulunulan ortam ve 

çevre de Ayten’in kişiliğinde önemli bir durum olarak belirir. Ayten çocuksuluğunun verdiği 

bir havayla annesine karşı tavır alır ve babasına bu konuda bazı yalanlar söyler. Bu masum 

tavır annesinin evden gitmesinde önemli rol oynar. Sabahat’in kocası Cemal tarafından evden 

kovulması sahnesinde; Sabahat kızına hiç kızı annesini evden kovar mı? diye sorduğunda 

Ayten karşılık olarak; ‘Hiç anne kızını döver mi?’ der. Ayten’in  ağzından çıkan bu söz 

karşısında sessiz kalarak ağlayan Sabahat bu noktada  hatasını anlamıştır. Çünkü Sabahat’in 

kızına karşı uyguladığı şiddet bu anlamda Ayten tarafından söylenen bu sözle cezalandırılmış 

olur belki de.  Ayten, annesi ve babasının ayrılmasının ardından olaylara bakış açısı değişecek 

annesinin geri dönmemesinden endişe edecektir. Bu durum onu dedesiyle birlikte babasının 

arkadaşlarından yardım istemeye yönlendirecektir. 

 

Filmde ele alınan diğer bir konu ise kadının toplumdaki rolünün sorgulanışıdır. 

Kadının toplumdaki konumlandırılışı ise yönetmenin sade çerçevesinden Sabahat karakteri 

üzerinden anlatılır. Kadının toplumdaki rolünün ev hanımı olduğuna vurgu yapılan filmde 

Sabahat karakteri dik ve cesur bir duruş sergiler aslında. Tüm gün ev işleriyle uğraşan, yaşlı 

ve hasta bir adama bakan bununla birlikte sürekli olarak yaramazlık yapıp komşulardan 

şikayet getiren bir çocukla ilgilenen bir karakterdir Sabahat. Filmde evlenmeden önce bir 

fabrikada çalıştığını öğreniriz. Ama evlilik onu işten ayrılarak ev hanımı olmasına neden 

olmuştur. Sabahat’in ekonomik özgürlüğünü kaybetmesi de onu bu anlamda eşine muhtaç bir 

konuma sürüklemiş ve en doğal ihtiyaçları için eşinden para istemesine neden olmuştur. 

Sabahat karakteri bize toplum içinde kadının rolü konusunda çok detaylı bilgi verir. Kadının 

görevi evdedir. Ev halkına ihtiyaçları çerçevesinde hizmet etmek ve yaşama alnını evle 

sınırlandırmak.  Kadının aldığı konumu eşi Cemal’le olan diyaloglarında yakalayabiliriz. 

Cemal Sabahat’e babasıyla ilgili yaptıkları kavgada; ekonomik olarak aileyi kendisinin 

geçindirdiğini, onu fabrika köşelerinden kurtardığını söyler. Bununla birlikte Cemal en yakın 
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arkadaşı Sabri’yle konuşurken; eşinin yiyip içtiğini ve evde keyif yaptığını söyler. Ayrıca 

aslan gibi de kocası var diyerek kendini över. Bu anlamda Cemal çok derinlemesine 

düşünemez. Sabri karakteri bu anlamda Cemal’den farklılık taşır.    

 

Sabahat kadın olarak cinsel öğelere ön planda değildir. Ev işleri ve yaşadığı sorunlar 

onu kendisiyle ilgilenmekten uzak tutmuştur. Sabahat’in aynanın karşısına geçmesi onun 

saçlarını taraması ve kendisiyle ilgilenmesi şeklinde olmaz. Yaşam onun için bu duyguları 

elinden almıştır. Bunu yani yaşadığı sorunların büyüklüğünü kapı komşusu Muallayla 

konuşurken ‘Ağlayacak göz yaşı kalmadı’ sözünden çıkarabiliyoruz. Bu doğrultuda Sabahat 

zor günler geçirmiştir. Bunun bir yansımasını da Hüseyin’in sigara ararken düşürdüğü 

tabakların kırılmasında görürüz. Sabahat kırılan tabaklar arasından çıkardığı ve evliliğinin ilk 

tabağını eline alırken büyük bir üzüntü yaşar. Sabahat eskiden tek tabakta yediklerini ve 

dahamutlu olduklarını söyler. Bu durumu geleneksel aile yapısından modern aile yapısına 

geçerken bireyler arasındaki ilişkinin kopuşu ve yabancılaşma olarak da algılayabiliriz. 

Tabaklar manevi olduğu kadar maddi olarak da önemlidir aslında. Çünkü onları bir eskiciden 

almıştır. Hüseyin’in kırdığı tabakları da yapıştırarak yeniden kullanacaktır. Bu bağlamda 

ailenin yaşam şartlarını da algılamış oluruz.  

 

Kadın imgesi filmde geleneksel yapı içinde ifade de bulur. Hüseyin karakteri kadınlar 

için; ‘Onların cenneti erkeğin ayaklarının altındadır’ der. Bununla birlikte kadınların kendi 

zamanlarında konuşmalarına izin bile verilmediğinden bahseder.    Hüseyin genel olarak gelin 

ifadesini kullanır ve Sabahat’in yaptığı her hareketi kendisine karşı yapılmış olarak algılar ve 

film boyunca karşı ifadeler kullanır.  Gelinden diğer bir şikayet ise Ayten’in evin çanaklarını 

kırmasının ardından gittiği evde patates soyması sırasında ev sahibesi kadınlar çocuğun kendi 

gelinlerinden daha iyi olduğunu ifade ederler. Bununla birlikte Ayten’in patates soymasından 

ilerde çok iyi bir ev kadını olacağını söylerler. Bu durumda kadının ev işleriyle bağdaştırılan 

bir zihniyete vurgu yapar.  

 

Ayrıca Cemal ve Sabahat’in aralarının bozulması ve işin boşanmaya kadar ulaştığını 

görürüz. Ama daha öncesi Cemal Sabahat’in kendisini aldattığını düşünerek onu ve arkadaşı 

Sabri’yi silahla öldürmek ister. Ama burada kanunlar devreye girer ve boşanma davası açılır. 

Avukat Sabahat’e boşanma kararını götürünce karşısında eşini sevdiğini ve aldatmadığını 

söyleyen bir kadınla karşılaşır. Fakat avukat boşanmadıkları takdirde zina davası açılacağını 

ve bununda kızı ve kendisine leke süreceğini ifade etmesi Sabahat’in belgeleri imzalamasını 
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sağlar. Bu bağlamda bakıldığında karşımıza dramatik bir sahne çıkmamış imzalanan belgenin 

ardından kadın gururlu duruşuyla kendine bir iş bulur ve ekonomik özgürlüğüne kavuşur. Bu 

anlamda kadın bulunduğu durum içerisinde güçlü çıkabilmiştir.  

 

Yine bu konudan yola çıkarak kadın erkek ilişkilerindeki durumu da filmde 

görebiliyoruz. Hüseyin’in İkbal’le konuşması öncesi birilerinin dedikodu yapacağı düşüncesi 

bununla birlikte avukatın boşanma kağıdını getirdiğinde ilişkisi olduğunu söylediği Sabri’nin 

arkadaşı olduğunu söyleyen Sabahat’e avukat; ‘Bir erkek mi?’ diye sorarak toplumun kadın 

erkek ilişkisine bakış açısını ortaya koyar. Bununla birlikte yeni kuşak olan Ayten’in erkek 

çocuklarıyla olan ilişkisi çok daha eşit derecede olacaktır. Yine aynı dönem içerisinde çekilen 

Otobüs Yolcuları filminde erkek çocuklar kız çocuklara; kızların uçurtma uçuramayacağını 

söylerler. Buna karşılık Ün, o geleneksel aile yapısından ve çevreden kopmak üzere olan bir 

aile karşımıza çıkarır. Bu aile geleneksel kalıplardan sıyrılma eğilimindedir. Bu bağlamda 

Ayten gelecekte ki kadın erkek ilişkilerine de farklı bir ışık yakar.  

 

Yine kadın karakterler arasında yer alan filmde iyinin karşısında yer alan sarı saçlı 

kadın tiplemesindeki Mualla’dır. Sabahat’in komşusu olan Mualla farklı karakteriyle filmde 

kötü  konumda yer alır. Filmin ilk sekansından itibaren Sabahat’e erkekler ve yaşam 

konusunda farklı göndermelerde bulunur. Ama karşımıza çıkan sağlam karakteriyle Sabahat 

Mualla’nın sinemaya gitme teklifleri ve Sabahat’e hayatını yaşaması gerektiğini ve hayata bir 

daha gelemeyeceği söylemelerine karşılık kararlı bir duruşla karşı çıkar. Mualla, kentteki 

özgür kadın tiplemesinde isteklerini kısıtlamaksızın yaşayabilmektedir. Eve geç saatte gelmek 

ve istediği erkekle cinsel özgürlüğünü yaşamak onun için sıradandır. Ama filmde Mualla’nın 

geçmişi ve yaşantısı konusunda fazla bir bilgi edinemeyiz. Mualla’nın kötü kişiliği ve cinsel 

olarak Cemal’i arzulaması kötü düşünceleri de beraberinde getirecektir. Türk Sineması’ndaki 

sarışın kötü kadın tiplemesi uyan Mualla, iki yakın arkadaş olan Cemal ve Sabri’yi birbirine 

düşürecek ve kurduğu sinsi plan sayesinde de Cemal ve Sabahat’i birbirinden ayırmayı 

başaracaktır. Mualla’nın Cemal’le birlikte olmasının ardından o zamana kadar çok iyi 

davrandığı Ayten ve Hüseyin’e cehennem azabı yaşatacaktır.  

 

Filmde vurgulanan diğer bir nokta da birliktelik ve arkadaşlık olgusudur. Sabri, 

Cemal’i düştüğü sıkıntılardan kurtarmak ve her ne pahasına olursa olsun arkadaşının yanında 

yer alır. Bununla birlikte diğer bir dayanışma örneğini de Sabahat’in Cemal tarafından evden 
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kovulmasının ardından Sabri ve annesinin evlerine Sabahat’i misafir etmesi ve her türlü 

yardımı yapmaya çalışmalarıdır.  

 

Sabahat’in eşi Cemal karakteri tüm gün stresli bir iş olan şoförlük mesleğinde çalışır. 

Filmin ilk bölümünde Cemal ve Sabahat’in aralarındaki ilişkinin çok iyi olamadığını anlarız. 

Filmin ilerleyen karelerinde aralarındaki uyumsuzluk Ayten ve Hüseyin’le daha da artacaktır. 

Bununla birlikte Mualla’nın iki eşin arasına girmesi ise ayrılmalarına neden olacaktır. Cemal, 

eşini evden kovmasının ardından onunla aynı yatağı paylaşmayı başaran Muallla’ya daha 

fazla ilgi gösterecek ve onun bir dediğini iki etmeyecektir. Sabahat için düşünürüz dediği 

kumaş parasını Mualla’ya tereddüt etmeden verecektir. Bu bağlamda olaya bakıldığında 

Mualla’nın Cemal’e karşı kadınlığını ve iyi bir kadın rolünü oynadığını görürüz. Bununla 

birlikte Mualla kendi bakımına özen gösteren bir karakter görünümündedir. Bu anlamda 

Sabahat’in taranmamış saçları, bakımsız giysileri ve yorgun durumuna göre Mualla, Cemal’e 

daha çekici gelebilmektedir. Mualla Cemal’i bu yolla elde ederken daha sonra Sabri ve 

arkadaşları Mualla’nın çirkin yüzünü Cemal’e göstereceklerdir.  

 

Filmde Cemal ve Sabri karakteri üzerinden işçi ve işveren arasındaki ilişkiye de 

değinerek önemli sosyal problemlere de vurgu yapar yönetmen. Cemal’in şoförlük yaptığı 

şirketin kamyona aşırı yük yerleştirmesi sonucu frenleri patlar ve son anda büyük bir kaza 

yapmaktan kurtulur. Bu durum Cemal’in işverene karşı hakkını aramasını sağlar. Çünkü 

işveren tarafından verilen kamyon hem çok eski hem de verilen yük olması gerekenden daha 

fazladır. Filmde Cemal ve diğer işçilerin kötü şartlar altında çalışmaktadırlar. Cemal’in 

durumu şikayet etmesi işveren tarafından olumsuz karşılanır ve beğenmiyorsa gidebileceği 

söylenir. Bundan yola çıkarak işçilerin kendilerini koruyabilecekleri ne sendikaları ne de 

sigortaları vardır. Bu anlamda işveren işçisinden çok kolay vazgeçebilmektedir. İşveren 

Cemal’in bu sert çıkışlarının diğer işçileri de ayaklandırmasından korkar. Böylece işçilerin 

birlikte hareket edebileceklerini sonuç olarak da işverenin bunu göze alamadığını görürüz.  

 

Memduh Ün filmde küçük bir ailenin hikayesinden yola çıkarak toplumsal sorunlara 

eğilir. Film mutlu bir sonla biterken son sekans Hüseyin’in sigarasının ateşlenmesiyle açılır. 

Mutlu bir aile tablosu vardır ortada. Sabahat ise saçları taranmış ve bakımlıdır. Cemal 

arkadaşı Sabri’yle barışmış ve Sabahat’le sinemaya gideceklerdir.  Filmin sonunda Hüseyin’in 

diğer aile bireyleriyle kolektif hareket ederek yemek masasından kaldırdığı tabakaları 
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düşürmesi bağrışmalar yerine kahkahalara bırakır. Ve Hüseyin elinde kalan son tabağı da yere 

atarak kırar. Film tüm sorunların çözülmesi ve mutlu bir sonla biter.  



 168

SONUÇ 
 

 

Sanat olarak güçlü bir durumda olan Sinema Toplumu yansıtma ve yönlendirmede en 

etkin konumdadır. Sinema toplumu yansıtırken yalnızca gerçeklerle sınırlı kalmayarak 

gerçeküstücü bir bakışla da farklı yansımaları ortaya koyabilir.   

 

Genel olarak sinemanın topluma etkisi düşünüldüğünde birçok örnekle bu süreç ortaya 

konulabilir. Bu bağlamda Türk Sinemasına bakıldığında toplum ve sanatın uyumu ortaya 

çıkmaktadır. Çalışmamızda Türk Sinemasının özellikle 1960’lı yıllarda ne derece etkili 

olduğu ve aynı zamanda bulunduğu toplumsal ve siyasi ortamı yansıttığını vurguladık. 

Sinemanın bu dönem içerisinde etkili olmasında ise televizyon ve radyonun yeterli olarak 

yaygınlaşmamasının payı vardır. Bu anlamda sinemanın etkisi diğer sanatlara göre daha 

belirleyici olmuştur.  

 

1960 ve 1965 yılları arasında etkili olan ve dönemin sorunlarına eğilen Toplumsal 

Gerçekçi akım sinemada önemli derecede etkili olmuştur. Bu filmlerde sanayileşme ve 

kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan; gecekondu, göç, geleneksel aile yapısının değişme 

uğraması, yabancılaşma, işçi hakları ve kadının toplumsal rolü gibi birçok önemli konuda 

inceleme yapılmıştır. 

 

Bu incelemeler beraberinde eleştirel bir bakış açısını da beraberinde getirmektedir. Bu 

eleştirel bakış siyasal iktidarların popülist yaklaşımlarından ve bu süreçte uyguladıkları 

olumsuz politikalardan kaynaklanmaktadır. Birey bu süreçte topluma ve kendisine 

yabancılaşmakta ve bir sömürü aracı haline gelmektedir. Birey üretim sürecinde topraktan 

koparak büyük sanayi kentlerine akın etmiştir. Bu akım toplumsal bir çalkantıyı da 

beraberinde getirmiştir. Geleneksel aile yapısını kentlerde sürdürmeye çalışan insanlar ve 

sonuçta bu yapılarını kaybetmeleriyle sonuçlanmaktadır. Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları 

filminde yaşanan göç olayına ve bu süreçte yaşanan olaylara tanıklık ederiz.  

 

Toplumsal Gerçekçi filmler eleştiriler bakış açılarının yanında ortaya çıkan yeni 

sınıfları da ortaya koyar. Özellikle incelenen filmlerde belirgin hale gelen ve sistem tarafından 

hiçe sayılan işçi hakları ele alınmaktadır. Emeğin hiçe sayılması ve bir değer görmemesi 
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eleştirilmiştir. Bu dönem içerisinde grev ve sendikalaşma sürecini anlatan Ertem Göreç’in 

‘Karanlıkta Uyananlar’ filmini çeker. Film tüm işçileri haklarını savunmaları gerektiğini 

savlayan bir mesaj içerir. Bu örneklerle birlikte birçok toplumsal gerçekçi film de incelenmiş 

ve bu filmleri incelerken hem dönemlerini iyi yansıtması hem de aldıkları ödüller ve 

sinemacıların tarihsel sınıflandırma içerisinde verdikleri önemi de göz önüne alarak 

gerçekleştirdik.  

  

İncelenen filmlerin çok fazla ortak özellikleri olmasa da belli bir amaç etrafında 

birleşmektedirler. Bu bağlamda filmlerin üzerinde durdukları diğer bir nokta ise ülkede 

yaşanan değişim ve bu süreçte ortaya çıkan farklı sınıflar. Bu durum sinemada burjuva sınıfı 

ve işçi sınıfını karşı karşıya getirmiş aynı zamanda geleneksellik ve kent kültürü bağlamında 

karşılaştırmalar vardır. Bu karşılaştırmalarla varılan sonuç bir şeylerin değişmesi gerektiğine 

yöneliktir. 

 

Türk Sineması’nda 1960-1965 döneminde kendini hissettiren Toplumsal Gerçekçilik 

akımının özelliklerine bakıldığında şu olgularla karşılaşılmıştır: 1955’ten sonra sinema 

çevreleri içinde bulundukları ortamın verimsizliğinden yola çıkarak daha gerçekçi bir sinema 

arayışına girilmiştir. Bu anlamda bakıldığında Türkiye’de yaşanan bu sürecin diğer ülke 

sinemalarıyla benzerlik taşıdığı görülecektir. Bu doğrultuda Türkiye’de sinema çevreleri Halit 

Refiğ’in gerçekleştirmiş olduğu ‘Kaliteye Pirim Toplantıları’na katılırlar. Bu toplantılarda 

daha iyi bir sinema sürecinin oluşumundan bahsederler. Yapılan toplantılar sonucu yeni bir 

akımın ortaya çıkmasında ortak bir ses çıkar. Yeşilçam’ın içinden gelen bu yönetmenler 

kendilerini toplumun öncüsü olarak nitelerken yeni sinema anlayışlarının ülkeye çok şey 

katacağını düşünürler.   

 

Toplumsal Gerçekçi filmlerin hepsinde güncel ve sıradan konular işlenir. Bu sıradan 

konular ise toplumun herhangi bir kesiminden olup belli bir marjinalliğe sahip olmayan 

sıradan unsurlardır.  Filmlerde belirgin olarak ortaya çıkan diğer bir unsur ise kapitalizme 

karşı çıkmaları ve burjuva karşıtı tavırlarıdır.  Film çekimleri farklı ve daha zengin özelliklere 

sahiptir.  Filmlerde, belirginlik taşıyan Marksist Estetik çerçevesinde Lukacs’ın öne çıkardığı 

gibi ve eleştirel gerçekçiliğin önemli bir unsuru olan toplumsal tiplerin oluşumuna vurgu 

yapılmasıdır.  Toplumsal Gerçekçi filmler bir dönemde ortaya çıkan ve bu dönemde etkin 

olup sosyal ve siyasal hayata eleştiriler getirerek yanlışlıkları ortaya koymaya çalışmaktadır. 
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