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ÖNSÖZ 

 

 Benim için bu çalışmayı tamamlamak ilginç bir macera oldu. Bir taraftan asli 

işim olan muhabirlik görevini yerine getirirken bir taraftan da kitaplar ve kitap 

fotokopileri arasında uzun zaman geçirdim. Öyle ki yurt içi ve yurt dışı seyahatlere bile 

bavulumu fotokopilerle doldurarak gittim. İtiraf etmeliyim; iş yoğunluğu arasında tez 

yazmaya girişmek zordu, ama çok da keyifli bir süreçti. 

 

 Tez konusu seçerken biraz bakir bir alanda çalışmayı istedim. Bunun için 1990 

sonrası Türk sinemasını incelemeyi tercih ettim. 90 sonrası siyasal sinema ise daha da 

dokunulmamış bir konuydu. Bu çerçeveyi oluşturarak konular arasında kaybolmamamı 

sağlayan değerli hocam Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen’e çok teşekkür ediyorum. En az 

Şükran Hoca kadar şükran duyduğum bir başka isim ise sevgili eşim Mine. İlgisi, 

yardımı, önerileri, yaptığı okumalar ve hayatımı kolaylaştırması ile bu çalışmaya büyük 

katkı sağladı. Kaynak kitapları ve filmleri toplamamda yardımcı olan çok sayıda 

arkadaşım oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmeliyim; sevgili Özlem Türkmen başta 

olmak üzere... Nasıl yaptı bilmiyorum ama Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi’nin arşivinde dahi olmayan filmleri Konya’dan, Kütahya’dan getirtip 

önüme koydu. Bu konuda hem ben hem de o filmleri kopyalayarak teslim ettiğim 

Mimar Sinan’ın arşiv sorumluları kendisine minnet borçlu. Son bir teşekkür de gide 

gele “Abi” dediğim o arşivin değerli çalışanı Ayhan Seviç’e… Ayhan Abi, bana kitap 

tavsiyesinde bulunacak kadar işine hakim biri. Neredeyse ikinci tez danışmanım da o 

oldu. Sağ olsun. 

 

İçerenköy, 2010                                                                                               Mesut Çiftci 
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GİRİŞ 

 

İnsan sadece yaşamaz. Yaşarken biriktirir, biriktirdiklerinden üretir. Sonra o 

üretimlerin her biri üst üste eklenerek koca bir duvarı meydana getirir. O duvar uygarlık 

duvarıdır. Uygarlık duvarının tuğlalarından biri de sinemadır... Sinema bize kalırsa 

etkisi kestirilemeyen icatlar arasında sayılmalıdır. Alfred Nobel’in dinamiti keşfi gibi… 

Onun bir tek düşüncesi vardı; yol açmak ya da maden aramaları için kullanılan sıvı 

haldeki hassas bir patlayıcı olan nitrogliserinin yerini alacak bir icat yapmak. Çünkü 

taşınması da kullanması da zor olan nitrogliserin yüzünden pek çok işçi hayatını 

kaybediyordu. Adına “dinamit” dediği icadı gerçekleştirmek için uzun yıllar uğraştı. 

Ancak icadının sonuçlarını kestirememişti. Dinamit, işçi ölümlerine son verirken daha 

büyük ölümlerin yeni aracı olmuştu. Yol işçilerinden çok, insan hayatına kastedenlerin 

ihtiyacı haline gelmişti dinamit. Artık savaşlar için de yeni ve etkili bir silah ortaya 

çıkmıştı. Deneyler sırasında meydana gelen bir patlamada kardeşini kaybetmesine 

rağmen yılmayan bilim adamı, bunun acısı ile veda eder dünyaya. Auguste ve Louis 

Lumiere’in keşfi de biraz böyledir. Ne kadar etkili bir icat olduğu, ortaya çıktığı 

tarihlerde kestirilememiştir. İcat edildiği günlerde sinemanın siyasetten gündelik hayat 

alışkanlıklarına, giyim tarzlarının belirlenmesinden ahlak kurallarına; akla ne geliyorsa 

bütün bir hayatı etkisi altına alacağını tahmin eden kimse çıkmamıştır herhalde. Bu öyle 

bir icattır ki yerkürenin her köşesinde yaşayan insanlar çatal tutma, yürüme, inanç, 

öpüşme; kısacası hayatlarında ne varsa ona sinemada gördüklerinden bir şeyler 

katmışlardır. Bu bazen bilinçli bir tercihle bazen sahnelerin içine yerleştirilen, 

bilinçaltına yönelik unsurlarla gerçekleşmiştir. 

  

Aslına bakılırsa yapılan, resimleri hareketlendiren basit bir cihazı icat etmekten 

ibarettir. Bir eğlence aracı böylece ortaya çıkmıştır. İnsanlar, çok geçmeden o 
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makinenin projeksiyonu etrafında toplandılar. Karanlık odadan perdeye yansıyan ışık, 

pervanelerin lambanın etrafında toplanması gibi insanlığı kendine çekti. O ışık 

huzmesinin perdedeki izdüşümünde çok geçmeden insanın kendisi yerini aldı: 

Gülmeler, ağlamalar, acılar, isyanlar…  

 

Sinema, toplum üzerindeki gücünü kısa sürede ispatlamıştır. Dolayısıyla bir 

propaganda aracı haline dönüşmesi çok sürmemiştir. 20. yüzyılın büyük diktatörleri bu 

yüzden Nobel’in dinamiti gibi Lumiere kardeşlerin icadını kullanmasını iyi bilmişlerdir. 

Bir sosyalist olan Lenin gibi 20. yüzyılın iki faşist lideri; Mussolini ve Hitler de 

sinemanın gücünün ziyadesiyle farkındaydı. Hepsi de sinemayı etkili bir propaganda 

aracı haline dönüştürdüler. Bu, dinamitin üzerinden masum insanların geçtiği bir 

köprüye yerleştirilmesi gibi oldu… Kitle iletişimi çağının bu etkili görsel silahı, herkese 

bilinmesi istenen gerçekleri ya da başka bir ifadeyle söylersek; gerçeğin algılanması 

istenen formunu hap halinde veriyordu. 

 

Siyasetçinin sinemayı kullanması gibi sinemacı da siyaseti kullanmasını 

bilmiştir. Çünkü sinema, saf bir eğlence aracı değildi. Sinema aynı zamanda bir 

düşünme aracıydı, sinema aynı zamanda bir eleştiri yöntemiydi, sinema aynı zamanda 

bir sorgulama biçimiydi; sinema, sinemadan çok öte bir şeydi. Politik sinema dediğimiz 

şeyin ortaya çıkışı biraz bu aydın sorumluluğunun gereğini yerine getirmekle ilintilidir. 

Doğrusu, sinema ile siyaset arasındaki ilişki, ilk uzun metraj film olduğu kabul edilen 

“Bir Ulusun Doğuşu”na (D. W. Griffith) kadar götürülebilir. Politikanın sinemadan 

uzak kalması elbette düşünülemezdi. Sonuçta sözünü ettiğimiz kavram, tarih dediğimiz 

olaylar bütünün satırlarını meydana getirir. Dünyada bir şeyler olup biterken tarih bunu 

genel öğeleri ile kayıt altında tutar. Tarihçi için tarih; bir kronoloji, olaylar, rakamlar, 

sebepler ve sonuçlarla sınırlıdır. II. Dünya Savaşı’nı düşünecek olursanız kitaplarda 
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yazan Hitler’in Paris’i nasıl işgal ettiği, Pearl Harbor baskınının etkileri ya da Stalingrad 

çatışmalarının sonuçları ile sınırlı kalacaktır. İnsanlar yaşarken olup bitenlerin “öznel 

tarih”e etkisini anlatma işi ise tarihçinin değil sanatçının sorumluluğuna girer. Pablo 

Picasso bu yüzden Guernica’yı çizmiştir. Wolfgang Borchert’ten bir öykü okumayan 

kimse yüzyılın ortasında yaşanan cehennem günlerinin ne demek olduğunu 

algılayamaz.    

 

Uzun sözün kısası sanatçı, kullandığı malzeme ne olursa olsun tarihe ve yaşadığı 

hayata karşı sorumluluğunun gereğini yerine getirmiştir. Bunu bazen notayla bazen 

boyayla bazen kelimelerle bazen de görüntüyle yapmıştır. Türk sineması da elinden 

geldiği ölçüde sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye çalışmıştır. Bu konuda ne 

kadar başarılı olduğu, ne kadar sağlam örnekler verdiği ayrıca tartışılabilir. Sonuçta 

yadsınmayacak bir çaba vardır ortada. Anlatmaya çalıştığımız işte o çabanın öyküsüdür. 

Daha baştan şunu söylemeliyiz ki üzerinde “politik” damgası bulunan filmlere ayrıca 

saygı duyulmalıdır. Çünkü bunlar ticari açıdan bakıldığında kâr etmesi çoğu zaman 

sürpriz olan filmlerdir. Dolayısıyla başka türlü bir dürtüyle çekilirler. Baskı, sansür, 

tehdit ya da hapis de cabası…  

 

Politik sinemamızın 1990-2010 zaman dilimi içerisinde yaşadığı serüveni 

anlatmaya sinema tarihimizi özetleyen kısa bir girizgâhla başlayacağız. İlk bölümde 

ayrıca politik sinema kavramı üzerinde de duracağız. Bu kavramı hem sinema tarihi 

hem Türk sineması tarihi bağlamında irdelemeye çalışacağız. İlk bölümde Yılmaz 

Güney sinemasına özel bir yer ayırmayı uygun bulduk. Zira Yılmaz Güney, ülkemizde 

politik sinema denince akla gelen ilk isim olması kadar, aradan geçen zamana rağmen 

türün en yetkin örneklerinin altında hâlâ imzası bulunan bir kişiliktir. Onu ayrıca ele 

almamak bir eksiklik olduğu kadar bir haksızlık da olacaktı. 



 4

İkinci bölümün üst başlığı “Sinemanın Yüzleştiği Yakın Tarih”tir. Bu bölümde 

Türkiye’nin yakın tarihi ve bugünü ele alınırken aynı zamanda politik sinemanın 

gelişim süreci de anlatılmış olacak. Burası ilginçtir… Çünkü politik sinemanın gelişim 

süreci ile siyasi tarihimiz birbirine paralel gitmiştir. Mesela 1960 Anayasası’nın 

getirdiği özgürlük ortamı ile ilk toplumsal gerçekçi filmler ortaya çıkmıştır. Ya da 12 

Eylül apolitizasyon sürecinin toplumda yarattığı etki sinemada aynıyla vakidir. Kişisel 

sorunlar, bunalımlar, kaçışlar sinemanın yeni konuları olmuştur. Sinemanın 12 Eylül’ü 

sorgulaması ise yıllar sonra (1986) başlayacaktır. 2000’lerle birlikte insanlar daha rahat 

düşünme imkânına kavuşmuştur. En azından yazdıkları çizdikleri için daha az bedeller 

ödemişlerdir. Ahmet Kaya’nın, “Kürtçe bir şarkıya klip çekmek istiyorum” dediği için 

terk etmek zorunda kaldığı ülkede, devlet eliyle Kürtçe televizyon yayıncılığı 

başlamıştır. Tabuların yıkılması, sorgulamaları tetiklemiştir. Bunun sonucudur ki Kürt 

meselesi sinemaya taşınmıştır.  

 

Üçüncü bölüm ise ele alınan dönemde üretilen politik film örneklerinin analizine 

ayrılmıştır. Bunlardan bir bölümü direkt politik bir konuya odaklanan bir bölümü ise 

politik bir konudan beslenerek gelişen filmlerdir. Bir düzen sağlamak adına bu bölüm 

dört ayrı başlığa ayrılmıştır. Birinci başlıkta gençlik hareketlerinden (68 ve 78 Kuşağı) 

esinlenen çalışmalar bir araya getirilmiştir. İkinci alt başlık, 12 Eylül filmlerine ayrıldı. 

12 Eylül filmleri, ilk başlığa göre daha hacimli bir bütün meydana getirdi. Çocukların 

(Babam Askerde), solcuların (80. Adım), sağcıların (Gülün Bittiği Yer), siyasetçilerin 

(Zincirbozan) ve komedinin (Vizontele Tuuba) bakış açısı ile 12 Eylül eleştirisi yapan 

filmler irdelenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümün üçüncü alt başlığında Kürt sorunu ve 

PKK terörünün etkilerinden yola çıkan çalışmalara bakacağız. Bu filmleri ayrıca 

önemsiyoruz. Çünkü hem devletin hem sanat dünyasının yıllar yılı görmezden geldiği 

bir problemi, beyazperdede tartışmaya açan filmlerdir bunlar. Sinemasal 
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değerlendirmesinde yıldızı düşük kalmasına rağmen bu alanda ilk filmi (Işıklar 

Sönmesin) çekme cesaretini gösteren Reis Çelik takdiri hak ediyor. Yine aynı bölüme 

“türkücü” diye burun bükülen Mahsun Kırmızıgül’ün “Güneşi Gördüm” filmi ile -ki 

Türkiye’nin Oscar aday adayı unvanını almıştır- “militarist” olduğu gerekçesiyle 

eleştirmenlerin uzak durduğu -ki bizce yanılıyorlar- “Nefes: Vatan Sağolsun” filmi 

özellikle eklenmiştir. Son alt başlık ise, “Yakın Tarihten Başka Konular” adını taşıyor. 

Burada;  1996 yılında patlak veren Susurluk skandalından sonra tartışılır hale gelen 

derin devlet ilişkilerini ele alan üç film ile ölüm oruçları, Nâzım Hikmet ve 6-7 Eylül 

Olayları’nı anlatan filmler incelenmiştir. “Beyaz Sinema” olarak adlandırılan İslam 

tandanslı yapıtlardan bir örnek de (Bize Nasıl Kıydınız) yine bu bölümde irdelenmeye 

çalışılmıştır.   
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1. BÖLÜM 

TÜRK SİNEMASI VE POLİTİKA 

 

 

1.1. Türk Sinema Tarihine Genel Bir Bakış 

 

İnsanlığın etkisinden bir daha kurtulamayacağı o ilk görüntü ile tanıştığında yıl 

1895’ti. Takvim yapraklarındaki tarih tam olarak 28 Aralık gününü gösteriyordu. Yer 

Paris; Capucines Bulvarı’ndaki Grand Cafe… Auguste ve Louis Lumiere o gün orada 

ilk filmleri olan olan Sortie des Usines Lumiere a Lyon (Lumiere Fabrikası’ndan Çıkan 

İşçiler) dahil on filmin gösterimini yaptılar. Ciotat Garı’na giren tren herkesi öyle bir 

büyüledi ki sinema bir daha hayatımızdan çıkmadı. 

 

Ülkemizin sinemayla tanışması da çok sürmedi. Paris’te insanların o hareketli 

görüntüyle tanışmasından sadece bir yıl sonra sinema İstanbul’a geldi. Kaynaklara 

bakılırsa sinemanın ülkemize girişi önce sarayla başlamıştır. Yıldız Sarayı’ndaki ilk 

gösterinin tarihi olarak 1896 verilir:  

 

“II. Abdülhamit’in kızlarından Ayşe Osmanoğlu, anılarında sarayda yer alan bir 

gösteriden kısaca söz etmektedir. Bundan saraya sinemayı Bertrand adlı bir 

Fransızın getirdiğini öğrenmekteyiz. Bir taklitçi ve hokkabazdır Bertrand, her yıl 

padişahın izniyle Fransa’ya gidip saraya yenilikler getirmektedir.”1  

 

Sinemanın saraydan halka geçişinin tarihi ise bir yıl sonrası olarak kayıtlara 

geçer. Yazılanlara bakılırsa halka açık ilk gösteri 1897 yılında Beyoğlu’ndaki bir 

                                                 
1 Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 1998, s.16. 
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birahanede gerçekleşmiştir. “Romanya uyruklu Polonya Yahudisi Sigmund Weinberg’in 

Galatasaray dönemecindeki “Sponeck” adlı birahanenin salonunda düzenlediği halka 

açık film gösterisinin tarihi 1897’dir.”2  O ilk gösterinin tanıtım ilanlarında, sinema için 

sade ve vurucu bir tanım yapılır: “Canlı fotoğraf…” Şöyle yazar ilanda: “Canlı 

fotoğraf/Doğal büyüklükte hareketli gösterim/Tüm Paris’i çeken şahane ve şaşırtıcı 

gösteri Constantinople’de ilk kez…”3 İlanda vaat edilen “şahane ve şaşırtıcı” gösteri 

gerçekten de fazlasıyla sunuluyordu. Paris’te sinema ile ilk tanışma sırasında yaşanan 

heyecan, İstanbul’da aynen tekrarlanıyordu. Ciotat Garı’na giren trenin Sponeck’te 

toplananları ürkütmesi için de saniyeler yeterli olmuştu. Giovanni Scognamillo, o 

heyecanı Ercüment Ekrem Talû’dan alıntı yaparak anlatır. Türkiye’nin ilk sinema 

izleyicilerinden biri olan Ercüment Ekrem Bey şöyle anlatır bu deneyimi:  

 

“Avrupa’nın bir yerinde bir istasyon, bacasından fosur fosur kara dumanlar 

savuran bir lokomotif, peşinde takılı vagonlar duruyor. Rıhtım üzerinde telaşlı 

telaşlı insanlar gidip geliyor. Ama ne gidiş geliş! Hepsini sara nöbetine tutulmuş 

sanırsınız. Hareketler o kadar hızlı, ölçüsüz ve acayip ki… Tren kalktı, bittabi 

sessiz sedasız. Aman Yarabbi! Üstümüze doğru geliyor. Zindan gibi salonun 

içinde kımıldamalar oldu. Trenin perdeden fırlayıp seyircileri çiğnemesinden 

korkanlar ihtiyaten yerlerini terk ettiler galiba. Hani ya ben de korkmadım 

değil; lakin merak galip gelip beni iskemleye mıhladı. Bereket versin ki tren 

çabuk geçti…”4       

 

 

 
                                                 
2 Agâh Özgüç, Kronolojik Türk Sinema Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1. Baskı, 
İstanbul, 1988, s.5.  
3 Scognamillo, a.g.e., s.18. 
4 Scognamillo, a.g.e., s.16. 



 8

1.1.1. İlk Film Tartışması 

 

Sinemanın ülkemizdeki ilk seyri görüldüğü gibi -zamanın şartları da 

düşünülürse- hayli hızlı olmuştur. Ancak bu sanatın uygulayıcıları arasına karışmamız 

çok yıllar sonra gerçekleşmiştir. Sinema tarihimiz ilk Türk filmi olarak 

“Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı”nı, ilk Türk yönetmeni olarak da filmi çeken 

Fuat Uzkınay’ı yazar. Enver Paşa, Alman ordusundaki foto-film merkezini çok 

beğenerek benzer bir birimi, Ordu Sinema Merkezi adıyla kurar.5 Merkezin başına 

getirilen Fuat Uzkınay, işte o ilk filmi çeker. “Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin 

Yıkılışı” adını taşıyan ve tarihi anısı olan bu film, 150 metre uzunluğunda bir 

belgeseldir. Ve işte 14 Kasım 1914’te Türk sinemasının gerçek doğumu gerçekleşir.”6 

Ancak burada o ilk filmle ilgili tartışmaya değinmeden de geçmeyelim. Türk 

sinemasının ilk filmi meselesi hâlâ tam olarak açıklığa kavuşmamış bir konudur. Yine 

Agâh Özgüç’ten, ancak bu kez bir başka kitabından devam edelim:  

 

“Son yıllarda tartışmalara neden olan Uzkınay’ın 150 metre uzunluğunda 

‘Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı’ adlı tarihi belgeselini gören 

çıkmamıştır. Ve çekilişine ait bir tanık da yoktur. Ortada var olan ve sinema 

tarihi kitaplarında yayımlanan yalnızca söz konusu anıtın genel fotoğrafıdır. 

Konuyla ilgili elde somut belgeler veya 1914’lerden bu yana olaya açıklık 

getirebilecek bir tanık çıkmasa da, yeni belgeler bulunana kadar 

‘Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı’ ilk Türk filmi sayılacak, 14 Kasım 

1914 ise bir doğum tarihi olarak önemini koruyacaktır.”7  

 

                                                 
5 Gökhan Akçura, Aile Boyu Sinema, 1. Baskı, İstanbul, 1995, s.33.  
6 Özgüç, Kronolojik Türk Sinema Tarihi, s.7. 
7 Agâh Özgüç, 100 Filmde Türk Sineması, Bilgi Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 1993, s.13. 
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Ayestefanos filmi ilk kez 1953 yılında Nurullah Tilgen’in söz etmesi ile 

gündeme gelmiştir.8 Sonraki yıllarda ilk film meselesinde adı geçen başka çalışmalar da 

olmuştur.  

 

“İlk Türk filmi olmaya aday üç filmden daha söz edilmektedir. Bu filmlerden 

ikisinin yönetmenleri tam olarak açıklığa kavuşmadığından diğer bir tanesinin 

üzerinde duracağız. Fakat bu filmi çeken kişilerin Osmanlı toprakları içinde 

bulunan Makedon asıllı olmaları dolayısıyla filmin Türk filmi sayılıp 

sayılmayacağı tartışmalı bir konudur. Üzerinde tartışılan bu film, 5-26 Haziran 

1911’de Makedonyalı sinema ve fotoğraf sanatçıları Yanaki ve Milton Manaki 

kardeşler tarafından gerçekleştirilmiştir. V. Sultan Mehmet Reşat’ın Manastır ve 

Selanik ziyaretlerinin bütün ayrıntılarını içeren bu film halen Makedonya film 

arşivinde bulunmaktadır.”9   

 

Türk sinemasının ilk yılları ile ilgili araştırmalar yapan Ali Özuyar da 

Uzkınay’ın filminin ilk film olup olmadığının muamma olduğunu söyler.10 Bu konuda 

yıllardır mevcut olan tartışma bundan sonra da süreceğe benziyor.   

 

1.1.2. Sinemamızın Emekleme Dönemi 

 

 Uzkınay, daha sonra öykülü film çekme çabasına girişir. Ancak şanssızlıklar 

peşinden ayrılmaz. Dönemin ünlü tiyatro oyunu “Leblebici Horhor”u filme alma 

girişimi yarım kalır. Çünkü oyunculardan biri ölür.11 Peşinden “Himmet Ağa’nın 

                                                 
8 Scognamillo, a.g.e., s.33. 
9 Burçak Evren’den aktaran Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, Agora 
Kitaplığı, 2. Baskı, İstanbul, 2010, s.10-11. 
10 Ali Özuyar, Sinemanın Osmanlıca Serüveni, Öteki Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 1999, s.51. 
11 Scognamillo, a.g.e., s.40. 
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İzdivacı”na girişir. Bu kez de oyuncuları Çanakkale Savaşı nedeniyle askere alındığı 

için proje yarım kalır. Film ancak savaştan sonra, 1918 yılında tamamlanabilir.12 Fuat 

Uzkınay oyuncuları yüzünden yaşadığı aksiliklerin üstesinden gelmeye çalışırken 20 

yaşlarındaki genç gazeteci Sedat Simavi hızlı davranır. “Genç Simavi’nin 

yönetmenliğini yaptığı ‘Pençe’ ile ‘Casus’ Türk sinemasında yarım kalmadan çekilen 

ilk öykülü filmlerdir.”13 Bahsettiğimiz tarih 1917 yılıdır. 

 

 İlerleyen yıllarda tiyatrocuların etkinliğini görürüz sinemada. Türk tiyatrosunun 

önemli ismi Ahmet Fehim 1919’da “Mürebbiye” ve “Binnaz”ı çeker.14 O dönem 

çekilen filmlerde elbette teatral bir havanın baskın olduğunu tahmin etmek güç 

değildir.15 Oyuncular da dekor da tiyatronun etkisindedir. Tiyatrocular döneminin asıl 

ismi ise Muhsin Ertuğrul’dur. Almanya ve Sovyetler Birliği’nde tecrübe kazanan 

Muhsin Ertuğrul 1922’de Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra sinemada tek adam olur. Bu 

tarihten 1939’a kadar tam 19 uzun metrajlı film çeker.16 Agâh Özgüç, Muhsin Ertuğrul 

sineması için “Ağır, ağdalı ve Alman-Sovyet etkisi altında bir üsluba sahiptir” 

değerlendirmesini yapar. 

 

“Muhsin Ertuğrul’un sinema dili oldukça ilkeldir. Ertuğrul’un genel yapısıyla 

sinemasına baktığımızda yine de bu tarihsel sürece dayalı üç önemli film 

görürüz: ‘Ateşten Gömlek’ (1923), ‘Bir Millet Uyanıyor’ (1932) ve ‘Aysel, 

Bataklı Damın Kızı’ (1934). Türk sinemasında ilk Kurtuluş Savaşı filmi, ilk köy 

                                                 
12 Özgüç, Kronolojik Türk Sinema Tarihi, s.7. 
13 Özgüç, Kronolojik Türk Sinema Tarihi, s.8. 
14 Özgüç, Kronolojik Türk Sinema Tarihi, s.8. 
15 Özgüç, 100 Filmde Türk Sineması, s.18. 
16 Özgüç, 100 Filmde Türk Sineması, s.15. 
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filmini oluşturan bu çalışmalar ne kadar abartıdan,  ne kadar teatral havadan 

kurtulamasa da dönemin koşulları içinde çeşitli özellikler taşıyacaktır.”17  

 

 Alim Şerif Onaran, Muhsin Ertuğrul ile ilgili olarak yapılan “fazla teatral” 

eleştirilerine, “Yaptığı sinema, daha çok tiyatroya benzemişse bunu kusur saymaktan 

çok; sinemada, Avrupa’da onun zamanında da denenen bir tarz olarak görmek 

gerekir”18 sözleri ile karşılık verir. Yine Onaran, hemen her türün ilk örneklerini ortaya 

koyan Ertuğrul’un sanatını bir okul haline getirdiğini söyler.19 

 

Muhsin Ertuğrul zaman zaman ağır eleştirilere uğrasa da sinemadaki öncülüğü 

asla tartışılmayacaktır. Sinemamızın ilk sesli filmi (İstanbul Sokakları) ve vizyona giren 

ilk renkli filminde (Halıcı Kız) imzası olmasının yanında ilk Müslüman Türk kadın 

oyuncuları kamera karşısına geçiren (Neyyire Neyir, Bedia Muvahhit) yönetmen20 

olarak da her zaman hatırlanacaktır. 

 

Yeri gelmişken sinemamızın, tarihi ile yaşıt gerçeğinden; sansürden de söz 

etmeliyiz. Çünkü ilk sansür neredeyse ilk film kadar eskidir. Türk sinemasının sansürle 

tanışması 1919 tarihli “Mürebbiye” filmi ile başlar. “İlk sansür dışarıdan bir otorite 

tarafından; İstanbul’daki Fransız işgal kuvvetleri komutanı General Franchet 

d’Esperey tarafından uygulanmıştır.”21 Gerekçe, Fransızların küçük düşürülmesidir.  

 

                                                 
17 Özgüç, 100 Filmde Türk Sineması, s.15-16. 
18 Alim Şerif Onaran, Sinemaya Giriş, Filiz Kitabevi,  İstanbul, 1986, s.213. 
19 Onaran, Sinemaya Giriş, s.213. 
20 Özgüç, 100 Filmde Türk Sineması, s.16. 
21 Ali Özuyar, Babıâli’de Sinema, İzdüşüm Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1999, s.73. 
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Mahmut Tali Öngören, “Kendisini sansürün etkisinden kurtarmış senarist, 

yönetmen ya da yapımcı yoktur”22 der. Çünkü; iktidarlar sinemayı her zaman kendileri 

için gard alınacak bir hasım gibi görmüşlerdir. Alim Şerif Onaran, “Sinematografik 

hürriyet, baskı gruplarının etkisinde en fazla kalan hürriyettir”23 tespitinde bulunur. 

Köksal Bayraktar’a göre bu yüzden yalnız sinema filmleri değil; eğitici, öğretici teknik 

filmler bile denetim altında tutulmuştur.24 Sinemacıların sansürden o kadar çekmesinin 

başlıca nedeni kuşkusuz yasal dayanaklardır. Zira, yasal düzenlemeler genelde her türlü 

yoruma müsait olagelmiştir. Bu da sansür komisyonlarına geniş bir keyfiyet 

sağlamıştır.25 Sansür kurulları yıllar boyu paranoya halinde hükümler vermişlerdir. Bu 

yaklaşımı daha anlaşılır hale getirmek için bir örnek verelim. Siyasetle uzaktan 

yakından ilgisi olmayan Sırrı Gültekin’in “Şoför Memet” filmi sansüre uğrayan 

yapıtlardan biridir. Gerekçe; filmdeki karakter için “Mehmet” değil “Memet” adının 

tercih edilmesidir. Memet vatandaşlıktan atılan şair Nâzım Hikmet’in oğlunun adıdır. 

Sansür kurulu buradan yola çıkarak filmde komünist propaganda yapıldığını ileri 

sürmüştür.26 Sansür-sinema ilişkisinden bahsederken bir örnek de elbette Yılmaz 

Güney’den vermeliyiz. Merkez Film Kontrol Komisyonu, “Umut” filmiyle ilgili olarak 

24.09.1970 tarihli yasaklama kararında sakıncalı gördüğü öğelerden biri olarak namaz 

sahnesini göstermişti. Komisyona göre, dinimizde güneş doğarken sabah namazı 

kılınmamasına rağmen hoca güneş doğarken namaza durmuş ve dinen sakıncalı bir iş 

yapmıştı.27 Velâkin, Onat Kutlar’ın işaret ettiği, kendisini tarihsel olarak ispatlamış bir 

                                                 
22 Mahmut Tali Öngören, Sinema Diye Diye, Kalem Yayınları, 1. Baskı, Ankara, t.y, s.104. 
23 Alim Şerif Onaran, Sinematografik Hürriyet, İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayınları, Ankara, 
1968, s.4. 
24 Köksal Bayraktar, Sinema Filmlerinin Sansürü Kollogyumu, Derleme, İ.Ü. Yayınları, İstanbul, 1. 
Baskı, 1979, s.39. 
25 Özkan Tikveş, Sinema Filmlerinin Sansürü, İ.Ü. Yayınları, İstanbul, 1. Baskı, 1968, ss.164-165. 
26 Serpil Kırel, Yeşilçam Öykü Sineması, Babil Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2005, s.218. 
27 Ömer Tecimer, Sinema Modern Mitoloji, Plan B Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2006, s.274. 
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gerçek vardır: “Sansür susturulmuş, yasaklanmış düşüncelerin ve toplumdaki 

kaynakların patlamasına yol açar. Ama bunları engellemez.”28 

 

1.1.3. Sinemamızın Geçiş Yılları  

 

Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yerli bir sinema 

endüstrisinden söz edilemez. Nijat Özön, bunun nedenini nüfus azlığı-izleyici azlığı-

sinema salonu azlığı üçlüsüne bağlar.29 Yerli filmlerin yapımı ancak vergi 

düzenlemeleri ile ivme kazanmaya başlar. Geçiş yılları da böylece başlar.  

 

Faruk Kenç, Baha Gelenbevi, Şadan Kamil, Turgut Demirağ, Şakir Sırmalı, 

Aydın Arakon ve Orhon Murat Arıburnu geçiş dönemi olarak adlandırılan 1939-1955 

yıllarının yönetmeni olurlar. Bu isimler 50’li yıllardan başlayarak “Sinemacılar 

Dönemi”ni hazırladılar. Sinemacılar Dönemi’ni açma onuru Lütfi Ömer Akad’a aittir.30 

Alim Şerif Onaran, Akad’ın, hüda-i nâbit (Tanrı vergisi) bir gelişimle sinema yaptığını 

söyler.31 Usta yönetmen, üretimle; politik ve kültürel mücadeleyi bir araya getirmeyi 

başarır. Yalnızca üretmez; düşünür de…32 “Akad’ın deneylerle geliştirilmiş bir 

sineması vardır. Akad, yeni içeriklerin yeni biçimlerle verilmesi gerektiğine inanan bir 

sanatçıdır. Deneyci tutumu içinde bu görüşü kanıtlayan çalışmalar yapmıştır.”33 

Üstelik dönem, ilkelliğin ve imkânsızlığın had safhada olduğu bir dönemdir. Ahırdan 

bozma binalara kurulan laboratuarlarda çalışılıp, kahve değirmeni gibi hırıltılar çıkaran 

                                                 
28 Onat Kutlar, Türk Sinemasında Sansür, Derleme, Kitle Yayınları, 1. Baskı, Ankara, t.y, s.63. 
29 Nijat Özön, Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları, Kitle Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 
1995, s.190. 
30 Onaran, Sinemaya Giriş, s.214. 
31 Onaran, Sinemaya Giriş, s.214. 
32 Ayla Kanbur, Sadeliğin Derinliğinde Bir Usta: Lütfi Akad, Derleme, Dost Kitabevi, 1. Baskı, 
Ankara, 2005, s.17. 
33 Oğuz Makal, Türk Sineması Tarihi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İzmir, 1991, s.30. 
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kameralarla çekim yapılan günlerdir.34 Nijat Özön, Akad ile birlikte başlayan yeni 

dönemi anlatmak için Kızılırmak Karakoyun’u örnek gösterir: “Kızılırmak Karakoyun 

filmi tiyatrocu Ertuğrul ile sinemacı Akad arasındaki tutum başkalığını açıkça ortaya 

koyan ilginç bir örnektir. Akad, masalın ağır dizemine sinema diliyle devingenlik 

kazandırır.”35 

 

Sinemanın hem estetik hem de ticari olarak sıçrayışı böylece başlar. Kendisinden 

sonra gelecekler Akad gibi her şeyi deneyerek kavramak yerine biraz da ondan feyiz 

alma şansına sahip olacaktır. Akad’ı Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Memduh Ün gibi 

ustalar takip eder. Bahsi geçen isimlerle birlikte toplumsal olaylar da sinemamızda 

yerini almaya başlar.  

 

“1960 yılında 68 olan film sayısının git gide artarak 1969 yılında 229’a çıkması 

sinemadaki bu belki biraz yapay ve şaşırtıcı canlanmanın göstergelerinden 

biridir. Bu kuşkusuz yalnızca sayısal bir olgu değildir. Canlanan sinema 

yaşamıyla birlikte yapımevleri de çoğalmış, sinemaya klasik sermayenin dışında 

değişik şeyler üretmek isteyen sermaye kaynakları girmiş, siyasal filmden 

deneysel denecek denli cüretli biçimsel çabalara, gerçeküstü çıkışlardan 

alabildiğine bireysel denemelere çok çeşitli şeyler üretilmiş olmuştur. Aradaki 

çok kötü filmlerin yanı sıra siyah-beyaz estetiğin oluşturulabildiği, sinemamızın 

zanaatkârlıktan kırık dökük de olsa sanayileşmeye doğru yol aldığı, hemen 

hemen ilk sinema klasiklerimizin ortaya konulduğu yılardı bunlar.”36   

 

 

                                                 
34 Lütfi Akad, Işıkla Karanlık Arasında, İş Bankası Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2004, s.39. 
35 Nijat  Özön, Sinema Uygulayımı, Sanatı, Tarihi, Hil Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1985, s.381. 
36 Atilla Dorsay, Sinemamızın Umut Yılları, İnkılâp Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 1989, s.12. 
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1.1.4. 70’lerden Günümüze 

 

Sinemamızdaki çıkış 70’li yıllarda televizyonun devreye girdiği dönemlere 

kadar sürer. Salonlar ve film şirketleri bu dönemde peş peşe kapıya kilidi vurur. Bu 

dönemde biraz önce bahsini geçirdiğimiz ustalara Yılmaz Güney, Süreyya Duru, Feyzi 

Tuna gibi yeni isimler de eklenir. 1974’den başlayarak Ankara bölgesini aşıp ülke 

çapında yayına girişen televizyon, Türk sinemasını hazırlıksız yakalamıştır. Umut, 

renkli filmin yanı sıra ‘televizyonun veremediğini vermek’ çabasında aranmıştır.37 Ve 

işte bu yüzden, ortalığı sekse, şiddete ve vahşete aşırı prim veren yeni bir ticari film 

anlayışı filizlenecektir. Oğuz Makal bu döneme farklı bir perspektiften bakar. Krizin bir 

bahane olduğunu söyler. “Sinemamızda ‘kriz’ her zaman geçerli ve güzel, yararlı (!) bir 

olaydır. Çoğu kez daha iyi para kazanma yollarını açar. Örneğin seks filmleri yapılır, 

tüm filmler videoya aktarılır-satılır ve şimdi olduğu gibi yine eski tüm filmler defalarca 

ve defalarca TV’lere satılır.”38  

 

Makal’ın bu denli sert eleştirdiği dönem için Atilla Dorsay, bir tek ismi öne 

çıkarır: Yılmaz Güney… “1970 başlarının umutsuz, yozlaşma görünümü içinde, Yılmaz 

Güney filmleri, Türk sinemasının onurunu sürdüren çok sayılı film arasında başı 

çekerler. 70’ler tümüyle Yılmaz Güney’in etkisiyle geçer.”39   

 

70’lerin erotik filmlere teslim olan buhranlı günleri 80’lere geçilmesi ile 

unutulur. Ömer Kavur, Şerif Gören, Ali Özgentürk, Yavuz Özkan, Nesli Çölgeçen ve 

Tunç Başaran gibi yeni ve parlak isimler sektördeki yerini alır. Ömer Kavur; Yatık 

                                                 
37 Dorsay, Sinemamızın Umut Yılları, s.16. 
38 Oğuz Makal, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Der. Süleymâ Murat Dinçer, Doruk Yayınları, 1. 
Baskı, Ankara, 1996, s.79. 
39 Dorsay, Sinemamızın Umut Yılları, s.17-18. 
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Emine ve Yusuf ile Kenan filmlerinde toplumsal bir bakış açısı yakalıyordu.40 Dönem, 

sinema yapmanın zor olduğu bir dönemdir. Bu yüzden daha güçlü ve muhalif filmler 

yapmak için Atıf Yılmaz, Ömer Kavur ve Yavuz Özkan bir araya gelir. Zamanın ünlü 

reklam ajansı Ada’dan maddi destek alarak ADAF Film Yapım Şirketi’ni kurarlar.41 

ADAF yönetmenleri, filmlerini sırayla çekecek ve yapım aşamasında birbirlerine her 

türlü desteği vereceklerdi.  

 

80’lerin genel yapısına bakıldığında ortaya çıkan ürünler dört grupta 

sınıflandırılabilir: arabesk yapımlar, kadın filmleri, bireysel bunalımları ele alma 

çabaları ve etkisini git gide gösteren politik filmler…  

 

“80’li yıllarda uygulanan depolitizasyon politikası yeterince topluma mal 

edildikten sonra, 1986’larda sınırlamaların biraz gevşemesi ile, birden siyasal 

filmler patlaması görülmüştür. Çok sayıda 12 Eylül 1980 darbesinin topluma ve 

insanlara etkisini ele alan filmler çekilmiştir. Bu filmler daha çok tutuklanıp, 

cezaevine girip çıkmış insanların topluma uyumsuzluklarını ele almaktadır.”42  

 

 90’ların ortası düşüşe geçen Türk sineması için yeni bir sıçrama zamanı olur. 

Özellikle Yavuz Turgul imzalı Eşkıya’nın (1996) büyük seyirci başarısı (2.565.123)43 

devamla başka filmlere de öncülük etmiştir. Türk sineması o tarihten sonra Zeki 

Demirkubuz, Serdar Akar, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim, Yeşim 

Ustaoğlu, Reha Erdem gibi genç yeteneklerle yeni bir üslup, yeni bir soluk bulur. 

“Yeşilçam yok olunca Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim, Serdar Akar 

                                                 
40 Şükran Kuyucak Esen, Sinemamızda Bir Auteur: Ömer Kavur, Alfa Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 
2002, s.421.  
41 Leyla Özalp, Seni Seviyorum Sinema, Remzi Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 2003, s.75. 
42 Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, Naos Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 
2002, s.104-105. 
43 Scognamillo, a.g.e., s.433. 
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gibi yönetmenler yeni baştan bir sinema yaratmaya başladılar.”44 Bunun karşılığı da 

uluslararası alanda kazanılan saygın ödüller olur. Sözünü ettiğimiz isimler ve benzerleri 

için ödül-seyirci paralelliği ise gerçekleşmez. Hasılatı olmayan bu yönetmenler; ödül 

paraları, Kültür Bakanlığı desteği ve Eurimage fonları ile filmlerini çeker hale gelmiştir.     

 

1.2. Politik Sinema Kavramı 

 

Politik sinemanın ne olup olmadığına girmeden önce şunu kafamızın bir köşesine 

yazmayı unutmamalıyız: Sinema bir sanat dalıdır. Bu da şu demektir; sinema diğer tüm 

sanat dallarında olduğu gibi bir ifade biçimi ve bu ifade biçiminin estetize edilmiş 

halidir. İnsan sinema ile hem kendisini hem de insanlığı anlatma yoluna gider. 

İnsanlığın bu ifade biçimi içerisinde elbette siyaset de olacaktır. Siyasetten arındırılmış 

bir sanat/estetik olamayacağına göre sinema da büsbütün bu çarkın içerisindedir. Bir 

adım öteye Nijat Özön ile geçelim. Nijat Özön, sinemanın bir sanat dalı olmasından çok 

“bağımsız” bir sanat dalı olmasına vurgu yapar.45 Sonuç olarak sinemayı yapan 

insandır. İnsan ise düşünen, yönlendiren, itiraz eden, muhalefet yapan, derdini 

anlatandır; siyaset yapandır. İnsanın el ürünü bir sanat elbette insanın yaradılışından 

uzak kalamayacaktır. 

 

1.2.1. Politik Sinema Üzerine Düşünceler 

 

 Dünya sinemasında çığır açan ustalardan biri (Jean-Luc Godard), kendisinden 

farklı bir tarzı benimseyen Amerikalı meslektaşı John Ford’u yerden yere vurur. John 

Ford, Amerikan sinemasının en önemli politik filmlerinden birini, Gazap Üzümleri’ni 

                                                 
44 Alim Şerif Onaran ve Bülent Vardar, 20. Yüzyılın Son Beş Yılında Türk Sineması, Beta Yayınları, 1. 
Baskı, İstanbul, 2005, s.7. 
45 Nijat Özön, 100 Soruda Sinema Sanatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1. Baskı, 1972, s.13.  
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çekmiş saygın bir isimdi. Hikâyelerini gerçeklerden seçer ve sadeliği yeğ tutardı. 

Godard’ın takıldığı yer burasıydı. Şöyle diyordu: “Ford’da, sinemanın sinemadan 

başka bir şey olmadığı, basit olduğu düşüncesi var. Hep aynı konuları işlemiş… Bir at, 

içki içen bir tip, bir kız, bir manzara… Ve işte hepsi bu. Tüm yaşamı boyunca bunu 

yaptı.”46 Ya da bir başka ustadan söz edelim… Charlie Chaplin… Jean Renoir onu, 

“Söyleyecek çok şeyi olan karakterleri yaratan bir sinemacı”47 olarak anlatmıştı. O 

Usta, Great Dictator/Büyük Diktatör gibi bir başyapıtı yarattıktan sonra çok üzüldüğü 

bir olay yaşamıştı. New Yorklu bir delikanlı, Chaplin’e sırf Yahudi olduğu için Nazi 

karşıtı bir film yaptığını söylemişti.48 Sorumuz şu: O genç ya da Godard haklı mı? 

Cevabımız ikisi için de hayır! Bazıları, başkalarının söyleyemediğini söyleme, 

yapmadıklarını yapma yolunu seçerler kendilerine. Bu her şeyden önce onların kendi 

vicdanları için borç bildikleri bir şeydir. Ford da Chaplin de bize göre bunu yaptı. Yine 

bize göre, Chaplin bir Yahudi olmasa Büyük Diktatör’ü daha acımasız bir konuşmayla 

bitirirdi. Politik sinema dediğimiz şey işte bunu yapanların buluşma noktasıdır. 

 

 Sinema diğer sanat dallarından yüzlerce -hatta bazılarından binlerce- yıl sonra 

ortaya çıktı. Buna rağmen kitleleri yakalama gücü bakımından hepsini geride bıraktı. 

Bir resim, müzik ya da roman çoğu kez bir sinema filmi kadar etkin olamaz. Bunda 

belki de en büyük neden, sinemanın kitlelere ulaşmada sahip olduğu hız ve kapsamdır.  

 

 Politik sinemayı tanımlamaya çalışırken, sinemamızın kilometre taşlarından Atıf 

Yılmaz’ın bir tespitini hatırlayalım. Atıf Yılmaz sinemayı, yapıldığı dönemin tanığı ve 

                                                 
46 Jean-Luc Godard, Godard Godard’ı Anlatıyor, Çev. Aykut Derman, Metis Yayınları, 1. Baskı, 
İstanbul, 1991, s.15. 
47 Jean Renoir’den aktaran Andre Bazin ve Eric Rohmer, Charlie Chaplin, Afa Yayınları, 1. Baskı, 
İstanbul, 1989, s.92. 
48 Charlie Chaplin, Hayatımın Hikâyesi, Çev. Fatoş Dilber, Afa Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1991, 
s.367. 
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belgeleyicisi olarak tanımlar.49 Atilla Dorsay ise bu değerlendirmeyi biraz daha ileri 

götürerek kendi “politik sinema” tanımını bulur:  

 

“Siyasal sinema… Doğru bir deyim mi bu? Bunu saptayabilmek için ‘gayri 

siyasi sinema’ var mıdır? İstediği kadar siyaset dışı (apolitique) olma özeni ve 

savında bulunsun, istediği kadar ‘sanat sanat içindir’ sacayağının gölgesi altına 

sığınmaya çalışsın, ‘sanat’ dediğimiz olayın mutlaka siyasal bir yanı bulunduğu 

sonucuna ulaşılır.”50 

 

Bu konuda başka görüşlere geçmeden Battal Odabaş’ın politik sinema 

tanımlamasından söz edebiliriz: 

 

“Sinema günlük politika yapmamalıdır. O zaman kalıcı olmaz. Siyasal sinema 

politik olayları anlattığı zaman ya da konusunu politikadan aldığı zaman bu 

tanımı hak eder. Siyasal sinema bir politik olayı alıp onu incelemelidir. 

Olayların karanlıkta kalmış yanlarını ortaya çıkarma gayreti içinde olmalıdır. 

Siyasal sinemacı aynı zamanda bir tür araştırmacı gazetecidir.”51 

 

Sanat olayı olarak sinema da insanoğlu üzerindeki bu etkiyi gerçekleştirir, 

yaygınlığı bir yandan, etki gücü diğer yandan, bilinçlenme olayının mozaiğine diğer 

tüm sanatlardan daha güçlü ve direkt biçimde katılır. Ünsal Oskay’ın deyimiyle, 

“İnsanları ve toplumları değiştirmeye yarayan bir anlatım biçimi olan ideolojiler”52 

ereklerine ulaşmada hiçbir şeyden ummadıkları kadar perdede beliren hareketli resimler 

                                                 
49 Pınar Tınaz Gürmen, Sinema Dersleri, İnkılap Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2006, s.35. 
50 Atilla Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, Remzi Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 2004, 
s.30-31. 
51 Battal Odabaş, http://kanalkultur.com/de/content/view/788/45/ 
52 Ünsal Oskay, Tek Kişilik Haçlı Seferleri, İnkılap Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2000, s.259. 
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bütününden medet ummuşlardır. Sinemanın insan bilinçlenmesindeki etkisini 

kavrayanlar, bu bilinçlenmenin belli bir yönde hızla geliştirilmesi gerektiği tarihsel 

dönemlerde, sinemaya bu yüzden el koymuşlar, ondan geniş ölçüde yararlanmışlardır. 

Faşizmin azgınlık dönemlerinde, Goebbels ve Mussolini’nin sinemayı yanlarına 

almaları bu yüzdendir. Faşist sinema, diliyle kendisini hemen belli eder.  

 

“Kadrajın, beyazperdeye yansıyacak görüntünün kurulmasının politik bir mesaj 

ya da işaret olarak tasarlanması mümkündür. Örneğin, faşizmin göstergesi 

sağlıklı ve yapılı insanlardır. Ancak bu sadece insanlarla kalmaz, faşizm, 

çevresindeki bütün nesnelerin sağlıklı olmasını isteyen bir ideolojidir. Bu da 

faşist sanatçıları nesneleri abartmaya götürür.”53  

 

Aynı biçimde Rus devrimi de, devrimin yeni koşullarını halka kısa zamanda 

iletebilmek için sinemayı bir devrim sineması haline getirmiştir.54 Ruslar ve Almanlar 

gibi İtalyanlar da sinemayı propaganda aracı olarak kullanma konusunda erken ve 

becerikli davranmışlardır.  

 

“İtalyan sineması aslında 1930’lardan bu yana dolaylı da olsa siyasal yaşamla 

içli dışlı olan bir sinemadır ve İtalya bu türden ilişkinin en yoğun yaşandığı az 

sayıda ülkeden biridir. İtalyan sinemasının alt yapısının, (1934’te Lux Film 

Stüdyoları ve 1935-36’da ünlü Cinecitta) sinemanın propagandatif işlevinin çok 

iyi farkında olan Mussolini döneminde oluşturulması siyaset-sinema ilişkisine 

dair yerinde bir örnektir.”55 

 

                                                 
53 Rıza Kıraç, “Sinemanın ideolojik dili-2”, Klaket, Sayı: 15, 2001, s.15. 
54 Atilla Dorsay, Sinema ve Çağımız, Remzi Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 1998, s.30-31. 
55 Ertan Yılmaz, “1968’den Günümüze Siyasal Sinema” (Basılmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996), s.89. 
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Buradan yola çıkarak propaganda sinemasını bir kenara bırakırsak her filmde iyi 

kötü bir politik mesaj bulunduğunu söyleyebiliriz. Sıradan bir Amerikan romantik-

komedisinde bile Amerikan bayrağı gösterilmeden ‘the end’ yazısına geçilmez. Kültürel 

enjeksiyon, bilinçaltı algıları dikkate alınarak fark edilmeden yapılır. Amerika’nın 

sinemayı nasıl bir propaganda aracı olarak kullandığını görmek için Toby Clark’a göz 

atabiliriz:  

 

“II. Dünya Savaşı boyunca Ordu Muharebe Birliği 3.000 adet film üretmiş ve 

bunlardan 400.000 kopya dağıtmıştır. Sonuç olarak, bu filmler her ay 8.5 milyon 

izleyiciye ulaşmıştır. Amerikan sinemalarında sıradan bir haftada ortalama 50 

milyon kişi kısa resmi haber filmlerini izlemiş ve 1943 yılında savaş konulu 

filmler Hollywood yapımlarının neredeyse üçte birini oluşturmuştur.”56  

 

Ordu Muharebe Birliği’nin o yıllarda bu kadar yoğun mesai harcayıp ortaya bu 

kadar ürün koymasının altında bir tek çıkış noktası vardı; o da sinemanın yönlendirme 

gücü… Gülseren Güçhan, olaya farklı bir yerden yaklaşsa da aynı noktaya gelir: 

“Sinemaya gitmek hem toplumsal hem de bireysel bir harekettir; çünkü her seferinde 

değişik seyirciler bir araya gelir, film bir ‘toplu seyir’ ile izlenir, ayrıca her birey filmi 

kendi deneyimlerine göre yaşar.”57 Ayşe Taş, meselenin altını şu sözlerle çizer: 

 

“Gündelik hayata ait tüm kesitler geniş anlamda bakıldığında siyasal bir 

niteliğe sahipse, sinemadaki diğer tüm türler de sinemayla ilişkilidir. Sinema, 

başlı başına siyasal bir sanattır. Ancak; bizim siyasal sinema olarak 

nitelendirdiğimiz sanatın ‘söylemi’ siyasaldır. O halde şöyle söyleyebiliriz: 
                                                 
56 Toby Clark, Sanat ve Propaganda, Çev. Esin Hoşsucu, Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2004, 
s.150. 
57 Gülseren Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, İmge Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 1992, 
s.65.   
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Sinema içeriği nedeniyle tartışmasız siyasal bir sanattır. Ancak; biçimi ya da bir 

başka deyişle söylemi ile dar anlamda siyasal sinema olarak bir ayırım 

yapılabilir.”58 

 

 Sinema-politika ilişkisini bu şekilde anlattıktan sonra akademik bir tanımlama 

anlamında ‘politik sinema’ kavramının üzerinde durabiliriz. Bir kere gerçek anlamda 

politik sinema, sinemanın güncel siyasete alet edildiği bir çaba değildir. Propaganda 

sinemasını bu kavramla karıştırmamak gerekmektedir. Meselenin o kısmına daha sonra 

eğileceğiz. Politik sinema için bu çerçeveyi koymamız önemli.  

 

“Sinemada yatan politik çıkarlar son derece güçlüdür. Çünkü filmler, sosyal 

gerçekliğin şu ya da bu biçimde inşa edilmesine zemin hazırlayan psikolojik 

duruşları, dünyanın ne olduğu ve ne olması gerektiğine ilişkin ortak düşünceyi 

yönlendirerek toplumsal kurumları ayakta tutan daha geniş bir kültürel temsiller 

sisteminin bir parçasıdır.”59   

 

Konuya vurgu yapmak açısından Nilgün Abisel’in sinemadaki tür olgusunu ele 

aldığı kitabını da biraz karıştırmalıyız. Şöyle diyor Abisel:  

 

“Türler çoğunlukla, dinamik, etkileşimlere dayalı, benzerlik ve yinelemeden çok 

çeşitleme ve farklılıklar üzerine kurulmuş birer süreç olarak kabul 

edilmektedirler. Ayrıca, temelde, kurmaca anlatılar olarak toplumsal yaşamdaki 

                                                 
58 Ayşe Taş, “1960’lardan 1990’lara Türk Siyasal Sineması” (Basılmamış Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001), s.82. 
59 Michael Ryan ve Douglas Kellner, Politik Kamera, Çev. Elif Özsayar, Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı, 
İstanbul, 1997, s.38. 
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gerilimlerin gevşetilmesine çatışmaların yumuşatılmasına yönelik ideolojik bir 

işleve sahiptirler.”60  

 

Politik sinema kavramını irdelerken biraz teoriyle ilgilenenlerden çıkıp işi 

pratiğe dökenlere de kulak verebiliriz. Avrupa sinemasının önde gelen politik film 

yönetmenlerinden Marco Bellocchio şöyle der:  

 

“Siyasal sinema, bir sınıfsal gerçeğe onu tahrik amacıyla ve tam bir tarafsızlıkla 

yaklaşan sinemadır. Bunu yaparken, toplumsal temele oturmayan, kesinlikle özel 

durumları yansıtan tüm görünümleri bir yana itmek ve işini uluslararası 

anlaşılmayı kolaylaştıracak, diğer yandan basit didaktizmin tuzaklarına düşmeyi 

önleyecek bir üslupla yapmak zorundadır.”61   

 

 Ne de olsa bir dildir sinema. Sinemacı, ortaya koyduğu ürünle yaşadığı çağa ışık 

tutmaya çalışan bir yazar gibi, bazen bir tarihçi gibi hareket eder. Bunu yaparken 

kelimeler yerine görüntüleri kullanır. Belki bir romancıdan yegâne farkı da budur. 

Sinemacı bu yüzden konularını ele alırken Vietnam Savaşı’nı görmezden gelemez 

mesela. Savaşlar, terör, darbeler, tarihsel olgular ya da gündelik hayatın içerisinde salt 

ayakta kalma mücadelesi veren sıradan bir insan gelip bu anlayışın mevzusu olabilir.  

 

 Sıradanlıklardan büyük bir sanat anlayışı ortaya çıkaran İtalyan Yeni 

Gerçekçileri de aslına bakılırsa politik bir arayışla ortaya çıkmışlardır. Sonrasında 

ortaya koydukları yapımlarda bu duruşları açıkça görülebilir.  

 

                                                 
60 Nilgün Abisel, Popüler Sinema ve Türler, Alan Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 1999, s.38. 
61 Marco Bellocchio’dan aktaran Atilla Dorsay, Sinema ve Çağımız, Remzi Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 
1998, s.33.  
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“İtalyan Yeni Gerçekçi sineması II. Dünya Savaşı sonrasının özel koşulları 

içinde ortaya çıktı. İtalya’da savaşla birlikte faşist yönetim yıkılmış, siyasal 

iktidar Hristiyan demokratlar, sosyalistler ve komünistlerden oluşan bir 

koalisyonun eline geçmişti. Sinema kendine toplumsal ve siyasal bir misyon 

arıyordu. Yeni Gerçekçi yönetmenlerin bir bölümü, daha adil bir toplumsal 

düzenin oluşturulması yolunda sinemaya kimi görevler yüklüyorlardı. En 

azından, yedinci sanat, toplumsal gerçeklerin tanıklığını yapacak, kitleleri 

toplumsal sorunlar konusunda bilgilendirecek, onları bilinçlendirecekti.”62  

 

Belki de anlatmak istediğimiz her şey Giorgio Vincenti’nin, “Gösteri bir 

yöntemdir”63 sözünde saklıdır. Kısacası, a-politik bir sinema düşünülemez; ama 

siyasetin bir söylem olarak bu görsel sanatın içine yedirildiği yerde başlayan şeyin, 

kavramsal olarak ismi politik sinemadır.  

 

1.2.2. Politik Sinema-Propaganda Sineması Ayrımı 

 

 Sinemanın icat olması, savaş tarihi için uçağın icat edilmesi ile aynı anlama gelir 

diyebiliriz. Şöyle ki; uçaklar bilinen savaş taktiklerini baştan aşağı değiştiren araçlar 

oldu. Harp taktiği kitapları bu yüzden yeniden yazıldı. Sinema da propaganda 

sistematiği açısından aynı görevi üstlendi. Kitleler, tepeden inme, kestirme ve etkili bir 

anlayışla yönlendirilir hale geldi. Bu yüzden ideolojiler sinemayı keşfetmekte geç 

kalmadı.  

 

                                                 
62 Selahattin Bağdatlı, İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Der Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2000, s.17-18. 
63 Giorgio Vincenti, Sinemanın Yüz Yılı, Çev. Engin Ayça, Evrensel Kültür Kitaplığı, 1. Baskı, İstanbul, 
1993, s.132. 
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“Çarlık rejimini yıkarak yeni bir sistemi devrimle yerleştirmeye çalışan Lenin 

sinemayı, önemli bir propaganda aracı olarak kullanmaya çalışmıştır. Lenin 

tarafından yeni insan yaratmak üzere başlatılan çalışmalar, yaşamın her 

alanına yayılmıştır. Propaganda faaliyetleri en küçük yerleşim birimine dek 

ulaşacak şekilde planlanmıştı. Eğitimden sağlığa, kentlerden en küçük yerleşim 

birimine kadar propaganda her yerdeydi. Bolşevik devrimiyle yapılan bu yeni 

düzen için hızlı bir değişim söz konusu isi. Sinema da bu amaçla kullanılan 

propaganda araçlarındandı.”64    

  

Lenin sinemayı, Sovyet Rusya’nın en fazla önem verdiği sanat dalı olarak 

nitelendirdi. “Sovyetler Birliği’nde sinema filmlerinden, gerek devrimin ve yeni dünya 

görüşünün geniş yığınlara anlatılması gerekse yeni kurumların yerleşip benimsenmesi 

açısından bilinçli ve yoğun bir yararlanma söz konusuydu.”65  Bu keşiften sonradır ki 

propaganda sineması üretime geçti. Herhangi bir konuda afiş hazırlanması gibi sinema 

filmleri çekilmeye başlanması bundan sonradır. O bantlar, bugün bile hiç sekmeden 

ortaya yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor.  

 

 Atilla Dorsay aradaki farkı şu şekilde anlatmaya çalışır:  

 

“Slogan sineması sanıldığı gibi siyasal sinemanın bir parçası olmayıp, uzantısı 

olmayıp, başka türlü bir sinemanın parçasıdır. Sinemanın, bu 20. yüzyıl 

sanatının, çağımızın en yaygın, en güçlü, en etkin sanatı olduğu biliniyor. 

Özellikle kitleleri ortak duygu, düşünce ve atılımlar çerçevesinde toplamak 

                                                 
64 Özgür Uğraş Akgün, “Türk Sinemasında Propaganda ve Bir Örnek Film: Çizme” (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003), s.54. 
65 Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, Phoenix Yayınları, 1. Baskı, y.y, 2005, s.50.  
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gerektiğinde, sinema, en sağdan en sola en farklı ideolojiler tarafından etkileyici 

bir güç olarak ustalıkla kullanılmıştır.”66  

 

Komünist Sovyetler Birliği de faşist Hitler Almanyası da bu işi ustalıkla 

yapmıştır. Dorsay, bu noktada aynı zamanda Komünist Parti üyesi olan Paolo ve 

Vittorio Taviani kardeşlerin bir sözüne atıfta bulunarak devam eder: “Propaganda 

sineması, bir tek kez, bir tek olayda işe yarayacak sinemadır. Onu en az ilgilendiren 

şey, sinemadır. Yaratıcının kişiliği önem taşımaz.”67    

 

 Sovyetler ve Nazi Almanyası’ndaki propaganda sinemasına Paul Rotha’nın 

değerlendirmeleri ile kısaca bakalım… Önce Almanya…  

 

“Nazi propagandası amaçlı olarak Goebbels’in yönlendirmesi doğrultusunda 

gerçekleştirilen filmler, teknik açıdan mükemmellik taşımaktadır. Savaş 

sırasında yapılan Alman filmleri, biçem açısından sıkıcı ve ağır tempoludur. 

Görkemli bir yapım olan ‘Baron Münnchhausen’ filminin bir istisna olduğu 

düşünülebilir.”68  

 

Ve Sovyetler… Paul Rotha, sinemanın bir propaganda aracı olarak kullanılması 

konusunda Sovyetler’in Nazilerden geri kalmadığını anlatır. Hatta Sovyetlerin bu 

konuda -belki de daha eskilerden işe başlamaları nedeniyle- daha profesyonel oldukları 

bile söylenebilir. Şöyle diyor Paul Rotha:  

 

                                                 
66 Dorsay, Sinema ve Çağımız, s.39. 
67 Paolo ve Vittorio Taviani kardeşlerden aktaran Atilla Dorsay, Sinema ve Çağımız, s.41. 
68 Paul Rotha, Sinemanın Öyküsü, Çev. İbrahim Şener, İzdüşüm Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2000, 
s.22.  
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“Her Sovyet filmi, politik amaca sahip bir yapımdır ve Sovyet yönetmenin görevi 

bu amacı mümkün olduğu kadar açık, güçlü ve canlı bir şekilde ifade etmektir. 

Sovyet Rusya’da sinema, tüm kalbiyle hükümete destek olacak bir araç olarak 

değerlendirilmektedir.  Sovyet rejiminin onuncu yıl kutlamaları için hükümetin 

birkaç film siparişinde bulunması bunun en belirgin örneğidir. ‘Dünyayı Sarsan 

On Gün’ ve ‘St. Persburg’un Sonu’ filmleri bu yapının iki sonucudur. Eisenstein 

ve Pudovkin, bu talebi karşılama çabalarının dışında olarak, dramatik-yoğunluk 

için bir film tekniği biçimi oluşturacaklardır.”69  

 

Anlatım kalıplarını parçalayarak derin, mistik bir sinema yaratan Tarkovsky gibi 

bir usta her zaman resmi ilgisizlik içerisinde oldu.70 Bunun sebebi, kuşkusuz sinemaya 

yaklaşım bakımından ‘resmi’ düşünceyle farklı kaygılar taşımasıydı. Bu yüzden 

devrimden sonra devlet destekli sinema grupları oluşturulur. Kuleşov’un deneme 

laboratuarı, Kozinçev, Trauberg, Sergey Yutkeviç ve Gerasimov’un yanı sıra Dziga 

Vertov da bu süreç için isimleri anılabilecek kişilerdir.   

 

Politik sinema-propaganda sineması ayrımını anlatmaya çalışırken Eisenstein 

üzerinde biraz daha fazla durmamız gerektiği kanaatindeyiz. Sinemanın bu dahi ismi, 

aradaki ayrımı çok iyi algılamış ve sanatını sloganın esiri yapmamayı başarmıştır. 

Sovyet devriminin felsefesini anlatan en iyi filmler birer “sinema şaheseri” olarak onun 

kamerasından çıkmıştır.  

 

“Eisenstein’in sineması açık seçik devrimci olmak, sosyalist devrimin hizmetinde 

düşünceler taşımak ister, ama gerçekten böyle olabilmek için de salt 

                                                 
69 Rotha, a.g.e, s.67-68. 
70 Artun Yeres, Göstermenin Sorumluluğu, Derleme, Donkişot Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2005, 
s.457. 
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propaganda aracı olmayı reddeder. Öz olarak Eisenstein’in dediği, sanatın 

devrimci bir içeriği, örneğin partinin bildirgelerini, salt sergilemek ve 

aktarmakla yetinmemesidir. Burada, halkta devrimci düşünceler 

uyandırabilecek, sanatın kendisine özgü biçimler, yöntemler üzerinde de 

durulması gerekmektedir. Çoğu kez kendini Sovyet otoriteleri ile ters düşmüş 

olarak bulur. Onların yaklaşımı, daha çok, sanatın kendi sorunlarının ikinci 

plana atılarak, sanatın salt bir ideoloji aracı, taşıyıcısı olarak ele 

alınmasıdır.”71  

 

Bu kadar bahsini ettikten sonra sanırım Eisenstein’a da söz hakkı tanımamız 

gerekiyor.  

 

“Sanat her zaman bir çatışmadır” der Eisenstein ve devam eder: “Çünkü, 

varlığın çelişkilerini ortaya koymak sanatın görevidir. İzleyicinin kafasındaki 

çelişkileri kamçılayarak hakça görüşler yaratmak, birbirine karşıt tutkuların 

devimsel çatışmalarından doğru kavramlar oluşturmak sanatın görevidir.”72      

 

 İki kavram arasındaki ayırımı Battal Odabaş şu şekilde yapar: 

 

“Siyasal sinema, konusunu bizzat siyasetten alan sinemaya denir. Ya bir siyasal 

düzeni anlatacaktır, ya bir toplumu, ya da bir siyasal olayı. Bir düşüncenin ya 

da inanışın propagadasını yapan filmlere siyasal sinema yerine, bunun bir alt 

dalı olan militan sinema demek daha uygun olur. Çünkü bu tür filmler belli 

düşünceleri yaymaya çalışan filmlerdir. Ayrıca siyasal yelpazenin sağında ve 

                                                 
71 Vincenti, a.g.e., s.39. 
72 Eisenstein’dan aktaran Seçil Büker ve Oğuz Onaran, Sinema Kuramları, Dost Yayınları, 1. Baskı, 
Ankara, 1985, s.37. 
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solunda yer alan sinemalar da vardır. Sol kanat kendi sinemasına devrimci 

sinema demektedir. Sağ kanat ise gerici (réactionnaire) sinema olarak 

nitelendirilmektedir.”73 

 

Toby Clark politik sinema kavramını anlatırken Arjantinli yönetmenler Octavio 

Getino ve Fernando Solanas’ın “Üçüncü Sinemaya Doğru” adlı manifestosundan 

yararlanır:  

 

“Üçüncü Sinema’nın kurucuları Hollywood’a emperyalizmin bir aracı olarak 

bakan ve alternatif filmleri silahlı devrimler gibi düşünceleri değiştiren bir silah 

olarak gören militan bir politik bakış açısına sahiptir. Onlara göre kamera bir 

‘silah’ film bir ‘fitil’ ve projektör ise ‘saniyede 24 atış yapan bir tabancadır.’”74   

 

Politik sinema ile propaganda sineması arasındaki fark, bize göre en net özetini 

bu bakış açısındaki “saniyede 24 atış yapan tabanca” metaforu ile bulmaktadır.          

 

1.3. Türkiye’de Politik Sinema 

 

 Türkiye’de siyasal devinimlerle sinemasal gelişimler arasında tarihsel bir 

paralellik söz konusudur. Sinema serüvenimizin ilk yılları, Osmanlı yılları genel olarak 

matbuat ve düşünce evreni üzerindeki yoğun denetim nedeniyle zaten fazla söze gerek 

bırakmıyor. Peşinden cumhuriyet dönemi geliyor. Önce ‘Tek Adam’ sonra ‘Milli Şef’ 

yılları... Tesadüfe bakın ki sinemamızda da tek adam (Muhsin Ertuğrul) günleri sürüp 

gitmiştir. O yıllarda yapılan filmlerin arka planında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

                                                 
73 Battal Odabaş, http://kanalkultur.com/de/content/view/788/45/ 
74 Clark, Sanat ve Propaganda, s.189. 
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‘halkçılık’ anlayışı ile örtüşen bir toplum modeli resmedilmiştir.75 Ve derken 1950’li 

yıllar gelir. Ülke siyaseti çok partili demokrasiye geçmiştir. Milli Şef dönemi siyaseten 

biter; sinemanın tek adamı Muhsin Ertuğrul dönemi gibi tıpkı… Aynı paralellik, aynı 

tesadüf! Sıra 60’lara gelir… Daha demokratik bir anayasa, daha özgürlükçü bir hukuk... 

Çeşitlenen, yeni konulara eğilme cesareti gösteren bir sinema anlayışı o yıllarda başlar. 

Sinema politik olarak söz söylenen bir mecradır artık. Sonraki tarihlerde sinemanın 

incelenmesi on yıllık dilimlere boşa ayrılmaz… 70’ler, 80’ler, 90’lar… İlk ikisi askeri 

darbeler ve darbelerin yarattığı acıların/travmaların ayrımıdır ülkemiz için. Dolayısıyla 

sinemamız için de… Sinemamız, hayalleri olan kuşakların nasıl vurulup düştüğünü 

anlatma derdine girer. Her şeye rağmen bir hesaplaşma ve yüzleşme de vardır o yıllarda. 

“90’lar” şeklindeki ayrım ise bir darbe vesilesi ile gerçekleşmez. Bu kez bahis, bir 

dünya bahsidir. Berlin Duvarı yıkılmış, Doğu Bloku çökmüş, ideolojiler altüst olmuş, 

yeni bir dünya düzenine geçiş başlamıştır. Türk sineması 90’lardan başlayarak 80 

sonrasının kadın ve bireysel hesaplaşma eksenli bunalım filmlerini iyiden iyiye geride 

bırakmıştır. Artık daha cesur, söyleyecek yeni sözleri olan, kendisi ve tarihiyle daha 

kolay hesaplaşabilen bir anlayış dominant hale gelmeye başlamıştır.     

 

1.3.1. Sinemamızda Politik Temaların Ortaya Çıkışı 

 

 50’li yıllara doğru tanıştığımız çok partili dönem sinemamız için de güçlü 

sıçrayışların başladığı bir dönem olmuştur. Sedat Simavi’nin tamamlamayı başardığı ilk 

öykülü filmi başlangıç olarak kabul edersek 1917-1947 aralığında yapılan filmlerin 

sayısının 57 olduğunu görürüz. Her yıla ortalama iki film düşmektedir… 47’den sonraki 

on yılda ülke demokrasiye, Yeşilçam sinemaya iyice ısınmış ve bu rakam 359’a 

                                                 
75 Hilmi Maktav, “Türk sinemasında yoksulluk ve yoksul kahramanlar”, Toplum ve Bilim, Sayı: 89, Yaz 
2001, s.161. 
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çıkarılmıştır.76 1950 ile 1960 arasını bir geçiş dönemi olarak anmak sanırız yerinde 

olacaktır.  

 

“II. Dünya Savaşı sonrası bunalımı, Kore Harbi ve toplumsal çalkantıların öne 

çıkmaya başladığı bir ortamda (1950-1960 yılları arasında) sinema, Türk 

toplumu için çok önemli bir yere sahip olmuştur. Ancak o da düzensiz gelişen 

Türkiye gibi düzensiz, dengesiz ve çarpık bir gelişme sergilemiştir.”77  

 

Bu tespit bir yönüyle doğruluk payı taşısa da bir yönüyle haksız diyebileceğimiz 

bir niteliğe sahiptir. Nedeni şu; düşünün ki sözünü ettiğimiz yıllar sinema dediğimiz 

şeyin tiyatro-mtrak havadan henüz kurtarıldığı dönemdir. Üslubuyla, kurgusuyla, çekim 

planları ile gerçek anlamda ilk kez sinema filmleri yapılmaya başlanmıştır. Biraz 

yüzeysel konuların etrafında dolaşılmış olsa da bu süreç sinema dilinin yakalanma 

çabası ile geçirilen bir dönemdir. Nasıl anlatacağını kavramaya başlayan Türk sineması, 

neyi anlatacağını ise 60’tan sonra öğrenmeye başlamıştır. Bu durumun bir başka ifadesi, 

“Kültürel birikimden yoksun oluşu nedeniyle Türk sineması sınırlarını aşmakta 

zorlanmıştır”78 şeklinde yapılabilir. “1950-60 yılları, yani genellikle sinemasal dilin 

geliştirildiği; sinemanın öğrenilmeye çabalandığı; sıradan eğlencelik konularla 

izleyicilerin oyalandığı, melodramatik roman uyarlamalarıyla, ayakları yere basmayan 

ve insanları düş dünyasında gezindiren konuların işlendiği bölümdür”79 tespiti ne kadar 

doğru ise, “1960 sonrası ise, 1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlük ortamı içinde, 

toplumu ilgilendiren, ayakları yere basarak sorunları dile getiren filmler çekilmeye 

başlanmıştır”80 teşhisi de o kadar doğrudur.  

                                                 
76 Bkz., Özgüç, Kronolojik Türk Sinema Tarihi 
77 Oğuz Adanır, Kültür, Politika ve Sinema, +1 Kitap, 2. Baskı, İstanbul, 2006, s.23. 
78 Nigar Pösteki, 1990 Sonrası Türk Sineması, Es Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2005, s.12.   
79 Şükran Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2000, s.165. 
80 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.165. 
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Genel bir çerçeve çizmek gerekirse politik sinemanın Türkiye’deki gelişimi 27 

Mayıs 1960 sonrasına dayandırılır.  

  

“1960 yılı Türk toplumsal yaşamının olduğu kadar Türk sinemasının da bir 

dönüm noktasıdır. 27 Mayıs 1960 ihtilali, değişen toplumsal, siyasal yaşam, 

1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlük havası, sinemamızın o döneme kadar 

neredeyse ‘sırtını döndüğü’ toplumsal gerçeklerle ilgilenme fırsatını 

getirmiştir.”81  

 

Mesut Uçakan’ın deyimiyle, “Türk sinemasının fikri karakteri, 27 Mayıs 1960 

İhtilali’nden sonra belirmeye başlar.”82 27 Mayıs’ın ardından hazırlanan yeni anayasa 

özellikle sol için geniş bir hareket alanı yaratmıştır. Dolayısıyla sol ideolojik söylem, 

edebiyat ya da müzikte olduğu gibi sinemada da kendisini iyiden iyiye hissettirmiştir. 

Agâh Özgüç bu süreci şöyle anlatıyor: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 27 Mayıs’ta siyasal 

yönetime el koymasından sonra Türk sinemasında yeni bir düşünce hareketi ortaya 

çıktı. Adı toplumsal gerçekçilikti. Ve bu sinemasal hareket, ilk kez Metin Erksan’ın 

Gecelerin Ötesi’yle doğdu.”83  

 

Gecelerin Ötesi, 1960 tarihli bir filmdir. Erksan, filmde toplumsal olayları ele 

alırken dolaylı bir üslup tercih etmiştir.84 Belki de en fazla bu yüzden eleştirilmiştir. 

Film, “Her ne kadar daha sonra solcular tarafından ‘olumsuz, ne idüğü belirsiz, 

karamsar bir film’ (Vedat Türkali) olarak nitelenmişse de, günün piyasa şartları 

                                                 
81 Güçhan, a.g.e., 1992, s.81. 
82 Uçakan, Türk Sinemasında İdeoloji, Düşünce Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1977, s.10.  
83 Özgüç, Kronolojik Türk Sinema Tarihi, s.29. 
84 Kurtuluş Kayalı, Metin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek, Dost Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 
2004, s.79. 
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içerisinde sol zihniyet adına oldukça cesaretli bir adımdır.”85 Giovanni Scognamillo 

filmi, “Türk sinemasında ilk kez, ortak bir eylem (soygun), ortak endişe ve etkenleri 

(eziklik ve yoksulluktan kaynaklanan bunalım, toplum kurallarına karşı çıkma 

gereksinimi) temel alarak kişilerin içsel nedenlerden toplumu şartlandıran sonuçlara 

varmaktadır”86 sözleriyle değerlendirir. Erksan’ın Gecelerin Ötesi ile başlayan 

toplumcu-gerçekçi bakışı Yılanların Öcü, Susuz Yaz ve Suçlular Aramızda ile sürer.87  

 

Lakin bir de şu gerçek vardır; propaganda filmlerini bir kenara bıraktığımızda 

‘politik’ olarak nitelendirebileceğimiz filmler de genellikle yine iktidar eli ile 

çektirilmiştir. Bir başka ifadeyle politik filmler yalnızca muhaliflerin üretimi 

olmamıştır. Buradan hareket edildiğinde politik sinemanın Türkiye serüveni biraz önce 

sözünü ettiğimiz tarihten 28 yıl geriye götürülebilir. “Muhsin Ertuğrul’un 1932 yılında 

çektiği ‘Bir Millet Uyanıyor’ Cumhuriyet ideolojisinin propagandasını yapan ilk politik 

filmlerdendir. Bir savaş filmi olmasının ötesinde, bir ulus bilinci yaratma ideolojisini 

taşır bu film.”88  

 

 Bakarsanız bu film özel bir şirket (İpek Film) tarafından yapılmıştır. Ancak 

kitaplarda yazılanları karıştırdığınızda; senaryonun, bizzat Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından incelendiği bilgisi ile karşılaşırsınız. Atatürk, senaryoyu incelemekle 

kalmamış, filmde görünmeyi bile kabul etmiştir.89 

 

27 Mayıs Anayasası’nın hazırladığı ortamda, sinemamızın açıldığı bu yeni deniz 

için Atilla Dorsay’ın tespiti şu şekildedir:  

                                                 
85 Uçakan, a.g.e, s.29. 
86 Scognamillo, a.g.e., s.250. 
87 Birsen Altıner, Metin Erksan Sineması, Pan Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2005, s.160. 
88 Rıza Kıraç, Film İcabı, De Ki Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2008, s.89. 
89 Erman Şener’den aktaran Scognamillo, a.g.e., s.77. 
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“1960’ta 27 Mayıs eylemiyle, toplumdaki bunalıma karşı oluşan tepkiler somut 

biçimde dönüşmüştür. 27 Mayıs’ın toplumumuza getirdiği görece özgürlük 

havası ve siyasal tartışmaların yelpazesinin büyük ölçüde genişlemesi, sinemaya 

da yansımıştır. Politik ve ideolojik bakış açılarındaki çeşitlenme, zenginleşme 

olayı, sinemada da yankılar yapmış, toplumda filizlenen sol düşünceler, ilk 

önemli toplumcu filmlerimizin yapılmasını sağlamıştır.”90  

 

1960’larla ilgili bir ayrıntıyı da gözden kaçırmamamız lazım. Sözünü ettiğimiz 

dönem dünya sineması için de hareketli olan bir dönemdir. Fransa, Yeni Dalga; 

İngiltere, Özgür Sinema ile tanışmıştır. Amerika’da Vietnam Savaşı’na karşı duruş 

Amerikan sinemasında da yeni bir karşı duruşun tohumlarını atmıştır. Bir yönüyle de 

tüm dünyayı kasıp kavuran 68 rüzgârının ayak sesleri duyulmaktadır. Yaşadıkları 

dünyayı yeniden yaratabileceklerine inanan bir kuşağın hayalleri, bugün için 

‘romantizm’ gibi görünen durumun ötesinde bir anlam ifade ediyordu. Yaşadığı ülkede 

olup bitenler gibi, yaşadığı dünyada olup bitenler de sinemacıların yelkenlerine dolan 

rüzgârlar haline gelmiştir. O rüzgâr toplumu, siyaseti, sanatı, sinemayı alıp başka 

ufuklara götürmüştür. Faruk Kalkan, üzerinde durduğumuz dönemden 12 Eylül 

darbesine kadar geçen zaman dilimini toplumcu damardan beslenen Türk sinemasının 

verimli kullandığı görüşünü savunur. “Türk sorunsal sineması, 1960-1980 yılları 

arasında toplumsal ve siyasal yaşamımızdaki gelişmelere ayak uydurarak ‘hayatın 

gündemini’ kaçırmamış, pek çok durumda da gündemi kendisi ‘tespit’ etmiştir”91 der. 

Ayşe Şasa ise o kadar olumlu düşünmez. Şasa, önce kendi kendisine, “Türk filminde 

zihni tarih neden yoktur?” diye sorar, ardından cevabını verir:  

 

                                                 
90 Dorsay, Sinema ve Çağımız, s.45. 
91 Faruk Kalkan, Türk Sineması Toplumbilimi, Ajans Tümer Yayınları, 1. Baskı, İzmir, 1988, s.148. 
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“Batı’dan farklı olarak bizler bilinç düzeyinde mitoloji döneminden çıkıp tarih 

dönemini idrak etme olanağını pek bulabilmiş değiliz. Tarihimizi hâlâ mitolojik 

kalıplar içinde algılıyoruz. Şimdi, hızlı değişim, bizleri tarih idraki olamayan 

insandan ‘tarihsiz karınca’ durumuna indirgemekte ayrı bir başarı 

kazanabilir.”92     

 

1.3.2. Türk Sinemasında Politik Yaklaşımlar 

 

 Bir yönüyle bakılırsa 27 Mayıs’tan sonra çıkan rüzgâr biraz soldan esmiştir; ya 

da sol bu rüzgârı biraz daha iyi değerlendirmiştir. Bir yönüyle ise siyasi tarih-sinema 

tarihi paralelliği sürmektedir. “1960’ların sinema ortamında bir kamplaşma görülmekte 

ve bu durum ülkenin yaşadığı siyasal kamplaşmanın paralelinde gelişmektedir.”93 

Toplumsal gerçekliğin perdeye aktarılması sırasında iki kutbun belirmesini bu ayrımı 

göz önünde bulundurarak irdelemekte fayda var. Toplumsal gerçekçilikten güç alarak 

ortaya çıkan iki damardan söz edebiliriz; halkın değerlerine, milli kültürüne materyalist 

bir açıdan yaklaşan “Ulusal Sinema” ve Marksist/Sosyalist duruşun izlerini taşıyan 

“Devrimci Sinema”… Bu iki akıma 70’lere doğru milli kültüre İslam ekseninde bakan 

“Milli Sinema” eklenmiştir.  

 

a) Ulusal Sinema 

 

Ulusal Sinemacıların derdi Türk kültürünün sinemasını yapmaktır. Milli 

Sinemacılar buna bolca Müslüman ahlakı sosu ekleme uğraşındadır. Devrimci Sinema 

                                                 
92 Ayşe Şasa, Yeşilçam Günlüğü, Dergâh Yayınları, İstanbul, t.y, s.45. 
93 Neşe Karnas, “1960-1970 Döneminde Türkiye’de Değişen Toplumsal Yapının Sinemaya Yansıması ve 
Sinemada Aile” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
1999), s.74. 
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ise her iki akımdan ayrı durur. Onun derdi, ülkenin sosyo-ekonomik durumunu 

sorgulayan ve çıkış yolunu arayan bir sinemadır.  

 

Bu kuramsal tartışmaların merkez noktasında bulunan isimlerden biri kuşkusuz 

Halit Refiğ’dir. Halit Refiğ ismi önemlidir; çünkü, “Ulusal Sinema” kavramını “Halk 

Sineması” çalışmalarından yola çıkarak geliştiren kişidir. “Halit Refiğ, Yeşilçam’ı 

kapitalist değil, emek yoğun bir üretim biçimine dayalı olarak görmekte ve sinemacıları, 

zaten seyircisini bulmuş olan bu sinemanın üzerinde kafa yormaya çağırıyordu.”94 

 

Refiğ, Halk Sineması kavramını açıklarken şu tezden yola çıkar:  

 

“Türk sineması yabancı sermaye tarafından kurulmadığı için emperyalizmin 

sineması, devlet tarafından kurulmadığı için devlet sineması değildir… Türk 

sineması doğrudan doğruya Türk halkının film seyretme ihtiyacından doğan ve 

sermaye değil emeğe dayanan bir sinema olduğu için ‘halk sineması’dır.”95  

 

Refiğ, Türk sinemasının, halk sineması olmasından bahsederken bütünüyle 

halkçı bir sinemadan bahsetmediğini de özellikle vurgular. Bu durumu örneklemek için 

pek çok halk şiirinin aslında köy ağalarını eğlendirmek için yazılmış olmasını örnek 

gösterir. Ulusal Sinema kavramının ne demek olduğunu yine ilk ağızdan yine Refiğ’den 

okuyoruz:  

 

“Ulusal Türk sineması tarihsel çabada ulusal Türk düşüncesi ve sanatının bir 

parçası olarak üzerine düşeni yapmakla yükümlüdür. Ulusal akımlar Türk 

                                                 
94 Nezih Erdoğan, “Ulusal, kolonyal söylem ve Yeşilçam melodramı”, Toplum ve Bilim, Sayı: 67, Güz 
1995, s.184. 
95 Halit Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1971, s.87. 
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düşünce ve sanatlarında ne kadar gelişip güçlenirse Türk sinemasını da bu 

yolda o kadar çok olumlu biçimde etkileyip besler. Türkiye’nin bugünkü tarihsel 

koşulları içinde, ulusal sanatların gerekliliği konusunda Türk sinemasının 

bilinçlenenleri, öbür sanat kollarından ve düşünce akımlarından yardım ister 

görsün ister görmesinler, ‘çağdaş’, ‘yeni’, ‘özgür’ vs gibi yaftalar altında süper 

devletlerin sızma ve yayılma stratejisi olan ‘evrensel sanat’ akımlarına 

yetenekleri ve olanakları oranınca karşı koyan ‘Ulusal Türk Sineması’ için 

çalışacaktır.”96  

 

Türk sinemasında tarih üzerine önermeler getiren filmlerin arkasında çoğunlukla 

romanların olduğu tezi97 kendisini en iyi Ulusal Sinemacılar’da belli eder. Kemal Tahir-

Halit Refiğ örneği bu tezi açıklar. Haremde Dört Kadın (1964), Sevmek Zamanı (1965), 

Bir Türk’e Gönül Verdim (1967), Kuyu (1968), Fatma Bacı (1972) ve Vurun Kahpeye 

(1973) söz konusu akım bağlamında değerlendirilebilecek yapımlardır.    

 

b) Devrimci Sinema 

 

 Devrimci Sinema, daha çok Onat Kutlar kontrolündeki Sinamatek Derneği 

tarafından savunulan bir yaklaşımdır. Savunulan düşünceye göre, sanatçı, bir şeyin ya 

yanındadır ya da karşısında. Tarafsız olma lüksüne sahip değildir. Sanatçı bir yönüyle 

tavrını ortaya koyarken bir yönüyle de değişimin dinamikleri arasında yerini alır. Bu da 

elbette halktan beslenen ve halka değiştirme dürtüsünü veren yapıtlardan geçecektir. 

                                                 
96 Refiğ, a.g.e, s.94-95. 
97 Senem Duruel Erkılıç, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler, Der. Elif Akçalı, Bağlam 
Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2006, s.173.   
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“Sınıf gerçeğini ve sınıflar arası mücadeleyi kabul eden, sahnede her şeyin bu bağlam 

içinde gösterilmesi gerektiğini öneren bir sinema anlayışıdır bu.”98  

 

 Üzerinde durduğumuz akıma ismini veren ‘devrim’ kelimesinin anlamı oldukça 

açıklayıcı kabul edilebilir. Adını dini orijinli filmleri ile duyuran Mesut Uçakan, 

devrimci sinema için, “Hedef bugünkü bozuk sinema piyasasının, klişe ifadesiyle 

Yeşilçam’ın kökten kazınması daha genel anlamda, Türkiye’nin bugünkü düzeninin 

bütün müesseseleri ile birlikte toptan yıkılmasıdır; yerine Marksist düzenin 

getirilebilmesi için…”99 yorumunda bulunur. Onat Kutlar’a göre, “Devrimci sinema 

halkın duygularına değil bilincine hitap etmelidir. Devrimci Sinema ‘toplumu kemiren’ 

sorunlara değinmek zorundadır. Yani Devrimci Sinemacı, sinema aracılığı ile politika 

yapacaktır.”100 Devrimci Sinema’ya ait bu bakış açısını Mehmet Ergün şu ifadesiyle 

tamamlar: “Sinema kitlelerle bağ kurma ve onları etkileme gücünün yüksekliği ile 

diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu nedenle de, sinema, ideolojik mücadele açısından 

büyük önem taşır.”101 

 

Ele alınan konulara baktığımızda ise şunu görürüz: “İşçi-işveren ilişkileri, grev 

ve sendikal hareketler, yabancı sermaye komploları, işsizlik, işsizliğin getirdiği 

toplumsal ve bireysel sorunlar ile bu sorunlardan kurtulma çabası…”102 Devrimci 

sinema daha çok Yılmaz Güney adıyla birlikte anılan bir anlayış olarak kalmıştır. “Biz 

evrimci değil devrimciyiz. Ama o devrimcilik bile belli evrimlerin, belli birikimlerin 

sonucu oluyor”103 diyen Yılmaz Güney, daha çok teorik düzlemde kalan Devrimci 

                                                 
98 Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Çağdaş Yayınları, 10. Baskı, İstanbul, 1997, s.530. 
99 Uçakan, a.g.e, s.72. 
100 Onat Kutlar’dan aktaran Levent Yaylagül, Sinemada Anlatı ve Türler, Derleme, Vadi Yayınları, y.y, 
t.y, s.267. 
101 Mehmet Ergün, Bir Sinemacı ve Anlatıcı Olarak Yılmaz Güney, Doğrultu Yayınları, 1. Baskı, 
İstanbul, 1975, s.31. 
102 Kalkan, a.g.e, s.146. 
103 Uçakan, a.g.e, s.94. 
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Sinema’nın pratik örneklerini en üst düzeyde verir. Yılmaz Güney-Devrimci Sinema 

ilişkisini karşıt uçlarda saf tutan bir isim olan Mesut Uçakan şu şekilde anlatır:  

 

“Şiirsel anlatımıyla o güne dek, gelmiş geçmiş ehemmiyeti anlatımından değil, 

ele aldığı meselelere fikri bir açıdan bakabilmesinden gelmektedir. Türk 

Sineması’nın fikri yapısı ve Devrimci Sinema’nın uygulanma süreci içerisinde 

Güney’i değerlendirdiğimiz zaman, güçlü bir çıkışla karşılarız.”104 

 

c) Milli Sinema 

 

 Milli Sinema daha önce de belirtildiği üzere din orijinli bir yaklaşımla kendisini 

belirginleştirmiştir. Kavramsal anlamda düşünüldüğünde Ulusal Sinema ile Milli 

Sinema arasında ne fark olduğu meselesi başlangıçta biraz kafa karışıklığı yaratabilir. 

“Ulusal Sinema Kavgası” veren Halit Refiğ’in teorik ifade çabası içerisinde ‘milli’ 

sözcüğüne fazla fazla başvurması bu kafa karışıklığını artırabilir de… Milli Sinema 

kavramının ilk temsilcisi olarak ortaya çıkan isim Yücel Çakmaklı’dır. Onun, Refiğ’e 

bakış açısı sinema anlayışını da yansıtır. “Yücel Çakmaklı, Refiğ’in Ulusal Sinema 

anlayışını Marksist bulur. Bunun için kendi sinema görüşünü geliştirir. Kendisinin 

sinema anlayışını Türk-İslam sentezi olarak tanımlar.”105 Bir başka tespite göre, 

“Çakmaklı, milli öğeler olarak sadece dini ve dine bağlı ahlakı savunur.”106 Nijat 

Özön, bu akımın ismindeki “milli” sözcüğüne takılır:  

 

“Millicilerin, ‘millilik’ten amaçları tümüyle ‘dini’dir. Tıpkı Milli Selamet 

Partisi’nin, ‘milli görüş’ünün, gerçekte ‘dini görüş’ü amaçlaması gibi. ‘Dini’ 

                                                 
104 Uçakan, a.g.e, s.94. 
105 Levent Yaylagül, Sinemada Anlatı ve Türler, Derleme, Vadi Yayınları, y.y, t.y, s.269. 
106 Güçhan, a.g.e, s.87. 
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sözcüğünü her zaman, her yerde rahatça kullanamadıkları için ‘milli’ sözcüğü 

ile örtülemişlerdir. Yoksa milli sinemacıların yazdıklarına, söylediklerine ve 

yaptıklarına bakarsanız, onların ‘milli’ sözcüğü ile İslam dinini ve bu dine bağlı 

İslam ahlakını, İslam düzenini, kısacası şeriatı amaçladıklarını kolayca 

anlarsınız.”107        

 

Yücel Çakmaklı’nın ortaya koyduğu ilk ürün Birleşen Yollar’dır (1970). 

“Birleşen Yollar, Milli Sinema akımının öncüsü olarak dikkati çeker.”108 Bir yoruma 

göre söz konusu film, Yılmaz Güney’in Umut filminin zıt tabanı olarak çekilmiştir.109 

Çakmaklı daha sonra Zehra (1972), Oğlum Osman (1973) ve Kızım Ayşe’yi (1974) 

çekerek akımın diğer örneklerini ortaya koydu.   

 

Milli Sinema anlayışı, sinematografik olarak hiçbir zaman varlık 

gösterememiştir. Ancak inançlarından uzaklaşan nesilleri uyarma çabasını her zaman 

ayakta tutmuştur. Yücel Çakmaklı hâlâ inançlarından ve anlayışından vazgeçmemiş bir 

‘Milli Sinemacı’ olarak anılabilir. Şükran Kuyucak Esen, sözünü ettiğimiz akımların 

kuramsal altyapısını dikkate değer bulur ve ekler: “Ne var ki, savunulan tüm kuramları 

uygulama yönünde dikkate değer, somut bir ürün ortaya konulamamıştır.”110 

     

 Bu bahsi kapatırken Rıza Kıraç’ın bir tespitini de aktaralım:  

 

“Aleni biçimde milliyetçi, şoven, muhafazakâr görüşlerin propagandasını yapan 

yönetmenlerin bir kısmı çektikleri filmlere iş olarak bakıyorlardı. Örneğin, 

‘Battal Gazi’nin İntikamı’, ‘Kara Murat’, ‘Battal Gazi Geliyor’, ‘Kara Murat 
                                                 
107 Özön, Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları, s.206.  
108 Özgüç, 100 Filmde Türk Sineması, s.45. 
109 Salih Gökmen, Bugünkü Türk Sineması, Fetih Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 1973, s.125. 
110 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.167. 
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Ölüm Emri’ gibi filmlerin yönetmeni Natuk Baytan, sağcı film çekmek savıyla 

yola çıkmış ve bunun kuramını oluşturmaya çalışmış bir yönetmen değildi. 

Baytan, ülkemizde gelişemeyen aksiyon sinemasının yönetmenlerindendir. Başka 

bir örnek Süreyya Duru. ‘Malkoçoğlu Krallara Karşı’, ‘Malkoçoğlu Akıncılar 

Geliyor’, ‘Rabia/İlk Kadın Evliya’ gibi filmler çekmesine rağmen işçi sınıfının 

sorunlarını anlatan bir grev filmi olan ‘Güneşli Bataklık’ filmini de 

yönetmiştir.”111  

 

1.3.3. Yılmaz Güney Sineması 

 

 Yılmaz Güney sinemamız için gerçek bir dönüm noktasıdır. Öyle ki sinema 

tarihimizi yazarken “Güney’den öncesi ve sonrası” diye bir ayrıma gitmek, yönetmenin 

kariyeri ve yapıtlarının Türk sineması için taşıdığı önem düşünüldüğünde abartı 

sayılmamalıdır. Nitekim sinemamıza tarihsel olarak eğilen pek çok çalışmada Yılmaz 

Güney adı ayrı bir başlık olarak düşünülmüştür. “Yılmaz Güney, sinemacılığımızda yeni 

bir satırın ilk harfidir. Kendisinin de içerisinde yer aldığı ‘dönüşümcü’ eğilimleri daha 

ileri götürmüş; niteliksel dönüşüme uğratarak ‘devrimci’ bir boyuta kavuşturmuştur. Bu 

nedenle de o sinemacılığımızın bir ‘dönemeci’dir.”112 Vurdulu kırdılı avantür filmleri 

bir kenara bırakılacak olursa kalan yapıtları, sinema tarihimiz için eşsiz birer çalışmadır. 

Yılmaz Güney filmografisinin en özel parçası ise Umut’tur. Umut, Güney filmografisi 

için olduğu gibi sinema tarihimiz açısından da özel bir yerde anılır. Bu yüzden söz 

konusu film, ayrı bir alt başlık olarak irdelenecektir. 

  

 Yılmaz Güney yalnızca bir yönetmen, bir senarist, bir oyuncu; kısacası bir 

sinema adamı değildir. O belki bütün bunların hepsinden önce ve öte bir ideoloji adamı 
                                                 
111 Kıraç, a.g.e, s.90-91. 
112 Ergün, a.g.e., s.73.  
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olarak kabul görmüştür. Bu yüzden inandığı ideolojiyi yaşadığı topluma anlatmak için 

sanatsal yeteneğini sonuna kadar kullanmıştır. “‘Biz’ diye konuşmaya alışmıştı Yılmaz, 

‘ben’ yerine geçmesi dışında, bu ‘biz’i tanımlamaya pek imkân yoktu. Bir yandan 

alabildiğine birey, bir yandan bir ‘kollektivite’ içinde bulunmaya kararlı bir kişi.”113 

Bunun için zenginlik-yoksulluk karşıtlığını popüler bir motif olarak değil, toplumsal 

sınıflar arasındaki adaletsizliği eleştirmek için kullanmıştır.114 Sinemacılığı da yazarlığı 

da düşüncelerinin ifade şeklidir. Kendisini ifade ederken yeni bir dil yaratıp, nehrin 

akışını değiştirecek kadar güçlü bir sinema yaratmış; kaleminin gücünü de 1972 Orhan 

Kemal Roman Ödülü’nü (Boynu Bükük Öldüler) kazanarak kanıtlamıştır.   

 

 Sözünü ettiğimiz Yılmaz Güney naif, çıtkırıldım bir sanat adamı değildir. 

Filmlerinde canlandırdığı kabadayı tiplemelerinin gerçek hayattaki kişiliğidir. Belinde 

silahla dolaşan ve taşıdığı silahla cinayet işlemekten suçlu bulunarak hüküm giymiş 

birisidir. Hapishaneden kaçan bir firaridir. Kimileri Güney’i bir vatan haini, kimileri ise 

bir militan olarak görür. Ölümünün üzerinden geçen onca seneye rağmen adı etrafında 

yapılan tartışmalar sürüp gitmektedir.  

 

a) Sinemaya Girişi 

 

 Lise yıllarında Adana’da bazı dergilere yazdığı şiir ve öyküler Yılmaz Güney’in 

sanat yaşamının ilk nüveleri olarak kabul edilebilir. Sinemacı Yılmaz Güney’in 

macerası ise İstanbul’a gelişinden sonra başlar. İstanbul Üniversitesi’nde bir süre iktisat 

okuyan Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz ile tanışır. 1958’de “Bu Vatanın Çocukları” 

filminin senaryo ekibine dahil olur. Yetmez; başrolü de kapar. O ilk deneme 

eleştirmenlerin dikkatinden kaçmaz. Atilla Dorsay, Atıf Yılmaz’ın Güney’e verdiği 
                                                 
113 Ahmet Kahraman, Yılmaz Güney Efsanesi, Verso Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 1992, s.316-317.  
114 Maktav, a.g.m., s.181. 
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şansı son derece şaşırtıcı bulur: “1958’de henüz 21 yaşındaki Adanalı bu karayağız, 

bıçkın ve içine dönük delikanlıya ‘Bu Vatanın Çocukları’ filminde senaryoya katılmak, 

yönetmen yardımcılığı ve oyunculuk fırsatını vermekle Atıf Yılmaz, gerçekten de ilginç 

bir iş yapmıştı.”115  Peşinden, yine Atıf Yılmaz’lı “Alageyik” ve Orhan M. Arıburnu’lu 

“Tütün Zamanı” gelir. Güney, 1958-1961 arası Atıf Yılmaz’ın hemen her filmine 

katkıda bulunur. Yazdığı bir öykü nedeniyle 1961’de bir buçuk yıl hapis cezası alarak 

sinema macerasına geçici süreliğine ara verir. Ne var ki bu ve bundan sonra gelecek 

hapisliklerle giderek daha fazla olgunlaşır. Oralarda tasarladığı öykülerle kendi 

sinemasını yaratır. Güney’e bu tarihte verilen cezalar tuhaf bir oksimoron’la ‘ödül’ 

haline gelir.  

 

“‘Biz hayatımızda çok kelepçe gördük… Kollarımızda çok kelepçe paslandı. 

Yazımızı yazan kötü yazmış…’ der, Acı filminin kahramanı Çiçek Ali. Yaşamlar 

mı filmleri oluşturur, yoksa filmler mi yaşamları belirler? Yılmaz Güney’in 

yaşamı ve filmleri bir kez daha anımsandığında bu ikisinin de at başı gittiğini 

görmekte gecikmeyiz. Her şey öylesine iç içe, öylesine birbiriyle kaynaşmıştır ki, 

bir bakarsınız Yılmaz Güney’in yaşamı film, filmleri gerçek olmuş.”116  

 

Şükran Kuyucak Esen, Güney’in oyuncu olarak gücünü anlatırken 1965 tarihli 

On Korkusuz Adam’ı hatırlatır.  

 

“On Korkusuz Adam’da konuşmaz. Suskun bir adamdır. Tamer Yiğit, Adnan 

Şenses, Işın Kaan, Tunç Oral ve Özkan Yılmaz gibi ‘yakışıklı adamlar’ın 

gerisinde dolaşır. Filmde tek bir diyalogu olmayan, ama kaşları üzerine 

yatırdığı siyah şapkasıyla, ikide bir dudaklarına götürdüğü konyak şişesiyle 
                                                 
115 Atilla Dorsay, Sinemayı Sanat Yapanlar, Varlık Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1985, s.192.  
116 Burçak Evren, Türk Sinemasında Yeni Konumlar, Broy Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1990, s.26.  
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ilgiyi çekip öne çıkan da odur, alkışlanan da… Sakallıdır, çirkindir ama 

davranışlarıyla sıcak ve sevecendir.”117  

 

Burçak Evren, “Yılmaz Güney, en savlı filmlerinden en tecimsel yapımlara dek 

kıstırılmış insanı oynarken, aynı zamanda geniş yığınlarla şaşırtıcı bir diyalog 

kurabilmenin üstesinden gelebilmiştir”118 der. 

 

 Yılmaz Güney’in Yeşilçam’dan içeri adımını attığı ilk günden itibaren tek hayali 

rejisör koltuğudur. Gençtir, Atıf Yılmaz’ın yanında talebelik yapıyor, yazıyor ve 

oynuyordu. Zamana ihtiyacı vardır. Yönetmen olarak kozasından çıkacağı günü 

beklerken hızla star olmuştur bile... Öyle ki, “Çirkin Kral” mitini yaratarak 

efsaneleşmiştir. Güney’in lakabı haline gelen “Çirkin Kral” miti 1963 tarihli “İkisi de 

Cesurdu” filmine dayanır. Güney, yine senarist/başrol oyuncusu görevlerini 

üstlenmiştir. Filmdeki Ali Duran karakteri “Çirkin Kral” efsanesini yaratır. Efsane 

büyüdükçe sinema salonu işletmecileri de seyirci de daha fazla Yılmaz Güney filmi 

istemeye başlar. Güney, bu isteklere cevap vermek için setten sete koşar. 1965’te tam 

21 filmde birde oynar.119 Nijat Özön bu ilginin nedenini analiz ederken Güney’in özel 

hayatı ile perdede canlandırdığı karakterler arasında paralellik kurar:  

 

“Yeşilçam’ın en döküntü filmleri arasında yer alan bu ürünlerin (Güney’in 

hapisten çıktıktan sonra 1963-1968 yılları arasında oynadığı filmlerden 

bahsediyor-M.Ç.) birikimi, sonradan beklenmedik bir biçimde bir söylencenin, 

‘Çirkin Kral’ söylencesinin doğuşunu hazırladı. Gerçekten de Türk sinema 

izleyicisinin en geniş yığınları, bu başından sonuna dek acı, keder, burukluk, hor 

                                                 
117 Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, s.82. 
118 Evren, a.g.e., s.29. 
119 Scognamillo, a.g.e., s.363. 
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görülme, eziklik, acıma, sabretme, sonradan patlayış, başkaldırma, yiğitlik 

görünçlükleri dolu filmlerin başkahramanı olan zayıf, avurtları çökmüş, yağız, 

yassı burunlu delikanlıda kendisiyle ortak birçok nokta buldu. Vur kırın, kavga 

dövüşün, kabadayılığın gırla gittiği bu filmlerde, hep horlanan, toplum dışına 

itilen yalnız adamın direnme gücü, savaşımları izleyiciyi çekiyordu. Sanatçının 

bu dönemdeki özel yaşamında yer alan tabancalı, kadınlı, kumarlı, içkili, kavgalı 

olaylar da izleyicinin gözünde, görüntülükdeki yaşamını gerçek yaşamındakiyle, 

gerçek yaşamındakini görüntülükteki yaşamıyla bütünlüyor ve özdeşleşmeyi 

büsbütün pekiştiriyordu.”120  

 

Her başarılı iş gibi Yılmaz Güney’in oyunculuğu da taklit edilmekte gecikmez. 

Onun gibi yürümek, boyun büküp bakmak, sözsüz oynamak arabesk filmler dahil 

(İbrahim Tatlıses) pek çok kez taklit edilir.  

 

b) Yönetmen Yılmaz Güney 

 

Güney, bir yönetmen olarak ortaya çıktığında yıl 1968’dir.  Filmin adı Seyyit 

Han/Toprağın Gelini’dir. Aslına bakılırsa bundan önce iki filmde (Benim Adım Kerim-

1967 ve Pire Nuri-1968) yönetmenlik denemesine girişmiştir. Ancak Güney’in 

yönetmenlik macerası genelde Seyyit Han ile başlatılır. Sinema tarihçileri bu ortaya 

çıkışı, Sinemacılar Dönemi ile Genç Sinema Dönemi arasında bir halka olarak görür. İlk 

film, ilk yönetmenlik; ilk oyunculuk gibi alkışlarla karşılanır.  

 

“Tipik bir Çirkin Kral filmi ya da kırsal alan avantürü gibi başlayan Seyyit Han 

sonradan şiirsel, folklorik bir aşk öyküsüne, giderek bir masala dönüşür ve 

                                                 
120 Özön, Sinema Uygulayımı, Sanatı, Tarihi, s.385. 
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kanlı, dehşet verici bir şekilde sonuçlanır. Bir biçim denemesi olan film, 

Güney’in Umut dahil olmak üzere başka çalışmalarında da beliren fantastik ya 

da gerçeküstücü (Buna folklorik gerçeküstücülük de denebilir) öğeleri içerir.”121  

 

Yönetmenliğinin ilk günlerinde Yılmaz Güney’i ilk ve erken kavrayan isim Onat 

Kutlar olmuştur. Bunu sonradan Yılmaz Güney üzerine çokça kalem oynatan Atilla 

Dorsay da kabul eder.122 Onat Kutlar, Yeni Sinema dergisinin 24 Kasım 1968 tarihli 

sayısında uzun bir Seyyit Han analizi yapar. Şöyle der o yazıda: “Seyyit Han, karakteri 

olan bir filmdir. Başta Seyyit olmak üzere, Keje, Haydar, Hidayet ve Mürşit 

karakterlerini tanıyabildiğimiz, ilişkilerini basit şemaların ötesinde izleyebildiğimiz 

kişilerdir. Canlıdırlar ve filmdeki varlıkları şematik (karton) değil, ‘organiktir’...”123 

Yılmaz Güney üzerine asıl kalem oynatma eylemleri için ‘Umut’ günlerini (1970) 

beklemek gerekecektir. 

 

Umut olayına ayrıca bir alt başlık olarak değineceğiz. Güney, Umut’tan sonra da 

üretime, yetkin meyveler ortaya koymaya hız kesmeden devam eder. 1971’den 

başlarsak; Yarın Son Gündür, Acı, Ağıt, Vurguncular, Umutsuzlar ve Baba hayli dikkat 

çekici filmler olarak karşımıza çıkar. Üretim öylesine seriye bağlanmıştır ki çoğu kez 

Güney’in o an hayal ettiği sahneler artık yetkinleşen ekibi tarafından anında kameraya 

alınır. “Sinemamızın kronik altyapı yetersizliğine karşın, filmlerindeki taptaze 

duyarlılık, vahşi lirizm, ayrıntı zenginliği, zengin insan portreleri gibi öğelerle, yalnız 

kendi ülkesinde değil, gelişmiş Batı ülkelerindeki seyirci ve eleştirmenleri bile 

ilgilendirmeyi, giderek hayran etmeyi başaran bir sinemacı vardır karşımızda…”124 12 

                                                 
121 Scognamillo, a.g.e., s.367. 
122 Bkz, Dorsay, Sinemamızın Umut Yılları, s.48. 
123 Onat Kutlar’dan aktaran Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, Naos 
Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2002, s.85. 
124 Dorsay, Sinemamızın Umut Yılları, s.49. 
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Mart’tan sonra yeni bir tutuklama ve iki yıllık bir hapis süreci daha başlar Güney için. 

Yarım kalan iki çalışmasından Zavallılar’ı Atıf Yılmaz; Endişe’yi Şerif Gören 

tamamlar. Zavallılar, hapishanede tanışan üç arkadaşın öyküsüdür. Filmde toplumun 

ezdiği, kaktığı, dışladığı insanların öyküsü anlatılır. “Film ezilen, horlanan, Türk 

insanını temsil etme çabasındaki yeni ve geçmişteki filmlerinden daha ileri bir aşamayı 

ortaya koymaktadır.”125  Endişe’de ise umudunu Çukurova pamuğuna bağlayan bir 

ailenin ve kanlılarından kaçan Cevher’in dramı ele alınır. Atilla Dorsay, belgesel yönü 

de ağır basan film için, “Tarım işçisinin sömürüsü olayını perdeye getiren ve sinemanın 

etkin ve yaygın gücü aracılığıyla, diğer toplumsal katmanlara da benimsetmek şansını 

tanıyan bir filmdir. Bir sinema yapıtı için de bundan güzel bir işlev düşünülemez”126 

yorumunda bulunur. 

 

Tutukluğunun bitmesinden sonra serbest kalan Yılmaz Güney, büyük bir açlıkla 

tekrar setlere döner. Hapiste yazdığı senaryolardan birini vakit kaybetmeden filme 

çekmeye başlar: Arkadaş… Kırsaldan gelen iki arkadaşın büyük kentte kesişen 

yollarının öyküsüdür anlattığı. Buna ne kadar kesişme denirse tabii… Çünkü iki 

arkadaşın yolları çoktan birbirinden ayrılmıştır. Biri zenginleşerek başka bir çevrede 

yoz bir hayat sürmeye başlayan Cemil; diğeri doğrularından taviz vermeden yaşamını 

sürdüren Azem…  

 

Arkadaş’ın Güney filmografisindeki önemi şuradan gelir. Bir kere katıksız bir 

devrimci film örneğidir. Güney’in diğer birçok filminde vermeye çalıştığı düşünsel 

mesajlar, burada doğrudan verilir. Tam bir burjuvazi ile hesaplaşma filmidir Arkadaş.  

 

                                                 
125 Atilla Dorsay, Yılmaz Güney Kitabı, Güney Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2000, s.118. 
126 Dorsay, Yılmaz Güney Kitabı, s.115. 
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“Yılmaz Güney burada kentlileşmenin, getirdiği yaşam biçiminin karşısına 

köylülüğü, köylü kalmayı, köy değerlerini sürdürmeyi koymuyor. Yani getirilen 

çözüm bu değil. Güney sadece insanın kendi özünden, öz değerlerinden, kendi 

sınıfından kopmamasının savunmasını yapıyor. Film ele aldığı temaların 

zenginliği kadar anlatım özellikleriyle de Türk sinemasında aşama oluşturacak 

önemli bir yapıttır.”127  

 

Sinemasal olarak düşündüğümüz zaman bu filmin önemi şudur: sinemamızdaki 

tipik melodram yapısı Güney tarafından burada kırılmıştır. Ticari Batı sinemasının 

alışılmış öykü/entrika/gerilim kalıpları da bu filmle parçalanmıştır.128  

 

Güney’in sonraki yıllarda Zeki Ökten’le yaptığı işbirliğinden iki çok önemli film 

ortaya çıkar: Sürü ve Düşman… Sürü’de, Yaşar Kemal romanları gibi destansı bir dil 

yakalanmıştır. Aşiret düzeninin kan kaybedişi, Ankara’ya götürülmek için trene 

bindirilen koyunların yol boyunca telef olmasıyla simgelenir. Aşiretin beyi Hamo 

Ağa’nın (Tuncel Kurtiz) çöküşü simgesel olarak önemli mesajlar verir. “Sürü’de bizim 

sinemamızın ortalama düzeyini fersah fersah aşan bir tema ve bildiri zenginliği, bir 

Glauber Rocha filmini anımsatan zengin bir folklor malzemesi kullanımı, halk 

kültürünün film boyunca derinden derine duyumsanan sürekli varlığı açıktır.”129 Bir 

yönüyle epik bir başyapıttır aynı zamanda sürü. Düşman’da ise yoksulluğun yıkımı 

çarpıcı gözlemlerle anlatır.  

 

Yılmaz Güney yine hapishanede yarattığı bir diğer önemli film ise Yol’dur. 

Yalnız senaryoyu yazmakla kalmaz, çekim açılarını bile belirler. Kafasındakini filme 

                                                 
127 Dorsay, Sinemayı Sanat Yapanlar, s.106. 
128 Dorsay, Yılmaz Güney Kitabı, s.111. 
129 Dorsay, Sinemayı Sanat Yapanlar, s.197. 
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alma işi Erden Kıral’la başlar. Filmi tamamlayan ise Şerif Gören olur. Yol, izinli olarak 

dışarı çıkan beş mahkûmun öyküleri etrafında gelişir. Varılan noktada karşımıza 

içerdekinden beter bir dış dünya sunulur. Hikâye yine yalın ve sert bir üslupla anlatılır. 

Film, 1982 yılında Cannes’da büyük ödül alarak hem Güney’in hem de Türk 

sinemasının başarısını uluslararası platformda tesciller. Ne var ki filmin Türkiye’de 

gösterilmesi için 12 Şubat 1999 tarihine gelinmesi gerekiyordu.130 Eleştirmen Atilla 

Dorsay Yol’u, “100 Yılın 100 Filmi” listesine almıştır. Dorsay, bunun nedenini şöyle 

açıklar:  

 

“Yol’un bu toplama girmesi, hiçbir biçimde bir Türk filmi de olsun kaygısıyla 

gerçekleşmedi. Birçok yabancı kaynağın da belirttiği gibi, Yol filmi Yılmaz 

Güney’le Şerif Gören arasında eşit olarak bölüştürülmesi gereken bir başarının 

sahibi olmakla kalmıyor. 1980’lerde, adına Üçüncü Dünya Sineması denen 

sinemalardan gelip de, Batı’da büyük ilgi gören ve geniş bir dağıtım zincirine 

girebilen ilk film olarak da kendisini kabul ettiriyor. Bu film, bir anlamda 

Üçüncü Dünya sinemalarının kaderini değiştiren bir işlev görüyor. Onu bu 

toplama almamak kabil mi?”131      

  

c) ‘Umut’ Olayı  

 

 “Umut” filminin Türk sineması için bir dönüm noktası olduğunu daha önce de 

söylemiştik. 1970 tarihli film gerçekten çok önemlidir çünkü, “O güne kadar 

yapılanların içinde, gerek anlatım gerekse içerik yönünden, gerçeğe en çok yaklaşanı ve 

kendinden sonra gelenlerin de çıkış noktası olmuştur.”132 Önce kısaca konuya 

                                                 
130 “‘Yol’ yola çıktı”, Radikal, 12.02.1999 
131 Atilla Dorsay, 100 Yılın 100 Filmi, Remzi Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul, 1999, s.14. 
132 Güçhan, a.g.e., s.87. 
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değinelim… Umut büyük ölçüde bir özyaşam öyküsüdür. Hem Yılmaz Güney hem de 

Güney’in babasından öyküler vardır senaryoda. Cabbar ailesini geçindirmek için 

Adana’da faytonculuk yapan biridir. Arabası eski, atı zayıf olduğu için doğru dürüst 

para kazanamamaktadır. Eldeki yegâne sermaye bir Mercedes’in çarpması ile yitip 

gider. Yeni bir fayton için gereken parayı bir türlü bulamaz. Böyle sefil birine kimse 

yardım etmek istemez. Umudu kalmayan Cabbar için son seçenek define avcılığıdır. 

Cabbar’ın hayalleri, finalde gözleri bağlı halde çılgınca dönmesi ve delilik noktasına 

ulaşması ile sona erer.  

 

Film bir kere, “Toplumun yoksul kesimlerine bir belgesel gerçekliğiyle 

yaklaşması ve başarılı sinema dili ile Türk sinemasının bir dönüm noktası 

niteliğindedir.”133 Sinema tarihi Umut’u, “Toplumsal gerçeklikleri başarıyla sergileyen 

soğukkanlı bir deneme”134 olarak yazar. Atilla Dorsay’a göre, “Güney, Seyyit Han veya 

Bir Çirkin Adam’daki destansı anlatımını, bu filminde, gerçekliğin yararına terk 

etmiştir.”135 Yine Dorsay, bir başka kitabında Umut’un önemini anlatmaya çalışırken, 

“Güney’in Umut’u yeni Yeni-Gerçekçilik’in geç kalmış bir uzantısı değil, Türk 

sinemasındaki gerçekçiliğin yepyeni ve çok önemli bir çıkışıydı”136 cümlesini kurar. 

Umut’taki derinliği anlatmak için başka başka tanımlamalar da yapılmıştır. “Gönül 

rahatlığı ile tasarlanacak bir başka tanımlama, ‘masalsı gerçekçilik’ ya da ‘mitsel 

gerçekçilik’ formülü olabilir. Hatta bariz bir biçimde filmin ilk yarısı gerçekçi, ikinci 

yarısı ise masalsı nitelemelerini hak eder.”137 

 

                                                 
133 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.167. 
134 Kurtuluş Kayalı, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması, Ayyıldız Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 
1994, s.170. 
135 Dorsay, Sinemamızın Umut Yılları, s.52. 
136 Dorsay, Sinemayı Sanat Yapanlar, s.194. 
137 Tecimer, a.g.e., s.270. 
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Bu denli övgü toplayan film, sansür kurulu tarafından pek çok açıdan sakıncalı 

görülmüştür. Sansür kurulu filmdeki sakıncaları on madde halinde uzun uzun 

sıralamıştır. Bu maddeler tuhaf şekilde hep övgüyle karşılanan o ‘gerçekçilik’in 

etrafında kaleme alınmıştır. Mesela: “Filmde, Yılmaz Güney ve arabası, bakımsız ve 

geçinmesi şansa bağlı olup, kalabalık bir aileyi geçindirmesi düşünülmez iken, bu araba 

ve at fakirliğin bir sembolü olarak ele alınmış, çeşitli olaylarla da çalışmak imkânı 

bulunmadığı kanaati verilmiştir.”138 Sansür nedeniyle film ancak Danıştay kararı ile 

seyircinin karşısına çıkabilmiştir. Nijat Özön, Umut’a karşı hayli sert olan sansürü ağır 

bir dille eleştirmiştir.  

 

“Bu denetleme en açık saçık, en çirkin, en bayağı sahnelerin yer aldığı filmleri, 

Türkiye’yi ve insanlarını çeşitli yönlerden küçük düşüren filmleri, Türk 

izleyicisini afyonlamak ereğini güden filmleri serbest bırakmakta; ama 

Türkiye’nin ve insanlarının sorunlarına eğilmeye, bu sorunlara dikkati çekmeye, 

bunları çözmeye yönelen en ufak çabaları engellemeyi kendine iş 

edinmektedir.”139  

 

Umut üzerine kalem oynatanlar, filmin Türk sinemasına şiirsel gerçekçiliği 

getirdiğini çokça yazar. Giovanni Scognamillo tüm bu nitelemeleri göz önünde tutarak 

kendi düşüncesini şu şekilde ifade eder:  

 

“Güney’in bu ilk olay filmi için gerçekçi, yeni-gerçekçi, yeni-gerçekçiliğin 

uzantısı, şiirsel-gerçekçi tanımları kullanıldı. Bizce hiçbir tanımlama, özellikle 

Batı sineması kaynaklı hiçbir formül, hatta hiçbir form Umut’u tek başına 

                                                 
138 Agâh Özgüç, Sansür Dosyası, Koza Yayınları, 1. Baskı, y.y, 1976, s.32. 
139 Özön, Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları, s.327. 
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açıklamaya yetmemektedir. Çünkü Umut içeriği, biçimi ve yorumuyla Güney’in 

ilk gerçek ‘arayış’ filmidir.”140  

 

Batılı kalıplara sokulsa da sokulmasa da karşımızda ‘gerçek’ bir film vardır; 

gerçeğin bir başyapıtıdır Umut… Nijat Özön için Umut, “Sinemamızın o güne dek 

gerçekçilik yolunda ulaşabildiği son noktayı belirleyen bir yapıttı.”141 Bir başka yoruma 

göre, “Güney, Umut’la kaybedenlerin öykülerini anlatmaya başladığında, artık politik 

bilincinin, estetik anlayışının köşe taşları yerine oturmuştur.”142 Bu kadar övgü 

toplayan filmin ideolojik duruşu sağ’daki kimi isimler tarafından ağır eleştiriler almıştır. 

Örneğin, Mesut Uçakan için Umut, “Anarşinin sinemadaki kıvılcımı”143 olmaktan 

ibarettir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Scognamillo, a.g.e., s.369. 
141 Özön, Sinema Uygulayımı, Sanatı, Tarihi, s.386. 
142 Rıza Kıraç, Film İcabı, De Ki Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2008, s.37. 
143 Uçakan, a.g.e., s.95. 
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2. BÖLÜM 

SİNEMANIN YÜZLEŞTİĞİ YAKIN TARİH 

 

2.1. Çok Partili Hayata Geçiş 

 

 Sinema tarihimizi anlatırken dikkat çektiğimiz bir nokta vardı; sinemamızın 

gelişim evrelerinin tarihsel olarak siyasi tarihimizdeki gelişmelerle paralellik 

gösterdiğinden bahsetmiştik. Bu yüzden sinema tarihimizden konuşuyorsak, hele hele 

politik filmler üzerinde duruyorsak yakın tarihimize göz atmamız da kaçınılmaz hale 

geliyor. Bu bağlamda çok partili hayattan söze başlamanın daha doğru olduğunu 

düşündük. Çünkü yine sinema tarihimiz hatırlandığında değişimin evrelerinin başladığı 

nokta çok partili siyasetin başladığı günlere denk düşüyor. Oradan da ara rejim 

dönemlerini irdeleyip 90’lara ve sonrasında günümüze geleceğiz. 

 

 İkinci Dünya Savaşı yaşadığımız kürenin formunu siyaseten değiştirdi.    

Savaştan sonra Japonya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde faşizm kaybetti. Dünya için 

iki kutuplu bir sistem ve soğuk savaş başlıyordu. Dünya değişirken Türkiye de yeni bir 

siyasal düzeni konuşmaya başlıyordu: Çok partili demokrasi…  

 

 Çok partili sistem bir yerde savaşın getirdiği iktisadi ve manevi bunalımın çıkış 

yoluydu. Bu yüzden Celal Bayar önderliğindeki beş kişilik bir grup 7 Ocak 1946 günü 

yeni partilerinin tabelasını çaktı: Demokrat Parti… 1950 seçimleri (14 Mayıs) yakın 

tarihin ilk büyük dönüm noktası oldu. Adnan Menderes’in Demokrat Partisi CHP’yi 

ezici bir çoğunlukla geride bırakarak (% 53) iktidarı devralıyordu.144 Doğan 

Avcıoğlu’na göre Demokrat Parti’nin zaferi salt bir propagandanın değil, yıllar yılı üst 

                                                 
144 Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, 15. Baskı, İstanbul, 1998, s.148. 
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üste eklenerek biriken sorunların patlamasının sonucudur. “Kabul etmek gerekir ki, 

genç cumhuriyet, çağdaş uygarlık yolunda büyük hamleler yapmakla birlikte, kitleye 

pek bir şey verememiştir. Dünya buhranı, II. Dünya Savaşı gibi olağanüstü durumların 

ve kalkınma zorunluluklarının yarattığı sıkıntılar, kitleyi ezmiştir.”145 

 

Yeni iktidar, Amerika Birleşik Devletleri çizgisinde ve güdümünde şekillenecek 

liberal bir sistemin savunucusu olur. Bu, iki kutuplu dünyanın batı kısmına, yani 

Amerika’ya yönelme anlamına geliyordu dolayısıyla. “Küçük Amerika olmak, 

Menderes retoriğinin en görkemli kavramlarından biriydi hiç kuşkusuz; ama bu, 

yalnızca imgeleminin ürünü değildi Başbakanın; doğrudan doğruya daha CHP iktidarı 

döneminde bizzat ABD tarafından empoze edilmişti.”146 Sovyetler’in karşıya alındığı ve 

“bu kış komünizm gelecek” masallarının anlatılmaya başlandığı o günlerde NATO’ya 

üye olundu (1952).   

 

 Demokrat Parti yıllarının belki de en önemli olayı kırsaldan kente başlayan 

göçtür. II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlatılan Marshall yardımları asıl etkisini o 

yıllarda göstermiştir. Burada bir parantez açarak yardımların, Amerika’nın komünizmle 

savaş mücadelesinin, yani soğuk savaşın ilk sıkılan mermisi olan Truman Doktrini’nin 

hemen sonrasına denk gelmesine dikkat çekmeliyiz.147 Savaş sonrası tarımı 

kalkındırmak amacıyla başlatıldığı söylenen yardımlar kırsal alandaki yaşam koşullarını 

hızla yok etmeye başlamıştır. 1948’de 13,9 milyon hektar olan ekili alan 1959’da 22,9 

milyon hektara çıkarılmıştır. Ama traktör ve biçerdöver sayısı Marshall yardımları 

sayesinde çok daha büyük bir hızla artmıştır. 1948’de 1750 olan traktör sayısı 1962’nin 

rakamlarına göre 43.747’ye ulaşmıştır. 944 olan biçerdöver sayısı aynı dönemde 

                                                 
145 Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, I. Cilt, Cem Yayınevi, Genişletilmiş Basım, İstanbul, 1973, 
s.507. 
146 Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, Everest Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2002, s.87.   
147 Bkz, Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 1998, ss.231-234. 
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6072’ye ulaşmıştır.148 Böylece tarım makineleştiği için kırsaldaki insanlar çalışacak 

toprak bulamamıştır. Feodal ağalar güçlendikçe sıradan köylü geride kaldı. Önlerindeki 

seçenek aç kalmak ya da ekmeklerinin peşinden gitmekti. Bu da büyük kentlere göç 

demekti. Büyük kentlere göçün sonucu ise gecekondular ve çarpık kentleşme demekti… 

Marshall yardımlarıyla gelişen bir başka şey ise karayolları oldu. Amerikan otomobil ve 

petrol endüstrisinin “desteği” sayesinde karayolu miktarı neredeyse beş katına 

çıkarıldı.149 Kırsaldan kente göç edenler sırtında yorganı ve tahta bavullarıyla o yolları 

kullandı. “Küçük Amerika” olmanın hayallerini kuran bir ülkenin insanları, büyük hayal 

kırıklıkları yaşayarak dağılacak ve öyküleri “Gurbet Kuşları” (Halit Refiğ) gibi filmlere 

konu olacaktır. 

 

2.2. 27 Mayıs ve Gençlik Hareketleri 

 

 Demokrat Parti 1957 seçimlerinden de galip çıktı. Çıktı ama oy oranı yüzde 

50’nin altına düştü. Bu durum pek çok kişi tarafından bir yenilgi olarak addedildi. 

İktidar seçimlerden sonra iyice hırçınlaşmıştı. Siyasi baskılarla muhalefet susturulmak 

isteniyordu. CHP lideri İsmet İnönü’nün gittiği her yerde açık açık provokatif eylemler 

tertipleniyordu. İnönü, Batı Cephesi Komutanı olarak Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği 

Uşak’ta bile taşlı saldırıya uğramıştı.  

 

“Demokrat Parti’nin talihsizliği daha emekleme dönemindeki bu demokrasinin 

kurallarını bir türlü işletememesi veya işletmek istememesiydi. Alkış aldıkça, 

kendine güveni artmış, bir defa özgürlüğü tatmış çevreleri -bunlar ne kadar 

                                                 
148 Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, Çev. Ahmet Fethi, Hil Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 
1992, ss.136-143.    
149 Kongar, a.g.e., ss.357-361. 
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kısıtlı olursa olsun- sertlikle, baskıyla yola getirebileceğini sanmıştı. Sonunda 

artık işin ucu kaçmış, tren raydan çıkmış, dengeler bir defa bozulmuştu.”150 

 

Bardağı taşıran damla 28 Nisan 1960’ta kurulan Tahkikat Komisyonu’ydu. 

Hukuk üstü yetkilerle donatılan komisyon her türlü siyasal eylemi yasaklama kudretine 

sahipti. “Bu aslında Demokrat Parti tarafından demokratik düzene karşı uygulanmış bir 

‘hükümet darbesi’ydi.”151 O hükümet darbesi aktif bir gençlik olgusunu da ortaya 

çıkardı. “Gençlik eylemleri, siyasal iktidarla çatışma içine girmiş, 27 Mayıs 1960’ın 

oluşmasında önemli rol oynamıştır.”152 28 Nisan’a tepki için Beyazıt’a çıkan İstanbul 

Üniversitesi öğrencilerinden Turan Emeksiz, kurşun yiyen ilk gençti. O günlerde 

sokakta oluşan askeri müdahale beklentisi 27 Mayıs’ta gerçekleşti. Bazılarına göre 27 

Mayıs için ‘darbe’ değil, ‘devrim’ tabirini kullanmak daha doğruydu. Örneğin Toktamış 

Ateş, “27 Mayıs bir devrimdir ve Türk demokrasisine en az otuz yıllık bir ivme 

kazandıran 1961 Anayasası ile; ne 12 Mart 1971 darbesine, ne de 12 Eylül 1980 karşı 

devrimine benzetilebilir”153 diyordu. Bazıları ise, “Devlet el değiştirmişti. Kimse 

yakıştırmak istemiyordu ama bir bakıma devlet yıkılmıştı. Milli irade ile seçilmiş 

cumhurbaşkanı, milli iradenin göreve çağırdığı başbakan tutukluydu”154 yorumunu 

yapıyordu. 

 

Darbeyi yapan askerler, örneğin Binbaşı Avni Elevli, halk istediği için bu yola 

başvurduklarını söylemiş, övüncünü, “Analar gözyaşınız boşa gitmedi, ne kan ne ter ne 

mürekkep ne gözyaşı… Hayır, bunların hiçbiri boşa gitmedi ve işte bu kansız devrim 

                                                 
150 Mehmet Ali Birand, Can Dündar ve Bülent Çaplı, Demirkırat, Milliyet Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 
1991, s.159. 
151 Kongar, a.g.e., s.154. 
152 Fulya Gürses ve Hasan Basri Gürses, Dünyada ve Türkiye’de Gençlik, Toplumsal Dönüşüm 
Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1997, s.409. 
153 Toktamış Ateş, Arayış, Çınar Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, t.y, s.55. 
154 Kurtul Altuğ, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a, Koza Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1976, s.35.  
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yaratıldı”155 sözleri ile ifade etmişti. Sonuç olarak bir başbakan (Adnan Menderes) ve 

iki dava arkadaşı (Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu) idam edilmişti. Darbe ya da 

devrim, her ne ise ortada apaçık duran bu gerçeği değiştirmeyecekti. 

 

Darbe sonrasının en önemli gelişmesi 1961 Anayasası oldu. Her ne kadar giriş 

bölümünde orduya müdahale yetkisi tanısa da karşımızda daha özgürlükçü bir Anayasa 

vardı.  Yeni Anayasa ile halka öncekinden çok daha geniş siyasal ve sosyal haklar 

tanınmıştı. Bir kere emek sınıfı düşünülmüştü. “Sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev 

hakları konusunda son derece çağdaş bir yaklaşım getirildi.”156 Ülkemiz için yeni bir 

kavram olan ‘sosyal devlet’ ilkesiyle sendika, grev, toplu sözleşme gibi temel haklar 

güvence altına alındı. Bu güvence özellikle solda siyasi tırmanış yarattı.  

 

“Belirgin özellik, 1961 Anayasası’nın getirdiği demokratik ortamda, aydınların 

sola açılması, sosyalizmin önce aydınlarca benimsenmesi ve giderek emekçilere 

değin uzanmasıdır. 1960 sonrası dönemde, sosyal uyanış, büyük bir hızla 

yaygınlık göstermiş, nicel olarak güçlenmekle kalmayıp, nitelik bakımından da 

bir içerik kazanmıştır. Bu uyanış içinde    -işçi sınıfı başta olmak üzere- çeşitli 

emekçi kesimler, ekonomik ve demokratik istemler, hatta siyasal amaçlar 

doğrultusunda hareketlenerek, uluslararası ve yerli tekelci burjuvazi ile diğer iç 

ortaklarına karşı mücadeleye girişmişlerdir.”157  

 

1965 seçimlerine Türkiye İşçi Partisi 14 sandalye kazanarak Meclis’e girmeyi 

başardı. Gelenekçi-liberaller başta olmak üzere sağda tepkiler ortaya çıkmakta 

gecikmedi.  

                                                 
155 Avni Elevli, Hürriyet İçin, Ankara, 1960, s.182. 
156 Yıldırım Koç, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinden Yapraklar, Ataol Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1992, 
s.174. 
157 Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Çağdaş Yayınları, 10. Baskı, İstanbul, 1997, s.402-403. 
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1965, Türkiye’de gençlik hareketleri için de önemli bir tarihtir. Üniversitelerdeki 

kıpırdanma o dönem başlamıştı. Bunun birkaç nedeni vardı: 

 

“Farklı dünya görüşleri için objektif temel olan toplumsal sınıflar, 1965 

yıllarında artık iyice belirginleşmeye ve netleşmeye başlamıştır. Daha sonraki 

yıllarda bu oluşum iyice belirginleşecek ve ‘sosyalist’ dünya görüşü ve ‘işçi 

sınıfı’ toplumsal ve politik yaşamımızı derinden etkileyecektir. Bu oluşum 

üniversite öğrencilerinin siyasal görüşlerini ve eylemlerini etkilemekte 

gecikmeyecek, 1965 yıllarından sonra öğrencilerin siyasal eylemleri ‘sol’ 

doğrultuda gelişecektir.”158  

 

O günlerin en önemli öğrenci lideri, sembol ismi Deniz Gezmiş, neden sokağa 

çıktıklarını şu şekilde açıklamaya çalışıyordu:  

 

“Çağımız devrimcilerin Amerikan emperyalizmini adım adım kovaladığı çağdır. 

Çağımız, gençliğin Çekoslovakya’da ve diğer revizyonist ülkelerde karşı 

devrimci olduğu çağdır. Çağımız biz yaştakilerin Vietnam’da, Dominik’te, 

Meksika’da Amerikan emperyalizmine karşı dövüşerek öldüğü bir çağdır. 

Azgelişmiş dünya halkları emperyalizme karşı bir savaş verirken gençlik bunun 

dışında kalamaz.”159 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan 68 rüzgârı solu iyice hareketlendirmişti.  

 

“Başlangıçta yetersiz eğitim sistemine tepki olarak gelişen ve özellikle ana 

muhalefet partisi (CHP) tarafından hoşgörü ile karşılanan öğrenci hareketleri, 
                                                 
158 Gürses ve Gürses, a.g.e., s.410. 
159 Deniz Gezmiş’ten aktaran Turan Feyizoğlu, Deniz, Belge Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1991, s.148. 
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iç ve dış siyasal gelişmelerin etkisiyle 1968’den itibaren üniversite ve eğitim 

alanı dışında Türkiye’nin bağımsızlığı ve kalkınma modeli gibi mücadele 

alanlarına kayacaktır.”160   

 

Karşı cephede ise aynı sıralarda milliyetçi-muhafazakâr bir kamplaşma 

başlamıştı. Peş peşe komünizmle mücadele dernekleri kuruluyordu. Tüm dünyada 

emperyalizme karşı verilmeye başlanan ortak mücadele Türkiye’deki karşıt cepheler 

arasında şiddet olaylarını giderek tırmandırdı. Dahası Adalet Partisi hükümeti sağ 

tandansları destekleyerek ateşe benzin döküyordu. Sağcı militan gruplar özel kamplarda 

(komando kampları) eğitim alarak solla mücadele misyonunu kendilerine 

yüklüyorlardı.161  

 

Sokakta tırmanan şiddet, adam kaçırma olayları, ölümler, banka soygunları vs 

üst üste geldi. Türkiye adım adım 12 Mart’a yürüyordu. 

 

2.3. 12 Mart Darbesi 

 

 Öğrenci hareketlerinin tırmanması ve giderek şiddet eylemlerine dönüşmesi 

zaman dilimi olarak 60’ların ikinci yarısına denk düşer. Bunun içsel nedenlerinin 

başlıca sebeplerinden biri ekonomik ve siyasal tabloydu. Siyasal iktidarın (AP) tutumu, 

yalnız toplumda değil yargı ve ordu dahil çeşitli devlet katmanlarında tepkiyle 

karşılanıyordu. Gelir dağılımındaki eşitsizlik giderek büyüyor sınıflar arasında makasın 

ağzı açılıyordu. Değişim isteyen üniversite öğrencilerinin tutumu başlangıçta güzel 

demokratik söylemler şeklinde ortaya çıkmış ancak zamanla karşıt kamplar arasındaki 

                                                 
160 Hikmet Özdemir, Türkiye Tarihi, Cilt 4, Der. Sina Akşin, Cem Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 1997, 
s.226. 
161 Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Reis, Öteki Yayınevi, 8. Baskı, Ankara, 1998, s.30. 
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şiddet sarmalının nedeni haline dönüştü. Hükümet ise sokaktaki şiddet yerine, sokaktaki 

sol’la mücadeleyi kendisine görev edinmişti.162  

 

 O günlerde silahlı kuvvetler içinde bir grup, hazırlıklarını yaptıkları silahlı sol 

bir askeri müdahale konusunda başarısız olurken 12 Mart Muhtırası verildi. 12 

Martçıların ilk işi 1961 Anayasası ile verilen temel hak ve özgürlüklerine müdahale 

oldu. “1971-1973 ara rejimi insan hakları ihlalleri açısından yakın tarihin tanıdığı ilk 

yoğun dönem oldu.”163 Hedefte sol vardı. Ülkede sol görüşlü olarak ünlenen ne kadar 

gazeteci, yazar, sendikacı ve öğretim üyesi varsa gözaltına alındı. Bir cadı avı 

başlamıştı. “Binlerce demokrat ve sosyalist, uzun yargılamalar sonunda bazıları idam 

ve ömür boyu olmak üzere ağır hapis ve sürgün cezalarına çarptırıldı.”164 O cadı avının 

sembolü ise ağır işkenceleri ile ünlü Ziverbey Köşkü’ydü. Yolu Ziverbey’den geçenler 

arasında bulunan gazeteci İlhan Selçuk, “12 Mart’ta Ziverbey Köşkü’nde temelleri 

atılan sistemli ve bilinçli işkence, ‘teknik sorgulama’ adı altında benimsenmiş, 12 

Eylül’de büyük boyutlara ulaşmıştır”165 derken; Emre Kongar,  “Bilinçli olarak bütün 

sol görüşler, komünizmle özdeşleştirildi. Amaç Türkiye’de solun artık bütünüyle yok 

edilmesiydi. Neden ise, 12 Mart’ın sınıfsal desteğinin iç ve dış sermaye grupları 

temsilcilerinden gelmesiydi”166 tespitini yapar. 

 

Şiddeti sona erdirmek için yola çıktığını söyleyenler devlet şiddetini başlatmıştı.  

 

“Söz özgürlüğü, düşünce özgürlüğü denen şey artık sözde bile değildi. Özellikle 

1967-1968’lerden sonra giderek yaygınlaşan toplumsal, iktisadi ve siyasal 

                                                 
162 Bkz. Kongar, a.g.e., ss.153-157  
163 Bülent Tanör, Türkiye Tarihi, Cilt 5, Der. Sina Akşin, Cem Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 1997, s.91. 
164 Hikmet Özdemir, Türkiye Tarihi, Cilt 4, Der. Sina Akşin, Cem Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 1997, 
s.232. 
165 İlhan Selçuk, Ziverbey Köşkü, Çağdaş Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1987, s.123. 
166 Kongar, a.g.e., s.174. 
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hukuksuzluk, 12 Mart’la birlikte, tek taraflı olarak bu kez sıkıyönetim 

uygulamalarıyla sürdürülmeye başlandı. Artık tutuklanmalar, işkenceler her 

günün haberleri arasındaydı.”167  

 

Darbecilerin mantalitesi dönemin ünlü sıkıyönetim komutanı General Ali 

Elverdi tarafından şöyle anlatılır: “Komünizmle yalnız şiddet kullanarak mücadele 

edilemez. Ama gerektiğinde şiddetin en ağırını kullanmalıyız. Üstüne üstüne gidelim. 

Göreceksiniz gerilecekler, korkacak ve dağılacaklar.”168 Bu tutumun en bariz örneği ise 

6 Mayıs 1972 günü Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamları oldu. İdam 

kararı veren mahkemenin başkanı General Ali Elverdi’ydi… Tersi düşünenler için, “Bu 

öyle bir yenilgi oldu ki, yenenler yenilenlerin gurur ve mutluluğunun yanına bile 

yaklaşamadılar. Bu öyle bir yenilgi oldu ki; yenilenler bayraklaşır ve büyürken yenenler 

unutuldu ve silinip gittiler.”169 

 

Ara rejim dönemi sona erdiğinde sağ ve sol gençlik arasındaki çatışmalar tekrar 

başladı. Çatışmalar, önce kampus ve yurtlarda hakimiyet sağlama mücadelesi ile 

başladı. Giderek ilköğretim okulları bile belli bir tarafın kalesi haline dönüştürüldü. 

Kahvehaneler, mahalleler derken ülke ikiye bölündü. 1975 yılında Süleyman Demirel’in 

başbakanlığında kurulan I. Milliyetçi Cephe (AP, MSP, CGP, MHP) yine 12 Mart 

öncesi gibi çalışıyor, yine ateşe benzinle gidiyordu. Feroz Ahmad, o dönem için “faşizm 

tehlikesinde geçen günler” benzetmesini yapar. Buna gerekçe olarak da Demirel’in 

karşıt ya da tarafsız gördüğü memurları işten atması, Anadolu Ajansı ve TRT’yi baskı 

altında tutması, CHP’nin siyaset yapma hakkını elinden almaya çalışması ya da Kürt ve 

                                                 
167 Nihat Behram, Darağacında Üç Fidan, May Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1976, s.17. 
168 Ali Elverdi, Bu Vatana Kastedenler, Yeni Asya Yayınları, 16. Baskı, İstanbul, 1977, s.63. 
169 Toktamış Ateş, Aslan Sosyal Demokratlar, Çınar Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 1997, s.81. 
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Aleviler üstünde baskı kurmaya çalışmasını gösterir.170 Başbakan Yardımcısı MHP 

lideri Alparslan Türkeş, partili gençler arasından seçilip yetiştirilen komandoların, 

güvenlik güçlerinin yardımcısı olduğunu söyleyecek kadar açık sözlüydü.  

 

1977’de çatışmalar da provokasyonlar da ivme kazanmıştı. 16 Mart Katliamı, 

Bahçelievler Katliamı, Kanlı 1 Mayıs, Çorum ve Maraş olayları birbirini izledi. Dahası 

üst üste gelen suikastlarla sinirler iyice altüst ediliyordu. Savcı Doğan Öz, gazeteci Abdi 

İpekçi, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, eski 

başbakanlardan Nihat Erim, MHP’li Gün Sazak, sendikacı Kemal Türkler gibi pek çok 

isim ardı ardına öldürüldü. TSK için yine “kardeş kavgasına son verme”nin zamanı 

gelmişti.  

 

Garabete bakın ki müdahaleye zemin hazırlayan o şiddet olaylarında kullanılan 

silahlarla hem soldakiler hem de sağdakiler vurulmuştu.171 Bu ‘garabet’in 

anlaşılabilmesi için elbette aradan çok seneler geçmesi gerekecekti.  

 

2.4. 12 Eylül’den Günümüze  

 

 Siyaset ülkedeki krizi alt etmeyi başaramaz. 1977 seçimleri sandıktan istikrarlı 

bir hükümet çıkmasına olanak vermediği gibi iki büyük parti (CHP ve AP) arasındaki 

köprüler de atılır. Demirel, 1979’da azınlık hükümeti kurarak tekrar başbakan olur. 

Ankara’da bunlar yaşanırken sokaklarda her gün 25-30 kişi ölür hale gelmişti. Asker 

iktidara yeniden el koymanın ilk sinyalini 27 Aralık 1979’da verir. Cumhurbaşkanı 

Fahri Korutürk’e bir uyarı mektubu gönderilir ve siyasi partilerin sokaktaki terörü sona 

erdirmek için bir araya gelmesi istenir. Ancak hiçbir siyasi parti kendisini mektubun 
                                                 
170 Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, ss.338-342.    
171 Uğur Mumcu, Silah Kaçakçılığı ve Terör, Tekin Yayınevi, 22. Baskı, İstanbul, 1995, s.157. 
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muhatabı olarak görmez. Zaten TSK’da da böyle bir beklenti yoktur. Önemli olan 

uyarının yapılmasıdır.172  

 

 Derken 12 Eylül 1980 sabahı saat 04:00’da ordu yönetime el koydu. 

Genelkurmay Başkanı Kenan Evren radyo ve televizyonlardan okuduğu 1 numaralı 

bildiride harekâtın sebebini, “Ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği 

sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek ve demokratik düzenin 

işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak”173 diye açıklıyordu. 

 

 Yeni bir ara rejim dönemi başlamıştı; bir farkla… Siyasal partiler kapatılmıştı… 

“120 yıldan bu yana her koşulda kesintisiz sürmüş olan ‘partili yaşam’ sona eriyordu. 

Bu 120 yıllık sürecin ardından, Türkiye ilk kez, partisiz bir döneme adım atıyordu.”174  

 

“12 Eylül darbesi ülkücülerin beklentilerine uymadı. Aşırı solun da… Sol, 12 

Eylül Harekâtı’ndan sonra tasfiyeye uğradığını iddia etti. Aşırı sağ da… 12 

Eylül Harekâtı’na önderlik edenler ise, 27 Mayıs darbesindeki hataya 

düşmeyeceklerini, bütün siyasi partiler ve görüşlere aynı tutum ve mesafede 

olacakları kararını aldıklarını belirtmişti.”175  

 

Eski bir MİT mensubuna ait bu sözlerinin uygulaması sağcı-solcu demeden 

herkese “eşit” davranılması ile hayata geçti. Solcular ve sağcılar Mamak’ta, Metris’te 

aynı koğuşlarda tutulmuş, ‘karıştır barıştır’ politikası uygulamaya konmuştu.   

 

                                                 
172 Bkz. Kongar, a.g.e., ss.187-196. 
173 Tanör, a.g.e., s.113. 
174 Yalçın Doğan, Dar Sokakta Siyaset, Tekin Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 1985, s.137. 
175 Bülent Ruscuklu, Demokrat Parti’den 12 Eylül’e, Alfa Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2008, s.3. 
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Cadı avı tekrar başlamıştı. Hapishaneler bu kez yalnızca solcular değil, sağcılar 

tarafından da tıka basa dolduruldu. İşkenceler, idamlar, şüpheli ölümler birbirini izledi. 

12 Eylül’den geriye kalan şu olacaktı:  

 

“650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 1 

milyon 683 bin kişi fişlendi. 7 bin kişi hakkında idam cezası istendi, 517 kişiye 

bu ceza verildi ve 49’u infaz edildi. 300 kişi kuşkulu şekilde öldü. 171 kişi 

işkencede can verdi. 14 tutuklu cezaevi koşullarını protesto için giriştiği açlık 

grevinde hayatını kaybetti. 30 bin kişi ‘sakıncalı’ diye işten atıldı. 3854 

öğretmen, 120 üniversite öğretim üyesi ve 47 yargıç işinden oldu. 30 bin kişi 

siyasal sığınmacı olarak yurtdışına gitti. Gazetecilere toplam 3.315 yıl hapis 

cezası verildi. 39 ton gazete, dergi ve kitap sakıncalı oldukları gerekçesi ile imha 

edildi.”176  

 

Sözü rakamlara getirmişken darbenin ekonomisine de değinelim…  

 

“24 Ocak Kararları çok daha etkin biçimde uygulandı. Kalkınma hızı 15 yıllık 

ortalamaya göre yüzde 7’den, yüzde 2’ye düştü. İşsiz sayısı 1,5 milyon arttı. 

Adam başına düşen milli gelir 1300 dolardan, 1000 dolara indi. Eylül 1984’te 

dolar 400 Türk lirası düzeyine ulaştı.”177    

 

 12 Eylül yakın tarihin en büyük travması oldu. Pek çok filme konu olan o 

günlerde neler yaşandığına dair hikâyeler oldukça ürkütücüdür. Onlardan biri, 

Mamak’taki sıradan bir işkence gününü, şöyle betimlemişti:  

 
                                                 
176 Tanör, a.g.e., s.91-92. 
177 Mehmet Ali Birand, 12 Eylül Saat: 04.00, Karacan Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1984, s.320. 
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“Bu kez, ayaklarının altına kızılcık değneğiyle vurulurken, aynı anda elektrik 

şoku veriliyordu. Bacakların kızıl kora kesti, kolların duyumunu yitirdi. Boğazın 

ise, kuruluktan ötürü, hırıltıyla karışık böğürtü ve arada çığlık üretiyordu. Akım 

veriliyor, tabanlarına vuruldukça vuruluyordu. Karanlık zift gibi yoğunlaşıyor, 

çıkan şimşeklerin harında pelteleşiyor, kaynar katran gibi sarıyordu her yanını. 

Cehennemi betimleyen yalvaçlar ve din uluları da böylesi işkenceler görmüş 

olmalıydılar.”178 

 

Yakın tarihin asıl gerçeği bunlardı. Bu gerçekler yüzünden 12 Eylül sinemasında 

işkence filmleri özel bir sınıf oluşturdu kendi arasında. 

 

İşin zulüm kısmı bir yana toplum adeta yeniden yapılandırılarak yeni bir 

zihniyetin temelleri atıldı. O temellerin dayanağı 1982 Anayasası’ydı. Yeni 

Anayasa’nın yaptığı kısaca şuydu:  

 

“12 Eylül Harekâtı’nı yapanlar, ülkeyi 12 Eylül öncesine getiren koşulların 

1961 Anayasası’nın ruhundan ve uygulamalarından kaynaklandığı 

görüşündeydiler. Bu nedenle de yeni Anayasa ve öteki yasalar, 1961 

Anayasası’nın kurduğu mekanizmaları yeniden düzenlemeye yönelikti.”179  

 

Sosyal devlet ilkesi ve siyasal özgürlüklerden geriye artık bir şey kalmıyordu. 

Amaç, “toplumu aşırı ‘politize’ olmaktan çıkarmaktı”180 ve bu başarıldı. Anayasa’da 

özgürlük olarak algılanabilecek ne varsa 13. maddedeki “devletin ülkesi ve milletiyle 

                                                 
178 Sinan Oza, En Uzun Eylül, Amaç Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1989, s.108. 
179 Kongar, a.g.e., s.198. 
180 Kongar, a.g.e., s.199. 
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bölünmez bütünlüğü” ilkesi çerçevesinde kısıtlandı. Bunun için en fazla kullanılan araç 

ise ünlü Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesi olmuştur.181  

 

 Yeni siyasi fotoğrafın anlamı düpedüz bir baskı rejimiydi. Ülkede sivil toplum 

adına ne kadar dernek, oda, sendika varsa ya ortadan kaldırıldı ya otoritenin denetimi 

altına girdi. Üniversitelerdeki bilimsel düşünce yok edildi. Kişisel hak ve özgürlükler 

sıfırlandı.  

 

6 Kasım 1983 seçimleri yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Anavatan Partisi’ni 

kurarak seçimlere katılan Turgut Özal başbakandı artık. Dört eğilimi bünyesinde 

toplayan partisi ve nev-i şahsına münhasır siyasi üslubu ile 80 sonrasına damga vuran 

isim olacaktı Özal. Şu da var ki Özal, tartışmalı bir zaferin mimarıydı. “Darbecilerin 

gerçek partisinin Anavatan olup olmadığı kuşku yaratmaktaydı.”182 Kongar’a göre Özal 

dönemi, 12 Eylül darbecilerin arzusu doğrultusunda, darbenin sivil uzantısı olarak 

gelişti. Emre Kongar’a göre, Özal, yönetimi devraldığı 12 Eylül’ün baskıcı hukuk 

düzenini sürdürmekle kalmadı, kendisi de bu sistemi ağırlaştıracak uygulamalara imza 

attı. Bir yandan da kendisini “rejimi sivilleştiren politikacı” olarak takdim etti.183 

Kongar, bu eleştirilerine örnek olarak ise Polis Vazife ve Salahiyet Yasası, Küçükleri 

Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ve Özal’ın doğrudan kendisine bağlı ve zaman 

zaman özel işleri için de kullandığı sivil istihbarat birimini gösterir. Bu tespit, dönemin 

siyasi tanıklarınca da tekrarlanmıştır. Onlardan biri, “Özal hiçbir demokratik açılıma 

‘evet’ demediği gibi, gördüğü her açığı, 12 Eylül’ün kapatmadığı her nefes borusunu 

kapatmaya çalışmıştır”184 der. 

 

                                                 
181 Atilla Nalbant, Üniter Devlet, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1997, ss.176-177. 
182 Süleyman Genç, Kuşatılan Devlet Türkiye, Boyut Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1998, s.145. 
183 Kongar, a.g.e., s.219. 
184 Genç, a.g.e., s.201. 
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Turgut Özal, tepkilere kulağını tıkayarak 1989’da Kenan Evren’den boşalan 

cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Dünya için dönüm noktası olan bir yıldı 1989. 

“Komünizmin devrimci ateşliğinin kayboluşu, gelişmiş dünyanın politikasının dışında 

kalışının aşikârlığı ve Üçüncü Dünya’nın sosyoekonomik çatışmalardan 

faydalanmadaki başarısızlığı büyük bir ideolojik krize sebep olmuştur.”185 John 

Lukacs’ın deyimiyle “modern çağın sonu” gelmişti ve Sovyetler’in çöküşü ile birlikte 

Amerikan yüzyılı da finish noktasına yaklaşıyordu.186 Berlin Duvarı yıkılmış, soğuk 

savaş sona ermiş, dünya Sovyetlerin dağılmasıyla tek kutuplu hale gelmişti. Francis 

Fukuyama, bunun için kaynağı Marx ve Hegel’e kadar giden bir tanımı kullanıyordu: 

tarihin sonu… “Fukuyama’nın tarihin sonunun geldiğine ilişkin iddiası, güç politikası 

tarihinin bittiğine ilişkin değerlendirilmesi gereken bir söylem olarak ortaya 

konulmuştur.”187 Birçok siyaset bilimcinin ortak görüşü, Sovyetlerden sonra, aktör 

devlet olma rolünü üstlenen Amerika’nın tek kutup hayalinin yine gerçekleşmeyeceği; 

Doğu Bloku’ndan arta kalan boşluğun Japonya ve Çin tarafından doldurulacağıdır.188    

 

Dünya, yeni düzenini tartışırken patlak veren Körfez Krizi, zaten epey süredir 

iktidarda yıpranan Özal’ı ve Mesut Yılmaz’ın başına geçtiği partisi ANAP’ı iyice zora 

soktu. Erken seçim kararı alındı. 1991 seçimlerinin kaybedeni ANAP olurken DYP ve 

SHP koalisyonlarını ilan ediyordu. Seçimlerin asıl dikkat çekici tarafı ise Refah 

Partisi’ydi. Parti, yüzde 16’lık oy sürprizi ile büyük bir sıçrama gerçekleştirmişti.189 

Siyasal İslam için tırmanış başlamıştı. İki yıl sonra Turgut Özal’ın ölümü, 24 Ocak 

Kararları ile başlayan bir dönemin sonunu getiriyordu. Özal dönemini özetleyen cümle, 

                                                 
185 Zbigniew Brzezinski, Büyük Çöküş, Çev. Gül Keskil ve Gülsev Pakkan, İş Bankası Yayınları, 5. 
Baskı, Ankara, 2000, s.252. 
186 John Lukacs, Yirminci Yüzyılın ve Modern Çağın Sonu, Çev. Mehmet Harmancı, Sabah Yayınları, 
2. Baskı, İstanbul, 1994, s.332.  
187 Deniz Ülke Arıboğan, Kabileden Küreselleşmeye, Sarmal Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 1998, s.220.  
188 Deniz Ülke Arıboğan, Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, Der Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 1997, 
ss.126-132.  
189 Tanör, a.g.e., ss.86-87. 
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“Benim memurum işini bilir” şeklindeki ünlü sözleri oldu. Değişen bir zihniyetin ve 

köşe dönmecilik şiarının yerleştiği bir dönem oldu Özallı yıllar. “İktisat politikalarında 

liberalleşme ilerledikçe, devlet eliyle rant ve avanta yaratma mekanizmalarının da neo-

liberal beklentilerin aksine, daralmaması; aksine çok çeşitli alanlarda ve biçimlerde 

tekrar ortaya çıkmasıdır.”190 Üstüne bir de depolitizasyon süreci eklenince 60’larda 

başlayan ateşli siyasal ortam tarihe gömüldü; taraf olan, düşüncelerini ortaya koyan, 

hatta bu uğurda çatışan bütün o kalabalıklar köşelerine çekildi.  

 

1990’lardan günümüze bakıp kendimize “yaşanan en önemli olay neydi?” diye 

sorarsak cevabımız siyasal İslam olacaktır. Kongar, siyasal İslam’ın tırmanışını din 

öğesinin ön plana çıkmaya başladığı çok partili hayat dönemine kadar götürür. 

Menderes’in verdiği ödünlerle söz konusu çevreyi güçlendirmeye başladığını anlatır. 

Peşinden gelen Milliyetçi Cephe hükümetleri ile daha geniş tabana yayılma imkânı 

bulduğunu söylediği hareketin, 12 Eylül dönemi ile iyice palazlandığını yazar. Çünkü 

siyasal partiler kapatılmış ve bu boşluk cemaatler tarafından iyi kullanılmıştır.191 

Kongar, siyasal İslamın palazlanmasında asıl pay sahibinin ise Turgut Özal olduğunu 

söyler: 

 

“Özal 12 Eylül yönetiminin izniyle katıldığı ve son dakikada Evren’in açık karşı 

çıkmasına karşın kazandığı 1983  seçimleri sırasında, ‘siyasal İslam’ın hemen 

hemen tüm desteğini yanına aldı. Seçime katılmasına izin verilen partiler 

arasında ‘siyasal İslam’ın oylarının gidebileceği başka bir parti yoktu. 1984 

yılındaki yerel seçimlerde de aynı destek sürdü. Artık ‘siyasal İslam’ Özal’ın 

kimliğinde ve Anavatan Partisi içinde tam anlamıyla ‘devletle bütünleşmişti’. 

                                                 
190 Korkut Boratav, Türkiye Tarihi, Cilt 5, Der. Sina Akşin, Cem Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 1997, 
s.170. 
191 Kongar, a.g.e., ss.246-453. 
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Özal tüm yönetim dönemi boyunca, gerek başbakanken, gerekse cumhurbaşkanı 

olduktan sonra, bu ilişkiyi sürekli özenle korudu. Zaten Özal, o zamana kadar, 

toplumu siyasal İslama göre yönlendirmek için yapılan çalışmaları yetersiz 

görüyor ve çok yakınındaki bir politikacının deyimiyle ‘asıl devleti 

İslamlaştırmak gerekir’ diyordu.”192 

  

Siyasal İslam, tırmanışının işaret fişeğini hatırlanacağı gibi 1991 seçimlerinde 

vermişti. Devamla gelen her seçim yeni bir başarı oldu siyasal İslam için. Çok partili 

hayatın alışıldık merkez sol ya da merkez sağ iktidar anlayışının tükenme noktasıydı bu. 

1994 yerel seçimlerinde DYP belki yüzde 21.4 ile birinciydi ama Refah Partisi ise 

yüzde 19.1 ile ensesindeydi.193 Parti, bir önceki seçimlere göre oyunu üç puan 

arttırmakla kalmamış Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

koltuğuna oturtmuştu. 1995 erken genel seçimleri beklenen zafer anlamına geliyordu 

parti için. Oy oranı yüzde 21.4’tü ve Refah Partisi artık birinci partiydi. Türkiye’de ilk 

kez İslamcı bir isim, Necmettin Erbakan başbakanlık koltuğuna oturuyordu.194 Erbakan 

iktidarı, 28 Şubat 1997 günü Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan irtica ile mücadele 

kararlarına kadar sürdü. Kuran kursları ve imam-hatiplere getirilen kısıtlamalar, sekiz 

yıllık temel eğitim, ordudan atılan personelin belediyelerde istihdamının önlenmesi gibi 

kararlara imza atmak zorunda kalan Erbakan, başbakanlığa veda ediyordu.195 28 Şubat 

ise ‘postmodern darbe’ sıfatıyla tarihteki yerini alıyordu. 2002’de bu kez daha 

törpülenmiş, daha liberalleşmiş bir siyasal İslam’ın temsilcisi olan Adalet ve Kalkınma 

Partisi iktidara geliyordu. Partinin başındaki isim ise 1994’teki yerel seçim zaferinde 

Refah’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayip Erdoğan’dı… 

Erdoğan başbakanlığı devralırken partinin ikinci adamı ve kendisi gibi Erbakan’ın 

                                                 
192 Kongar, a.g.e., s.253-254. 
193 Kongar, a.g.e., s.265. 
194 Kongar, a.g.e., s.271-272. 
195 Kongar, a.g.e., s.282-289. 
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gözde öğrencileri arasında bulunan Abdullah Gül, cumhurbaşkanı olarak Köşk’e 

çıkıyordu.  

 

90’lardan sonra Türkiye’de değişimin şafağını getiren iki olay ise medyadaki 

dönüşüm ve Avrupa Birliği oldu. Medyadaki dönüşüm son derece önemliydi; çünkü 

1990’da özel televizyon dönemi başlayarak TRT’nin tekel günleri sona erdi. Türkiye’de 

artık resmi ağızlarınkinden başka sesler de yükseliyordu. Devletin yayıncılıktaki 

keyfiyeti ve otosansürü bitince başka düşünceler için de ifade zemini doğdu. Susurluk 

gibi çok önemli olaylar hasıraltı edilmekten kurtuldu. Dahası medya, kamuoyu 

oluşturarak demokrasinin gelişmesine önayak oldu.  

 

Daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları ve daha büyük özgürlükler için 

bir başka katkıyı Avrupa Birliği süreci yaptı. Özal’ın, “uzun ince bir yol”196 dediği bu 

süreç gerçekten de öyle olmuştur hatta olagelmektedir. Türkiye, birliğe üyelik 

başvurusunu 1959’da yaptı. Tam üyelik başvurusu ise 1987 yılında gerçekleşti.197 

Avrupa ile entegrasyonun ilk somut adımı olan Gümrük Birliği’ne giriş ise, 1 Ocak 

1996’da gerçekleşti. 3 Ekim 2005’te ise tam üyelik için müzakereler başladı.198 Türkiye; 

ekonomiden çevreye, insan haklarından bilime her konuda daha iyi bir noktaya gelmek, 

daha yaşanılır bir ülke olmak adına yılan hikâyesine dönen bu macerada pes 

etmemektedir. Bu sürecin bir de uluslararası konjonktür açısından okunması var 

elbette… Samuel Huntington, Sovyetler’in çökmesinden sonra ortaya attığı 

“Medeniyetler Çatışması” tezinde Türkiye’ye de yer verir. Türkiye’yi birden fazla 

medeniyetin etkisi altında olan bölünmüş ülkeler arasında sayar. Aynı şekilde 

Türkiye’nin İslam dünyası ile Batı arasında bocaladığını ve Batı’da yeri olmadığını öne 

                                                 
196 Veysel Bozkurt, Türkiye ve Avrupa Topluluğu, Ağaç Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 1992, s.10. 
197 Bozkurt, a.g.e., s.9-10. 
198 Zeynel Lüle ve Uğur Ergan, “Kapılar açıldı”, Hürriyet, 04.10.2005 
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sürer. Yine Huntington’a göre Türkiye’nin tam üyelik başvurusunun yegâne sebebi, 

İslami köktendinciliği bertaraf etme isteğiydi.199 Bu çıkarım kimilerince sert bir şekilde 

eleştirilmiştir. Her ülkenin kendi özel koşulları olduğu, her Müslüman ülkenin aynı 

olmadığı gerçeğinin unutulduğu; dolayısıyla İslam ve Batı arasında bir çelişkinin 

bulunmadığı ifade edilmiştir.200       

 

2.5. Güneydoğu Sorunu, Terör ve PKK 

 

 Feroz Ahmad, bugünkü şekliyle Kürt sorununun 1960’larda Doğu halkının daha 

geniş kültürel özgürlükler isteyip devletin asimilasyon politikasını sorgulamaya 

başlamasıyla ortaya çıktığını yazar.201 Adına ne derseniz deyin; ister Kürt Sorunu, ister 

Kürtçülük, ister Güneydoğu Sorunu, ister PKK Sorunu… Ortada bir tek gerçek var: o da 

bu sorun, bu ülkenin tarihsel olarak karşısına çıkan en önemli sorundur. “Rakamlara 

göre 1984 yılında ilk PKK eylemlerinin başlamasından bu yana, 4 bin 828 sivil ve 7 bin 

946 güvenlik görevlisi yani 12 bine yakın insan yaşamını yitirdi. Yine son 25 yılda 40 

bine yakın insanımızı bu ‘düşük yoğunluklu savaşta kaybettiğimiz ifade ediliyor.”202 

Meselenin maddi boyutu da azımsanmayacak ölçeklerdedir. Başbakan Yardımcısı 

Cemil Çiçek, 1984-2008 yılları arasında terörle mücadeleye 300 milyar dolar civarında 

bir kaynak harcandığını, bu parayla on tane GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) 

tamamlamanın mümkün olduğunu açıklamıştır.203 

 

                                                 
199 Samuel Huntington, Üçüncü Dalga, Çev. Ergun Özbudun, Yetkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 1996, 
s.277. 
200 Osman Metin Öztürk, Amerika Çökerken Yeni Kutuplaşma, Fark Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 
2007, s.92. 
201 Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, Çev. Sedat Cem Karadeli, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
1. Baskı, İstanbul, 2006, s.200. 
202 Oral Çalışlar, “En çok şehit Şırnak’tan”, Radikal, 05.09.2009 
203 “Çiçek: 25 yılda teröre 300 milyar dolar gitti”, Milliyet, 22.07.2008 
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70’lerin sonunda ortaya çıkan Apocular, PKK (Partiya Karkeren Kurdistan-

Kürdistan İşçi Partisi) adıyla örgütlendiler. PKK militanları 15 Ağustos 1984’te ilk 

silahlı eylemlerini gerçekleştirerek sahneye çıktılar.204 Eruh ve Şemdinli’deki silahlı 

baskınlarda bir asker öldürüldü. O ilk eylem siyasi iktidar tarafından önemsenmedi. 

Öyle ki Başbakan Turgut Özal, Bodrum’daki tatilini kesme ihtiyacı bile duymadı. 

Özal’a göre, eylem “bir avuç çapulcu”nun205 işiydi.  

  

Süleyman Demirel sonraları, PKK’dan bahsederken Kürtlerin 29. isyan 

hareketini gerçekleştirdiğini söylemişti.206 Bu sözler, örgütün de Kürt sorunun da 

tarihsel kökenlerine atıfta bulunuyordu. Önceki 28 isyandan ilkini Babanzade 

Abdurrahman Paşa’nın 1806’da Musul’da başlattığı söylenir.207 Bilal Şimşir’e göre 

bölücülük anlamında Kürtçülüğün öncüleri, Kürtlerin kendileri değil emperyalist 

devletlerdir. Şimşir, bunu, 18. yy’a kadar dışardan yıkılamayan Osmanlı devletini, bu 

tarihten sonra içerden yıkma girişimlerinin parçası olarak değerlendir. Araştırmacı, 18. 

yy’ın son çeyreğinde bugünkü Türk-Irak sınırının 30 kilometre ötesinde 18 yıl 

yaşadıktan sonra, 1787’de ilk Kürtçe sözlüğü basarak ‘Kürtçülüğün Babası’ diye anılan 

Katolik misyoner P. Maurizio Garzoni’ye dikkatleri çeker.208 Emperyalizmin, ana 

aktörlerden biri olduğunu görmek için Sevr’i hatırlatabiliriz: “Sevr Anlaşması’yla 1. 

Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye taksim edilmiş ve bu taksim çerçevesinde de bağımsız 

bir Kürt devleti öngörülmüştü.”209  

 

                                                 
204 Hüseyin Aykol, Türkiye’de Sol Örgütler, Pelikan Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 1996, s.180. 
205 Kürşat Akyol, “Apocular’dan PKK’ya Öcalan”, Radikal, 16.11.1998 
206 Ayşe Hür, “Osmanlı’dan bugüne Kürtler ve Devlet”, Taraf, 25.10.2008 
207 Mehmet Ali Birand, “Bugüne kadar kaç Kürt isyanı oldu?”, Hürriyet, 03.01.2008 
208 Bilal Şimşir, Kürtçülük, Bilgi Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2007, ss.46-47. 
209 Ali Rıza Şeyh Atar, Kürtler, Çev. Alptekin Dursunoğlu, Anka Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, 
s.266. 
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PKK kadroları 12 Eylül’den sonra Lübnan, Suriye ve Filistin’e çekilerek hazırlık 

sürecini tamamladı. Kimi yorumlara göre, 12 Eylül’ün, yüzünü en sert ve en acımasız 

şekilde gösterdiği Diyarbakır Cezaevi örgütün palazlanmasına yol açtı.210  

 

“Diyarbakır Cezaevi’nin ‘Allah’ı, mahkûmların kendi deyişiyle Binbaşı Esat 

Oktay Yıldıran’dı. Yıldıran Diyarbakır Cezaevi’nde 7’nci kolordu komutanı 

Kemal Yamak’ın verdiği geniş yetkilerle cezaevi iç güvenlik komutanı olarak 

görev yaptı. Mahkûmları hücrelere sıkıştırmak, üzerlerine lağım suları dökmek, 

kimi mahkûmlara fare ve insan dışkısı yedirmek Yıldıran’ın en sevdiği işkence 

metotlarıydı. Esat Oktay Yıldıran’ın işkencelerinden kurtulan kişilerin bir kısmı 

daha sonra soluğu yurt dışında alacak ve PKK’nın ana gövdesini 

oluşturacaktı.”211 

 

İçerden çıkanlar, soluğu dağda aldı. Örgüt, kendisine Kuzey Irak’ı mesken 

tuttuktan sonra eylem sürecini başlattı.  

 

Sorunun analizini yapanlar, tarihsel sürece olduğu kadar sosyo-ekonomik ve 

sosyo-politik nedenlere de eğildi. Kimilerine göre ortada Güneydoğu’nun az 

gelişmişliğinden kaynaklı bir kalkınma sorunu vardı. Bunun için GAP benzeri projelerle 

bölge kalkındırılarak sorun bitirilebilirdi. Kimileri ise, sadece etnik odaklı düşünüyor ve 

çözümün etnik tanıma süreci ile geleceğine inanıyordu. Sonuç ise aynı kapıya 

varıyordu: “Sosyal barış ve huzurun ortadan kalkması, korku, kuşku, yarın endişesi, 

devlete, güvenlik kuvvetlerine, kendine ve çevresindekilere güvensizlik.”212  

 

                                                 
210 Serdar Akinan, “Yatar Diyarbakır Cezaevi’nde”, Akşam, 17.04.2010 
211 Nevzat Çiçek, “Yıldıran’ın işkenceleri PKK'nın temelini attı”, Sabah, 22.08.2009 
212 Ali Çağlar, I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, 
Bildiriler Kitabı, Fırat Üniversitesi Yayınları, Elazığ, 2000, s.921. 
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Güneydoğu’daki sorun yeni bir göç olgusunu da beraberinde getirdi. Terör 

nedeniyle en büyük güçlüğü bölge halkı yaşıyordu. Köyleri basılan, mallarına el 

konulan, sürekli tehdit edilen ve hatta kurşuna dizilen onlardı. Can güvenliği sorunu pek 

çokları için göçü zorunlu kıldı.  

 

“İnsanlar kitleler halinde huzur ve güvene doğru hareketlenmişlerdir. Bir daha 

ne çiftçi, ne de hayvancı olmak üzere belirsiz bir yaşam yolculuğuna 

çıkmışlardır. Bu göçün iki yönü vardır: insani ve iktisadi. Göç eden insanın 

dramı, köklerinden sökülen bir ağacın başka bir yere dikilmesine benzer. Bazen 

tutar, bazen tutmaz.”213  

 

Bazı kaynaklara göre 1984-2004 yılları arasında boşaltılan köy sayısı 3688’di. 

Yine bazı kaynaklar, terör nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki köy nüfusunun 

yüzde 85’i yer değiştirmişti.214 Gidilen yer ya daha güvenli olduğu düşünülen bölgedeki 

kent merkezleri ya da Manisa, Antalya, Muğla ve Balıkesir gibi batıdaki illerdi.  

 

“Sıkıyönetim, olağanüstü hal uygulamaları ve terör, bölgede kendine özgü bir 

yapı oluşturmuştur. Bölge kentlerinden metropollere, köy ve mezralardan ise 

bölge kentlerine yönelik göçler, sosyal yapı değişikliğinde etkin rol oynamış ve 

bu kentler eski özelliklerini yitirerek bölge mozaiğini bünyesinde barındıran 

heterojen bir yapıya dönüşmüştür. Bölgenin ekonomik sorunlarına bir de terör 

olaylarının eklenmesi, toplumdaki gerginliğin çatışmaya dönüşmesine neden 

olmuştur.”215 

                                                 
213 Doğu Ergil, Kırık Aynada Kendini Arayan Türkiye, Doruk Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 1997, 
s.235. 
214 Ferit Aslan, Ferit Demir ve Muzaffer Duru, “Köye dönüş ağır aksak”, Radikal, 30.08.2004 
215 Yelda Sevim, I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur 
Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Fırat Üniversitesi Yayınları, Elazığ, 2000, s.302.  
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3. BÖLÜM 

90’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE 

POLİTİK SİNEMANIN SERÜVENİ 

 

3.1. Sinemamızda 90’lar Sonrasına Genel Bir Bakış 

 

1990’dan sonra dünya başka bir yöne doğru kıvrılmaya başlamıştır.  

 

“Dünyanın bir bölümü, yüzyıllardır unutulan vahşi ve insanlık dışı kapitalizmin 

bayraktarlığını yaparken, SSCB ve Doğu Bloku da sorunlarının çözümünü 

piyasa ekonomisi yalanının ardında arar olmuştu. Toplumsal öncelikler ve 

endişeler, yerini bireye bırakmıştı. Bir ‘sivil toplum’ efsanesi içinde, tüm 

değerler altüst olmuştu.”216  

 

Toplumsal ve siyasal değişimin sanata; dolayısıyla sinemaya etki etmemesi 

elbette düşünülemezdi. Türk Sineması 80’leri biraz içine kapanık/bireysel filmlerle 

biraz toplumsal ve siyasal yüzleşmelerle geride bıraktı. Yüzyılın sonuna yaklaşılırken 

sinemada yüzleşmelere daha fazla rastlanır oldu. Yeni yönetmenlerin ve yeni bir 

anlayışın hakim olması sinemamızı yeni bir düzleme çıkardı.  

 

1990’lar Türk sinemasında ortaya çıkan en radikal olarak tanımlanabilecek olgu; 

bağımsız bir sinemanın ve bağımsız bir sinema anlayışının yeşermesidir. Bağımsız 

sinemayı hazırlayan koşulların başında öncelikle yapımcılık kurumunun çökmesi 

gelmekteydi. Bağımsız sinemanın esas sacayağını ise ekonomik bağımsızlığın yanında, 

                                                 
216 Toktamış Ateş, Aslan Sosyal Demokratlar, Çınar Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 1997, s.79. 
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sinemayı zanaat, yaşamını idame ettirecek bir iş olarak görmeden kendini ifade etme 

derdiyle ortaya çıkan kişilerin varlığı oluşturuyordu.217 

 

“Sinema hakkında bugüne kadar yazdıklarımız, çizdiklerimiz bir külliyat 

oluşturamayacak kadar yetersiz, ortaya attığımız fikirler bir kuramın çerçevesini 

dolduramayacak kadar sığ ise, bunda ne Amerikan emperyalizminin parmağı 

vardır, ne de bu, televizyon kültürünün aptallaştırdığı toplumsal yapının bir 

uzantısıdır. Bu, yaşadığımız ülkenin bugüne kadar var olan ‘geleneksel film 

üretme sürecinin’ düşünsel ve pratik alanda aslında çok fazla değişmediğine 

işarettir. Yine de 1990’larla birlikte geleneksel film üretme biçimine direnen, 

kendi sinemasını oluşturmak için bütün olumsuzlukları lehine çevirmeye çalışan 

bir kuşak var.”218  

 

Atilla Dorsay’ın sözünü ettiğimiz dönem için yaptığı tespit yerindedir... 1990-

2004 yılları arasında çekilen filmleri incelediği “Sinemamızda Çöküş ve Rönesans 

Yılları” kitabına neden bu ismi verdiğini şöyle açıklar Dorsay:  

 

“Toplumdaki değişimlere koşut olarak, sinemamızın da bir ‘ölmeye yatma’ ve 

sonra kalkıp eskisinden de sağlıklı biçimde, sanki bir ‘bas-bad-el-mevt-öldükten 

sonra dirilme’ sonucu ayağa kalkmasına denk düşüyor. Kitabın adı böylece 

ortaya çıktı: Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları.”219  

 

                                                 
217 Alim Şerif Onaran ve Bülent Vardar, 20. Yüzyılın Son Beş Yılında Türk Sineması, Beta Yayınları, 
1. Baskı, İstanbul, 2005, s.6-7.  
218 Rıza Kıraç, “90’lı yıllarda sinemamıza genel bir bakış”, 25. Kare, Sayı: 30, Ocak-Mart 2000, s.12. 
219 Atilla Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, Remzi Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 2004, 
s.11. 
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Dorsay’ın kitabına verdiği bu isim, 90 sonrası Türk sinemasının iyi bir özeti 

gibidir. Ele aldığımız dönem için başka yaklaşımlar da vardır elbette. İşte bir örnek: 

“Cehalet, yanlış kavranılan ve hoşa giden bir kimlik olarak marjinallik, koca bir 

piyasa, sömürü, samimiyetsizlik ve bir sığlık ve… Ve de sinemamız.”220 Bu bizim biraz 

acımasız ve haksız gördüğümüz bir yaklaşım.  

 

İrdelediğimiz dönemle ilgili olarak, sanırım Giovanni Scognamillo’yu okumakta 

da yarar var: “Türk sineması artık yalnızca televizyonda izlenen eski popüler türlerini 

terk etmiştir ve bir bakıma, denediği sentezin, amaçladığı özgür anlatımın, kalıp dışı 

yaklaşımın boyutları içinde terk etmek zorunda kalmıştır.”221  

 

3.2. 1990 Sonrası Politik Sinemamız 

 

Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen’in “80’ler Türkiyesi’nde Sinema” adlı kitabında 

sorduğu, “İzleyenleri bir düş alemine sürükleyerek, yaşadığı gerçeklerden 

uzaklaştırabildiği; sorunlarını unutturarak afyonlayabildiği gibi, bireylerin, toplum 

sorunları konusunda daha uyanık olmalarını da sağlayabilecek güçtedir sinema. Türk 

sineması bu gücünün farkında mıdır?”222  sorusu sanırız 90’lardan sonra cevabını 

bulmuştur. Aslında sinemacılarımızın yapmaya çalıştığı Nigar Pösteki’nin şu tespitinin 

gereğini yerine getirmektir: “Sinemacının bir sanatçı olarak ve geniş kitlelere 

ulaşmanın ciddiyetiyle hareket etmesi beklendiğinde bazı sorumluluklarının olduğu 

görülmektedir; içinde yaşadığı topluma, sanatına ve tarihe karşı sorumluluğu 

bulunmaktadır.”223  

 

                                                 
220 Emin Alper ve Zahit Atam, “1990’lı yıllar ve Türk Sineması”, Görüntü, Sayı: 4, Kış 95-96, s.38. 
221 Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 1998, s.512.  
222 Şükran Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2000, s.2.  
223 Nigar Pösteki, 1990 Sonrası Türk Sineması, Es Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2005, s.38. 



 78

Bu sorumluluğun gereği olarak Türk sineması ne yapmıştır? Mesela, yakın 

tarihimizin gençlik hareketlerini perdeye yansıtmıştır. 68 rüzgârına kapılarak yeni 

hayallerin peşine düşen bir kuşağın öyküsünü; yanı sıra hayalleri olan bir kuşağın hayal 

kırıklıklarını anlatmıştır. Atıf Yılmaz, “Bekle Dedim Gölgeye”yi, Yusuf Kurçenli, 

“Çözülmeler”i, Reis Çelik, “Hoşçakal Yarın”ı, Turgut Yasalar, “Leoparın Kuyruğu”nu 

çekmiştir. Bir kuşağın/bir ülkenin üzerinden silindir gibi geçen, yarası hiç 

kapanmayacak Eylül’ün; 12 Eylül’ün hesaplaşması yapılmıştır. Handan İpekçi’nin 

“Babam Askerde”si, Tomris Giritlioğlu’nun “80. Adım”ı, İsmail Güneş’in “Gülün 

Bittiği Yer”i, Çağan Irmak’ın “Babam ve Oğlum”u, Ömer Uğur’un “Eve Dönüş”ü Atıl 

İnanç’ın “Zincirbozan”ı buna örnektir.  

 

Bu ülkenin yıllar yılı görmezden gelinen meselesi; Kürt sorunu sinemada yer 

bulmuştur. Bize göre 90’lar ve 2000’ler boyunca yapılan en önemli iş, bu hassas konuya 

değinmektir. Siyasetin yıllar yılı görmezden geldiği bu meselenin sanatta da aynı 

karşılığı bulma nedeni doğrusu anlaşılmaz… Reis Çelik’in 1995’te “Işıklar Sönmesin” 

ile başlattığı Kürt sorunu-terör konulu filmler serisi “Güneşe Yolculuk”, “Büyük Adam 

Küçük Aşk”, “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi”, “Yazı Tura”, “Fırtına” ve “Güneşi 

Gördüm” gibi yapımlarla çoğalmıştır. Derin devleti irdeleyen “Filler ve Çimen” (Derviş 

Zaim), Nâzım Hikmet’in hapishane günlerini anlatan “Mavi Gözlü Dev” (Biket İlhan), 

F tipi cezaevlerine karşı başlatılan ölüm oruçlarını sonlandırmak için başlatılan ve 30 

kişinin hayatına mal olan Hayata Dönüş Operasyonları’ndan esinlenen “Sonbahar” 

(Özcan Alper) ya da 6-7 Eylül Olayları’na objektif çeviren “Güz Sancısı” (Tomris 

Giritlioğlu) yakın tarihimizde derin izleri olan “bakir konular”a eğilen filmlerden 

olmuştur. 
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3.2.1. Gençlik Hareketlerinin Sinemaya Yansıması 

 

 Gençlik hareketleri ve sinema denince akla iki kuşak gelir; 68’liler ve 78’liler… 

68’liler uluslararası bir gençlik hareketinin uzantısıydı. 78 kuşağı ise lokal bir tarihin 

acıları etrafında toplananlardan meydana geliyordu. Her iki kuşağın üyeleri de 

düşünceleri ve eylemleri ile yakın tarihe derin izler bıraktı. Sonrasında geriye dönerek 

yaşadıklarından pek çok sanatsal ürün ortaya çıkardılar. Kişisel tarihleri içerisinde 

yaşadıkları acılar ve zamanla geriye dönerek yaptıkları sorgulamalar romanlara, şiirlere 

konu oldu. İçine düşülen çabanın bir sathı da sinema oldu. Gençlik hareketleri ve 

buradan yola çıkılarak anlatılan yakın tarih, 12 Eylül sonrası günlerden itibaren 

sinemamızda konu edilmiştir.  

 

a) Bekle Dedim Gölgeye 

 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Barış Pirhasan 

Görüntü Yönetmeni: Orhan Oğuz 

Müzik: Serdar Ateşer, Ayşe Türüncü 

Yapımcı: STM Film/1991 

Oyuncular: Hale Soygazi, Aytaç Arman, Cüneyt Çalışkur, Metin Belgin, Mehmet 

Gürkan, Kemal Bekir 

  

 Bir kuşağın dört üyesinin öyküsüdür anlatılan. Hepsinin isimleri de “E” harfi ile 

başlar; Ersin, Erdal, Erdinç, Esra… Üniversite yıllarında politik kampların içinde 

bulunup her şeyi çoktan geride bırakmış ya da geride bıraktıklarını sanmış kişilerdir 

sözünü ettiğimiz dört kişi. Film onlardan birinin (Erdal) ölümü ile başlıyor. Öyküye 
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giriş, o dört gençten Erdinç’in bir gazeteci olarak, Erdal’ın ölümünü araştırmaya 

başlaması ile sağlanıyor. Baştan aşağı karamsar bir havada geçen film, aynı şekilde 

bitiyor. Ersin trajik şekilde uyuşturucuya kurban gider; Esra’nın payına ise balkondan 

kendisini aşağı atmak düşer. Herkes, “tutunamayan” olarak yaşadığı hayatı böylece terk 

eder.  

 

 Atıf Yılmaz filmde, 12 Mart ile 12 Eylül arasında preslenen bir kuşağın 

trajedisini ifşa ediyor. “Bekle Dedim Gölgeye neyi anlatır?” sorusuna tek kelimelik bir 

yanıt istenirse bu, “çöküşü” şeklinde olur. Karakterlerin karamsarlığına, polisiye gerilim 

havası katılması ile işlem tamamlanıyor. Cinayet mi intihar mı olduğu karışık bir ölüm, 

yıllardır Esra’nın peşinden ayrılmayan yüzü yaralı gizemli ülkücü ya da uyuşturucu 

taşıyan karanlık tipler bu anlamda görevlerini layıkıyla yerine getirir. Tabii burada 

aslolan, yaralı bir kuşağın hal-i pür melalini vermektir. Atıf Yılmaz, bunu elindeki iyi 

senaryo ve kamerasıyla başarır. Giovanni Scognamillo’ya göre ortada bir kuşağın 

psikolojisini yansıtan tutarlı bir öykü vardır.224       

 

 Atilla Dorsay’ın film hakkındaki yorumu şu şekildedir:  

 

“Filmin (belki de romanın) kişilikleri, klasik psikolojiye çalışılmış, bizlere çeşitli 

boyutları ile tanıtılan (dört başı mamur) kişiler değil. Bu açıdan onları 

tanımamız, onlarla özdeşleşmemiz aslında kolay olmuyor. Söz konusu kuşaklar, 

özellikle benzer olayların, dramını kişisel planda yaşamış olanlar bunu sanırım 

daha kolayca başarabilecekler. Ancak bu yadırgatıcılık, bu yabancılaştırma, 

filmin sonuç olarak modern yanını daha iyi pekiştiriyor, filmin ve olaylar 

örgüsünün, görülmüş, alışılmış bir melodram (siyasal çağrışımları da olsa bir 

                                                 
224 Scognamillo, a.g.e., s.444. 
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melodram) kalıplarına dökülmesini engelliyor. Bu açıdan Barış Pirhasan-Ümit 

Kıvanç (senaryoya kaynaklık yapan aynı adlı kitabı kaleme almıştır-M.Ç.) 

ikilisinin senaryosu, Yılmaz’a iyi bir malzeme veren, ekonomik, özgün, modern 

bir senaryo niteliğiyle filmin başarısındaki birinci etken oluyor.”225  

 

 Bekle Dedim Gölgeye sonuç itibari ile iki darbenin yarattığı siyasal ve toplumsal 

yıkımı, E’lerin kaybediş öyküleri üzerinden başarı ile anlatıyor. Film belki bu anlamda 

fazla sert bulunabilir. Ortada biri tabanca ile, biri şah damarına uyuşturucu zerk ederek, 

biri boşluğa atlayarak hayatlarına son veren üç insan vardır. Hatta, başarabildikleri 

yegâne şey de kendi hayatları hakkındaki hükmü kendilerinin vermesi gibi görünür. Bir 

kuşak gerçekten bu kadar ağır darbe yemiş miydi yoksa bir mübalağa mı söz konusu? 

Bunun cevabını vermek herhalde sinema eleştirmenlerinden önce, o kuşağın gerçek 

temsilcilerine ve tarihe düşüyor. 

 

b) Çözülmeler 

 

Yönetmen: Yusuf Kurçenli 

Senaryo: Yusuf Kurçenli 

Görüntü Yönetmeni: Colin Mounier 

Müzik: Cem İdiz 

Yapımcı: F Film/1994 

Oyuncular: Tarık Akan, Nurseli İdiz, Savaş Dinçel, Tunca Yönder, Ömer Çolakoğlu 

 

 12 Eylül sonrasına, aynı zamanda 12 Mart travmasını yaşayan karakterler 

üzerinden bakıyor Çözülmeler. Eli kalem tutan, bir roman üzerinde çalışan Uğur, 

                                                 
225 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.44. 
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geçimini muhasebecilik yaparak kazanmaya çalışmaktadır. İşini yaparken, sık sık 

uğruna emek mücadelesi verdiği kişilerle, yani işçilerle karşı karşıya gelir. Çünkü 

yanında çalıştığı patron, işçilere ücretlerini ödemeye yanaşmayan biridir. Uğur, bir 

taraftan bu dert bir taraftan kitabı ile uğraşırken Nihal’le yakınlaşır. Nihal’in kocası, 

aynı zamanda Uğur’un da arkadaşıdır ve siyasi hükümlü olarak hapisten çıkacağı günü 

beklemektedir. İkilinin giderek tutkuya dönüşen yakınlaşması çok geçmeden etraftan 

duyulur. Uğur ve Nihal’le birlikte kendilerini eleştiren kişiler için de bir ahlak 

sorgulaması başlamış olur. 

 

 Çözülmeler, Uğur-Nihal ilişkisinden çok Uğur ve gençlik günlerinden iki 

arkadaşının zamanla geldikleri noktaya eğilir. Biri artık bir muhasebecidir ve tamamen 

pasifizedir; öbürü serbest piyasa ekonomisinin nimetlerinden faydalanarak işadamı 

olmuştur. Üçüncü adam, yerinden en az kımıldayan ve gazetecilik yaparak geçinen 

biridir. Hayata bakışları değişse de üçünün birbirleri için durduğu yer aynıdır; 

birbirlerinin yanı! Hâlâ sıkı birer dostturlar ve darbe/ler bunu değiştirmeyi 

başaramamıştır. Belki bunlara dördüncü bir karakter olarak Nihal’in hapisteki kocasını 

ekleyebiliriz. O, yerinden hiç kımıldamadığı için halen hapistedir. Üstelik kendisi 

içerdeyken arkadaşı, eşini tavlamanın peşindedir…  

 

“Çözülmeler, 12 Eylül sonrasında toplumumuzda yaşanan olaylardan, aydın 

kesimin içine düştüğü çaresizlikten bir kesit veriyor. Ama alabildiğine 

alçakgönüllü bir kesit bu… Bağırmak, büyük laflar etmek, yargılamak bir 

yana… Çok kesin saptamalar yapmayan, çok keskin sonuçlara da varamayan bir 

film… Filmin genelde bıraktığı doyumsuzluk ve öykünün bir türlü ilerlememesi 

izlenimi ise, bizce senaryoyu da yazan yönetmenin bilinçli seçiminden, çok 
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açıklayıcı, çok çözümleyici, çok kesin tavırlı bir film yapmama isteğinden 

kaynaklanıyor.”226      

 

 Dorsay’la kısmen örtüşen bir başka görüşe göre; 

 

“Toplumumuzdaki genel barbarlaşma ve lümpenleşmeden de manzaralar sunan 

Çözülmeler, yükselen yeni değerleri reddedenlerin ya da direnenlerin değil, 

yalnızca uyum sağlamakta zorlananların, uyum sağlamaları biraz zaman alacak 

olanların portrelerini getiriyor perdeye. Sonuçta iyi kotarılmış, ne dediği 

anlaşılabilen bir film Çözülmeler.”227  

 

 Çözülmeler, politik çağrışımları ile olduğu kadar ahlaki çağrışımları ile de 

düşünülmesi gereken bir film. Anlatılan, değişen siyasi duruşla başat giden bir “erdem 

kayması” halidir. Muhasebecilik yapan Uğur, kendisini “12 Mart artığı” olarak tanımlar. 

Uğur, siyasi faaliyetlerin dışına çıkmakla kalmayıp, siyasi suçlardan hapis yatan bir 

arkadaşının eşine göz koymuştur. O kadınla, yani Nihal’le kaçmak için de, en zor 

günlerinde kendisine işveren eski dostunun kasasını boşaltmakta tereddüt etmez. 

Kurçenli, ele aldığı üç karakter üzerinden, bir kuşağın saptığı virajları doğru şekilde 

anlatmayı başarır.   

 

 

 

 

 

 
                                                 
226 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.56. 
227 Tunca Arslan’dan aktaran Onaran ve Vardar, a.g.e., s.56. 
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c) Hoşçakal Yarın 

 

Yönetmen: Reis Çelik 

Senaryo: Reis Çelik 

Görüntü Yönetmeni: Uğur İçbak  

Müzik: Cengiz Özdemir 

Yapımcı: RH-Politic Productions/1998 

Oyuncular: Berhan Şimşek, Tuncer Necmioğlu, Tuncel Kurtiz, Mazlum Çimen, Bülent 

Çolak, Gönen Bozbey 

 

 Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın, yani idamları ile 68 kuşağının 

simgeleri haline gelen üç kişinin ölüme gitme öyküsüdür anlatılan. Film, üç arkadaşın 

yakalanma, yargılanma ve idam aşamalarını konu ediyor. Devrim için yola çıkan Deniz 

Gezmiş ve Yusuf Aslan, karlı bir gecede yolculuk yaparken motosikletleri arızalanır. 

Yardım için gittikleri yerleşim yerinin bekçisi kendilerinden şüphelenince yakayı ele 

verirler. Ardından Hüseyin İnan ve diğer arkadaşları ile yargılanmaya başlarlar. Askeri 

mahkeme, yargılama sonunda üç gence idam cezası verir. 

 

 Reis Çelik, politik filmler yapmayı ve bakir konuları ele almayı seven bir 

yönetmen. İçinde büyüdüğü politik ortamın kendisine bu gerekliliği getirdiğini 

söyler.228 Bunu, ilk filmi Işıklar Sönmesin ile göstermişti; Türkiye’nin baş belası haline 

gelen terör sorununu ilk kez ele alan yönetmen olmuştu. Hoşçakal Yarın’la ise bu kez 

68 kuşağına eğiliyor. Yaptığı; 68’lilerin simgesi haline gelen üç gencin gerçek 

öyküsünü ilk kez perdeye taşımaktır. Yönetmen, belgesel bir kaygı ile eserini ortaya 

koymuştur. Dönemi anlatan kitaplar kaynak alınarak bir senaryo vücuda getirilmiştir. 

                                                 
228 Reis Çelik ile söyleşi, Yeni Film, Sayı: 4, Ocak-Mart 2004, s.95. 
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Anlatılanların bir senaryodan ibaret olmadığı filmin başlangıcında açıkça ilan edilir. 

Reis Çelik, bu anlamda cesur ve iyi bir iş yapmıştır. Ne var ki iyi bir film ortaya 

koymayı yine başaramamıştır. Bunun başlıca sebebi, perdeye taşınan şeyin bir sinema 

eserinden ziyade bir müsamere düzeyinde kalması. Biraz acımasızca olduğunu 

düşünecekler çıksa da, kendinizi bazen devrimcilik oynayan ortaokul çocuklarının rol 

aldığı bir müsamerede gibi hissediyorsunuz. Durumu biraz olsun kurtaran ise Uğur 

İçbak’ın görüntüleri oluyor. Sahnelerin gereksiz yere uzatılması, filmi iyice izlenirlikten 

çıkarıyor. Örneğin, avukatının Deniz Gezmiş’i ziyaret etme çabasının ya da savcının 

iddianameyi okuma sahnesinin neden neredeyse 10’ar dakika sürdüğüne anlam 

veremiyorsunuz. Eleştirmen Atilla Dorsay, işin bu tarafını, “Herkesin, hepimizin yakın 

tarihin bu olaylarını bilmesi ve bunlardan gereken dersi çıkarması gerekiyor. Film de, 

sinemanın öz işlevini aşan biçimde bir demokratik işleve soyunuyor ve bunun altından 

kalkıyor.”229 sözleri ile değerlendirir. Bu iyimser bakışa rağmen filmin yüzeysel olması 

gerçeği yerinde durur.230 Rıza Kıraç, “Hoşçakal Yarın filminin altyapısını 70’lerin 

politik ortamını anlatan kitaplar oluşturuyor. Ancak, film 70’lerdeki politik konjonktürü 

izleyiciye ulaştırmaktan oldukça uzak”231 sözleri ile yönetmeni eleştirirken Battal 

Odabaş Reis Çelik’in hakkının teslim edilmesi gereken noktaya vurgu yapar: 

 

“Siyasal bir film olarak Hoşçakal Yarın görevini yerine getiriyor. Konusunu 

siyasal bir olaydan alıyor. Bu film bir belgesel olmadığı için, konunun özünü 

bozmadan kurmaca sinemanın tekniklerini kullanıyor. Bir 12 Mart dönemi 

atmosferi yaratıyor. Tabu sayılan bir konuya da cesaretle yaklaşıyor. 

Unutulmaya başlanmış bir dönemin muhasebesini yapıyor. Bir siyasal filmin en 

önemli avantajı konunun zaten bilinmesidir. Bilinen konu iyi bir yönetmen ve 

                                                 
229 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.90. 
230 Pösteki, 1990 Sonrası Türk Sineması, s.56. 
231 Rıza Kıraç, “Prime time sinemacıları”, 25. Kare, Sayı: 26, Ocak-Mart 1999, s.12. 
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senaryoyla işlendiği zaman filmin ticari başarısından kuşku duyulmaz. Bu 

başarının yanında kamuoyunda tartışma başlattığında, bir kitle iletişim aracı 

olarak sinema görevini yerine getirmiş, bir kamuoyu oluşturmuştur. Daha sonra 

yapılacak filmlerde olayın başka yönleri başka biçimlerde ve başka 

yönetmenlerle anlatılacak. Filme bir de ilk olmasının getirdiği dezavantaj 

açısından bakılmalıdır.”232  

 

Yönetmen, bütün eksikliğine rağmen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının derdini, 

neye itiraz ettiklerini, niçin ellerine silah aldıklarını anlatmayı kısmen de olsa başarmış. 

Yargılama sürecindeki tutuma da filmde özel vurgu yapılmıştır. İdam kararının hukuki 

değil, politik bir tercih olduğu anlatılmak istenmiştir.  

 

 Reis Çelik, kendisini eleştirmek isteyenlere malzemeyi oyuncu seçimi ile de 

vermiştir: “Figürasyonda 30-35 yaşın altında kimsenin bulunmamasının yarattığı ‘yaşlı 

görünüm’ rahatsız edici.”233 Deniz Gezmiş’i canlandıran Berhan Şimşek ve Yusuf 

Aslan’ı canlandıran Mazlum Çimen’in yaşları gerçekten de dikkat çekicidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
232 Battal Odabaş, http://www.reiscelik.com/hoscakal2.html 
233 Tunca Arslan’dan aktaran Onaran ve Vardar, a.g.e., s.124. 
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d) Leoparın Kuyruğu 

 

Yönetmen: Turgut Yasalar 

Senaryo: Turgut Yasalar 

Görüntü Yönetmeni: Deniz Güven 

Müzik: Cengiz Onural 

Yapımcı: Planet Film/1998 

Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Devrim Nas, Hakan Pişkin, Tardu Flordun, Ümit Çırak, 

Lamik Blake 

 

 Turgut Yasalar’ın ilk filmi olma özelliğini taşıyan Leoparın Kuyruğu, 1970’lerin 

başında geçer. Kahramanlarımız idam cezası alan arkadaşlarını (Deniz Gezmiş, Yusuf 

Aslan, Hüseyin İnan) kurtarmak için Amerikalı bir askeri kaçıran beş üniversiteli 

gençtir. Amerikalı asker gözlerden uzak, yıllardır kullanılmayan eski bir trafo 

merkezine götürülür. Ancak bu kaçırma olayı çok geçmeden beceriksizce başarısızlığa 

uğrayan bir eyleme dönüşür. Yanlışlıkla birbirini vurmalar, yaralanmalar, jandarmaya 

yakalanmalar derken iş işten geçer. Yönetmen, filmi, “Bu gerçek bir hikâye değildir, 

ancak anlatılanların tamamı yaşanmıştır” sözüyle bitirir. Senaryonun, Mahir Çayan ve 

arkadaşlarının aktörü olduğu “Kızıldere Olayı”ndan esinlediği çok açıktır. 

 

 Leoparın Kuyruğu 68’in ne olup ne olmadığını anlatma kaygısı taşıyan bir film 

değil. Hikâye, 68’den tam 30 yıl sonra, o günlerden kalan yüzlerce olaydan biri 

etrafında dönmekten ibaret. Dolayısıyla, bir dönemin gençliğinin neler düşündüğü, 

filmde çok fazla yer almıyor. Ama elbette şu var: dünyaya bakış… Turgut Yasalar, aynı 

hayalin peşine düşen gençlerin idealizmini verme noktasında başarılı sayılabilir. Bu 

verilirken ideolojik söylemlerin ağırlığı da gözlerden kaçmıyor. Örneğin, üzerine basa 
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basa, kimsenin iktidarını kendi elleriyle başkasına hediye etmeyi düşünmeyeceği için 

kan dökülmesinin zorunlu olduğu ya da devrimcilerin halktan başka hiç kimseye hesap 

vermeyecekleri gibi… Ne de olsa bu söylem de bir dönemin gerçeği…  

 

 Yönetmen, belki şu açıdan eleştirilebilir; o da 68’i anlatırken başarısızlıktan 

ibaret acemi, berbat, ele-yüze sürülen bir kaçırma olayının aksiyonu çerçevesinde 

kalması. Kaçırılan Amerikalı askerin saklanılacağı yere gidilir. Gençlerden biri 

tabancayla oynarken diğerini başından vurup öldürür, biri esir askeri tuvalete 

götürürken elinden kaçırır ardından esir askeri yakalamaya çalışırken orman bekçisi 

tarafından karnından vurulur, bu arada bekçi ölür, kasabaya yollanan diğer arkadaş ise 

jandarma tarafından yakalanır. Bütün bunlar yarım saatlik zaman diliminin içerisinde 

olup biter. Gençlerden biri bile başlarına gelen olayların şaşkınlığı içerisinde, “yarım 

saatte ne hale geldik be!” demekten kendini alamaz. Atilla Dorsay, filmle ilgili iki temel 

eleştiride bulunur: “Oyunculuk çabasının hep aynı düzeyde olmadığı, yer yer biraz naif, 

hatta müsamere havasında kalmış bölümlerin var olduğu söylenebilir.  Ve bir de, 

elbette o temel sorun… Yani olayları ‘bizzat’ yaşamışların, eski eylemci solcuların 

onayını alma, üstatlardan fetva çıkarma çabası…”234  

  

 Son olarak şunu söyleyebiliriz; Turgut Yasalar, durmadan birilerinin konuştuğu 

film boyunca karakterlerini birazcık sustursa ve biraz daha sinematografik düşünse 

ortaya daha iyi bir ürün çıkabilirdi. Yönetmen, tüm eleştirilere rağmen filmin 

başlangıcındaki o Afrika atasözünün ne anlama geldiğini anlatmak konusunda ise son 

derece başarılı: leoparın kuyruğunu asla tutma, tutarsan da asla bırakma… 

 

 

                                                 
234 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.112. 
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3.2.2. Sinemada Bitmeyen Acı: 12 Eylül  

 

 12 Eylül darbesinin ne için yapıldığı sorusuna pek çok cevap verilebilir. Bir taş 

ve vurulan bir sürü kuş… O cevaplardan biri herhalde, “ideolojileri bitirme” olabilir. 

Kötü olan her şey “anarşik”lere mal edildi. Hatta derin devlet eliyle yapılan pek çok 

“icraat”ın altına sol ve sağ “anarşikler”in imzaları atıldı. “Kardeş kavgasına son verme” 

bahanesi böylece hazırlanmış oldu. “Bu süreçte kültürel alanlar politikaya kapatıldı ve 

resmi anlayışın dışında yeni ve muhalif düşüncelerin geliştirilmesi engellendi.”235 12 

Eylül’den sonra bir sürü insan, Türkiye’de artık solcu diye bir şeyin kalmadığını 

düşünüyordu. Herkes sinema öldü diye feryat ediyordu.236 Sinemamız, o Eylül şokunu 

üstünden atmak ve sorgulamak için epey bekledi. “İlk olarak, 1986 yılında vizyona 

giren Şerif Gören’in Sen Türkülerini Söyle, Zeki Ökten’in Ses ve Zeki Alasya’nın 

Dikenli Yol filmleriyle, ‘12 Eylül filmleri’ tanımlaması yapılmıştır.”237 Prof. Dr. Şükran 

Esen 12 Eylül filmleri için şu genellemeyi yapar: 

 

“1986’dan başlayarak, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sonuçları, getirdiği 

özgürlük kısıtlamaları, siyasal düşünceleri yüzünden tutuklanmış kişilerin 

çıktıklarında yaşadıkları uyumsuzluklar, toplumsal ve psikolojik acılar film 

temaları arasına girmiştir. Bazıları yüzeysel yaklaşmakla birlikte, bazı filmler 

izleyenleri de toplumsal ödeşme yapmaya yöneltebilecek güçtedir. ’12 Eylül 

Filmleri’ olarak adlandırılan bu filmler, olaylara siyasal yönlerinden çok, insani 

açılardan bakmaktadırlar.”238  

 

                                                 
235 Bülent Görücü, Zahit Atam, “1980 sonrasında Türk sineması seyirci ilişkileri”, Görüntü, Sayı: 4, Kış 
95-96, s.21. 
236 Semir Arslanyürek, “Türk sinemasında bir adım ileri iki adım geri”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı: 9, 
Bahar 2001, s.9. 
237 Bülent Görücü, “12 Eylül’ü anlatmak”, Yeni Film, Sayı: 13, Nisan 2007, s.27. 
238 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.224. 
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12 Eylül, yakın tarihe bıraktığı derin izle sinemamızı besleyen önemli bir esin 

kaynağı olmayı sürdürmektedir.   

 

a) Babam Askerde 

 

Yönetmen: Handan İpekçi  

Senaryo: Handan İpekçi 

Görüntü Yönetmeni: Fırat Şenol 

Müzik: Sinan Hatipoğlu 

Yapımcı: Yeni Yapım/1995 

Oyuncular: Gülnihal Yazıcı, Yunus Gencer, Ceylan Öcal, Füsun Demirel, Yasemin 

Akkaya, Selçuk Uluergüven, Nurettin Şen, Mehmet Atak, Ali Sürmeli 

 

 Çocukların 12 Eylül’ünü anlatır sözünü edeceğimiz film. Üç farklı çocuk, üç 

farklı bakış vardır bu tarihsel döneme. Birinci çocuğun adı Ekin. Doktor bir çiftin tek 

çocuğudur. Babası politik faaliyetlerinden dolayı tutuklanacağını anlayınca kaçma 

hazırlığına girişir. Kaçacağı gece ev basılır ve Avrupa için hazırlanan pasaportla cezaevi 

kapısından giriş yapar. Diğer çocuğun adı Pelin. Varlıklı bir fabrikatör olan babası 

zamanında politik eylemlerin içerisinde yer almıştır. Annesinin, bir aile kavgası sonucu 

sinirlenerek soluğu karakolda alması üzerine polisler kapıya dayanır ve eski kirli 

çamaşırlar nedeniyle kendisini götürür. Üçüncü çocuk ise Cengiz. Babası, fabrikanın 

sendika temsilcidir. Sürekli kapıda bekleyen polisler, bir gün onun babasını da diğerleri 

gibi karakolda misafir eder.  

  

O günlerin tek yalanı çocuklara söylenen “baban askerde” yalanıdır. Çocuklar 

askerliğin hapishane olduğunu çok geçmeden öğrenir. “Beş buçuk yaşında bir kız 
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çocuğuna babasının hapishaneye gireceğini nasıl açıklarsınız? Film, birdenbire baba 

sevgisinden uzak kalan çocukların çektikleri acıyı anlatıyor.”239 

 

Eleştirmen Atilla Dorsay, Handan İpekçi’nin filmini, belli erdemlere sahip 

olduğu için övgüyle karşılar.  

 

“12 Eylül sonrasında haklı veya çoğu zaman haksız nedenlerle hapse düşen 

insanların dramını aileleri, özellikle de çocukları düzeyinde ele alan film, 

kadınca bir duyarlılıkla işlenmiş ve kimi acıların ancak çok yakınların bildiği 

gerçek yüzünü anlatmaya çalışan ve büyük ölçüde de başaran bir film.”240 

 

Çocukların çabucak olgunlaştığı bir zamandır anlatılan. Bu olgunlaşma 

sürecinde çocukların, hatta büyüklerin bile anlamadığı öyle şeyler yaşanır ki… Mesela 

babasını hapishanede ziyarete giden çocuğun getirdiği çiçekler “yasak” denerek içeri 

alınmaz. Bir çiçek niye yasaktır bilinmez. Üç çocuk aynı zamanda üç farklı toplumsal 

katmanın temsilcisidir. Biri aristokrat bir ailenin, biri burjuva bir ailenin, biri işçi 

sınıfından bir ailenin çocuğudur. Farklı sınıflar için ortak bir acıya böylece vurgu yapar 

film.  

 

 Handan İpekçi, günün acılarını çocuklar üzerinden anlatmaya çalışırken dünün 

gerçeklerini de büyükler üzerinden izleyiciye verir. Evinde piyano çalan, hizmetçi 

çalıştıran kadının sokaklarda emek için mücadele eden biri olduğunu anlamanız ilk 

başta imkânsızdır. Bu gerçek, yine piyano çaldığı bir gün kızının evde gizlenmiş eski bir 

fotoğrafı bulması ile açığa çıkar. Fotoğrafta bir eylem sırasında sol yumruğu havada 

görünür. Bu fotoğraf sayesinde bir an için geçmişi ile yüzleşir. Yüzleşir ama çok 
                                                 
239 Alin Taşçıyan’dan aktaran Onaran ve Vardar, a.g.e., s.50. 
240 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.41. 
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sürmez. Fotoğrafı bir kenara sinirle atarak piyano çalmaya devam eder. Geçmişe 

dönmenin anlamı yoktur onun için. 

 

Filmde, 12 Eylül’ün gerçek yüzünü anlatmak için bir işkence sahnesine 

başvurmaması ile dikkat çeker yönetmen. Hatta öyle ki; kötü muamele, sertlik olarak 

algılanacak en ufak bir sahne bile yoktur. Yönetmen, 12 Eylül zihniyetini anlatmak için 

bunlara gerek duymaz. Yaptığı şudur:  polisler ev basar ve bulunan tek suç unsuru 

olarak kitaplara el koyar... Başka evlerde ise polis gelmeden önce ‘suç delilleri’ sobada 

yakılır. Evde kitap bulundurmak öylesi bir korkudur. Bu öyle bir dönemdir ki siyasete 

karışmayanlar, gözaltılar olduğunda, “dünyada neler olup bittiği iyi ki beni 

ilgilendirmiyor” diyebilmektedir.  

 

b) 80. Adım 

 

Yönetmen: Tomris Giritlioğlu 

Senaryo: Mehmet Eroğlu 

Görüntü Yönetmeni: Yavuz Türkeri, Ercan Yılmaz 

Müzik: Nurettin Beken 

Yapımcı: TRT/1996 

Oyuncular: Zuhal Olcay, Levent Ülgen, Haluk Bilginer, Derya Alabora, Hümeyra, 

Meral Çetinkaya, Selçuk Yöntem, Tunca Yönder, Civan Canova, Taner Barlas 

 

 12 Eylül sonrası, hayatın normal akışına dönmeye başladığı günlerde, 1983 

yılında geçer film. 80. Adım, Korkut Laçin adlı karakterin etrafında gelişen olayları 

anlatır. Kahramanımız yetimhanede büyüyen, parasız yatılı okuyup üniversiteye 

girmeyi başaran ve cesaretiyle etrafında hayranlık uyandıran biridir. 70’li yılarda eylem 
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grupları içerisinde hızlı kişiliği ile yer almıştır. 56 gün boyunca işkence görmesine 

rağmen polise hiçbir şey söylemeyecek kadar da dayanıklıdır. Serbest kaldıktan sonra 

Uzakdoğu’ya giderek gemilerde çalışır. Bir gün yakayı ele vererek Türkiye’ye iade 

edilir. Bundan sonrası Korkut Laçin’in eski arkadaşları ile buluşup öznel tarihinin 

peşine düşmesi şeklinde sürüp gider.  

 

 Tomris Giritlioğlu, yakın siyasi tarihe eğilerek dönem filmleri/dizileri çekmesi 

ile bilinen bir isim. Sözünü ettiğimiz filmde de bu var. Yönetmen, Korkut Laçin’i 

sürekli gerçek zaman ve geçmiş arasında gidip gelerek anlatıyor. Bir yerde söz konusu 

karakterin puzzle’ını oluşturmaya çalışıyor. Korkut’un öyküsünü çözme işi ise, 

hayatındaki karakterleri sorgulayan savcıya düşüyor. Savcı, ikide birde düzelttiği bir 

Kenan Evren portresinin bulunduğu odasında Korkut’u anlamaya çalışırken kafası iyice 

karışır.  

 

 Önümüzde duran film için ne kadar politik diyeceğimiz de tartışmalıdır aslında. 

Evet, Tomris Giritlioğlu fırtınalı bir dönemi (70’lerin sonu, 80’lerin başı), o dönemin 

tipik yorgun karakterlerinden biri (okulun laboratuarını yakacak kadar ileri giden 

Korkut Laçin) üzerinden anlatıyor. Filmde egzotizm de (Bangkok), gizem de (Korkut 

Laçin’in peşine düştüğü bavul) ihtiras da (kahramanımız arkadaşının hem annesi hem 

de karısı ile birlikte olur) mevcut. Öyle ki politika tüm bu tadı vermek için kullanılan 

soslardan biri gibi gelir izleyenlere.  

 

“Karmaşık biçimde, sürekli geriye dönüşlerle anlatılan öykünün belli bir gizemi 

ve çekiciliği var. Bangkok’tan başlayarak birçok çekim filme amaçlanan egzotik 

atmosferi vermeyi ve bu atmosfer içinde, sanki politik sosla donanmış bir 



 94

Howard Hawks filmindeki Humrey Bogart benzeri kişiliğin serüvenini 

canlandırmayı başarıyor.”241  

 

Özetlersek; psikolojik tarafı ağır bassa da kurgusu ile, karakterleri ile değişik bir 

yapım olarak anlatabiliriz 80. Adım’ı.       

 

c) Gülün Bittiği Yer 

 

Yönetmen: İsmail Güneş 

Senaryo: İsmail Güneş, Ömer Lütfi Mete 

Görüntü Yönetmeni: Mehmet Gün 

Müzik: Haluk Levent 

Yapımcı: Mavi Film/1999 

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Tolga Tibet, Yağmur Kaşifoğlu, Bülent Bilgiç, Mümtaz 

Sevinç, Deniz Oral, Bora Sivri, Haldun Boysan, Gani Şavata 

 

 Erzincan’da babasının elektrikçi dükkânında çalışan genç, üniversiteyi 

kazanarak elektrik mühendisliği okumaya başlar. 12 Eylül darbesinden sonra herhangi 

bir olaya karışmamasına rağmen gözaltına alınır. Kendisine durmadan işkence yapılır ve 

Yavuz adlı biri hakkında bildiklerini anlatması istenir. 

 

 Gülün Bittiği Yer, 12 Eylül ve işkence olgusuna sağ’dan yaklaşan bir çalışma. 

Filmde işkence gören gencin hangi tarafta olduğuna ilişkin belirgin bir iz yoktur aslında. 

Hiçbir tarafla ilgisi yok gibi görünür. Ancak namaz kılan dede figürü ve eve giren 

Tercüman gazetesi en azından eğilimi konusunda fikir verir. Atilla Dorsay bunu, İsmail 

                                                 
241 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.133. 
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Güneş’in artılar hanesine yazıyor: “Güneş, işkence gören kişinin kim olduğunu, hangi 

örgütü temsil ettiğini, sağdan veya soldan olduğunu hiç açıklamıyor. Çok da iyi ediyor. 

Böylece olay soyutlaşıyor, belli bir görüş değil, insanlık adına verilen bir bildiriye 

dönüşüyor.”242 Yönetmen, birer plandan ibaret olan namaz ve Tercüman’ı kahramanın 

Müslüman olduğuna vurgu yapmak için koyduğunu, bunun dışında da anlatma kaygısı 

olan bir ideoloji bulunmadığını söyler.243 Yine de filmin ideolojilerden ve kimliklerden 

arınarak Dorsay’ın sözünü ettiği soyutlaşmaya ulaşma konusunda başarılı olduğu 

söylenebilir. Filmde, hiçbir karakterin isminin olmaması da bu anlamda dikkat çekicidir. 

Telaffuz edilen birkaç isim ise ölüdür…     

 

 İsmail Güneş, işkenceyi anlatırken, toplumsal ve tarihsel çözümlemeler de 

yapmaya çalışır. Osmanlı tarihi boyunca şiddetin ve işkencenin hep olduğu, hatta 

çağları açıp kapayan Fatih Sultan Mehmed’in bile dayağa maruz kaldığı anlatılır. Bu 

arada işkence sahnelerinin fonunda mehter marşı duyulur… Karakoldaki işkencenin 

temelinde; okulda, evde yenen dayağın rolü olduğu vurgulanır. İşkence gören tarih 

öğretmeni, ‘ben öğrencimi dövüyorsam, sorguyu yapan polis de elbet dövecek’ der. 

Kendisinin de mağdurları arasında bulunduğu işkencenin sebepleri konusunda fikir 

yürütür, bir yerde meşru görmeye başlar.  

 

 Yönetmen, Filistin askısı, sulama, elektrik, testis sıkma, tek koldan asma, falaka 

gibi bilumum yöntemleri göstererek ağır tempoda ilerleyen filmi hareketlendiriyor. Ne 

var ki, işkencecinin hep aynı şekilde çekirdek ya da ekmek yiyerek işini yapması, sahne 

tekrarları gibi göze batan unsurlar bir süre sonra söz konusu sahnelerin etkisini 

azaltıyor.     

 
                                                 
242 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.81. 
243 Abdurrahman Şen, Renk Renk Sinema, 1111 Adam Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1996, s.320. 
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 İsmail Güneş’in sinematografik anlamda yetkin bir ürün ortaya koyma çabası 

film boyunca seziliyor. Baştaki tek plan uzun yürüyüş sahnesi, filmin bir trende 

geçmesi, sembollerle anlatım denemeleri vs bunun delilleri olarak kabul edilebilir. İşin 

bir de ama’sı var… Kahramanımız -işkence gören genç- bir buçuk saatlik film boyunca 

neredeyse hep uyku ve sayıklama halindedir. Onun sayıklamaları ile flash back’lere pas 

atılır. Ne var ki bu sayıklamalar çoğu zaman öyle uzun monologlara döner ki, gerçeklik 

aynen çöpe gider. Trendeki yolculardan birinin durmadan Almanya’nın nimetlerinden 

bahsetmesi, jandarma nezaretinde cezaevine götürülen bir diğerinin yine durmadan 

tuvalete gitme isteği ve buna benzer başka karakterler işi biraz müsamere havasına 

bürüyor. Özetlersek; “Ülkeyi büyük bir hapishane gibi gösteren bu karamsar film, 

sinemasal eksikleri nedeniyle beklenen başarıya erişemiyor.”244 Her şeye rağmen film, 

sağın bir insanlık suçuna, işkenceye tepkisi nedeniyle takdiri hak ediyor.   

 

d) Eylül Fırtınası 

 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Gaye Boralıoğlu 

Görüntü Yönetmeni: Erdal Kahraman 

Müzik: Tamer Çıray 

Yapımcı: Delta ve Ulus Film/2000 

Oyuncular: Tarık Akan, Zara, Kutay Özcan, Deniz Türkali, Hazım Körmükçü, Meral 

Çetinkaya, Cezmi Baskın, Yosi Mizrahi, Nejat İşler 

  

 12 Eylül darbesinin hemen sonrasında yaşanan baskı günleridir. Ayten, kendisi 

gibi sol hareket içerisinde yer alan kocası Rasim’i ele vermemek için ağır işkencelere 

                                                 
244 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.81. 
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katlanır. Rasim bir süre sonra yakalanır, sorulan her şeye cevap verir. Kendisine göre o 

kadar dayanıklı bir insan değildir, başkalarına göre ise dönek. O ağır baskı günlerini 

kavramaya çalışan iki kişi vardır. Biri, anne-babasından dolayı duyduğu “işkence”, 

“komünist”, “hapishane” gibi kelimelerin anlamını kavramaya çalışan küçük Metin; 

diğeri ise kızı ve damadının ülkelerini sevmeleri nedeniyle gördükleri eziyeti 

hazmedemeyen Hüseyin Efe… 

 

 Sinemamızın büyük ustası Atıf Yılmaz, kişisel tarihi konusunda fazlasıyla 

savruk bir insan olarak bilinir. Evinde yaptığı onlarca filmden hiçbirine ait bir kopya 

bile yoktur.245 Kendisine böyle davranan yönetmen yaşadığı ülkenin tarihine ise 

duyarsız kalmaz. Atıf Yılmaz, filmin merkezine, son derece başarılı bir oyunculuk 

sergileyen küçük bir çocuğu alır; darbe denenen şeyi onun gözünden anlatmaya çalışır. 

Çocuk saflığı, çoğu zaman yaşanan acıları anlamaya yetmez. Zulüm, kavramsal olarak 

çok uzağındadır çocukların. Büyükler ise en ağırından yaşarlar her şeyi.  

 

 Eleştirmenler, genelde zayıf bulmuştur bu filmi. Burçak Evren, filmde bir 

konunun olmadığını; sadece 12 Eylül’ün bildik acıları etrafında dönen bir temanın 

bulunduğunu savunur:  

 

“Bazen, işkenceyi görüntülemeden, küçük çocuk duyarlılığına gereksinim 

duyulmadan da, bir dönemi, bir acıyı anlatmak, ona değinmek, irdelemek, 

eleştirmek, -aklınıza daha ne gelirse gelsin- yaklaşmak mümkündür. Ama bizim 

sinemamız bunu yapmıyor, yapamıyor. Acıyla, gözyaşı ile işkence ile gerçek 

dönemin rengini yakalamak şöyle dursun, kimi zaman saptırıyor da.”246   

 
                                                 
245 Atıf Yılmaz, Söylemek Güzeldir, Afa Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 1995, s.5. 
246 Burçak Evren, Ustasız Usta, Dünya KİV Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2006, s.306. 
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Atıf Yılmaz’a yönelik bir başka eleştiri de, “Dönemin koşullarını yansıtmada, o 

dönemin televizyon haberlerine, aynı marka ve model arabalara, basit aksesuarlara 

yaslanarak, oldukça şematik bir duygu oluşturması ve yetersiz bir dönem analizi 

yapmasıdır.”247 Bunlara benzer başka eleştirilerin de yöneltildiği film, gişede hayal 

kırıklığı yarattı. Usta yönetmen, bunun özeleştirisini şöyle yapar: “Bazen insan 

yanılabiliyor. O filmin iyi iş yapacağını düşündüm. Film, 12 Eylül’le ilgili slogan 

atmıyordu. Başrolde çok yetenekli bir çocuk vardı. Sonra anladım ki ülke gençliği 

Türkiye’nin temel sorunları ile ilgilenmiyor.”248  

 

Eleştiriler, biraz da filmin altındaki imzada “Atıf Yılmaz” ismi olduğu için 

yoğunlaşmıştır. Bu ortamda, Atilla Dorsay, Eylül Fırtınası’ndaki sessiz siyasal 

protestonun ancak zamanla anlaşılabileceğini söyleyerek249 Yılmaz’a siper olur: “Eylül 

Fırtınası, anıları birkaç kuşağın belleğinde henüz taze olan ve bir daha 

tekrarlanmaması istenen bir baskı dönemine tanıklık getiriyor. Deneyimli Atıf Yılmaz, 

önemli şeyleri alçak tondan, hiç sesini yükseltmeden söylüyor, sanki bir tür oda filmi 

yapıyor.”250  

 

2000’li yılarda film çekmek için sponsor peşinde koşulmak zorunda 

kalınmasının önemli örneklerinden birini de bu arada Eylül Fırtınası ile görmüş oluruz. 

Türk sinemasının mihenk taşı bir yönetmen bile filme sponsor olan firmanın (Ulus 

Müzik) o dönem hayli popüler şarkıcısı Zara’yı oynatma dayatmasına karşı 

                                                 
247 Onaran ve Vardar, a.g.e., s.217. 
248 Müjde Arslan, Rejisör Atıf Yılmaz, Agora Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2007, s.190-191. 
249 Atilla Dorsay’dan aktaran, Adı: Atıf Yılmaz, Derleme, Ankara Sinema Derneği Yayınları, 1. Baskı, 
Ankara, 2006, s.72. 
250 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.68-69. 
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çıkamamıştır.251 Sonuçta, filmin ana karakterlerinden biri, belki de başta geleni, “en 

zayıf halka” oluvermiştir. 

 

e) Vizontele Tuuba 

 

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan  

Senaryo: Yılmaz Erdoğan 

Görüntü Yönetmeni: Uğur İçbak  

Müzik: Kardeş Türküler  

Yapımcı: BKM/2004 

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Altan Erkekli, Demet Akbağ, Tuba Ünsal, 

Cezmi Baskın, İdil Fırat, İclal Aydın, Tolga Çevik, Zeynep Tokuş  

 

Türkiye’nin Güneydoğusu’nda, herkesin ve her şeyin uzağında küçük bir şehirde 

geçer hikâye. 1980 yılının yaz aylarıdır. Ülke siyasi bir kaosun ve kamplaşmaların 

etkisindedir. Herkesin ve her şeyin uzağında olsa bile o şehir, bu bölünmeden nasibini 

almıştır. Sağdakiler, soldakiler, fraksiyonlar… O günlerde şehre bir sürgün gelir. Adı 

Güner Sernikli’dir. Yanında eşi ve tekerlekli sandalyeye mahkûm kızı Tuuba da vardır. 

Güner Sernikli’nin siyasi duruşundan ötürü sürüldüğü bu şehirdeki yeni görevi 

kütüphane müdürlüğüdür. Ne var ki şehirde ne bir kütüphane ne de kitaplar mevcuttur. 

Yaşanan yer ve insanları her ne kadar gözden ırak da olsa; o günlerin siyasal atmosferi 

elbette onların da hayatında yerini almıştır. Ve 12 Eylül’ün paletleri onların da 

üzerinden geçecektir. 

 

                                                 
251 Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, Agora Kitaplığı, 2. Baskı, İstanbul, 
2010, s.113. 



 100

 Yılmaz Erdoğan, 12 Eylül’ü anlatmaya siyah bir fonun üzerindeki dış sesle 

başlıyor. Peşinden 1980 Ekiminde, Ankara’da bir sınıfa gideriz. Sınıfta Tercüman 

gazetesi okuyan Türkçe öğretmeni öğrencilere kompozisyon ödevi verir: yaz tatilini 

nasıl geçirdiğinizi yazın! Dış ses, “O tarihte çocuk olanlar için çok zor bir soruydu” der 

bu ödev için. Yılmaz adlı öğrenci cevap olarak beyaz sayfaya bir tek kelime yazar: 

Tuuba (iki u ile)… Ve böylece Haziran 1980’e dönülerek hikâyeye geçilir. Adalet 

Partisi’nin muhalefette kaldığı şehirde iki sol grup dikkatleri çeker. DEKD ve DFKD. 

Gerçekte hiç var olmayan bu gruplar, solda bitmeyen fraksiyonları ve bölünmeyi temsil 

ederler. Stalin fotoğrafları önünde yaptıkları hiçbir tartışmadan ortak bir fikirle 

çıkamazlar. Almayı başardıkları tek ortak karar kütüphanedeki sigara yasağının 

kaldırılması için Güner Sernikli ile konuşma fikridir.  

 

Derken 12 Eylül sabahına gelinir. Saat 04:00. Türkiye’nin her köşesi gibi bu 

güzel beldenin sokakları da askerlerle dolar. Sağa, sola, fraksiyona bakmadan herkesi 

alıp götürürler.  

 

Atilla Dorsay, Yılmaz Erdoğan’ı 12 Eylül öncesi ortamın fotoğrafını çekmek 

konusunda başarılı bulur.  

 

“O gergin 12 Eylül günlerinde kasaba sanki Türkiye gibidir: siyasal 

kutuplaşmalar, Stalin posterli odalarda devrimi tartışan hızlı gençler, eyyamcı 

başkan, şaşkın bürokrasi, korkak eşraf, kararlı asker… Hangi ideolojiden 

oldukları koltuklarının altındaki Cumhuriyet ya da Tercüman gazetesinden belli 
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olanlar… Küçük fırça darbeleri ile oluşturulmuş bir büyük 12 Eylül tablosu… 

Kısacası, tiyatro adamı Erdoğan artık sinema adamıdır da.”252  

  

Atilla Dorsay’ın bu şekilde selamladığı Yılmaz Erdoğan, Uğur Vardan 

tarafından ise yerden yere vurulur.  

 

“Simgesel unsurlar belki başarılı yedirilmiş ama filmde Dallas’ın jeneriği ve 

Kenan Evren’in, saz arkadaşlarını yanına toplayarak yaptığı konuşmanın 

dışında o dönemin temsilcilerini heyecanlandıracak hiçbir yan yok.  Erdoğan ne 

yazık ki benim o döneme ait hissettiklerime bu film dolayısıyla özel bir katkı 

yapmıyor.”253  

 

Vizontele Tuuba’ya değişik bakış açılarından söz etmeye başlamışken hız 

kesmeyelim.  

 

“Film gerçekte kimlere sunulmuş oluyor? Vizontele mekânlarında yaşayanlara 

mı? Yoksa 12 Eylül’ün dümdüz ettiklerine mi? Ya da 12 Eylül’ün acılarını hâlâ 

yaşayanlara, 12 Eylül sonrası zindanlara tıkılanlara mı? Tek bir yanıtı olabilir: 

Bu film olsa olsa 12 Eylül’ün yarattığı kimliklere bir armağandır.”254  

 

Yılmaz Erdoğan, acı bir dönemi çatık kaşlı bir yaklaşımla değil, “gülümseten” 

bir üslupla anlatmaya çabalıyor. Derin siyasal tartışmalar bile ince esprilerle veriliyor. 

Bir dönemin ortamı, iyi düşünülmüş detaylarla anlatılmış. 12 Eylül’ün ne demek 

                                                 
252 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.148. 
253 Uğur Vardan, “Şehre bir sürgün gelir”, Radikal, 12.07.2009 
254 A. Ufuk, “Vizontele Tuuba: Tadından yenmeyen bir arabulucu”, Yeni Film, Sayı: 5, Nisan-Haziran 
2004, s.10. 
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olduğunu en iyi anlatan plan ise darmadağın edilmiş kütüphanedir. Film, fonda Sezen 

Aksu’nun “Gülümse” diye çığıran sesi ile bitiyor. Gülümseyebilirseniz tabii…   

 

f) Babam ve Oğlum 

 

Yönetmen: Çağan Irmak 

Senaryo: Çağan Irmak 

Görüntü Yönetmeni: Rıdvan Ülgen 

Müzik: Evanthia Reboutsika 

Yapımcı: Avşar Film/2005 

Oyuncular: Fikret Kuşkan, Hümeyra, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Yetkin Dikinciler, 

Ege Tanman 

 

 Hikâye, 11 Eylül 1980’i 12 Eylül’e bağlayan gece başlar. Solcu bir gazeteci olan 

Sadık’ın hamile karısı o gece sancılanır. Sadık, karısını doktora götürecek bir taksi 

bulamaz. Çünkü darbe olmuştur. Bir parkta kendi başına yapılan doğum, annenin 

ölümüyle sonuçlanır. Ardından yedi yıl sonrasına geçilir. Sadık, yıllar sonra çocuğunun 

elinden tutarak küs olduğu babasının evine doğru yola çıkar. Çünkü işkence nedeniyle 

ciğerleri su toplamıştır ve günleri sayılıdır.  

 

 Babam ve Oğlum bodoslama bir 12 Eylül filmi değildir. Darbe günlerinden yola 

çıkan başka pek çok film gibi sert işkence sahneleri ya da politik hesaplaşmalara 

neredeyse yer vermez bile. İşkence, filmin jeneriğinde isimlerin aktığı sürece vardır. 

Hikâyenin geri kalanı o işkencenin, bir bedende ve ruhta açtığı yaranın zaman zaman 

kanaması ile akar. Çağan Irmak, bir taraftan da bir Ege (Seferihisar) hikâyesi anlatır 

bizlere. Oğlunu teslim etmek için yanlarına döndüğü ailesidir Ege’nin o güzel insanları. 
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12 Eylül’ün değiştiremediği tek şey de onlardır aslında. Böylece, yaşadığı ülkeyi 

değiştirmek için babasına meydan okuyarak evi terk eden oğul, yıllar sonra hiçbir şeyin 

değişmediği yere geri dönmüş olur. 

 

Filmde duygusal yoğunluk çok fazladır. Bu yüzden gösterimde olduğu günlerde 

herkes çantasına mendil koyarak izlemeye gitti bu hikâyeyi. Çağan Irmak’ın yarattığı 

melodramatik yapı eleştirmenler tarafından iki türlü algılanmıştır. Bir taraf için, 

“Filmdeki melodramatik unsurlar, 12 Eylül sonrası ortaya çıkan ‘biz kaybettik’ 

söylemine katkıda bulunuyor”255 bir taraf içinse;  

  

“Yüzlerce ticari filmde duygu sömürüsü olarak algılayacağımız, bir pazarlama 

taktiği olarak yorumlayacağımız bu aralıksız trajik ve dokunaklı olaylar zinciri, 

tuhaf hatta mucizevi biçimde hakiki bir duygulanmaya neden oluyor. Çünkü 

yaramız var, gocunuyoruz. Bu film aracılığıyla bütün o acıları çekenlere açık 

açık ve topluca gözyaşı döktüğümüzün farkına varıyoruz. Bir yıldönümünde, bir 

anma töreninde olsun meydanlarda bir araya toplanıp 12 Eylül kurbanlarına ve 

mağdurlarına saygı göstermeye korkan bizler ancak sinema salonlarının 

karanlığına sığınınca hep birlikte içimizi dökebiliyoruz.”256 

 

 Bir dönemi fon olarak kullanan film, aynı zamanda bir baba-oğul 

hesaplaşmasıdır. “Ülkenin cuntaya ve Özalizme teslim edildiği bir dönemde baba-oğul 

çatışması ele alınır.”257 Uğur Vardan’a göre baba-oğul hesaplaşması, 12 Eylül 

                                                 
255 Evrim Ulaşlı, “Babam ve Oğlum: Hüzünlü bir hatıra olmaktan çıkamayan 12 Eylül”, Yeni Film, Sayı: 
10, Ekim-Aralık 2005, s.5.   
256 Alin Taşçıyan, “Gözyaşlarınıza değer”, Milliyet, 24.11.2005 
257 Sungu Çapan, “Yoğun bir duygu seli”, Cumhuriyet, 18.11.2005 
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hesaplaşmasının da önündedir.258 Filmin bütününe baktığımız zaman Vardan’a hak 

verebiliriz. Gerçekten de bu hesaplaşma ağır basar.  

 

“Sadık, sosyalist görüşleri nedeniyle toprak sahibi babasını kapitalist bir ağa 

olarak niteleyip baş kaldırıyor, üniversitede ziraat okumayı ve çiftliğin başına 

geçmeyi reddediyor, gazeteci oluyor. Buradaki çelişki babasının gözünden 

kaçmıyor: seni okutan, sermaye dediğin o çiftliğin getirdiği para.”259 

 

 12 Eylül sahneleri, işkenceleri bu filmde çok az yer tutar. Ancak 12 Eylül’ün ne 

demek olduğu anlatılır. Film de budur zaten. Kaba dayak ve Filistin askılı sahneler 

yerine bir çocuğun henüz yedi yaşında babasız kalması üzerinden girişilir o dönem 

anlatılmaya. Bir baba; oğlunun büyüdüğünü göremeyecektir, onun ilk sevgilisi ile 

tanışamayacaktır… Çağan Irmak, bu insani yönü ön plana çıkararak darbe acısına 

esasında sert bir eleştiri yapmıştır. 

 

g) Beynelmilel 

 

Yönetmen: Sırrı Süreyya Önder, Muharrem Gülmez 

Senaryo: Sırrı Süreyya Önder 

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Atılmış 

Müzik: Aytekin Ataş, Sırrı Süreyya Önder, Tolga Kılıç 

Yapımcı: BKM/2006 

Oyuncular: Cezmi Baskın, Özgü Namal, Umut Kurt, Bahri Beyat, Nazmi Kırık, Meral 

Okay, Dilber Ay, Oktay Kaynarca 

                                                 
258 Uğur Vardan, “Aile hakkında her şey…”, Radikal, 18.11.2005 
259 Uygar Şirin’den aktaran Çağan Irmak, Babam ve Oğlum, Say Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2006, 
s.172. 
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Adıyaman, 1982… Başroldekiler ‘gevende’ adı verilen yerel çalgıcılar... 

Sıkıyönetim günleridir. Sokağa çıkma yasağı, baskılar derken gevendeler çalacak, yani 

doyacak yer bulamazlar. Buldukları çözüm bir kamyonetin arkasını pavyona çevirip 

gizlice eğlenceler tertiplemektir. Bir akşam yakayı ele verirler. Gözaltındayken 

tanıştıkları birliğin komutanı kendilerinden pek hoşlanmaz. Gevendeliği pespaye 

bularak emrini verir: bunlardan bir orkestra yapın! Temsili kurtuluş günü kutlamaları 

için depoda saklanan Fransız askeri üniformaları sırtlarına geçirilir. Zamanın işgal 

kuvvetlerinin üniformaları ile günün askeri erkânını karşımaya hazırlanmak ortaya 

trajikomik bir durumu çıkaracaktır.  

 

Sakalların ve bıyıkların da kesilmesi ile gevendeler “orkestra” olur. Orkestranın 

büyük görevi, bir süre sonra memleketlerine gelecek askeri cunta liderlerini 

karşılamaktır.  Gevendelerin başı olan Abuzer’in kızı Gülendam ve yanık olduğu 

üniversiteli delikanlı Haydar vardır bir tarafta da… Komünist olan Haydar, Gülendam’ı 

da etkisi altına almıştır. Haydar’dan aldığı bir plağı evde dinleyen Gülendam babasına 

yakalanır. Babası dinlediği müziği çok beğenir. Kızı, ilk kez dinlediği müziğin, “baharı 

karşılama müziği” olduğunu söyler. Abuzer müziği o kadar çok sever ki, cuntacıların 

geldiği gün karşılama sırasında gevendelerle, pardon orkestrayla bu müziği çalmaya 

karar verir. “Beynelmilel bir şey” olan bu müzik aslında komünist enternasyonal 

marşıdır ve cunta Adıyaman’da bu marşla karşılanacaktır… 

 

 Beynelmilel, 12 Eylül’ü iki açıdan anlatır. Birincisi, gözlerden uzak bir yerde, 

Adıyaman’ın bir köşesinde bile darbenin nasıl ağır hissedildiği; ikincisi cunta baskısının 

nerelere kadar dayandığı… 12 Eylül trajedisini bu ülkenin her köşesinde yaşayanlar 

ağırdan hissetti. Bu konuda bir ayrım olmadı, kimse şanslı değildi. Bu küçücük 

kasabanın bile her köşesi cuntacıların fotoğrafları ve onlara duyulan “minnetin” 
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büyüklüğünü anlatan yazılarla donatılmış. Herkesin hayatı üniformalıların direktifleri 

ile şekilleniyor. Üniforma, o kadar korkulan bir şey haline geliyor ki, darbeden önce 

adam yerine koyulmayan zabıta memurları bile çekinilen birer varlık haline dönüşüyor. 

Askerler, gevendelerin düğünde çalacakları şarkı dahil her şeye tek tek karar veriyor. 

Duyulan korkudandır ki, hiç kimse hiçbir şeye en küçük bir itirazda bulunmaya dahi 

cesaret edemiyor. Gözaltına alınanlar, emir, “eve kadar uygun adımda yürüyeceksin” 

olduğu için kapısının önüne kadar böyle gider; oysa peşlerinde kendilerini takip eden 

kimse yoktur. Kasabadaki solcuların bir gece iplerini kestiği afiş yerden öpülüp baş 

üstüne konularak kaldırılır. Afişte cuntacı generallerin fotoğrafları vardır. Yani korku, 

dağı taşı sarmıştır. 

 

 Dramla komedi filmde iç içe verilerek darbe günleri anlatılmaya çalışılmış. 

Kahkaha ve hüzün Beynelmilel’de başattır:  

 

“Kimi reji ve mizansen hataları var. Ama yine de sıcak ve sempatik olduğu ve 12 

Eylül dönemi üzerine ilginç saptamalarda bulunduğu yadsınamaz. Dramla 

komedinin iç içe olduğu bu film, askeri dönem kadar ayakları yere basmayan 

hayalci bir devrimciliği de eleştiriyor.”260  

 

Eleştirmen Sevin Okyay’ın filme yaklaşımı biraz daha olumludur:   

 

“1980 darbesinin ülkenin her yerinde olduğu gibi, Adıyaman’da da empoze 

ettiği yasaklarla değişen hayatların ve o dönemin gerçekten de trajikomik 

                                                 
260 Atilla Dorsay, “12 Eylül döneminde Adıyaman’da olmak”, Sabah, 30.12.2006 
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hikâyesi. Milletçe bir ‘Hazırol!’ durumunun söz konusu olduğu karanlık bir 

dönemi, acılarını yok saymadan, güldürerek anlatıyor.”261  

 

 Beynelmilel, ilk bakışta 12 Eylül’ü yumuşak anlatan bir film olarak görünse de 

bu yanılgıdır. Bazen, şiddete başvurmamak çok daha etkili bir yöntem olabilir. Seyirci, 

güldürülürken de tarihiyle, tarihinin acılarıyla yüz yüze getirilebilir. Bu film, bunu 

başarıyor işte.  

 

“12 Eylül’ün acılarını yansıtmak için muhakkak içeride yatmak, darbenin 

acılarını direkt olarak hem ruhunda, hem de vücudunda hissetmek mi gerekiyor? 

Bu nokta tartışılır elbet ama darbeye yaklaşık 26 yıl sonra serinkanlı bakabilmek 

için belki de böylesi bir haleti ruhiyenin sahibi olmak lazım. Film, son derece 

sofistike, son derece mesafeli, duygulu ama duygularından çok mantığını öne 

çıkaran, trajik ama en acılı anında da gülmesini becerebilen, hayata ve 

yaşanılanlara karşı tavrını son derece olgun biçimde gösterebilen bir çabanın 

eseri.”262   

 

İş sertliğe gelseydi, herhalde ömrünün yedi yılını 12 Eylül hapishanelerinde 

geçiren yönetmen Sırrı Süreyya Önder, ‘kişisel tecrübelerini’ çok iyi kullanabilirdi… 

Ancak anlatacakları; işkence ve darbeye, ‘ters köşeden’ bakmayı başaran Beynelmilel 

kadar etkili olmayabilirdi… Demek ki 12 Eylül’ü anlatmak için ille de, yolu 

hapishaneye düşen birinin iç hesaplaşmaları ya da işkence sahnelerine gerek yok…  

 

 Yalnız, senaryosu iyi düşünülmüş filmin görsel tarafına çok da kafa yorulmamış 

gibi… Buna rağmen, finalde, şehirde bez bulunmadığı için ölümü bekleyen dedenin 
                                                 
261 Sevin Okyay, “Beynelmilel bir şey”, Radikal, 30.12.2006  
262 Uğur Vardan, “Yerli tarih yabancı tarih”, Radikal, 29.12.2006 
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kendisi için hazır tuttuğu kefenle hazırlanan “cuntalar olmasın” pankartının askerler 

tarafından vurulan Haydar’ın üzerine düşmesi, her zaman hatırlanacak iyi bir sahne.   

 

h) Eve Dönüş 

 

Yönetmen: Ömer Uğur 

Senaryo: Ömer Uğur 

Görüntü Yönetmeni: Mustafa Kuşçu  

Müzik: Tamer Çıray 

Yapımcı: Limon Yapım/2006 

Oyuncular: Mehmet Ali Alabora, Sibel Kekilli, Savaş Dinçel, Altan Erkekli, Civan 

Canova, Perihan Savaş, Cengiz Küçükayvaz 

 

 Eve Dönüş’ün kahramanı (mağduru mu demeli yoksa) Mustafa adında bir 

fabrika işçisidir. Mustafa’nın siyasetle en ufak bir ilgisi yoktur. Hatta siyaseti “kötü bir 

şey” olarak görür. “Sıradan bir işçi olmak”tan başka bir şey istemez hayatında, 

sendikacılarla arasına hep mesafe koymaya dikkat eder. Hayatının tek ereği eve aldığı 

renkli televizyonun taksitlerini tamamlamaktır. Bunun için karısı ile gecelerini 

gündüzlerini birbirine katarak çalışırlar. Hatta biri gece biri gündüz çalışarak birbirlerini 

görmemeyi dahi göze alırlar. Bir sabah kahvaltılarını hazırlarken açtıkları radyodan 

Hasan Mutlucan türkülerinin çalındığını duyarlar. Buna bir anlam veremezler; ta ki 

bakkala ekmek almak için çıkan Mustafa’nın burnuna ‘darbe oldu’ diyen askerin 

namlusu dayanıncaya kadar. 12 Eylül’ü sevinçle karşıladığı söylenebilir Mustafa’nın. 

Askerlerin sokakları ablukaya aldığı o sabah tek üzüntüsü, Gülhane Parkı’nda 

yapacakları pikniğin iptal olmasıdır.  
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 Yönetmen Ömer Uğur, 12 Eylül Anayasası’na % 92 ile ‘evet’ diyenlerin filmini 

yaptığını söylemiştir.263 Mustafa karakteri düşünüldüğünde son derece yerinde bir özet 

sayılabilir bu.  

 

“Ömer Uğur’un yapıtı her şeyiyle bu ülkede 12 Eylül üzerine yapılmış en cesur 

ve sesi en gür çıkan film olarak kuşkusuz tarihteki yerini alacak. Sinematografik 

açıdan film belki o denli güçlü değil ama ne gam, sonradan başkaları meselenin 

bu yanını da tamamlayabilir. Eve Dönüş, yaşadıkları coğrafyanın koskoca bir 

hapishaneye döndüğünü, zamanında anlamayanlara şimdiki zamandan 

sesleniyor. Bu gerçek, geçmişte de bütün çıplaklığıyla ortadaydı ama piyango 

Mustafa ve benzerlerine vurdu ve büyük kalabalıklar adına onlar her şeyin 

ayırdına vardılar. Hayatının en büyük muhalefetini, ancak ev sahibine karşı 

yükselttiği sesinde ifade eden Mustafa, sonuçta kendisine işkence eden polisin 

elini öpecek kadar uzlaşmacı bir kişilik aslında. Bu da bir anlamda ülkeye hakim 

olan profilin, hal-i pür melali. Eve Dönüş, işte bu profilin ayrıntıları konusunda 

son derece başarılı bir film.”264   

 

Mustafa’nın evinde bulunan tek “sakıncalı” şey karısından gizli baktığı porno 

dergilerdir. Ev sahibi ile arası iyi olsa sahte bir ihbarın muhatabı olarak 22 gününü 

işkencede geçirmeyecektir. 22 gün boyunca süren işkence Mustafa için hiçbir şeyi 

değiştirmez. Bu yüzden “seni yanlışlıkla ezmişiz” diyen polis müdürünün elini öper 

Mustafa; serbest kaldığında yanına gittiği patronunun “mazeretsiz işe gelmediğin için 

seni çıkarmış olalım” demesine rağmen aynı adam olarak karşımızda durur. 

 

                                                 
263 Uğur Vardan, “Eve dönmek zordu ‘netekim’”, Radikal, 03.11.2006 
264 Vardan, a.g.m. 
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 12 Eylül belli bir tarafı ezmek için yapılan bir darbe değildi. Sağ da sol da 

işkence tezgâhlarından geçti. Hatta kahramanımız Mustafa gibi, özenle etliden sütlüden 

uzak duranlara bile eziyet edildi. Eve Dönüş, işte bunu vermeye çalışıyor. Solcu biri 

işkenceye götürülürken bir başkasının karanlığın içerisinden, “Biz bunun için mi 

komünistlerle mücadele ettik” diye acı acı bağırdığını duyarız. Mustafa birlikte işkence 

gördüğü adamla (solcu öğretmen) konuşurken, “Benim bu işlerle ilgim yok, ben sade 

bir işçi parçasıyım” der. Aldığı cevap, “İlgin olsaydı sen de ben de burada olmazdık” 

olur.   

 

“Eve Dönüş, baskı ve diktatörlük dönemleri yaşamış her toplumun yapması 

gereken filmlerden... Angelopoulos veya Vulgaris’in Yunanistan’ın Albaylar 

Cuntası dönemi, Latin Amerikalı yönetmenlerin bitip tükenmez diktatörlük 

rejimleri için yaptığı filmler ya da Rusya’da komünizmin çöküşünden sonra 

yapılan filmler gibi…”265  

  

Atilla Dorsay, filmi başka birçok 12 Eylül ve işkence filminden başarılı bulur. 

Bunun nedenini ise şöyle açıklar:  

 

“Eve Dönüş, tüm bu filmlerin arasında zirveye oturuyor. Belki bir yanıyla, ana 

kişiliğin başına gelenlerin ilginçliği nedeniyle; kendi halinde, siyasetten uzak 

fabrika işçisi Mustafa, darbeyi izleyen günlerde tutuklanıyor ve Şehmuz kod adlı 

bir siyasal aktivist olmadığını kanıtlamayı başaramıyor. Yani çok tipik bir 

Hitchcock durumu!... Ama aynı ölçüde, işkence sahnelerinin güçlü biçimde 

hikâyeye yedirilmesi, dramatik gerilimin finale doğru sürekli yükselmesi gibi 

öğelerin de katkısıyla. Aslında ilk yarı, dönemin, koşulların, kahramanların 

                                                 
265 Atilla Dorsay, “Acılı bir dönemin aynı ölçüde acı veren filmi”, Sabah, 04.11.2006 
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sergilenmesi hayli klasik, hatta soluk. Ama özellikle ikinci yarıda film adeta 

coşuyor, şahlanıyor. Klişeler yaşanmışlığa, karton karakterler etli-canlı 

insanlara dönüşüyor. Gerilim artıyor, duyarlılıklar keskinleşiyor. Ve film, bu 

ülkenin gerçekten yaşadığı bir kolektif cehennemin soluk soluğa izlenen hikâyesi 

olup çıkıyor.”266 

  

 Film boyunca Mustafa bilmediği bir örgütün Örnektepe halk komitesi sorumlusu 

olduğu için işkenceden geçerken Kenan Evren’in televizyonda yaptığı konuşma ve 

savunması ilginçtir: “Tutuklulara işkence yapıldığını ileri sürebiliyorlar. Biz işkencenin 

karşısındayız, işkenceyle netice almak istemeyiz. Bu insanlığa da aykırıdır, vicdana da 

aykırıdır…”  

 

 Senaryoya, sertliği alacak küçük detaylar da konmuş. İşkence arasında iki kişi 

arasında geçen Fenerbahçe-Beşiktaş muhabbeti örneğin… Çektikleri tüm acılara 

rağmen asıl hayıflandıkları neredeyse o maçı kaçırmaları olur. Onca rahatsız edici 

işkence sahnesinden sonra bu detaylar filmde çok şık durmuş denilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
266 Dorsay, a.g.m. 
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ı) Zincirbozan 

 

Yönetmen: Atıl İnaç 

Senaryo: Avni Özgürel 

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki 

Müzik: Emre Dündar 

Yapımcı: Digiturk, TFT Yapım/2007 

Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Suavi Eren, Haldun Boysan, Aysel Tunaboylu, Suna 

Selen, Ege Aydan, Emre Karayel, İsmail İncekara 

 

 12 Eylül darbesini hazırlayan koşullar ve darbe sonrasını ele alan bir film 

Zincirbozan. Başlangıç, Abdi İpekçi suikastı… Hikâyenin bitiş noktası ise Turgut 

Özal’ın başbakanlığı. Yani 1979-1983 yılları arasını ele alıyor film. 12 Eylül darbesini 

hazırlayan koşullara istihbarat oyunları ve uluslararası organizasyonların penceresinden 

bakılıyor. Darbeye, uluslararası bir konu ve iç çatışmalar ekseninde yaklaşılıyor. Söz 

konusu uluslararası konu, Yunanistan’ın tekrar NATO’ya girme çabasının Türkiye’nin 

vetosu nedeniyle engellenmesidir. Başbakan Süleyman Demirel buna direnir. Sabrı 

taşan Amerika ise “Karanlıklar Prensi” lakaplı ünlü adamı Richard Perle ve ekibini 

devreye sokar. Düğmeye basılması ile sol ve sağ şiddet bir anda tırmanır. Darbe için 

gerekli koşullar böylece hazırlanır. Yönetimi devralan cuntanın ilk icraatlarından biri 

Yunanistan vetosunu kaldırmak olur. Ancak Amerikalıların işi henüz bitmemiştir. 

Turgut Özal’ı başbakan yapıncaya kadar çalışmalarını aynen sürdürürler. 

 

 İsmini, darbe sonrası siyasi liderlerin tutulduğu yerden alan Zincirbozan, bu kısa 

özetten de anlaşılacağı gibi iddialı bir tezden yola çıkıyor. Tezin sahibi, yakın tarih 

konusundaki çalışmaları ile tanınan gazeteci ve aynı zamanda senarist/yapımcı Avni 
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Özgürel. Ortaya atılan tezin, en azından bütünüyle, ne kadar gerçek olduğu tartışılır. 

Çünkü ortaya konan senaryoda sanki Türkiye, Yunanistan’ın NATO üyeliği konusunda 

maraza çıkarmasa bütün bunlar olmayacakmış gibi bir hava var. Bütün organizasyonun 

arkasında ise sadece Amerika ve CIA gösteriliyor. Örneğin,  Karanlıklar Prensi Richard 

Perle, Türkiye’deki adamına, “Sağdan soldan eylemler gerek, Ankara’yı sarsacak, 

siyaseti dibe itecek eylemler” diyor ve bir bakıyorsunuz hem soldan hem de sağdan 

gençler silahları ele almış. Akan kanın debisi bir anda tavana vuruyor. Aynı tabancayla 

hem eski bir başbakan (Nihat Erim) hem bir sendikacı (Kemal Türkler) öldürülüyor. 

Perle’ün o talimatı olmasa bütün bunlar olmayacaktı demeye getiriliyor. Sokakta 

gördüğümüz tek eylemci grup talimatları yerine getiren bu “kullanılmış” gençlik. Bu 

tezin üzerine, filmin, “İdealleri uğruna ölen gençlere adanması” sanırız Zincirbozan’ın 

en büyük paradoksu. İdealleri uğruna ölen o gençler, bir tek karede bile yok çünkü…    

 

 Politik film yapanların, işi tarih dersine döküp sinematografiyi unutması 

çevirmesi aşamadığımız bir problem… Elbette, ortada tarihsel bir gerçeklik vardır, 

olmalıdır. Ama bunu anlatırken ortaya bir sürü karakter, bir sürü olay atıp, bunlardan 

pek çoğunu da birkaç saniyede geçiyorsanız yaptığınız bir bulamaçtan ibaret kalıyor. 

Anlatmak istediğiniz şey, bilmeyenler için bir havuz problemine, bilenler için ise basit 

bir zihin tazeleme eylemine dönüşüyor.  

 

“Zincirbozan hassas bir dönem hakkında geçiyor ve bu hassasiyetlerin hakkını 

verirken, bence ikna edici olamıyor. Evren şürekâsı o kadar halim selim 

adamlar olarak çizilmiş ki, bu tonton amcalar nasıl oldu da o kadar idama imza 

attı, anlamak mümkün değil. Gerçi hakkını yemeyelim, film onların tontonluğunu 

gösterdikten sonra Mustafa Pehlivanoğlu’nun, Erdal Eren’in ve tıpkı ‘Eve 

Dönüş’te olduğu gibi suçsuz yere içeri alınan bir simitçinin idamlarını da 
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göstererek, bu konuda üzerine düşenleri yerine getiriyor. Sinematografi, fikirleri 

inandırıcı kılamıyor, fikirler de filmin süresi olan 106 dakika boyunca 

kendilerini derinlemesine ifade etmekte zorlanıyor.”267  

 

Cuntacı generallerin, halim selim adamlar ve Amerika’nın söylediklerini 

yapmakla kalan kurşun askerler şeklinde resmedilmesi gerçekten tartışılır. Eleştirmen 

Cüneyt Cebenoyan’ın filme yaklaşımı da benzerdir:  

 

“Zincirbozan, 12 Eylül öncesi ve sonrasını anlatmaya çalışıyor. Siyasal bir film 

olarak da çok sayıda kişi ve kurumdan söz ediyor. Fakat hiçbir kahramanın öne 

çıkmaması ve derinliğine ele alınmaması filmin seyrini zorlaştırıyor. Fakat temel 

kusuru ‘Zincirbozan’ın indirgemeci tavrı. 12 Eylül’ün yapılış gerekçeleri 

Yunanistan’ın NATO’ya girmesini engelleyen Türkiye vetosunun kaldırılması 

(dış faktör) ve asayiş sorunu olarak (iç faktör) gözüküyor.”268  

 

Darbeye saatler kala, 11 Eylül gecesi, havalimanında sokak olaylarında tetiği 

çektiren iki elebaşı görülür. Biri sağdan (Abdullah Çatlı olduğunu anlatan ipuçları 

verilir) biri soldan. İki ayrı derin adam, yurtdışına kaçmaya hazırlanan iki kişiye aynı 

sarı zarftan verir. Verirken de “ihtiyacın olan her şey bu zarfın içinde” denilir. Ellerinde 

zarflarla göz göze gelen o iki kişi Zincirbozan’ın en önemli tezini anlatır: sağcılar ve 

solcular o karanlık eller tarafından kullanıldığı için darbe yapıldı! 

 

 Senarist Avni Özgürel’in, Zincirbozan’daki en iddialı tezi ise kuşkusuz Turgut 

Özal… Senaryoya göre, darbeden sonra yıldızı parlamaya başlayan Turgut Özal, 

darbeyi organize eden aktör olarak “başrol”de görünen Richard Perle ile yakın 
                                                 
267 Uğur Vardan, “CIA altımızı oyuyormuş da”, Radikal, 13.04.2007 
268 Cüneyt Cebenoyan, “Yakın siyasi tarih”, Birgün, 13.04.2007 
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temastadır. Yeni dönem için düşünülen lider Turgut Özal’dır ve CIA’nin tam desteği ile 

başbakan olur.  

 

 Zincirbozan’dan kalan şudur izleyici için; resmi tarihe alternatif yaratmaya 

çalışan bir gazetecinin kaleme aldığı, karanlık dehlizlerde sıkışıp kalan iddiasız bir 

senaryo ve kötü bir yönetim. İzleyip bitirdikten sonra aklınızda, yüreğinizde kalacak tek 

bir sözü, tek bir sahnesi olmayan bir yakın tarih müsameresi. Sinema filminden çok 

yakın tarih tezi olarak düşünülmesi gereken bir çaba.  

 

3.2.3. Kürt Sorunu ve Terör Beyazperdede 

 

 PKK terörü, sinemaya yansıması hayli gecikmiş (12 yıl) bir konudur. 1984 

yılında başlayan silahlı eylemler onbinlerce kişinin ölümüne neden oldu. Ülkemizin 

güneydoğusunda yaşananlar yalnızca ayrılıkçı bir terör örgütü ile verilen savaştan ibaret 

değil. Ortada yüzyıllar öncesine giden bir mesele var. Bu çetrefilli meseleyi ele almak 

2000’li yıllara kadar bu ülkenin en büyük tabusuydu. Bu tabunun yıkılması ile ortaya 

pek çok sinema filmi de saçılmış oldu. Sinemamız, bu önemli sorunu salt terörle 

mücadele meselesi olarak görmeyip; tarihsel, sosyolojik ve kültürel bir pencereden ele 

alıp sorgulamayı denemiştir. Kürtler elbette PKK’dan önce de sinemanın bir köşesinde 

vardı. Bunu Yılmaz Güney (Seyyit Han, Sürü) ya da Feyzi Tuna (Kızgın Toprak) gibi 

yönetmenlerle örnekleyebiliriz. Hatta daha geriye gidersek Atıf Yılmaz’ın 1955’de 

yaptığı Dağları Bekleyen Kız filminde de Kürtleri görürüz. “Dönemin eleştiri yazılarına 

kaçakçılık üzerine kurulmuş bir öyküymüş gibi yansımasına karşılık, olaylar Dersim 
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İsyanı’nda geçer.”269 Ama biz burada Kürt Sorunu derken PKK ve sonrasını düşünüyor 

ve bu çerçevede yapılan filmleri ele alıyoruz.       

 

a) Işıklar Sönmesin 

 

Yönetmen: Reis Çelik 

Senaryo: Reis Çelik 

Görüntü Yönetmeni: Aytekin Çakmakçı 

Müzik: Mazlum Çimen 

Yapımcı: Arzu Film/1996 

Oyuncular: Berhan Şimşek, Tarık Tarcan, Tuncel Kurtiz, Sermin Karaali, Yaman 

Tarcan, Erdoğan Şeren 

 

 Doğu’nun uzak dağ köylerinden birine doğru karlar altında giden bir otobüsle 

başlar film. Yolcular günlük sıkıntıları üzerinde konuşurken şoför aniden frene basmak 

zorunda kalır. Etrafları bir grup terörist tarafından kuşatılmıştır. Herkes aşağı indirilir. 

Yolculardan biri hemen oracıkta infaz edilir. Suçu köy korucusu olmasıdır. Teröristler 

bölgeden uzaklaşırken askerler peşlerine düşer. Karlı dağlar arasında süren uzun 

takipten sonra teröristler kıstırılır. Tam çatışma başlamışken bir çığ gelir ve hepsini alıp 

götürür. Sağ kalan üç kişi vardır; Yüzbaşı Murat, terörist grubun lideri Seydo ve yaralı 

haldeki kadın terörist Zozan. Yüzbaşı Murat, bir süre sonra iki teröristi esir alır. 

Karların arasından kurtulmak için başlanan yolculuk sırasında yaralı terörist Zozan ölür. 

Bir fırsatını bulan Seydo kaçmayı başarır. İkilinin yolları daha sonra terk edilmiş bir 

köyde tekrar kesişecektir. 

 

                                                 
269 Agâh Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dünya Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2005, s.271.  
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 Işıklar Sönmesin, siyasal sinemamız açısından çok önemli bir çalışmadır. 

Önemi, bir çıkış filmi olmasından ileri gelir. Bu ülkenin en önemli sorununu, PKK 

terörünü ele alma cesareti gösteren ilk filmdir. PKK terörü 1984’ten başlayarak 

ekonomik, askeri, psikolojik olarak Türkiye’nin baş belası olmuştur. En önemlisi ise 

elbette, ölen onbinlerce kişi, anasız babasız kalan çocuklardır. Onca derin etkiler yaratan 

bir problem ne tuhaftır ki yıllar yılı görmezden gelindi. Politik düzlemde ve akademik 

sahada sığ kalan çabalar bir tarafa, sanat dünyası da görmedi bu sorunu. Romanlar 

yazılmadı, filmler çekilmedi. Sebep neydi? Sindirilmişlik mi, körlük mü, korku mu?.. 

Değilse ne?.. 

 

 Reis Çelik, bu yüzden sinema tarihimizin cesur bir ismi olarak her zaman 

hatırlanacaktır. O aslında bir film yapmamış, konuşulmaya cesaret edilemeyen bir 

dönemde (1996) Türkiye’nin en ağır sorununu tartışmaya açmıştır. Bu yüzden filmin 

sonundaki, “Yaşanan tüm acılara bir damla su vermek adına” sözü son derece 

anlamlıdır.  

 

 Yönetmen, Işıklar Sönmesin’i neden çektiğini şöyle anlatıyor:  

 

“O dönemde, bırakın film yapmayı, Kürt sorununu tartışmak bile asla 

kenarından geçilmeyen bir noktaydı. Bu ülkede tabular var ve onları 

tartışamazsınız. Işıklar Sönmesin bu anlamda önemliydi. Ben sanata çağın tanığı 

olarak bakıyorum. Ben eğer yapacağım filmle, bu ülkenin yaşadığı döneme 

tanıklık edemiyorsam, neye ve kime yapıyorum bu sanatı diye sorarım.”270  

 

                                                 
270 Reis Çelik ile söyleşi, Yeni Film, Sayı: 4, Ocak-Mart 2004, s.95. 
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Bir tabuyu sinemada ele almak elbette kolay olmamıştır. Filmi eleştirmeden 

önce ne kadar zor şartlar altında çekildiğine kısaca değinmekte fayda var. Yönetmeni 

dinliyoruz:  

 

“İlk etapta, o filmin çekimi yasaklandı. Gizlice çekmeye kalktık. Köyden 

şehirlere inemiyoruz, mağarada kalıyoruz. Filmde çalışanlardan bir kısmı da 

PKK filmi mi çekiyoruz kuşkusu içerisinde. Böyle çelişkilerle filmi bitirdik. 

Çektiğimiz filmin hemen bir kopyası çıkarılıyor ve saklanıyor; çekilmiş kısımları 

korumak için. Filmi kurguladık, bitirdik. Sinemalara girdiğinde sansürle çok 

uğraştık. Birçok sahneyi çıkarmak zorunda kaldık.”271    

 

 Sinema tarihimiz için bu kadar önemli bir noktada duran Işıklar Sönmesin, 

sinemasal açıdan ise ne yazık ki hayli zayıf kalıyor. “Işıklar Sönmesin, yüksek düzeyde 

bir sinema örneği değil. Yönetmenin belli bir tutukluğu var ve bu özellikle ilk yarıda 

kendini açık biçimde hissettiriyor.”272 Filmin içeriği eleştirmenler tarafından genel bir 

takdir görürken sinema dili benzer ortak tenkitlere neden olmuştur. Örneğin Sungu 

Çapan, filmle ilgili olarak, “Işıklar Sönmesin birçok zaafı olan ‘kilim gibi bir film’. Hiç 

susmak bilmez, her dakika görüntüyü bastıran, yamalı bohça gibi bir müzik kullanımı ve 

düzgünce sayılabilecek, ama ruhsuz ve yavanlıktan sıyrılamayan bir sinema dili”273 der. 

 

 Bitiş jeneriği akarken filme dair aklınızda kalan en önemli şey didaktik dili 

oluyor. Yönetmen film boyunca fazla kitabi diyaloglarla yapıtını boğuyor. Sürekli bir 

anlatma-savunma-iddia kaygısı var. İzlerken kendinizi zaman zaman bir sinema 

filminde değil de bir tartışma programında gibi hissediyorsunuz. Örnek bir sahneyi 

                                                 
271 Reis Çelik ile söyleşi, Yeni Film, Sayı: 4, Ocak-Mart 2004, s.95-96. 
272 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.90. 
273 Sungu Çapan’dan aktaran Onaran ve Vardar, a.g.e., s.72. 
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hemen verelim. Terörist Seydo, tabancasının namlusunu sırtına dayayan Yüzbaşı 

Murat’la hem yürür hem tartışır: 

 

YÜZBAŞI MURAT: Yaptığınız vatana ihanet, eşkıyalık. Kim için, ne için yaptığınızın 

farkında mısınız bari? 

SEYDO: Tahmin ettiğinden çok. 

YÜZBAŞI MURAT: Onun için mi kendi günahsız insanlarınızı kurşuna diziyorsunuz? 

SEYDO: Anlamıyorsunuz, bu bir kimlik savaşıdır. Bastırıp yok etmek istediğiniz koca 

bir halkın haklı davası var karşınızda. 

YÜZBAŞI MURAT: Bu topraklar üzerinde yaşayan insanların kimlikleri mevcuttur. 

Belgesi de kanlarımızla yazdığımız tarihimizdir. Bu nedenle bu devleti bölmeye 

çalışmayı haklı göremezsin. 

SEYDO: Doğrudur, bugüne kadar bu iki halk hep kardeş yaşamıştır. Ama bugüne 

gelindiğinde bu halkı yok saymışsınız. 

YÜZBAŞI MURAT: Bir iki lafı dilinize dolamış, dolaştırıp duruyorsunuz. Sizin tek 

amacınız bu devleti bölmek.  

 

Bunun nedeni belki de yönetmenin bir ilk olan bu filmle kitlelere vermeye 

çalıştığı, “aslında ortak acıların etrafında gözyaşı döken kardeşleriz” mesajını 

güçlendirme çabasıdır.   

 

“Filmde ne bir santim askere yönelik bir tavrım olsun istedim, ne de bir santim 

PKK’ya yönelik bir tavrım olsun istedim”274 diyen Reis Çelik, gerçekten de bu tavrı bir 

an olsun elden bırakmıyor. Çatışma sırasında dağdan düşen çığ her iki tarafı da 

öldürüyor, çığdan kurtulan Yüzbaşı ve Seydo aynı kar ve tipiden kurtulmanın ortak 

                                                 
274 Reis Çelik ile söyleşi, Yeni Film, Sayı: 4, Ocak-Mart 2004, s.95. 
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mücadelesini veriyor. An geliyor, hayatını kaybeden Zozan’ı birlikte karların arasına 

gömüyorlar.  

 

Filmin en önemli sahnesi herhalde finalidir. Finaldeki mekân iyi bir tercih: terör 

nedeniyle terk edilmiş, yıkık bir köy… Yüzbaşı, elinden kaçırdığı Seydo’yu burada 

tekrar kıstırır. İkili gırtlak gırtlağa mücadele ederken köyün tek sakini Haydar Ağa ve 

küçük torunu çıkagelir. Haydar Ağa, elinde tüfeği ile bu kavgayı ayırırken içindeki 

öfkeyi kusar. Evlerini, ocaklarını terk etmek zorunda kalan insanların yüreğine o 

korkuyu salanın hangisi olduğunu sorar. Ne Yüzbaşı’dan ne de Seydo’dan cevap 

gelemez. Orada yaşayan insanların gerçeği işte böyle verilir. Çarpışan iki taraf ve 

yüreklerindeki korkuyla başka diyarlara gitmek zorunda kalan aradakiler…  

 

Filme hakkını teslim etme görevini Atilla Dorsay’a bırakalım: “Işıklar 

Sönmesin, yaşamsal bir konuda atılmış ilk küçük, ama önemli adım, utanılacak hiçbir 

yanı olmayan bir siyasal sinema örneği. Çağdaş sinemanın taşıması gereken 

sorumluluğu şiddetle duyuran bir film.”275 

 

b) Güneşe Yolculuk 

 

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 

Senaryo: Yeşim Ustaoğlu 

Görüntü Yönetmeni: Jacek Petrycki 

Müzik: Vlatko Stefanovski 

Yapımcı: İFR/1999 

Oyuncular: Nevruz Baz, Nazmi Kırık, Mizgin Kapazan, Ara Güler, Nigar Aktar 

                                                 
275 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.90. 
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İstanbul’un kalabalığı arasında yaşayıp giden iki kişi vardır. Biri Zorduçlu Kürt 

genci Berzan, diğeri Ege’den, Tire’den bu büyük kente gelen Mehmet. Berzan, 

Eminönü Meydanı’nda kaset satarak para biriktirmeyi ve memleketine dönerek sevdiği 

kızla evlenmeyi hayal eder. Sular idaresinde iş bulan Mehmet’in hayali de yalnızca daha 

iyi bir hayat kurmaktan ibarettir. Milli maç çıkışı sevinç gösterisi yapan kalabalık, Kürt 

genci Berzan’a saldırırken olayı gören Mehmet kendisini kurtarır. Böylece dostlukları 

başlar. Bir gece, evine dönmeye çalışan Mehmet’in bindiği minibüs polis tarafından 

durdurulur. Yan koltukta duran ve içinde tabanca bulunan çanta nedeniyle başı belaya 

girer. Günler sonra çantanın kendisine ait olmadığına zar zor inandırır polisleri. Bu 

inandırma sürecinde epeyce hırpalanmıştır elbette. Serbest kaldıktan sonra işinden olur. 

Tek dostu olan Berzan, kendisine yardım ederek bir otopark işi bulur. Derken, bu kez 

Berzan ortadan kaybolur. Ancak Berzan, gözaltına alınan Mehmet kadar şanslı 

olmayacaktır. Mehmet bir süre sonra Berzan’ın cenazesini morgda bulduğunda, 

arkadaşının bir sokak gösterisi sırasında başına darbe alarak öldüğünü öğrenir. Şimdi 

Mehmet’e düşen son bir görev vardır; tek dostunu İstanbul’da bırakmamak ve hep 

özlemini duyduğu Zorduç’a götürüp defnetmek… 

 

 Terörün bu ülkenin doğusunda yaşayan insanlar için yarattığı en büyük 

sıkıntılardan biri, ülkenin diğer kesiminde yarattığı algıdır. Kimliğinde, doğu illerinden 

biri yazanlara her nedense çekince ile, önyargı ile yaklaşılmıştır. Onlar, ne yazık ki pek 

çok kişi için, ayrılıkçı terör örgütünün üyeleri ile bir tutulmuştur. Yeşim Ustaoğlu’nun 

filmi esasında bu önyargıları ele alır. Tireli Mehmet, teninin rengi itibari ile tipik bir 

Doğulu’dur. Bunun sıkıntısını çok çeker ve kimseyi Ege’li olduğuna inandıramaz. Bu 

sıkıntıyı en çok da gözaltındayken yaşar. Polisler, Mehmet’e ısrarla anne ve babasının 

da Tire’de doğup doğmadığını sorar ve öyle olduğunu duymalarına rağmen kendisine 

inanmazlar. İş o noktaya gelir ki, kız arkadaşı saçlarını sarıya boyamayı bile teklif eder. 
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Hiç olmazsa sokakta daha rahat gezebilecektir bu şekilde. Nitekim ilerleyen sahnelerde 

Mehmet, çöpten bulduğu bir spreyle bu öneriyi gerçekleştirecektir.  

 

 Güneşe Yolculuk tek kelime ile cesur bir film. Sinemamızın ender kadın 

yönetmenleri arasında bulunan Yeşim Ustaoğlu bu cesareti nereden aldığını,  

 

“İnsanların yaşadığı dramlar, yaşadığımız toprakları da biliyorsak eğer, 

geçmişi gündemi biliyorsak eğer, bir yerde hep yaşanmış bir sızı, bir acı var ve 

oraya dokunmadan rahat edemiyorum ben. Çok rahat oturamıyorum yani, öyle 

bir rahatlığım yok. Söylediğim şeyin anlamını bu şekilde buluyorum. Bu yüzden 

film yapıyorum”276  

 

Sözleri ile anlatır. Atilla Dorsay için film şaşırtıcı derecede başarılıdır.  

 

“Ustaoğlu, bize işlek ve akıcı bir sinemayla, ırklar ve halklar arasındaki 

dostluğu ve onun önemini vurgulayan bir barış türküsü sunuyor. Genç ve amatör 

oyuncularından azami sonucu elde ederek, filmine iddialı olmayan, ama doğru 

ve haklı bir politik mesaj yükleyerek… Ama en önemlisi elbette sinema sanatı ve 

onun kendine özgü tadı. Bunlardan yoksun olan hangi film başarılı olabilir? 

Ustaoğlu da filminin tümüne sinmiş sinema duygusuyla asıl burada başarısını 

kanıtlıyor.”277 

 

 Yönetmen, filmin içine bolca yedirdiği belgesel nitelikli görüntülerle anlattığı 

öykünün “gerçek” olduğuna seyirciyi inandırmaya çalışıyor. İstanbul’un pek çok 

yerinde çekilen belgesel detaylar gibi, 1999 yılında gerçekleşen ölüm orucu eylemine 
                                                 
276 Yeşim Ustaoğlu ile röportaj, Yeni Film, Sayı: 8, Ocak-Mart 2005, s.63. 
277 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.82. 
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ait reel görüntüler de filmin içinde yerini alıyor. Ancak Nazi Almanyası’nı hatırlatan bir 

detay bu anlamda kafa karıştırıyor. O detay, Kürtlerin yaşadığı evlerin üzerine kocaman 

kırmızı renkli “X” işaretlerinin konması. Bu, bir inandırıcılık sorunu olarak görülebilir. 

Öyle olmasa yönetmen, o işaretin konduğu evlerin başına nelerin geldiğini 

göstermeliydi. Nitekim Uğur Vardan’a göre bu gibi detaylar nedeniyle Güneşe 

Yolculuk angaje bir filmdir.278  

 

 Kimi eksikler ve ayrıntılarda havada kalan sıkıntılara rağmen Yeşim Ustaoğlu, 

derdini iyi anlatan bir film çıkarmış ortaya. Türkler ve Kürtler arasındaki algı çıkmazı 

Mehmet karakteri üzerinden başarıyla anlatılmış. Filmin son bölümünde, Berzan’ın 

tabutunu Zorduç’a götürmeye çalışan Mehmet, çetin yolculuğunun bir durağında 

kararını verir. Bir spreyle saçına vurduğu sarı rengi yıkayıp atar. Her şeye rağmen, 

herkesin kendi renginde yaşama özgürlüğüne sahip olduğunun iyi bir simgesel 

ifadesidir bu. Berzan’ın neden doğduğu toprakları terk ettiği de finalde iyi anlatılır. 

Berzan’ın memleketi Mehmet’i, yan yatmış, yamuk yumuk bir “Zorduç” tabelası ile 

karşılar. Bu tabela bile orada nelerin yaşandığını anlatmak için yeterlidir. Mehmet 

yanılmadığını az sonra görür; Zorduç sular altında kalmıştır ve ortalıkta artık kimseler 

yoktur. Ne yapacağına karar vermesi çok sürmez Mehmet’in. Arkadaşının tabutunu 

toprağa değil, Zorduç’u ele geçiren sulara teslim eder. Suların arasında bir kayık gibi 

yüzen tabut, o son karede sinemamızın akılda kalacak sahnelerinden biri oluverir.    

 

 

 

 

 

                                                 
278 Uğur Vardan’dan aktaran Onaran ve Vardar, a.g.e., s.190. 
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c) Büyük Adam Küçük Aşk 

 

Yönetmen: Handan İpekçi 

Senaryo: Handan İpekçi 

Görüntü Yönetmeni: Erdal Kahraman 

Müzik: Serdar Yalçın, Mazlum Çimen 

Yapımcı: Yeni Yapım/2001 

Oyuncular: Şükran Güngör, Dilan Erçetin, Füsun Demirel, Yıldız Kenter, İsmail Hakkı 

Şen 

 

 Beş yaşındaki Kürt kızı Hejar’ın ailesi operasyonda ölmüştür. Bir yakını, kızı 

daha iyi bakacağına inandığı İstanbul’da avukatlık yapan bir tanıdığına bırakır. Ancak 

evde kalan diğer iki kişinin terörist olduğunu bilmez. Çok geçmeden polis baskın yapar. 

Küçük Hejar, şans eseri kurtulur ve karşı komşu Rıfat Bey’in evine sığınır. Rıfat Bey, 

cumhuriyete sıkı sıkıya bağlı, prensip sahibi emekli bir yargıçtır. Özellikle de Türkçe 

konusunda takıntılıdır. Kesin kurallar ve kırmızıçizgilerden ibaret hayatı, bu küçük kızla 

birlikte değişecektir. Ancak bunun için aralarında çok önemli bir sorun vardır; Hejar, 

tek kelime Türkçe bilmez… 

 

 Handan İpekçi, ikinci uzun metraj filminde Türk sinemasının başyapıtları 

arasında anılmayı hak edecek bir ürün koyuyor ortaya. Ajitasyondan kaçan, sıcaklığı, 

dinginliği, ritmi, ruhu olan bir filmle rüştünü iyice ispatlar. Anlattığı esasında 

önyargıların kırılabilir olduğu ve Einstein’nın, “Atomu parçalamak önyargıları 

yıkmaktan daha kolaydır” sözünün tersine çevrilmesi öyküsüdür. Rıfat Bey, minicik bir 

çocuğa, Hejar’a sırf Kürt olduğu için önyargı ile yaklaşır. Kürtçe konuşmasına 

tahammül edemez. Aradan zaman geçtikçe büyük adam, küçük kıza ısınır. Temizlik 



 125

işlerini yapan Kürt hizmetçi Sakine, aralarında dil köprüsü kurar. O köprü ile 

birbirilerini anlamaya başlarlar; anladıkça severler. Başlangıçta “pis” ve “bitli” olan bu 

küçük Kürt kızı, bir anda prensip sahibi emekli yargıcın bütün hayatı oluverir. “Aslında 

Handan İpekçi son derece barışçı bir bakış açısıyla, önyargılı olmaya çalışmadan, 

anlattığı insanların kendi kimliklerinden kaynaklanan insan haklarını gündeme 

getiriyor ve onlar hakkında düşünülmesini istiyor.”279   

 

 Rıfat Bey’in önyargılarını kıran kuşkusuz “karşısındakileri” tanıması olur. 

“Neden kalkıp buralara geldiniz?” sorusunun cevabını aldığı gün kırmızı çizgilerini 

söküp atar. Rıfat Bey, küçük kızı teslim etmek için aradığı Evdo adlı yaşlı adamı 

bulduğunda sorusunun cevabını da bulur. Evdo, bir varoşta akrabalarına ait iki göz eve 

sığınmak zorunda kalmıştır. Evde bulunan bir düzine çocuktan adım atacak yer yoktur. 

Yaşadıkları trajedi Evdo’nun konuşması ile ortaya çıkar. “Biz arada kalmışız beyim” 

der… “Bir taraftan devlet bir taraftan gerilla... Beş oğlum, gelinlerim ve torunlarım 

öldü; bir tek ben kaldım. Bizim için hayat bitmiştir” diye anlatır hikâyesini.  

 

 Rıfat Bey’in, Hejar ile diyalog kurma çabaları gerçekten unutulmazdır. En 

gerilimli günlerinde, ağzından hayatının ilk Kürtçe kelimesi çıkar: megri, megri 

(ağlama, ağlama)… Ön yargılarını kırmasının mührü ise vapur yolculuğu sahnesi olur. 

Rıfat Bey, Sakine’den yardım alarak hazırladığı sözlük aracılığı ile Hejar’la konuşmaya 

çalışır: 

 

- Sen kimsin? 

- Hejar. 

- Güzel isim… 

                                                 
279 Onaran ve Vardar, a.g.e., s.298. 
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 Güzel isim… Rıfat Bey’den bir Kürtçe kelime için duyulması imkânsız yorum…  

 

 Sorgulanması gereken yalnızca önyargılar değildir. Handan İpekçi, bu ülkenin 

bilinçaltını da başarı ile deşer filmde. Küçük Hejar, evine sığındığı Rıfat Bey’in önce 

sehpasının üzerindeki fotoğrafa dikkat kesilir. Fotoğraftaki Rıfat Bey’in oğludur ve ona 

korku dolu gözlerle bakar. Çünkü bir askerdir fotoğraftaki. Beş yaşına sığan 

korkulardan, acılardan dolayı kapı çaldığında sehpaların, koltukların altına sığınma 

ihtiyacı duyar. Uykusunda gördüğü kâbusların sebebi de başka bir şey değildir. Bu 

ülkede yaşanan terör sorunu ya da düşük yoğunluklu savaş -adı her ne ise- bu ülkenin 

çocuklarını öldürüyor, diyor film. Rıfat Bey, televizyonu açtığında karşısına hemen 

şehit cenazesi haberi çıkıyor. Kanal değiştirdiğinde bir başka haber: “güvenlik güçleri 

ile çatışmaya giren teröristler öldürüldü!” 

 

 O kırılan önyargıyla birlikte hizmetçi Sakine’nin itirafı ayrıca anlamlıdır: 

“Benim adım aslında Rojda, Rıfat Amca…” Küçük ama derin anlamlar taşıyan bir 

replik… 

 

 Kürt meselesi gerçekten de günümüzün en bıçak sırtı konusudur. Bu yüzden, bu 

meseleyi ele almak tehlikeli bir suya girmek gibidir. Handan İpekçi, bu cesareti 

gösterdikten sonra işini alnının akıyla tamamlıyor. Ortaya ne Kürtlerin ne Türklerin 

kızacağı bir film çıkıyor. Üstelik kimseye yaranma, orta yolu bulma derdi olmayan bir 

film bu. İpekçi’nin asıl başarısı bu kaygıyı gütmeden bunu başarmasından kaynaklanır. 

Politik filmlerden başyapıt çıkarmayı pek beceremeyen sinemamızın yüz aklarından biri 

oluyor Büyük Adam Küçük Aşk. Bu yüzden Atilla Dorsay’ın heyecanını 

anlayabiliyoruz. Şöyle diyor Dorsay:  
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“Öyle filmler vardır ki, bir sinema yapıtı olmanın ötesine geçip bir toplumun 

belli bir dönemdeki en önemli sorunlarına parmak basar, en gerekli mesajları 

verir, en öz sözleri söyler. Böylece bu filmler has sinema yapıtları için 

kullanılabilecek olan güzel, eğlendirici, etkileyici gibi niteliklerin ötesine geçip 

neredeyse ‘gerekli’ kategorisine otururlar. Son dönemde adına siyasal, 

toplumcu veya sadece hümanist deyiniz, bu kulvarda yapılmış böylesine iyi bir 

Türk filmi hatırlamıyorum.”280          

 

d) Yazı Tura 

 

Yönetmen: Uğur Yücel 

Senaryo: Uğur Yücel 

Görüntü Yönetmeni: Barış Özbiçer, Ahmet Emre Tanyıldız, Tayfun Çetindağ, Roy 

Kurtluyan 

Müzik: Erkan Oğur 

Yapımcı: Mahayana Film/2004 

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Olgun Şimşek, Bahri Beyat, Engin Günaydın, Erkan 

Can, Settar Tanrıdöğen, Mizgin Kapazan, Ülkü Duru 

 

 Patlayan bir mayınla başlar Yazı Tura. Mayın iki asker arkadaşının hayatını da 

kökünden değiştirecektir. Biri Şeytan Rıdvan… Hayali, askerlik dönüşü iyi bir takıma 

transfer olmak olan bir futbolcudur. O patlamada bir bacağı kopunca yıkılır. Geriye bir 

gazi olarak dönüşü ise ayrı bir yıkım olur. Kimse eskisi gibi değildir, kimseye uyum 

sağlayamaz. Üstüne üstlük, evlilik planları kurduğu kız, protez bacağından dolayı 

kendisine başka bir gözle bakmaya başlar. En yakın arkadaşı Sencer’le kız arkadaşının 

                                                 
280 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.50. 
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birlikte kaçması Şeytan Rıdvan’ı bitiren hamle olur. Tabancasını ağzına dayayıp ateş 

ederek her şeyden kurtulur. Bütün derdi bir tren istasyonunda büfe işletmek olan 

Hayalet Cevher ise pis işlere bulaşmıştır. Çek senet tahsilatı yapan gözü kara biri olup 

çıkmıştır. Güneydoğu’da yaşadığı travma yüzünden hayatı bir türlü normale 

dönememiştir. Bu yüzden hâlâ kalabalıklara karışamaz, bu yüzden herkese öfkelidir. 17 

Ağustos depreminde enkaz altında kalan babasını kurtarır. Derken, Yunanistan’dan iki 

kişi haberlerde olan biteni izleyip yanlarına gelir. Biri, babasının ilk eşi olan ve 

Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan Rum kadın, diğeri oğludur. Yani Cevher’in 

ağabeyidir. Üstelik eşcinsel bir ağabeydir gelen… Cevher, yıllar sonra karşılaştığı 

ağabeyinin eşcinsel olmasını kabullenemese de sonunda onun için bir cinayet 

işleyecektir. 

 

 Yıllar boyu iyi bir oyuncu olarak sinemaya hizmet etmiş birinin, maddi-manevi 

tüm varlığını ortaya koyduğu ilk yönetmenlik denemesi Yazı Tura. Uğur Yücel, 

yönetmen koltuğunda oturmasının yanı sıra senarist ve yapımcı sıfatları ile de 

karşımızda. Yücel, bu ilk filminde çok cesur bir konuya değiniyor. Sinemamızın son 

yıllara kadar üzerinde suskunluk yemini edilmiş konusuna, Güneydoğu sorununa... 

Zamanlama olarak bakılırsa kendileri için savaşın geride kaldığı iki karakterin hikâyesi 

anlatılıyor filmde. Yani savaş sonrası travmaları ve yeniden başlanan eski hayata uyum 

sağlayamama sorunsalı… “İki ayrı hikâye biçiminde anlatılan şeyler ilginç, özgün, 

yaralayıcı bir duyarlılıkta. Tüm bunların, filmi üzerinde, sinema üzerinde uzun süredir 

düşündüğü bilinen Uğur Yücel’in beyazperdeye yansıyan öz kişiliğinden kaynaklandığı 

kesin.”281  

 

                                                 
281 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.150. 
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 Ortada bir para vardır. Havaya atılır. Şeytan Rıdvan yazı, Hayalet Cevher tura 

der. Oysa ne yazıdır gelen ne tura; kaybederler. Kaybedişlerinin başlangıç noktası, yani 

mayın patlaması olayı bu ülkenin, 1984’den beri sürdürülen kanlı savaş içerisindeki bir 

gerçeğin öyküsüdür. İki tarafın da; askerlerin ve teröristlerin aynı toprağın insanları 

olduğuna yapılan bir vurgudur bu. Göremeli Şeytan Rıdvan’ın mazide kalan ilk sevgilisi 

bir gün babası ile memleketi Bingöl’e dönmek zorunda kalır. Lise günlerinde 

çektirdikleri bir fotoğrafı ölünceye kadar saklayacağına söz verir kız. Aradan yıllar 

geçer. Bir gece çatışma sırasında Şeytan Rıdvan bir teröristi köşeye sıkıştırır. Teslim ol 

ikazında bulunurken karşısındaki silahına davranır. O anda yapması gerekeni yapar, 

basar tetiğe. Gündüz olduğunda ölen teröristlerin üzerini arayan Cevher, Rıdvan’a 

seslenir. Elinde, ölen kadın teröristin koynundan çıkan bir fotoğraf vardır. “Bu sen değil 

misin?” der. Şeytan Rıdvan, hayatta en sevdiği insanı öldürdüğünü anlar. Çılgınca 

koşup sağa sola ateş ederken mayına basar. O, bacağını; kendisini durdurmaya çalışan 

Cevher kulağını kaybeder. Bu başarılı çalışmanın en önemli detayı ölen teröristin 

koynundan çıkan o fotoğraftır bize kalırsa.  

 

“Savaş, bir yandan toplumsal diğer yandan kişisel bir olgu olarak karşımıza 

çıkıyor. Yücel, savaşın doğruluğu, yanlışlığı üzerinde durmuyor, durması da 

gerekmiyor. Ancak ortaya serdiği durum birçok yalın gerçeği ve yargıyı da 

içinde barındırıyor: Bir iç savaşta, karşınızda düşman olarak görecekleriniz, bir 

süre önce birlikte yaşadıklarınız, hatta dostunuz, sevgiliniz de olabilir. Çünkü 

bir iç savaşta düşman kavramı belirsizdir ve egemen söyleme/ideolojiye 

indirgenmiştir.”282    

 

                                                 
282 A. Ufuk, “Yazı Tura: Hepimizin hayalleri vardı…”, Yeni film, Sayı: 7, Ekim-Aralık 2004, s.7. 
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 Savaşta bacağını kaybeden Şeytan Rıdvan, ne için bu fedakârlığı yaptığını da 

kendi kendine sorgular. Çünkü, “Bu bacağı sizin için kaybettim” dediği insanlar, 

arkasından, “Bunlar terörist diye kaçakçı katırlarını vuruyormuş. Zaten Rıdvan da 

mıntıka temizliği yaparken mayına basmış” diye dedikodu yapmaktadır. Şeytan Rıdvan, 

kimle yakınlaşmaya çalışsa aslında ondan uzaklaşır. Hep uğultular vardır kulağında hep 

rahatı kaçıktır. Sevdiği kızı en yakın arkadaşına kaptırınca yaşamak için bir nedeni 

kalmaz. Ya hayalet Cevher’e ne diyeceğiz? Onun yaşadıkları da çok farklı sayılmaz. Bu 

yüzden madalyasını bir kenara bırakıp pis işlere bulaşmıştır. Kendisini iyi hissettiği tek 

zaman dilimi kokain çektiği anlardır. İki insanın öyküsünden ortaya çıkan filmin teması 

da böylece beliriyor: “Savaş, savaşanlardan bağımsız değildir. Her savaşta kaybeden, 

savaşan, ölen ya da sakat kalan insanlardır. Savaşta kaybeden her zaman toplumlardır. 

Kaybedilen ise yaşamın kendisidir. Çünkü kimse için hiçbir şey artık eskisi gibi değildir 

ve olmayacaktır.”283  

 

Uğur Yücel, bu iyi hikâyeyi anlatırken neden 17 Ağustos depremine, Türk-

Yunan ilişkilerine, homofobiye girer anlamak mümkün değil. Hatta Cevher’in 

Güneydoğu sendromu, sonradan piyasaya çıkan eşcinsel ağabeye karşı duyulan 

homofobik tepkinin gölgesinde kalır.  Eksi hanesine girmişken sözü önce Atilla 

Dorsay’a verelim:  

 

“Bu son derece ilginç filmin başlıca kusurları, aşırı kaçan bir biçimcilik çabası 

ve de iki hikâyenin her şeye karşın birbirine organik biçimde bağlanamaması. 

En azından finalde iki kahramanın arasında duyulan diyalogu kendi adıma 

                                                 
283 Tümay Şahin, “Samimi bir yüzleşmenin filmi: Yazı Tura”, Görüntü, sayı yok, Kış 2004-Bahar 2005, 
s.15. 
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duymak yerine görmeyi ve onları bir kez olsun doğru dürüst izlemeyi 

yeğlerdim.”284  

 

Uğur Vardan ise, Uğur Yücel’in, kahramanlarının travmatik durumunu anlatmak 

için kullandığı görsel üsluba takılır:  

 

“Kahramanlarının ruh durumundaki karmaşıklığı görüntüyle dillendirmek adına 

çoğu kez hızla akıp giden imajlar, hızlı kesmeler ve baş döndürücü kurgu, ses 

bandından gelen uğultularla beslenerek vurucu etki yapması sağlanmış. Filmin 

yönetmenlik kumaşını bu noktalarda değerlendirirsek çok da olumlu şeyler 

söylemek mümkün değil, çünkü bu üslup bence karakterlerin meselelerini 

aktarmaktan çok seyircinin gereksiz yere boğulmasına neden olmuş. Ama zaten 

‘Yazı Tura’nın gerçek etkisi bu tür görsel oyunlarda değil, hikâyenin dramatik 

anlarında kıyıya vuruyor.”285  

 

Bu eleştiriler, Yazı Tura’nın iyi bir film olduğu ve Uğur Yücel’in bir yönetmen 

olarak sağlam bir başlangıç yaptığı gerçeğini değiştirmez. Film,  bu başarısını 41. 

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 11 ödül birden alıp büyük bir rekor kırması 

ile de tescillemiştir.       

  

 

 

 

 

 
                                                 
284 Dorsay, Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları, s.150-151. 
285 Uğur Vardan, “Yazı iyi tura eh işte”, Radikal, 24.09.2004 
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e) Güneşi Gördüm  

 

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül 

Senaryo: Mahsun Kırmızıgül 

Görüntü Yönetmeni: Soykut Turan 

Müzik: Mahsun Kırmızıgül, Yıldıray Gürgen, Tevfik Akbaşlı 

Yapımcı: Boyut Film/2009 

Oyuncular: Mahsun Kırmızıgül, Demet Evgar, Altan Erkekli, Şerif Sezer, Erol 

Demiröz, Ali Sürmeli, Cemal Toktaş, Menderes Samancılar  

 

Hikâyemiz Doğu’da, dağların arasında kalmış küçücük bir köyde başlar. Köyü 

çevreleyen dağlardan silah sesleri hiç eksik olmaz. Bir tarafta PKK militanları bir tarafta 

askerler… Köyde yaşayan Davut ve Haydar Altun kardeşlerin ise kendilerine göre 

dertleri vardır. Davut’un üç oğlundan en küçüğü bacağını mayında kaybetmiştir. Diğer 

iki oğlundan biri dağa çıkıp örgüte katılmış; üçüncü oğlu ise askere gidip terörist 

kovalamaya başlamıştır. Haydar’ın oğullarından Ramo, beş kız çocuğun babasıdır ve 

erkek evlat özlemiyle yanıp tutuşmaktadır. Kardeşi Kadri ise giderek daha efemine olan 

bir gençtir. Hayvancılıkla uğraşarak kendi yağlarında kavrulmaya çalışan ailelerin 

düzeni zorunlu göçle bozulur. Göç zorunludur çünkü askerler, terörle mücadele için 

başka çözüm olmadığını düşünmektedir. Haydar Altun’un ailesi İstanbul’da dağılır. 

Hasretle yolu gözlenen erkek evlat ölür, küçük kardeş travesti olur.  Davut Altun ise 12 

Eylül günlerinde Diyarbakır Cezaevi’nin işkencesini çektikten sonra Norveç’e sığınan 

bir yakının yanında yeni bir hayat kurma mücadelesine girer.    

 

Müzik kariyerinden sonra sinemaya yoğunlaşan Mahsun Kırmızıgül’ün ikinci 

filmi Güneşi Gördüm. Bu film için söyleyeceğimiz ilk şey iyi niyetli bir çabanın ürünü 
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olduğudur. Bazı eleştirmenler, “Kırmızıgül devleti çok da karşısına almamaya gayret 

ediyor ama ne demek istediğini anlıyoruz.”286 dese de sonuçta bu ülkenin en önemli 

sorununa, teröre iki taraf açısından bakma; en azından herkese iki tarafı da anlama 

mesajı veren bir film var karşımızda.  

 

“Filmin tüm bunlara karşın temel başarısı, öncelikle Kırmızıgül’ün temalarının 

yaşamsallığında yatar. İster Kürt sorunu olsun, isterse kadına karşı ataerkil, 

baskıcı tavır ve ille de erkek evlat tutkusu... Tüm bu sorunları, 2010’a 

yaklaştığımız şu günlerde hâlâ ele almak zorunda kalmak acıdır ve acıklıdır, 

ama ne yazık ki ülkenin gerçeği budur. Mahsun bu konularda cesurdur, 

ödünsüzdür. Aynı zamanda, çok doğru olarak, belli bir dengeyi de korur: 

Askerler birer zalim kişilik değil, birer insandır.”287  

 

Filmi bu şekilde eleştiren Dorsay, Kırmızıgül’ün öykünmelerine de dikkat çeker:  

 

“Kırmızıgül, bizlere yerli-yabancı çeşitli klasik filmlerden yola çıkıp adeta bir 

senteze ulaşan bir hikâye sunar. Kırsal kesimden büyük kente gelen ailenin ülke 

gerçeklerine çarparak tuzla buz olması, Rocco ve Kardeşleri’ni (ve ondan 

esinlenmiş Gurbet Kuşları’nı) akla getirir. Tren sahneleri Sürü’yü, ölüleri teşhis 

ve köy bölümleri Yol’u, ailenin Danimarka’ya ulaştığındaki çaresiz kalışı 

sahnesi Otobüs’ü hatırlatır. Diğer yandan, bu çok kişili ve zengin temalı 

öykünün kuruluşu ise Fatih Akın’ın Yaşamın Kıyısında’sını düşündürür. Ancak 

tüm bunlar, hikâyenin içine ustalıkla yedirilmiş etkilerdir, tek başlarına 

sırıtmazlar.”288  

                                                 
286 Cüneyt Cebenoyan, “Bir Türkiye dramı”, Birgün, 14.03.2009 
287 Atilla Dorsay, “Anadolu’nun ve dünyanın sorunları”, Sabah, 13.03.2009 
288 Atilla Dorsay, a.g.m. 
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Yapılan tespitler ve bu tespitlerin anlatımında kullanılan dil son derece 

başarılıdır. Mahsun Kırmızıgül, filmde kanayan bir yaraya parmak basarken belki de en 

fazla konuyu böldüğü için eleştirilebilir. Filmde asıl konu terörle mücadele ve arada 

örselenen insanlardır. Köye gelen terörist, “Sizin için bu dağlardayız” der. Tesadüfe 

bakın ki teröristin peşinden aynı köye gelen albay da aynı cümleyi kurar: “Sizin için bu 

dağlardayız…” Ancak Doğu’daki erkek evlat tutkusu, İstanbul’daki yaşam 

mücadelesinin zorluğu, büyük kentte travesti olan erkek kardeş, insan kaçakçıları ve 

Norveç sahneleri başlı başına birer film olacak konulardır. Ayrıca, onca trajedi yaşayan 

ailenin hasretle yolunu gözledikleri erkek bebeklerini, birer çocuk olan ablaları 

tarafından çamaşır makinesinde yıkanırken kaybetmelerine ne gerek vardı bilemiyoruz. 

Eleştirilerimize noktayı bırakalım da Uğur Vardan koysun: “Konu bu kadar geniş alana 

yayılınca, film de ister istemez uzuyor. Ama yine de bütün bu karmaşa içinden, filmin 

oraya buraya fazla çarpmadan son limana ulaştığını düşünüyorum.”289     

 

Filmin açılışında bir oğlu dağda, bir oğlu askerde olan baba, duvara bir fotoğraf 

asar. Fotoğraf, askerdeki oğlun gönderdiği anıdır. Bacağını mayında kaybeden en küçük 

oğul, militan olan ağabeyin resmini de asmayı teklif eder. Ancak baba bunu reddetmek 

zorunda kalır. Çünkü evlerine misafir olanlar arasında kendisine her zaman saygılı 

davranan askerler de vardır…  

 

İki sahne Doğu’da yaşanan acının özeti olarak akılda kalıcıdır. İlk sahnede gece 

yarısı evine ziyarete gelen terörist kardeşin izinli olarak birliğinden dönen kardeşle 

karşılaşması vardır. Asker olan kardeş sorar: “Ağabey, çatışmada karşı karşıya kalırsak 

ne olacak?” Cevap şöyledir: “Ben ölürsem terörist, sen ölürsen şehit olacaksın…” 

                                                 
289 Uğur Vardan, “Bırak ‘güneş’i içeri girsin...”, Radikal, 12.03.2009 
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Gerçekten de bu ülkede 1984 yılından bu yana çok ağabey şehit, çok kardeş terörist 

oldu.  

 

Sözünü ettiğimiz ikinci sahne kardeşin “terörist” olma sahnesidir. Baba (Davut) 

teşhis için nehrin kıyısında yatan ölü teröristlerin yanına götürülür. Bir yerde cansız 

yatanlar arasında bulunan oğluna bir hemen yan taraftaki bayrağa sarılı tabutlara bakar. 

O çatışmada ölen dört askerden biri oğlu gibi sevdiği Ahmet onbaşıdır. Ve yere çökerek 

isyan eder… Gözyaşları her iki ölü için akar; şehit olan ve terörist olan için…  

 

Sonuçta Norveç’e yerleşen baba terörist oğlun fotoğrafını, asker oğlunkinin 

yanına asar. Baba yüreğinde hem bir askere hem de bir teröriste nasıl yer olduğu 

böylece anlatılır. 

 

f) Nefes: Vatan Sağolsun 

 

Yönetmen: Levent Semerci 

Senaryo: Levent Semerci, Hakan Evrensel, Mehmet İlker Altınay 

Görüntü Yönetmeni: Levedo 

Müzik: Fırat Yükselir 

Yapımcı: Fida ve CRVD Film/2009 

Oyuncular: Akan Atakan, Barış Aydın, Barış Bağcı, Cüneyt Deniz, Doğukan Polat, 

Ekin Bulut, Engin Baykal 

 

 Irak sınırında bir karakol; adı Karabal… 2365 metre yükseklikteki karakol kırk 

kadar komandoya emanettir. Büyük çaplı bir sınır ötesi operasyonun başlaması ile 

karakolun önemi iyice artar. Çünkü askerlerin iletişimini sağlamak için kullanılan telsiz 
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rölesi Karabal’dadır. Mete Yüzbaşı komutasındaki askerler, görevlerini yerine 

getirirken aynı zamanda çetin kış koşulları ile de mücadele etmek zorundadır.  

 

 Güneydoğu’da yaşananlara asker cephesinden bakan bir film Nefes. Binlerce 

metre yükseklikte yeniden kurulan bir hayat ve yeni bir aile… Her biri farklı yerlerden, 

farklı hikâyelerden çıkıp gelmiştir. Şimdi bir tek ortak noktaları vardır; görevlerini 

yerine getirip sınırı korumak… Her birinin farklı hayalleri, geleceğe dönük farklı 

planları fardır. Müşterekleri ise burun buruna oldukları ölme ihtimalidir.  

 

 Nefes, askerlerin öyküsü ile sınırlı ama militarist olmayan bir film. Yapılan, 

sadece şehit haberleri ile anımsanan insanların hayatlarına mercek tutmaktan ibarettir. 

Üslup; “vatan millet Sakarya” üslubu değildir. Tam tersi insani öğeler ön plana 

çıkarılmaya çalışılmış. Kahraman, gözü pek, robotlaşmış savaş makineleri; Rambolar 

yoktur karşımızda… Anlatılan öykünün kahramanları askerler değildir… İnsanlardır… 

Korkarlar; ölümden, geri dönememekten fazlasıyla korkarlar. Nefes, işte bu yüzden 

militarist bir film değildir.  

 

 Yönetmen Levent Semerci, Karabal’daki hayatın nasıl bir cehennem olduğunu 

anlatmak için “olağan hayat”a da zaman zaman göz atar. Bunun için iletişim 

araçlarından faydalanır. Örneğin, kurşun yiyip kan revan içerisinde kalan askerin 

yaraları temizlenirken televizyonda güzellik yarışmasında birinci seçilen genç kızla 

yapılan röportaj yayınlanır. Kraliçe, birinci olmak için ne kadar zorlu bir kamp 

sürecinden geçtiğini anlatır. Yönetmen, bu vatanın hepimizin vatanı olduğu mesajını da 

başarı ile verir. Karakolun bayrağının göndere çekilme sahnesi bunu en iyi veren 

sahnedir. Görevi üstlenen asker bir taraftan da sevda türküsü çığırır; Kürtçe olarak… 
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 Eleştirmenlerin mesafe koyduğu Nefes için az sayıda yazar yorum yapmıştır. 

Onlardan biri Atilla Dorsay’dır. Dorsay, film için şu yorumu yapar:  

 

“Bilmem kaç yıldır en acımasız bir savaş için dağlara yolladığımız sayısız genç 

insandan verilen belgesel tadındaki kesit. Yani, bir tür ‘memleketimden insan 

manzaraları’. Bu noktada, karakterlerin inandırıcılığı sanki perdeden salona 

taşıyor ve hepimiz bu genç adamlarla birlikte oluyoruz: türkü çağırırken, 

şakalaşırken, yar mektubu okurken veya ölüme hedef olurken... Ve de güncellikle 

kurulan paralellik. Vatan elbette sağ olsun, ama savaşı bitirmek daha doğru 

olmaz mı? Bu, yüzbaşının finaldeki ‘ben yalnızca savaşarak bu sorunun 

çözülemeyeceğini bilmiyor muyum?’ feryadı kadar, genç askerin kapkara Kürt 

gencini vurmaya elinin varmamasıyla da beliriyor. Ve de felaketten sonra, her 

yerde var olan Atatürk suretlerinden birini, koca bir büstü yuvarlandığı yerden 

kucağına alan erin, onu ne yapacağını bilmeden dolaşması, bu mesajın görsel 

karşılığını veriyor.”290      

 

3.2.4. Yakın Tarihten Başka Konular 

 

 Sinemamız 90 sonrası kalıplarını kırarak ama iyi ama kötü pek çok yeni konuya 

el atmıştır. Klişeler böylece yıkılmaya başlanmıştır. Bu konu çeşitliliğinden politik 

sinema ürünleri de nasiplenmiştir. Mesela devlet içerisindeki derin ilişkiler ilk kez 

sinemaya aktarılmıştır. Yakın tarihin çeşitli karakterleri (Nâzım Hikmet, Recep 

Yazıcıoğlu) ya da olayları (6-7 Eylül) senaryolaştırılarak, “aslında ne oldu?” sorusu 

sorulmuştur. Bu bölümde ayrıca İslamî dünya görüşü çerçevesinde yapılan filmlerden 

bir örnek de ele alınacaktır. 

                                                 
290 Atilla Dorsay, “Sınır karakolundan insan manzaraları”, Sabah, 31.10.2009 
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a) Filler ve Çimen 

 

Yönetmen: Derviş Zaim 

Senaryo: Derviş Zaim 

Görüntü Yönetmeni: Ertunç Şenkay 

Müzik: Serdar Ateşer 

Yapımcı: Pan Film/2001 

Oyuncular: Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polat, 

Taner Barlas, Mesut Akosta, Berke Üzrek 

 

 Filler ve Çimen’de birbirinden farklı iki dünya paralellik içerisinde verilir. O 

dünyanın bir tarafında uluslararası bir maraton koşucusu olan, milli atlet Havva Adem 

vardır. Havva Adem, geçimini sağlamak için bir silgi fabrikasında çalışmaktadır. En 

büyük isteği terörle mücadele sırasında sakat kalan kardeşini tekrar yürütmektir. Bunun 

için aklındaki tek çözüm, her yıl koşulan Avrasya Maratonu’nu kazanmak ve alacağı 

para ödülünü kardeşinin tedavisinde kullanmaktır. Öteki dünyada ise işler hayli 

karışıktır. Siyasetçiler, mafya üyeleri, tetikçiler, uluslararası uyuşturucu baronları, PKK 

militanları ve istihbarat savaşları ile örülmüş karman çorman bir işleyiş sürüp 

gitmektedir. 

 

 Filler ve Çimen’in esin kaynağı 3 Kasım 1996 günü Susurluk’ta meydana gelen 

trafik kazasıdır. O kaza devlet içindeki kirli ilişkileri deşifre etmişti. Bir emniyet 

müdürünün (Hüseyin Kocadağ) kullandığı araçtan ünlü bir siyasetçi (Sedat Bucak) ve 

derin devletin ünlü bir tetikçisi (Abdullah Çatlı) çıkmıştı.  
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“Susurluk’u tek karelik fotoğraf, örneğin kamyona çarpan bir Mecedes gibi 

düşünmek son derece yanlıştır. İlla da benzetmek gerekirse Susurluk sinema 

filmi gibidir. Aktörler rastlantı eseri değil uzun soluklu rol dağılımına uygun 

davrandılar. 1996 yılındaki kamyon kazasını anlayabilmek için 12 Eylül 1980 

darbesini ve öncesini çok iyi bilmek hatta yaşamış olmak şarttır.”291 

 

Filme dönelim… Filmdeki siyasetçinin adı Aziz Bebek. Hırslı, boğazına kadar 

pisliğin içerisinde, çıkarları için ilişki kurmadığı, yönlendirmediği kimse kalmamış. 

İşlerini genelde Camoka adlı kontrgerilla üyesine gördürüyor. Gözünü kırpmadan adam 

öldürme yeteneğine sahip Camoka, her nedense aklımıza gerçek hayattaki “Yeşil” kod 

adlı Mahmut Yıldırım’ı getiriyor. Kumarhane patronu Ali, gerçek hayattaki 

“Kumarhaneler Kralı” Ömer Lütfi Topal’ı çağrıştırıyor.  

 

“Susurluk’un filmi diye anılan Filler ve Çimen’in hikâyesinin ufku Susurluk 

olayı ile daraltılmamalıdır. Sinema izleyicisi, tarihsel, ekonomik, toplumsal, 

sosyolojik, psikolojik bir ders görmek için sinemaya gitmiyor.  Bir filmde 

karakterlerin gerçek hayatta karşılığı olabilir, ancak bu karşılıklar, sinemaya 

aktarılmaya başlandığında gerçek yaşamdaki kimliğinin ötesine geçer.”292   

 

 Daha bunlar gibi pek çok karakter vardır filmde ve hepsiyle ilgili gerçek hayat 

uzantıları düşünmek mümkündür. Susurluk’tan sonra o kadar çok isim, o kadar çok 

ilişki ve o kadar çok olay ortaya atıldı ki, bunları yazan gazetecilerin bile kafaları 

karıştı. Bütün o bağlantılar arasından bir film ortaya çıkarmak bu yüzden son derece zor 

                                                 
291 Enis Berberoğlu, Susurluk 20 Yıllık Domino Oyunu, İletişim Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 1998, 
s.31. 
292 Rıza Kıraç, Film İcabı, De Ki Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2008, s.144-145. 
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bir uğraştır. Bilgiyi, sinemasal düzleme taşımanın ve seyirciye bunu anlatmanın 

zorluğudur bu. Yönetmen, bu zorun üstesinden başarı ile gelmesini bilmiştir.  

 

“Sinema koyu ve dramatik toplum gerçeklerinden hep ürkmüştür. Öte yandan 

olaylar, ilişkiler ve gelişmeler öylesine karmaşık ve girifttir ki, bunlardan 

sinemaya uygun hikâyeler ve dramlar üretmek, en azından şu aşamada kolay 

gözükmüyor. Derviş Zaim, Filler ve Çimen’de bu sıkıntıyı aşıyor.”293  

 

Dorsay, yönetmeni bu karmaşanın içinden çıkmak konusunda başarılı bulurken, 

filmde bu kadar geniş bir panorama çizmek yerine az sayıda olay ve kişiye yönelmesi 

halinde daha başarılı bir iş çıkaracağına inandığını belirtir.294       

 

 Derviş Zaim için, “minimalist bir anlayışı tercih etmeyen, filmleri arasında 

anlatım bütünlüğü olmayan yönetmen”295 tanımlaması yapılmaktadır. Yönetmenin 

filmografisi bu tanımlamayı doğrular niteliktedir. Zaim’in burada denediği bir başka 

üslup vardır. Rastlantı ve birbirine teğet geçen çok farklı iki dünya, son derece başarılı 

bir şekilde paralel hale getirilmiştir.       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
293 Onaran ve Vardar, a.g.e., s.72. 
294 Atilla Dorsay’dan aktaran Onaran ve Vardar, a.g.e., s.73. 
295 Nigar Pösteki, Yönetmen Sineması, Es Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2005, ss.255-256. 
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b) Deli Yürek-Bumerang Cehennemi 

 

Yönetmen: Osman Sınav 

Senaryo: Osman Sınav, Raci Şaşmaz 

Görüntü Yönetmeni: Tevfik Şenol 

Müzik: Aria 

Yapımcı: Sinegraf/2002 

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Melda Bekcan,  Oktay Kaynarca, Zübeyr Şaşmaz,  

Zara, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Macit Sonkan, Haluk Kurtoğlu  

 

Yusuf Miroğlu, sözlüsü Zeynep ile birlikte askerlik arkadaşı Cemal’in düğününe 

katılmak üzere Diyarbakır’a gider. Düğün sırasında Cemal öldürülür. Cemal’i öldüren 

kişinin, düğüne katılan bir başka kişi tarafından öldürülmesi Yusuf’u şüphelendirir. 

Meseleyi kurcalamaya başladığında, Cemal’in, birkaç ay önce suikasta kurban giden 

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı kimlerin öldürdüğünü bildiğini anlar. 

Arkadaşının katillerini arayan Yusuf Miroğlu, Güneydoğu’da aynı ipin üzerinde 

oynayan bir sürü cambazla karşılaşır. Hizbullahçı polisler, kaçakçılıktan yabancı gizli 

servislere maşalığa varana kadar bir yığın iş çeviren eski askerler, sıradan bir esnaf gibi 

halkın arasında yaşayıp her şeyi yönlendiren CIA ajanları… 

 

 Mezopotamya, herhalde dünya medeniyetinin filizlendiği yer olduğu kadar, tarih 

boyunca kaos merkezi olma sıfatını bir başka coğrafyaya bırakmamayı başaran bir yer 

olarak da adlandırılabilir. Bu toprakların üzerinde her zaman büyük hesaplar yapıldı. 

Film bu önemli tarihsel gerçeğe vurgu yaparak başlıyor. Bilinmeyen bir el, Türkiye’nin 

güneydoğusunu içine alan haritada değişiklikler yaparken görülüyor. Çalışmasını ise 

“Kürdistan” yazarak tamamlıyor. Filmin çıkış noktası, Amerika’nın çizmek istediği 
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söylenen o yeni haritanın şekillenmesinde kullanılan yöntemler. Bir tarafta derin 

uluslararası güçler, bir tarafta onlara karşı mücadele eden kahramanlar…  

 

“Deli Yürek, özünde ülkemizin temel yaralarından olan bir dertle, terörle 

ilgilenirmiş gibi görünürken, aslında bütün bu olguların, PKK ve Hizbullah 

terörü gibi, arkasında başka olayların döndüğünü, bu olguların ise gerçekleri 

gizlemede bir fon oluşturduğundan bahsediyor.”296  

 

Filmin kahramanlarından Bozo, “Burası Mezopotamya, bu topraklarda kavga 

tarihle yaşıt. İnsanlık tarihinde ilk kan burada döküldü. Hem de kardeş kanı… Kabil’in, 

Habil’i öldürdüğü topraklardır Mezopotamya... Hep kardeşler birbirini vuracak. Bunu 

değiştirmeye kalkan yedi düveli karşısında bulur” diyerek tezi ortaya koyar. Dönen 

derin oyunlar Gaffar Okkan suikastı üzerinden verilir. Suikastı düzenleyen 

Hizbullah’tır. Emri veren “Kasap Osman” lakaplı Hizbullah lideri ise aslında “Dakotalı 

David” isimli CIA ajanıdır. Lehçeleri taklit edecek kadar iyi Kürtçe bilen ve yıllardır 

kasaplık yaparak kamufle olan biridir. Ve filmde denir ki, bu topraklarda daha çok 

“Kasap” vardır… 

 

 Deli Yürek, çok tutan bir televizyon dizisinin sinema salonlarına taşınmış 

yüksek bütçeli bir versiyonu. Derin devlet ilişkileri, Amerikanvari aksiyon sahneleri ile 

yüklü bir filmle anlatılmak istenmiş. Rambo filminde olduğu gibi askerin suyun içinden 

aniden çıkarak teröristi öldürmesi, havaya uçan arabalar, sinek gibi öldürülen bir sürü 

insan…  

 

                                                 
296 Onaran ve Vardar, a.g.e., s.307. 
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 Derin güçler üzerine yapılan film komplo teorilerinden beslenen, gerçekle hayali 

birbirine karıştıran bir aksiyon. Bu yönüyle belki dizinin tiryakilerini tatmin ediyor 

olabilir ancak bunun ötesinde fazla bir şey yapamıyor Osman Sınav.  

 

“Deli Yürek tam bir konjonktür filmi. Yani Türkiye’nin şu anda içinde 

bulunduğu koşulların filmi. Bu açıdan misyonunu yerine getiriyor, ama sinema 

kaygısı pek taşımıyor. Dolayısıyla bu koşullar değiştiğinde filmin unutulacağı ve 

tarihin tozlu raflarına kaldırılacağı kesin.”297    

 

c) Mavi Gözlü Dev 

 

Yönetmen: Biket İlhan 

Senaryo: Metin Belgin 

Görüntü Yönetmeni: Claudio Bolivar 

Müzik: Cem İdiz 

Yapımcı: Sinevizyon Film/2007 

Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Dolunay Soysert, Özge Özberk, Sinan Tuzcu, Suna 

Keskin, Uğur Polat, Rıza Sönmez, Ferit Kaya, Ahmet Mümtaz Taylan 

  

 Türk dilinin büyük şairi Nâzım Hikmet’in sinemamızdaki ilk ve gecikmiş 

yorumu Mavi Gözlü Dev. Nâzım Hikmet’in 1941’de başlayan Bursa Cezaevi günleri 

ele alınır filmde. Komünizm propagandası yapmakla suçlanan şairin ünü, kendisinden 

önce ulaşır hapishaneye. Mahkûmlardan bir kısmı sırf komünist olduğu için kendisine 

bilenirken bir kısmı etrafında pervane olur. Aralarından ikisi daha da yakınlaşır Nâzım 

Hikmet’e; öğrencilik yaparlar kendisine. Eli yeni kalem tutmaya başlayan kişi Raşit 

                                                 
297 Onaran ve Vardar, a.g.e., s.59. 
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Kemal (ileride Orhan Kemal adıyla ünlenecektir), resme heveslenen köylü delikanlı ise 

İbrahim Balaban’dır (çağdaş Türk resminin en önemli isimlerinden olacaktır). II. Dünya 

Savaşı’nın olanca şiddetiyle sürdüğü o günlerde dışarıda yaşamak, ekmek bulmak 

yeterince zorken, içerde olmak bir kat daha zordur. Açlıktan ölenlerin cesetleri çıkar 

koğuşlardan. Nâzım Hikmet, bir taraftan bu zorluklarla mücadele ederken bir taraftan da 

özgürlük hasreti ile yanıp tutuşmaktadır. O günlerin en iyi şeyi, sık sık ziyaretine gelen 

eşi Piraye Hanım’dır. Dayısının kızı Münevver’in de bir süre sonra ziyaretçi olması şair 

açısından işleri karıştıracaktır. Bursa Cezaevi’ndeki zor günler, elbette pek çok şiire de 

ilham verecektir…  

 

 Bir yönetmen açısından en zor işlerden biri herhalde tarihsel/politik bir olayı, bir 

portreyi ele almaktır. Hele karşınızda Nâzım Hikmet gibi bir karakter varsa iş iki kere 

zordur. Tarihsel olayları karmaşaya düşmeden anlatmak ve sinematografik estetiğe 

sahip çıkmak zorlar insanı. Çoğu zaman da ikisi bir araya getirilemez. Neredeyse genel 

bir kaide diyeceğimiz bu gerçek Mavi Gözlü Dev’de de mevcuttur. Biket İlhan ve Metin 

Belgin’in senaryoyu dokuz kez baştan yazması bu zorluğun bir ifadesi sayılabilir. 

Yönetmen, usta şairi belgesel tadında bir yorumla anlatmaya çalışmış. Hapishane 

günlerinden zaman zaman flash back’lerle geriye dönülerek şairin portresi 

tamamlanmaya çalışılmış. Nazım’ı anlatma kaygısı ve iyi niyeti ön planda tutulunca 

ortaya zayıf bir sinema çıkmış.  

 

“Anılara ve bir takım belgelere dayanan film, bir kolaj çalışması havası 

vermektedir. Nâzım’a ilişkin anılar belli bir çerçevede arka arkaya sıralanmış. 

Filmi bu kolaj havasından çıkaracak olan şey yönetmenin Nâzım’ın kişiliğine 

katacağı özgün yorum olabilirdi. Kenarda durmak bilinçli bir tercih olabilir 
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ama eğer belgesel çekilmiyorsa bir sinema filminde özgün yorum 

aranmalıdır.”298  

 

Pek çok eleştirmen için film biraz fazla teatraldir:  

 

“Mavi Gözlü Dev durağan ve piyesimsi. Filmdeki herkesin filmin meramını 

kelime kelime, cümle cümle ‘söylediği’, bu yüzden de adeta film olmaya direnen 

Türk filmlerinden biri bu. İnsan bu filmden Nâzım Hikmet’i olduğu kadar, 

Balaban’ı, Orhan Kemal’i de yeterince tanıyamamış olma hissiyle çıkıyor. ‘Mavi 

Gözlü Dev’ lafını bir şaşaayla toparlıyor, özellikle bir cumartesi sabahı gözünün 

pası silinmeden seyredince insan etkileniyor etkilenmesine ama dışarı çıktıktan 

sonra film zihinde pek uzun süre yaşamıyor. Nâzım Hikmet’in zihinde uzun uzun 

yaşayan, yaşamak ne kelime, ‘gümbürdeyen’ bir şair olduğu düşünülürse bu film 

şairin ancak uzak bir gölgesi sayılır.”299  

 

Film boyunca kendinizi bir tiyatro salonunda hissettiğiniz o kadar çok sahne var 

ki… Örneğin finalde, avludaki mahkûmların hep birlikte Kuvayi Milliye Destanı’nı 

okuması görünüşte iyi sahnedir. Ancak her nedense aklınıza Keşanlı Ali benzeri 

oyunları getiriyor. 

 

Son sahneye kadar yönetmenin Nâzım Hikmet’e duyduğu büyük saygıyı ve hatta 

onu incitecek bir şey yapmama konusundaki korkusunu hissedebiliyorsunuz. “Film 

saygıda kusur etmiyor büyük şaire. Ama sonuçta karşımıza çok kanlı canlı bir insan 

portresi de çıkmıyor”300 Bir portre çıkmıyor gerçekten de verilen kesitlerle… 

                                                 
298 Evrim Ulaşlı, “Mavi Gözlü Dev: Bu dünyadan Nâzım geçti”, Yeni Film, Sayı: 13, Nisan 2007, s.9. 
299 Fatih Özgüven, “Epik mevzular”, Radikal, 15.03.2007 
300 Cüneyt Cebenoyan, “Nâzım’a saygı”, Birgün, 09.03.2007 
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Biyografiye yabancı olanlar için açıkta kalan pek çok nokta bulunuyor. Mavi Gözlü 

Dev’de üzerine özel vurgu yapılan nokta şairin dava adamlığı sıfatı… Nâzım Hikmet, 

mahkemede savunmasını yaparken, “Ben şairim, komünist bir şairim. Yapmaya 

çalıştığım şey daha iyi bir komünist olabilmektir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na göre, 

ben komünist şair olmakla cürüm işlemiş olmam. Komünistlik bir anlayış tarzıdır ve suç 

değildir” diyor.          

 

Filmin en iyi taraflarından biri sahip olduğu cast… Cast’a ismi eksik yazılan ise 

şiir… Mavi Gözlü Dev’de, en başından itibaren bol bol Nâzım şiiri dinliyorsunuz. 

Nâzım’a ve şiirine ne kadar saygınız olsa da, meselenin biraz abartıldığını düşünmeden 

edemiyorsunuz. Üstelik girişte komünistliğine vurgu yapılan şairden kullanılan şiirlerin 

neredeyse tamamı aşka dair… Bütün eksiklerine rağmen Biket İlhan, kutlanmayı 

sonuna dek hak ediyor. Ne de olsa ticari ve sanatsal olarak bir şairi anlatmanın 

zorluğunu göze almayı başaran ilk kişi olmuştur kendisi…  

 

d) Sonbahar 

 

Yönetmen: Özcan Alper 

Senaryo: Özcan Alper 

Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran 

Müzik: Yuri Rydahencko 

Yapımcı: Kuzey Film/2008 

Oyuncular: Onur Saylak, Raife Yengül, Megi Kobaladze, Serkan Keskin, Nino Lejava, 

Sibel Öz 
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 Yusuf, henüz 22 yaşında bir üniversite öğrencisi iken girdiği cezaevinde on 

yılını geçirir. Sosyalizm hayalleri kurarken cezaevine girenlerdendir. Cezaevinde ölüm 

oruçlarını ve ‘Hayata Dönüş’ operasyonunu görmüştür. 10 yıl sonra ciğerleri bitme 

noktasına gelince tahliye edilir. Cezaevinden çıkar çıkmaz doğup büyüdüğü Karadeniz 

eteklerindeki köyünün yolunu tutar. Döndüğünde ailesini de kendi hayatı gibi dağılmış 

bulur. Babası ölmüş, ablası ise evlenip büyük bir kente taşınmıştır. Kendisini bekleyen 

tek kişi yaşlı annedir. Yusuf için köyde konuşacak bir kişi daha kalmıştır, çok 

istemesine rağmen üniversiteyi kazanamayan, bu yüzden de memleketinden 

ayrılamayan çocukluk arkadaşı Mikail. Ve bir de fahişelik yapmak zorunda olan güzel 

Gürcü kızı Eka… 

 

 Özcan Alper’in sonbaharı için en sonda söylememiz gerekeni en başta 

söylemeliyiz belki de: iyi bir sinema… İyi sinema tabirini yerli malı pek çok politik 

film için kullanamıyoruz ne yazık ki. İki kaygıyı; politikayı ve sinemasal estetiği bir 

arada yansıtan film bulmak çok zor. Genç bir yönetmenin  ilk uzun metraj filmi bu 

anlamda sıkı bir örnek olarak karşımızda duruyor.  

 

 Sonbahar, “gerçek” bir filmdir. Yönetmen bu gerçekliği yakalamak için bir 

belgeselci titizliği ile çaba harcamıştır.  

 

“Hikâyede Yusuf karakteri aracılığıyla bir kuşağın, yani 90’larda üniversiteye 

gelip kendini bir şekilde politik bir hareketin içerisinde bulan insanların 

hikâyesini anlatmak istedim. Böyle olunca da, kendi hayat deneyimlerimden ve 

yakın çevremdeki arkadaşlarımdan ister istemez etkilendim. Senaryoyu 

yazarken, bizzat Hayata Dönüş Operasyonu esnasında orada bulanarak bu 

travmayı yaşayan ve F tipi cezaevlerine kapatılan arkadaşlarımla uzun uzun 
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konuştum. Hatta filmin yapım sürecinde, 10 yıl hapishanede bulunmuş 

arkadaşım Cemil Aksu, her daim yanımızda bulundu.”301  

 

Yönetmenin çıkış noktası F tipi cezaevlerine karşı verilen ölüm orucu direnişi ve 

onlarca kişinin öldüğü bir operasyondur… Ancak operasyonu anlatan sahnelerin 

çekilmesine ihtiyaç duyulmamış. Çok az ve yerinde kullanılan belgesel görüntülerle o 

günlere dönülüyor. Üstelik sözünü ettiğimiz görüntüler, jandarmaların operasyon 

sırasında kaydettiği reel görüntülerdir. Orada neler olup bittiği Yusuf’un psikolojik 

durumu üzerinden son derece dengeli ve etkili bir biçimde anlatılıyor.  

 

 Öbür türlü düşünüldüğü zaman ajite edilmeye fazlasıyla müsait bir konu ile karşı 

karşıya olduğumuz açık. Özcan Alper, bu kolaycılığa/tuzağa düşmeden sinemasını 

yapıyor. “Film de, başkarakteri kadar sakin. Ama bu sükûnet onun mesajını etkili bir 

şekilde iletmesini engellemiyor, tam tersine, o mesajı pekiştiriyor. Yusuf’un suskunluğu 

da normal. Konuşacak bir şeyi yok, çünkü öleceğini saklıyor.”302 Filmin sonuna 

geldiğinizde en feci operasyon sahneleri ile dahi veremeyeceğiniz bir cezaevi gerçeği, 

Karadeniz’in bütün dinginliği içerisinde zihninizdeki yerini alıyor.  

 

 Yusuf’un huzur bulduğu yer Çamlıhemşin’in dağlarıdır. Bu yüzden gece evde 

uyurken sık sık uyanır; uyuyamaz. Rahat bir uyku uyuyabildiği tek yer dağlara bakan 

bir bankın üzeridir. Onun için huzurlu, güzel günlerin sembolü ise tavan arasında 

bulduğu tulumdur. Hapishanede ciğerlerini bırakan biri, ciğerlerden güç alarak çalınan 

bir enstrümanı kullanamaz tabii… Film boyunca bir taraftan da o eski tulumu çalışır 

hale getirmeye çabalar. Başardığı zaman da kendisini bekleyen sona kavuşur. Buna 

                                                 
301 Özcan Alper ile röportaj, Radikal, 14.06.2008 
302 Sevin Okyay, “Genç ömrün sonbaharı”, Radikal, 22.12.2008 
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benzer nice detayla örülüdür film. İnce ince düşünülmüş zarif fırça darbeleri toplamda 

iyi bir filme dönüşür.  

 

“Filmi izleyince midenize bir yumruk yer gibi olduğunuz da söylenebilir. 

Romantik sözcüğünün en klasik ve soylu anlamında sanki yeniden canlandığı bu 

film, garip biçimde güçlü bir siyasal öz de içeriyor. Ama romantizmle siyasetin 

bağdaşmadığını kim söylemiş ki? Finale doğru Yusuf’un çılgın denize doğru 

yürüyüşü, dağlardaki cenaze sahnesi veya Eka’nın dönüşü, artık hepimizin 

sinemasal belleğinde yer tutacak. Ve film, bu sahnelerde yakaladığı katıksız 

şiirsellikle bize en büyükleri, Tarkovsky, Angelopoulos veya Von Trier’i 

hatırlatıyor.”303  

 

Özcan Alper’in yarattığı sağlam dil, eleştirmenlerin ortak takdirini kazanmıştır. 

Uğur Vardan, politik öğeler taşıyan bir filmdeki bu ender üsluba dikkatleri çeker:  

 

“Çok güzel görüntülere sahip ama bir türlü sarmayan ve üstelik bin bir zorlama 

ve metaforla izleyicisini uğraştırmaya çalışan yapımlar da gördük şu ömrü 

vaktimizde. Aslında bu tür filmleri yapanların derdini enikonu anlarız ama 

nedense, ‘Keşke daha sarih anlatsalardı’ diye hayıflanır dururuz. Sonbahar’da 

her şey net ve de sarih. Ne bir eksik ne bir fazla. Bütün o tablomsu görüntülerin 

içi, bütün o güzelim Doğu Karadeniz çerçeveleri, bütün o doğa ‘betimlemeleri’ 

öyküyle koşut gidiyor ve hepsinin anlamı, bizi özel sorgulamalara itmeden 

kendini ifade ediyor. Zaten film boyunca yapmamız gereken sorgulamalar başka 

alanlarda.”304 

 
                                                 
303 Atilla Dorsay, “Mevsimler gelir mevsimler geçer...”, Sabah, 20.12.2008 
304 Uğur Vardan, “Bir ömre bir ‘Sonbahar’ yeter”, Radikal, 19.12.2008 
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 Sonbahar’da yıkık bir sosyalizm öyküsü de izleriz bir taraftan; mağlup olanların 

öyküsüdür bu. Yusuf, sosyalizm uğruna hapse düşüp sağlığını yitirmiş, ölümü 

beklemeye başlamıştır. Kestirmeden sonbahara eren hayatının son demlerinde bir 

kadına, Eka’ya sevgi dolu gözlerle bakmasını becerir. Eka ise çökmüş bir rejimin, dört 

yaşındaki kızını Gürcistan’da bırakarak bir başka ülkede hayat kadınlığı yapmak 

zorunda kalan üyesidir. Belki de bu yüzden, ilk tanıştıklarında Yusuf’un sosyalizm 

hayali nedeniyle hapse düştüğünü öğrendiğinde, “sen delisin” der. Kaybetmiş iki 

“yoldaş” için birbirlerine, “Keşke daha önce tanışıp uzun bir yolculuğa çıkabilseydik” 

demekten başka bir şey kalmıyor.  

 

Kaybeden için, Yusuf için hayattan payına düşen budur. Her şeye rağmen 

pişman değildir ve baştan başlasa gene aynısı yaşamaya razıdır. Yusuf’un bütün derdini 

ise filmin sonlarına doğru televizyonda gösterilen Vanya Dayı∗ anlatır: “Ne yapalım 

Vanya Dayı, yaşamak gerek! İstemesek de yaşayacağız Vanya Dayı. Önümüzde çok 

uzun günler, boğucu akşamlar var. Alınyazımızın bütün sınavlarına sabırla katlanmaya 

çalışacağız. Başkaları için ekip biçeceğiz. Bugün de, yaşlılığımızda da, dinlenmek 

bilmeden çalışacağız. Ecel saati gelip çatınca uysalca veda edeceğiz. Ve orada şöyle 

diyeceğiz: dünyada acı çektik, çok gözyaşı döktük, büyük üzüntüler yaşadık. Tanrı 

acıyacak bize. Ve ikimiz sevgili dayıcığım, yaşamaya başlayacağız. Ve geçmişe 

gülümseyerek bakacağız…” Ne tesadüftür ki, Vanya Dayı’yı o akşam Yusuf evinde, 

Eka otel odasında izlemekte ve birbirlerinden habersiz kederlenmektedir. 

 

 

 

 

                                                 
∗ Rus yazar Anton Çehov’un 1897’de yazdığı oyundur.  
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e) Vali 

 

Yönetmen: Çağatay Tosun 

Senaryo: Çağatay Tosun, Batur Emin Akyel 

Görüntü Yönetmeni: Ferhan Akgün 

Müzik: Cem Tuncer, Nail Yurtsever, Engin Arslan 

Yapımcı: Koliba Film/2008 

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Dönmez, Uğur Polat, İsmail Hacıoğlu, Ayşegül 

Ünsal, Özgür Çevik, Şemsi İnkaya, Gökhan Soylu 

 

 Denizli Valisi Faruk Yazıcı’nın çocukluk arkadaşı Ömer Uçar, aynı ilde Maden 

Tetkik Arama Kurumu (MTA) adına mühendislik yapmaktadır. Ömer Uçar ve ekibinin 

bir gün arama yaptıkları sahada uranyum bulması ile işler karışır. Amerikalılar söz 

konusu zengin uranyum yataklarından çoktan haberdar olmuştur. Bölgedeki bir 

adamlarını kullanarak mermer ocağı açma bahanesi ile uranyum çıkan toprakları ele 

geçirmek isterler. Ne var ki karşılarında her şeyin farkında olan bir vali vardır. Plan 

suya düşünce komplolar üst üste gelir. Önce iki MTA mühendisi ve en sonunda da Vali 

Faruk Yazıcı kurgulanmış kazalarla hayatlarını kaybeder. 

 

 Televizyon dizileri ile adını duyuran genç bir yönetmenin ilk sinema çalışması 

Vali… Film, kulaktan kulağa dolaşan komplo teorileri etrafında dönüyor. İnternet 

üzerindeki e-mail zincirlerinde bu tip komplo teorilerine fazlasıyla rastlamak mümkün. 

Türkiye’deki zengin bor madeni kaynakları üzerinde döndüğü iddia edilen komplolar 

Vali’de uranyum üzerinden ele alınıyor. Hollywood esintileri taşıyan filmde; 

uluslararası terör, CIA, devlet içindeki üst düzey hainler, her yere sirayet eden süper 
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ajanlar, her şeye muktedir uluslararası güçler ve şüpheli ölümler üzerine kurulu bir 

hikâye var. İddialı teoriler, ayağı yere basmayan bir senaryo üzerinden veriliyor.  

 

“Uranyum (yerine ne isterseniz koyun) kaynaklarımız yabancılara peşkeş 

çekiliyor, memleket toprakları devlete sızan CIA güdümündeki kişiler tarafından 

satılıyor cümlelerini kurmaktan öteye geçemiyor. Karakterlerin yapaylığı ve 

yabancılığı kabul edilir gibi değil. Diyaloglar ise televizyon dizilerinden fırlama, 

çirkin bir deyim ama kör parmağım gözüne! Filmdeki bir karakterin Amerikan 

yanlısı komploculardan olduğunu anlamamız gereken sahnede onun 

üniversitenin Amerikan dili ve edebiyatı bölümünde master tezini yazmakta 

olduğu dahi söyleniyor!”305  

 

 Filmde anlatılan Vali Faruk Yazıcı, bir trafik kazasında ölen Denizli Valisi 

Recep Yazıcıoğlu’ndan esinlenmiş. Yönetmen, daha önce “Köprü” dizisiyle televizyona 

taşıdığı Yazıcıoğlu’nun öyküsünü anlatma nedeni olarak şunu söylüyor: 

“Yazıcıoğlu’nun ölümüne belli bir tavır koyduk. Bizim belli bir yaklaşımımız var. ‘Bu 

böyledir’ diyoruz. Ailesi ile yaptığımız görüşmelerden, dönemin gazete ve dergilerindeki 

makalelerden gerçeğin yansıtılmadığı sonucuna vardık.”306  

 

 Filmde hayli iddialı komplo teorileri söz konusu… Örneğin açılış bir suikast ve 

fazlasıyla yetenekli kadın suikastçı ile yapılıyor. Söz konusu olayın Sabancı Suikastı 

olduğu hemen anlaşılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz o suikastçı, kaza süsüyle öldürülen 

mühendislerden birinin kardeşi ile evli olarak karşımıza çıkıyor.  

 

                                                 
305 Alin Taşçıyan, “Vali’nin hali”, Star, 11.01.2009 
306 Çağatay Tosun ile röportaj, Sinema, Sayı: 2009-1, Ocak 2009, s.75. 
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 Belki çıkış noktası olan Recep Yazıcıoğlu’nun ölümü gerçekten de bir kaza 

değildi. Ancak bunu anlatan filmde, bu kadar gerçekten uzak bir bağlantı kurmak 

kuşkusuz filmin handikabı oluveriyor.  

 

“Biçim olarak, en kötü haliyle bir TV serisinin uzunca bir bölümü gibi. Kötü 

renkli kartpostal görüntüler, mekanik oyuncular, asla susmayan dım-dım-dım 

bir müzik. Film içerik olarak kaba ve ilkel bir Amerikan düşmanlığına 

dayanıyor. Karşımızda tek sözcükle sorumsuz bir film var. Çünkü ‘Türkiye 

üzerine oyunlar’, diye özetlenebilecek olan bir alanda öylesine fantezi yüklü ki... 

ABD’nin ülkemizde ve dünyada popüler olmadığı bir dönemin meyvesi 

toplanmak istenmiş.”307     

 

 Politik bir söylem ve ülkenin perde arkasındaki gerçeklerini anlatmak üzere yola 

çıkan film, böylece kötü bir aksiyon ve dizi film tadından kurtulamayan iyi niyetli bir 

çabanın ötesine geçemiyor.  

 

f) Güz Sancısı 

 

Yönetmen: Tomris Giritlioğlu 

Senaryo: Etyen Mahçupyan, Nilgün Öneş 

Görüntü Yönetmeni: Ercan Yılmaz 

Müzik: Tamer Çıray 

Yapımcı: C Yapım ve Asis Yapım/2009  

Oyuncular: Murat Yıldırım, Beren Saat, İlker Aksum, Umut Kurt, Tuncel Kurtiz, Okan 

Yalabık, Kenan Bal, Hüseyin Avni Danyal, Zeliha Berksoy, Belçim Erdoğan 

                                                 
307 Atilla Dorsay, “Gerçek bir vali üzerine hayal oyunları”, Sabah, 10.01.2009 
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Güz Sancısı, yakın tarihin utanç sayfalarından birini, 6-7 Eylül 1955 olaylarını 

ele alıyor. Antakyalı bir toprak ağasının oğlu olan Behçet, hem hukuk fakültesinde 

asistanlık yapmakta hem de evlenmeye hazırlanmaktadır. Evleneceği kişi, babası gibi 

derin bağlantılara sahip Kıbrıs Türktür Cemiyeti’nin başkanı Kenan Bey’in kızıdır. 

Behçet’in birlikte büyüdüğü Suat ise solcu bir akademisyendir. Liberal fikirlere sahip 

sağcı bir gazetede yazıları çıkan idealist bir kişiliktir. Behçet siyaseten o kadar hırslıdır 

ki müstakbel kayınpederinin istediği fakültedeki solcu öğretim görevlileri listesini 

tereddüt etmeden çıkarır. Nihayet en yakın dostunun İstanbul’da hızla bir galeyanın alt 

yapısını oluşturan derin oluşum tarafından öldürülmesi, Behçet için bir dönüm noktası 

olur. Kıbrıs Türktür Cemiyeti’nden ayrılır. Karşı komşusu olan Rum fahişe Elena’ya 

giderek aşık olur. Onların aşkı giderek büyürken azınlıkları hedef alan provokasyonun 

tarihi olan 6 Eylül gününe gelinir. 

 

 Tomris Giritlioğlu bu filmle üçüncü kez Türkiye’nin azınlıklarına yöneliyor. 

Daha önce hatırlanacağı gibi “Suyun Öte Yanı” (1991) ve “Salkım Hanım’ın Taneleri” 

(1999) ile sinemamız için bakir sayılabilecek bu meseleye eğilmişti. Güz Sancısı bu 

anlamda önemli bir film. Özelde 6-7 Eylül Olayları’na yönelmesi filmi iki kere önemli 

kılıyor. Çünkü derin devletin daha sonraki yıllarda hayli kan akıtacak “temsillerinin” ilk 

ve şahane örneği ile karşımıza çıkıyor yönetmen. Azınlıklara ait 5 bin 538  

gayrimenkulün, 70 kilisenin, 8 ayazmanın, 2 manastırın ve bir sinagogun talan edildiği, 

üç kişinin öldüğü308 o karanlık iki günü, tarihimiz gibi, sanat dünyamız da hasıraltı etti 

maalesef.  

 

 İşin ama’sına gelince; Giritlioğlu’na yöneltecek çok fazla eleştiri bulabiliyoruz 

maalesef. Yönetmen, bir kere bu filmde bir dil yakalayamıyor. Giritlioğlu’na Güz 

                                                 
308 Suat Parlar, Kirli İşler İmparatorluğu, Bibliotek Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1998, s.357. 
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Sancısı nedeniyle yapılan, “Dizilerle fazla uğraşmaktan sinemayı unutmuş” 

eleştirilerine hak vermeden edemiyorsunuz. Çünkü, sinema olarak önümüze konulan 

şey daha çok dizi formunda. Böyle düşünenlerden biri de Uğur Vardan:  

 

“Güz Sancısı, meseleyi doğru koymak, Cumhuriyet tarihinin en ayıp 

sayfalarından biri olan ‘6-7 Eylül Olayları’yla hesaplaşmak açısından önemli 

bir çaba. Ama ne var ki filmin kendisi, sinematografik açıdan aynı öneme haiz 

değil. Bunun gerçek nedeni ne olabilir bilemiyorum ama bana sanki ‘dizi 

dünyası’yla fazla haşır neşir olmanın bedeli gibi geldi. Film dümdüz ilerliyor, 

anlattığı olaylar kadar sinemasal bir heyecan vermiyor ve sinema açısından 

tarihe çok güçlü bir not olarak düşmüyor.”309     

 

 En az Vardan kadar acımasız olan Fatih Özgüven de şunu söyler:  

 

“Yönetmenin önceki sinema filminde de olduğu gibi, bir kere daha yakın 

tarihimizden vahim bir olayı alıp fotoroman esprisinde harcamak... Fotoroman, 

çünkü sığ ve şematik karakterizasyonlar oluşturmak ve çok da hızlı olmayan kimi 

zaman sarkan, bebekli sevişme sahneleri falan gibi bir tempoda, birbirini izleyen 

görüntüler eşliğinde olup biteni bunların sırtına yüklemek. Bu çeşit tarihi olay 

nakletme anlayışında iyi-kötü ‘dönemsel’ bir dekor kurulup ‘tarihi’ bir şey 

anlatıldığı sanılır, seyircinin de böyle sanması istenir. Üzücü olan, bu olayları 

yeniden canlandırma cesaret ve masrafını bir kere daha göze alamayacak bir 

sinemada söz konusu filmin ‘tek’ örnek olarak kalacak olmasıdır.”310  

 

                                                 
309 Uğur Vardan, “Özel Harp Dairesi ‘iftiharla’ sunar”, Radikal, 23.01.2009 
310 Fatih Özgüven, “Evet ‘sancı’, ama...”, Radikal, 29.01.2009 
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Özgüven’e hak vermemenin mümkün olmadığı bir ayrıntıya daha değinelim. O 

da ‘karakter yoksulu’ denen filmde Behçet’in aşık olduğu Rum fahişe Elena…  

 

“Bu fahişe Rum kızı hikâyesi de nedir?  Onu, delikanlının önce cinsi, sonra 

korumacı en son da insani hislerini harekete geçiren nevi şahsına münhasır bir 

çocuk kadın -gönülsüz fahişe- bebekle oynayan kız sayacağız, amenna. Fakat 

özellikle onu satan cadaloz anasıyla birlikte ele alındığında, kızcağız 6-7 Eylül 

faciasını temize çekmek isteyen bir filmde isteyerek ya da istemeyerek bir çeşit 

‘dengeleme stratejisi’ midir? Öyle ise, Karaoğlan ve ona ram olan Bizans 

prenseslerinden ne kadar ileri gitmiş olabiliriz? Ayıp ve bayat değil mi?”311  

 

Rum azınlığın perişan edildiği bir dönemi anlatan filmde bir tek azınlık kadını 

görüyoruz; o da fahişe… Daha da vahimi babaannesi tarafından satılan bir fahişe… 

İnsan “nasıl yani?” demekten kendini alamıyor! 

 

 Filmi izlerken ister istemez bir de şunu düşünüyorsunuz: o acı günleri anlatacak 

en kuvvetli silah olan yağma sahnesi nasıl olur da bu kadar zayıf kalabilir? 6-7 Eylül 

demek yağma demek, insanlık dışı bir yağma demek hem de… Bu yok! Aynı sokakta 

sabahtan geceye camlardan atılan kumaş parçalarından başka elde bir şey yok! 

Yönetmen açısından kanımızca hazin bir durum söz konusudur; müthiş görkemli olması 

beklenen bir sahnenin bodur kalmasının haznidir bu. 

 

 Bunca sert eleştirinin muhatabı ise kendisini şu sözlerle savunur:  

 

                                                 
311 Özgüven, a.g.m. 
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“Filmde babaanne Behçet’e, ‘Seni tanıdım ben… Sen sadece seyircisin bu 

hayatta’ der. Filmin temel cümlelerinden biridir bu. Hayata sadece seyirci 

kalmak ya da kalmamak… Bu nedenle filmin çıkaracağı muhtemel 

tartışmalardan çok beni, filmi seyreden Türk seyircisinin üzerinde bırakacağı 

duygu ve biraz da kendisiyle hesaplaşması ilgilendiriyor.”312  

 

Giritlioğlu, sinematografik açıdan ne kadar zayıf kaldıysa 6-7 Eylül tabusunu 

yıkmak anlamında o denli başarılı olmuştur. Bu film hatırına, o karanlık günler gazete 

sütunlarına, televizyon tartışmalarına malzeme yapılmıştır. Kapandı sanılan bir yara 

tekrar kanatılmıştır. Ne olursa olsun saf bu görmezden gelinen tarihsel utancı gündeme 

taşıma misyonu bile başlı başına çok önemli bir hamledir.  

 

g) Bize Nasıl Kıydınız 

 

Yönetmen: Metin Çamurcu 

Senaryo: Salih Tuna, Metin Çamurcu 

Görüntü Yönetmeni: Aytekin Çakmakçı 

Müzik: Özhan Eren 

Yapımcı: Hüseyin Türkyıldırır 

Oyuncular: Yalçın Dümer, Sinem Dinçay, Nezihe Becerikli, Dilaver Uyanık, Fatma 

Belgen, Kazım Eryüksel, Muzaffer Çetin Yılmaz, Bilal Yıkılmaz, Baki Tamer, Hasan 

Nail Canat 

 

Senaryo, ideolojik kimliği ile hayli tartışmalar yaratan Emine Şenlikoğlu’nun 

aynı adlı kitabından uyarlanmıştır. Metin Çamurcu ilk yönetmenlik denemesinde 

                                                 
312 Tomris Giritlioğlu ile röportaj, Sayı: 2009-1, s.57. 
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“Beyaz Sinema” olarak adlandırılan akım çerçevesinde bir ürün vermiştir. Beyaz 

Sinema denen akım, Yücel Çakmakçı’nın öncülüğünü yaptığı “Milli Sinema”nın 

90’lardaki uzantısı olarak adlandırılabilir. Akımın isim babası Abdurrahman Şen’dir. 

Şen, bu kavramı Minyeli Abdullah filminin vizyonda olduğu günlerde (1991) üretmiştir. 

 

“Türk sinemasında, -o tarihe kadar- belirlenebilen en yüksek seyirci 

ortalamasını, yaklaşık 500 bin seyirciyle Minyeli Abdullah yakalarken, basının 

malum kanadı da durmak bilmiyordu... Kitabını yasaklatamayanlar, filmi 

eleştirirken sanat açısından yetersiz buluyor, bu yetersizlikten yola çıkanlar, iki 

cümle sonra; ‘İslamcı sinema’ tanımından taşıp, ‘İslam’ yargılamasına 

başlayabiliyordu... İşte tam da bu ortamda, Zaman Gazetesi’nde “Beyaz 

Sinema” tabirini attım ortaya.”313 

 

Mesaj kaygısı ile “politik sinema” tanımlamasından çok “propaganda sineması” 

tanımına yakın düşünülmesi gereken akımı Rıza Kıraç şöyle yorumlar: 

 

“Bu filmlerin ortak yönü estetikten uzak, grotesk bir yapıyla, doğrudan 

propaganda yapan filmler olmasıydı. Bu filmler sinemamızın estetik gelişimine 

bir katkıda bulunmadığı gibi, herhangi bir konuyu hikâye etme açısından bir 

yenilik de getirmiyordu. Türkiye’deki, ilk sol sinema örneklerinin gerisine 

düşüyordu. Yine de bu filmler; bir süre sonra Türkiye’nin gündemine oturacak 

irtica, türban, İstiklal Mahkemeleri tartışmalarının ve İslami kanadın merkez 

partisi Refah’ın güçlenmesi, iktidara gelmesi gibi bir gerçekliği öncelemesi 

açısından önemlidir.”314 

 
                                                 
313 Abdurrahman Şen, http://www.karakutu.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4648 
314 Rıza Kıraç, Film İcabı, De Ki Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2008, s.128-129. 
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Aslına bakılırsa Rıza Kıraç burada Beyaz Sinema kadar Bize Nasıl Kıydınız’ın 

da iyi bir özetini çıkarmış gibidir. Konu, yukarıdaki eleştiride anlatılan ne varsa içinde 

barındırır: İstiklal Mahkemeleri, türban, irtica vs… Keza estetik durum da yine yukarıda 

yorumlandığı gibidir. Bize Nasıl Kıydınız’da iki zaman dilimi anlatılır. İlki 

cumhuriyetin ilk yılları diğeri güncel zaman, yani 90’ların başlarıdır. Filme bakarsanız 

ikisinde de aynı ortak payda vardır: inançlı insanlara yapılan zulüm… Filmde, 

cumhuriyetin ilk yıllarında insanların dinlerini öğrenmeleri yasaklanmış ve ezanın 

Türkçeleştirilmesi gibi uygulamalarla insanlar dinlerine yabancılaştırılmıştır tezi işlenir. 

Güncel zaman diliminde ise genç bir kimya öğretmeni başroldedir. Öğrencilerine ders 

anlatırken sık sık manevi besleme de yapar. O bu tavrıyla öğrencilerinin sevgisini 

kazanırken okul yönetimini karşısına alır. Okul içerisinde cemaat oluşturmakla suçlanıp 

hapse atılır. Bu arada annesinin ısrarlarına rağmen başını kapatmayan, uygunsuz 

kişilerle arkadaşlık yapan komşu kızı ile yakınlaşır. Genç kimya öğretmeni hapisten 

çıkıp hayatını yeniden toplarken komşu kızı da dine bağlanarak manevi huzura kavuşur. 

 

Filmin nasıl sert bir cumhuriyet karşıtı propaganda yaptığı daha açılış 

sahnesinde kendisini belli eder. İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmakta olan bir adam, 

yargılama bitmeden ölür. Bunun üzerine mahkeme heyeti yaşadığı köye gelerek 

cesedini mezardan çıkarır. Ceset, altında gömülü olduğu ağacın dalına geçirilen bir ipte 

sallandırılır. 

 

Böylesi “acımasız” olan cumhuriyetin “eziyeti” daha pek çok sahneyle 

anlatılmaya devam eder. Cesetlerin mezardan çıkarılıp idam edildiği günlerde seyirci 

zikir yapılan bir eve götürülür. Ev askerler tarafından basılır. Askerler, Tekke ve 

Zaviyeler Kanunu’na muhalefet anlamına gelen bu eylemi cezalandırır. Zikri yöneten 

yaşlı adamın sakalları kesilerek kendisine en ağır ceza verilir. Bir başka sahne… Yaşlı 
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adam gecenin bir yarısı küçük çocuklarını yataklarından kaldırarak onlara Kur’an-ı 

Kerim öğretir. Bu sahne öyle bir yorumla verilir ki, cumhuriyet yıllarının en büyük 

günahının evde Kur’an bulundurmak ya da Kur’an öğretmek olduğu anlatılır. 

 

Güncel zamanda zulüm gören yaşlı adamın yerini genç kimya öğretmeni alır. 

Öğrencilerine, bilime katkı sağlayan Müslümanları araştırma ödevi verdiği için okul 

müdüründen hakaret görür. Laikliğe aykırı davrandığı söylenir. En büyük suçu, 

dini/manevi unsurlarla ders anlatmasıdır. Nihayet sonunda görevden alınıp hapse atılır. 

 

İslami kesimin yaşadığı buhran ise öğretmenin yaşadığı mahalledeki komşu aile 

üzerinden anlatılır. Evdeki annenin bütün derdi başını kapatmayı reddeden kızı ve içki 

içen kocasıdır. Filmin ilerleyen bölümlerinde kadın delirir, küçük oğlu ortadan 

kaybolur. Bir süre sonra içki içen “kötü” babanın, yengesi ile münasebetini gören küçük 

oğlunu öldürecek kadar ileri gittiğini görürüz. 

 

Filmin asıl mesajı başını kapatmayı reddeden evin kızında saklıdır. Başka 

dünyalarda gezinen arkadaşlarını terk edemeyen genç kız, yaşadıklarından sonra 

kendisine, “Neden bunlar hep bizim başımıza geliyor?” sorusunu sorar. Sorunun 

cevabını inançlı yaşamaktan uzaklaşmak olarak bulur. O kız, finalde çıldıran annesinin 

dileğini yerine getirmiş olarak, örtünerek karşımıza çıkar. 

 

Türkiye’de “İslamcı camia” adı verilen kesim uzun yıllar bir çeşit getto hayatı 

yaşadı/yaşıyor. Bazen gizli bazen açık şekilde bizim mahalle-karşı mahalle ayrımları 

yapılmıştır. Kendi gettosunda yaşayan o kesim, 70’lerden bu yana çok fazla üretimde 

bulundu. Dergiler, kitaplar, filmler büyük bir külliyat meydana getirdi. Mesela yazılan 

kitaplar “karşı mahalle”nin haberi bile olmadan yüz binler sattı. Çekilen filmlerin 
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video/CD kopyaları da aynı şekilde… Gelin görün ki ortaya konan işlerin ne kadar 

estetik/sanatsal olduğu tartışmalıdır. Genel olarak Beyaz Sinema, özelde Bize Nasıl 

Kıydınız bu kefeye konulabilir. Film, hitap ettiği camia için, algılarının perdedeki 

yansıması; karşı taraf içinse konjonktürün “karşı mahalle”de nasıl algılandığını görme 

fırsatı dışında bir şey yapamıyor. Özetle karşımızda duran sinematografik anlamda son 

derece zayıf bir çalışma diyebiliriz. 
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SONUÇ 

 

 Zaman, değişimi beraberinde getirir. Türk sineması da zaman içinde değişime 

uğramış, değişen zamandan payına düşeni almıştır. Sermaye yapıları değişmiş, yeni bir 

dil yakalanmış, yeni bir yönetmenler kuşağı gelmiş ve ortaya yeni kalıplar çıkmıştır. 

Bunun karşılığı gişe başarıları ve uluslararası arenada kazanılan ödüllerle alınmıştır. 

Yabancı festivallerden ödülle dönen birkaç yönetmen ya da oyuncu devri çoktan geride 

kalmıştır. Gururla söyleyebiliriz ki Cannes dahil (Yol’u bir kenarda tutup Nuri Bilge 

Ceylan’dan söz ediyoruz) dünya sinemasının belli başlı pek çok prestijli ödülü ülkemize 

getirilmiştir. Bu başarılar zincirine son halkayı Semih Kaplanoğlu 60. Uluslararası 

Berlin Film Festivali’nden “Bal”la aldığı “Altın Ayı”  ödülünü eklemiştir. Bütün bunlar 

1990 sonrası olmuştur. Bu noktada şuna dikkat çekmeliyiz ki büyük başarılar gösteren 

filmler arasında politik yapıtlar geri planda kalmıştır. 90 sonrası en büyük sinemasal 

başarılarımız kişisel temalardan beslenen eserler tarafından kazanılmıştır. Yol, bu 

anlamda -ne yazık ki- hâlâ tek başınadır. 

  

Değişim kavramı yine yazık ki her konuya sirayet etmiyor. Bazı sorunlar aynen 

yerinde sayıyor. Mesela bu ülkede sinema yapmak hâlâ çok zor bir iş... Finans 

problemleri, salon sıkıntısı, sponsor eksiklikleri yerli yerinde duruyor. Türk sineması 

her ne kadar, milyonluk gişe rakamlarına ulaşsa da gişedeki Amerikan hakimiyeti 

kırılabilmiş değil. Üstüne, internetteki paylaşım ve korsan CD’lerin yarattığı maddi 

kayıp yeni yapımların önünü tıkayan büyük bir sorun halini almıştır. 

 

 Tüm eksilere rağmen sinema; yaratmayı, öyküler anlatmayı, yeni dünyalar 

kurmayı sürdürüyor. Yeni öykü anlatıcıları olarak Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz, 

Nuri Bilge Ceylan, Serdar Akar, Semih Kaplanoğlu, Handan İpekçi, Özcan Alper, Reha 
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Erdem, Derviş Zaim ve Çağan Irmak gibi isimler sivrilmiştir. Bu isimler belli bir dil 

yakalayan, rüştünü ispatlayan yönetmenlerdir.  

 

 Çeşitlenen konular arasında politik temalar varlığını korumuştur. Ele aldığımız 

20 yıllık zaman süreci içerisinde politik nitelikte pek çok film yapılmıştır. Ancak bu 

noktada ne yazık ki çok da olumlu bir tablo çizemiyoruz. Bunun birkaç nedeni var. 

Bizce en başta gelen sebep, Missing’imizin hâlâ kayıp oluşudur… 

 

 Onca film yapıldı ama yeni politik şaheserimiz 1990-2010 aralığında ortaya 

çıkmış değil. Yılmaz Güney’in 40 yıl önce çektiği Umut, en gurur duyduğumuz politik 

film örneği olarak karşımızda duruyor. Umut’tan bu yana köprülerin altından çok sular 

aktı; tarih çok olayı, yaşam çok acıları kaydetti. Yazık ki kaydettiği ile kaldı. 

Hollywood, Amerika’nın tarihsel hezimeti Vietnam’dan esinlenerek 400’ün üzerinde 

film yaptı. Biz 26 yıllık “düşük yoğunluklu” savaşımız için “motor” demeye yeni yeni 

başladık. Bu konuda yapılan filmlerin sayısı, iki elin parmakları kadar bile değil. Mesela 

Kürt çocuklarının eğitimi için gittiği uzak dağ köyünde PKK’lı teröristlerin kurşunuyla 

ölen bıyıkları yeni terlemiş öğretmenlerin filmi henüz piyasada yok. Bingöl’de 1993 

yılında sivil halde yolculuk yaparken bindikleri otobüsten indirilip kurşuna dizilen 33 

asker kimsenin aklına gelmiyor. Büyük kentlerde Kürt olmanın, sırf PKK terörü 

yüzünden önyargılara maruz kalmanın girizgâhı iyi kötü yapıldıysa da kendi köyünde, 

baba ocağında kıstırılıp kalmanın filmi henüz yapılmadı. Bir taraftan PKK bir taraftan 

asker baskısının ve o baskının boşalttığı köylerin filmi çekilmiş değil. Öz yurdundan 

sürgün edilmenin filmi, sabırla çekileceği günü bekliyor.  

  

Ya da 12 Eylül filmleri… 12 Eylül bu ülkenin bilinçaltında, her zaman için 

tamiri imkânsız bir travma olarak kalacaktır. Bu muhakkak… Sonuçları öylesi ağır bir 
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dönemin sinemasını yapmak kadar olağan bir durum yoktur. Nitekim bu konuda birçok 

film yapıldı. Ama nasıl? Günümüz politik sinemasının en büyük handikaplarından biri, 

ele aldığı konuya tam olarak yoğunlaşamamasından kaynaklanıyor. Senelerden bu yana 

meselenin etrafında dönmekten, psikolojik boyuttan çıkamamaktan, sürekli geriye 

dönüşler ve geçmişin muhasebesini yapan bunalımlı karakterle didişmekten bir türlü 

öze inilememiştir. Bizdeki darbe filmleri işkenceli sorgu sahnelerinden yazık ki 

kurtulamamıştır. Mesele; bedendeki işkence izlerinde bırakılıp, ruhlarda açılan yara 

unutulmuştur. Politik sinemamız, odak kayması sorunundan bir türlü kurtulamamıştır. 

Bunun sonucu olarak sinemamız, ele aldığı politik konulara çoğu kez sadece bir fon 

rolü vermiştir. Böyle olunca politik sinemanın tarihle yüzleşme unsuru eksik kalmıştır. 

Asıl meseleye “efekt rolü” biçilmesi kıramadığımız bir problem olagelmiştir. Belki de 

politik sinemamızın gerçek sancısı budur. 

  

Ne kadar eleştirsek de konuların farklılaşmaya başladığını kabul etmeliyiz. 

Sinemaya geç tarihlerde mevzu yapılmış olsa da Güneydoğu’daki terör kendisine 

sağlam bir yer bulma yolunda ilerlemektedir. Yarım asır sonra bile olsa 6-7 Eylül 

Olayları’nı yorumlama cesareti gösterilmiştir. Tomris Giritlioğlu bütün sinemasal ve 

ticari başarısızlığına rağmen Güz Sancısı ile çok önemli bir misyonu yerine getirmiştir. 

Tarihimizin sakıncalı kahramanı Nâzım Hikmet (Mavi Gözlü Dev) ya da derin devlet 

gibi netameli konular (Filler ve Çimen) dokunulur hikâyeler halini almıştır. Politik 

sinemada konuların zenginleştiği bir yönüyle doğrudur. Bir yönüyle baktığımızda ise 

önemli bir unutkanlığın varlığına değinmeden geçemiyoruz. Gündelik hayatın siyaseti 

artık yapılmıyor. Günümüzde yeni Arabacı Cabbar hikâyeleri ne yazık ki yazılmıyor. 

Hal böyle olunca politik sinema dediğimiz şey, tarihsel gerçekleri yorumlama sınırında 

kalıp, o gerçeklerin doğrudan etkilediği, gerçek insanları bir kenarda unutuyor.  
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 Seyirci antipatisi, politik sinemanın aşamadığı bir başka sorundur. Bu tür filmler 

ele aldığımız dönem içerisinde salonları dolduracak kudreti bulamamıştır. İşin bu tarafı 

yönetmenlerin eksikliğinden çok seyircinin önyargısına bağlanabilir. Türkiye’de sinema 

seyircisi, sinemanın eğlence yönüne dün olduğu gibi bugün de daha fazla itibar ediyor. 

Bir politik film istediği kadar festivallerden ödülleri toplasın, nafile! Seyirci o tarafına 

bakmamayı sürdürüyor. Bir salonda ancak bir minibüsü dolduracak kadar seyirciye 

seanslar düzenlenip duruyor. Bunun en bariz örneği Yazı Tura olsa gerek. Uğur Yücel 

bu filmle müze açacak kadar çok ödül kazandı. Yazı Tura, Antalya’da ödül rekorunu 

kıran film (11 ödül) oldu. Oldu ama gişede yattı; Uğur Yücel ise battı! Seyircimiz ne 

yazık ki Recep İvedik sendromundan kurtulamamıştır. İş yapan filmlerin tek avantajı 

ise, popüler oyuncularla (Vizontele Tuuba-Yılmaz Erdoğan) seyirciyi tavlamasıdır. 

Üstelik bu, politik sinemaya has bir problem değildir. Seyirci-sinema ilişkisi 

bakımından gördüğümüz şudur; ağzınızla kuş tutsanız, almadık ödül bırakmasanız, Nuri 

Bilge Ceylan olup Cannes’ı fethetseniz nafile… Gişelerden filminize kesilen bilet sayısı 

on binli rakamlarda kalmaya mahkûmdur. Uzak’ın Fransa’daki hasılatının Türkiye’yi 

geride bırakması bunun bir göstergesidir. Günümüz seyircisi -Babam ve Oğlum gibi bir 

istisna dışında- ağlamayı da sevmiyor. Sinema-mendil ilişkisi Yeşilçam günlerinden 

kalan bir nostaljidir artık. Ağır konular da ağır giden yapımlar da moda deyimle 

seyircimizi “açmıyor”… İşin içine politik konular girince sonucu tahmin etmek zor 

olmasa gerek. Atıf Yılmaz gibi bir ustanın “Eylül Fırtınası” ile yaşadığı hayal kırıklığı 

unutulası değil. 

 

 Bütün bunlar bizi biraz karamsarlığa sürüklese de sinemamızın -özel anlamda 

düşünecek olursak politik sinemanın- daha büyük başarılara gebe olduğunu görmek zor 

değil. Ne de olsa vücudunu tanıyan ergen dönemi sinemamız için geride kaldı. 1990-

2010 aralığına baktığımızda iki şey için sevinebiliriz... Birincisi yönetmenler… 
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Kendilerini politik sinemaya adayan yönetmenlerin sayısı her geçen gün biraz daha 

artıyor. Bu yönetmenler genelde filmografilerini politik konularla yazmaya başlayıp, 

sonrasında da şerit değiştirmeyen isimlerdir. Örneğin Handan İpekçi (Babam Askerde), 

Reis Çelik (Işıklar Sönmesin), Yeşim Ustaoğlu (Güneşe Yolculuk) ya da Özcan Alper 

(Sonbahar)…   

  

Artık daha olgun daha yaratıcı bir kuşak yetişiyor. Bu kuşak, kendisinden önce 

işe koyulup patikayı açanların izinden giderek yolunu bulacaktır. Türk sineması buna 

muktedirdir. 90’lı yıllardan başlayarak yapılan film sayılarının düzenli şekilde artması, 

sektöre sürekli yeni yönetmenlerin, oyuncuların, senaristlerin dahil olması bu konudaki 

umudumuzu canlı tutuyor. Sinemamızın genç kuşağı, öyle görünüyor ki milenyumun 

ikinci on yılında ortaya daha yetkin ürünler koyacaktır. O ürünler arasında kuşkusuz 

politik filmler her zaman varlığını koruyacaktır. Çünkü her şeyin seyirci/hasılat demek 

olmadığını bilen bir “deliler mangası” yeni senaryolar için kafa patlatmayı sürdürüyor. 

Bu çabalarının, bu emeklerinin karşılığını mutlaka alacaklardır.  

 

 Bize düşen ise umudumuzu korumaktır. Kendimiz için olduğu kadar sinemamız 

için de bunu yapmalıyız. Zira hiç kimsenin, hayata karşı umutsuz olma hakkı yoktur. 
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