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ÖZET 

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DEĞİŞEN DİN-TOPLUM 

ALGISI 

Araştırma, Türk sinemasında gözlenen 2000 sonrası din-toplum algısı üzerindeki 

değişimi ortaya koymak amacı ile yapılmıştır.  

Söz konusu amaçla hazırlanan araştırma, giriş kısmı hariç üç bölümden 

oluşmaktadır. Araştırmanın giriş kısmında araştırmanın konusu, amacı, sınırları, 

varsayımları ile araştırmada kullanılan teknikler üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde 

araştırmanın temel kavramları, ikinci bölümde Türk sineması üzerinde etkili olan 

akımlar ve bu akımların en önemli filmsel örnekleri incelenmiş ve nihayet üçüncü ve 

son bölümünde de araştırmanın bulguları üzerinde durulmuştur. 
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ABSTRACT 

CHANGING THE PERCEPTION of RELIGION and SOCIETY POST 

2000 in THE TURKISH CINEMA 

 

This study has been done for bringing up changing the perception of religion and 

society post 2000 which has been observed in the Turkish cinema. 

This study consists of three chapters except the Introduction. The subject, aim, 

boundries, hipotez and techniques of the study has been dealed with in the Introduction. 

The basic concepts of the study has been dealed with in the First Chapter; The 

movements which are effective on Turkish Cinema and the most important movie 

examples of these movements have been examined in the Second Chapter;the findings 

of the study has been dealed with in the Third Chapter. 
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ÖNSÖZ 

Sinema, dünya sahnesine Lumiere Kardeşler ile adım attığından bu yana 

toplumu etkilemiş ve ondan farklı şekillerde etkilenmiştir. Toplumun ana unsurlarından 

biri olan din olgusu da, sinemada her dönemde kendine yer bulmuştur. Türk 

sinemasında da farklı dönemlerde, farklı anlatımlarla ifadelendirilmiştir din. Daha çok 

idealize edilen veya olumsuzlanan dinî karakterlerin var olduğu Türk sineması, 2000’li 

yıllara gelindiğinde, kendini yeni bir oluşumun içerisinde bulmaya başlamıştır. Bu 

bağlamda ele alacağımız; 2000 sonrası Türk sinemasında değişen din toplum algısı, bu 

araştırmanın temelini oluşturmaktadır. 

Araştırma esas itibariyle üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

araştırmanın temel kavramlarına, ikinci bölümde Türk sinemasında geçmiş dönemde 

etkili olan akımlara ve onların din ile ilişkilerine, asıl bölümü oluşturan üçüncü ve son 

bölümde ise 2000 sonrasında Türk sinemasında değişen din algısının anlatımına, 

çalışmaya katkı sağlayan film analizleriyle birlikte yer verilmiştir.  

Araştırma boyunca yaptığı katkı, eleştiri ve destek dolayısıyla, bu çalışmada 

büyük pay sahibi olan değerli hocam Fatma Odabaşı ’ya, araştırma boyunca 

imkânlarından faydalandığım İSAM kütüphanesine, bu araştırmayı oluşturmam 

konusunda; Türkiye’deki sinema ve din ilişkisi üzerine ilk kez tez yazan ve bana bu 

yolda ışık tutan Yalçın Lüleci’ye, yaptıkları çalışmalarla önümü aydınlatan İbrahim 

Yenen, Handan Karakaya, Ahmet Aksoy ve Arzu Uçar’a ve vakit ayırıp değerli 

cümleleriyle, çalışmaya en büyük katkıyı sağlamış olan Derviş Zaim, Mahmut Bengi, 
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 GİRİŞ 

Sinema tarihimiz, dünya sinema tarihinin başlangıcına yakın dönemde 

başlamaktadır. Sinema ile dinin ilişkilendirilmesi de aynı döneme rasgelmektedir. Bu 

nedenle çalışmamız boyunca başlangıcından itibaren öncelikle dönemsel olarak Türk 

Sinemasındaki akımları, onların gerçekleştirdiği filmleri ve din ile olan yakın uzak 

ilişkilerini inceledik. Sonrasında da asıl konumuz olan 2000 sonrası Türk sineması ve 

onun değişimini bizlere gösteren filmlerle araştırmamızı derinleştirdik. 

Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Araştırmanın konusu; Türk sinemasındaki din öğesinin 2000 sonrasındaki 

kullanımındaki değişimdir. Araştırmanın temel amacı, Türk sinemasında sunulan din 

adamı ve dindar tiplemelerinin gün geçtikçe daha az ideolojik, daha çok gerçekçi 

olduğunu göstermektir. Araştırmanın hedefi, Batılılaşma ve modernleşme önünde en 

büyük engel olarak görülen dinin, dinî unsurların, Türk sinemasında bu fikirden 

etkilenerek ortaya çıkan eserlerini incelemek ve sonrasında da çalışmamızın asıl kısmını 

oluşturan 2000 sonrası Türk Sinemasının dine, dinî çağrışımlara daha insani yaklaştığını 

ortaya koymaktır.  

Araştırmanın İddiaları 

1. 2000 Sonrasında Türk sineması din ve toplum algısı bakımından önemli 

bir değişim geçirmiştir. 

2. Sinemamızda, 2000’li yıllara kadar, dinî karakterlerde abartılı iyi ve kötü 

karakterlerin egemenliği söz konusudur.   

3. İnsanın insan olarak ele alındığı, bu nedenle iyi insanların içindeki kötü; 

kötü insanların içindeki iyiyi yansıtmaları açısından da gerçeklik algısı 2000 sonrasında 

yoğunluğunu arttırmıştır. 

4. Din özü itibariyle ahlak ile özdeşleştiğinden; filmlerdeki din adamı 

tiplemesi de dinin kendisiymiş gibi algılanmış, onun yaptığı hatalar, ahlak dışılıklar 

dinin kendisine de önyargı ile bakılmasına neden olmuştur. 

5. 2000 Öncesi Türk sinemasında din, bilgisizce işlenmiştir. Dinî ritüeller 

yanlış bir şekilde aktarılmıştır.  
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6. 2000 sonrası Türk sinemasındaki filmler, gerçeklik algısını; din unsurunu 

“hayattan bir öğe olarak” kullanırken gösterir, aynı zamanda bu algıyı o dinî öğelerin ve 

ritüellerin bilgisini doğru vererek de sağlamaktadır. 

Araştırmanın Sınırları 

Bu araştırmanın sınırları, başlangıcından bugüne Türk sineması ile sınırlıdır. 

Dolayısıyla belgesel, tiyatro ve diziler çalışmanın dışındadır. Aynı şekilde dünya 

sineması da araştırmaya dâhil edilmemiştir.  

Filmler, içeriklerindeki dinî çağrışımlı metin ve görseller ve bunların işleniş 

tarzı gözden geçirilerek seçilmiştir. Toplam otuz üç tane olan bu filmler; İstanbul’da Bir 

Facia-ı Aşk, Boğaziçi Esrarı, Bir Millet Uyanıyor, Vurun Kahpeye, Hac Yolu, Âşıklar 

Kâbesi Mevlana, Hazreti Ayşe, Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi, Hacı Bektaş Veli, 

Hazreti Ali, Gecelerin Ötesi, Gurbet Kuşları, Şehirdeki Yabancı, Umut, Birleşen Yollar, 

Reis Bey, Sahibini Arayan Madalya, Minyeli Abdullah, Yalnız Değilsiniz, Mümin ile 

Kafir, Danimarkalı Gelin, Vizontele, Büyü, The İmam, Takva, Dondurmam Gaymak, 

Kurtlar Vadisi Irak, Adem’in Trenleri, Nokta, Kelebek, Hayatın Tuzu, Uzak İhtimal, 

Eşrefpaşalılar olarak belirlenmiştir.  

Ayrıca, başlangıcından bugüne kadar seçilmiş bu Türk filmlerindeki inceleme; 

din, dindarlık, din adamı olgularının incelenmesiyle sınırlıdır. Bu nedenle ulaşılan 

sonuçlar, incelenmiş filmlerden elde edilen bulgularla sınırlıdır.  

Araştırmanın Yöntem ve Teknikleri 

Araştırma esas itibariyle nitel bir araştırmadır. Bu araştırmada, görüşme, 

gözlem ve doküman incelemesi teknikleri bir arada kullanılmıştır. 

Araştırmanın teorik kısmında Türk sineması ile ilgili yazılı literatürden, 

çalışmalardan, araştırmalardan önemli ölçüde yararlanılmıştır. Özellikle 2000 sonrası 

Türk filmlerinin aktarıldığı bölümde, film analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma için 

en önemli kısmı teşkil eden 2000 sonrası Türk sineması kapsamında ele aldığımız 

filmlerin içinden, senarist ve yönetmenlerle yapılan görüşmelerin bu araştırmanın 

ulaştığı neticeler açısından önemli bir yeri bulunmaktadır.  
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1.TEORİK ÇERÇEVE 

1.1. TEMEL KAVRAMLAR 

1.1.1. Sinema 

Öncelikle sinemayı; herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek 

bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, 

bir perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi ve bu iş sonucunda ortaya 

çıkan yapım olarak tariflendirebiliriz. Yedinci sanat olarak da kabul gören sinema; 5846 

sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki Madde 5'e göre de şöyle tarif edilmektedir: 

“Sinema; Tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya 

benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler 

dizisidir.”
1
  

Görüntünün adım adım deşifre edildiği Rus Yönetmen Tarkovski’nin filmleri 

ve sinemasının dili ritim açısından da çağdaşı Amerikan sinema düşünce yapısıyla 

farklılık içermekteydi. Bu da O’nun sinemadaki görüntü tanımına yansımıştır: 

“Görüntü, sonsuz olmaya çalışmaktır, mutlak olana gidiştir; görüntü, bizim Öklidvari 

bir mekânla sınırlı olan bilincimizle hakikat arasındaki karşılıklı ilişkiyi tanımlayan, bir 

tür denklemdir. Görüntü, bizim gözlerimizle bakmamıza izin verilen, hakikatten bir 

izlenimdir.”
2
  

Belgeselci Paul Rotha 1930’larda sinema için, halen tazeliğini koruyan şu 

tanımı yapmıştı; “Sinema, sanat ve sanayi arasında çözülmemiş büyük bir denklemdir”
3
 

Bu denklemden her sinemacı, her sanatçı ayrı bir çıkarım yapmıştır. Örneğin ünlü Rus 

yönetmen Andrey Tarkovski’ye göre sinema kesinlikle bir sanattır. Sinema, şiirsel bir 

dilin hâkim olduğu, seyircinin perdede gördüklerini kendi deneyimleriyle 

bağdaştırmasına imkân tanıyan, bunu yaparken hayatın gerçek akışının bozulmasına 

müsaade etmeyecek nitelikte olan bir sanattır.
4
  

                                                             
1 Robert Kolker, Film, Biçim ve Kültür, De Ki Yayınları, Ankara, 2011, s.6 
2 Sadık Yalsızuçanlar, Rüya Sineması, Kapı Yayınları, İstanbul, 2007, s.2 
3 Geoffrey Nowell Smith, Dünya Sinema Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 13 
4 Andrey Tarkovski,  Mühürlenmiş Zaman, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008, s.15 
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Donuk ve durağan resimlerin hareketlenmesiyle oluşturulan bir dil olan 

sinema, aslında simgesel bir imleme olarak da kabul görmektedir. Böyle 

düşünüldüğünde olgusal evren kurulmakta ve bu tasvir süreci, inanılırlık duygusu 

uyandırarak gerçekliğin görünür bir kopyasını üretmektedir. Bu, bir bakıma kelimelerle 

ifade edilemeyen bir şeye dokunmaktır. Bu nedenle sinemanın doğuşu sadece teknolojik 

gelişmede aranamamaktadır. Bu boyutun ihmal edilmemesi gerekmektedir. Hayatın 

özgül bir parçasını yansıtmak üzere doğduğuna inanılan sinema, bahsedilen yönleriyle, 

türdeş olduğu tiyatrodan –özellikle sinopsis ve senaryo aşamasında-, yaslandığı 

edebiyattan, beslendiği felsefe ve zaman zaman düştüğü şiirsellikten mutlak anlamda 

farklı olarak; hakikati daha derin ve çok yönlü kavrama ihtiyacına bir cevap olarak 

ortaya çıkmıştır. Sinema yalnızca eğlenme ve uyuşma aracı olarak 

tanımlanamamaktadır. Öyle tanımlanmaya çalışıldığında ruhsal, ilahî, imgesel ve 

zamansal boyutunun yeterince algılanmadığı düşünülmektedir. Bu boyutlar 

algılanıldığında, zaman boyutuyla; her an başkalaşan, ötekileşen insan ruhunun sanatsal 

görüntüsünün de ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
5
 

Yaşamın içindeki gerçeklerin imgesel yorumlarının sinemaya aktarımı ile, 

sinemanın kurgusal dünyası oluşmaktadır. Bu bağlamda sinemaya farklı bir yaklaşım da 

ortaya çıkmaktadır. Filmsel imgenin gerçek olmadığı, daha derin bir şekilde gerçeğin 

yeniden sunumu olduğu fikri öne sürülmektedir. Filmsel imge, seyirciye yeni bir 

gerçeklik olarak sunulmaktadır. İmgeler arasında insanı gerçeğe en fazla yaklaştıran 

filmsel imge olmaktadır. Bu da sinematografik anlatımın verili gerçekliği, gerçeğine en 

yakın biçimlerde yeniden üretme yeteneğine en fazla sahip olan anlatım aracı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Buradaki yeniden üretme süreci üzerinde etkili olan 

doğrudan doğruya yönetmenin kendisi olmaktadır.
6
 Sinema, seyircinin gözünde 

gerçekliği veya rüyayı, kurguyu, yaşanması isteneni hem görsel, hem işitsel olarak 

efektler eşliğinde aktardığından, tiyatro ve edebiyatın üstüne çıkabilmektedir. 

Sinema, yirminci yüzyılın kültürel ve sosyal hayatına hükümran olan, 

endüstrileşmiş sanat biçimlerinin ilki ve belki de en büyüğüdür. Panayır 

                                                             
5 S. Yalsızuçanlar, a.g.e., s.9 
6 Handan Karakaya, Türk Sinemasında Din Adamı Tiplemesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2008, s. 12 
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meydanlarındaki mütevazı başlangıcının ardından zaman içinde milyar dolarlık bir 

endüstri, görkemli ve nevi şahsına münhasır çağdaş bir sanat biçimi haline gelmiştir.
7
  

Sinema, kendinden önce yaygınlık kazanmış bulunan resim, heykel, müzik, 

mimarlık gibi çeşitli sanat dalları ile de yakın bir ilişki içerisindedir ve hayatın tüm 

alanlarından olduğu gibi onlardan da verimli bir şekilde beslenmektedir.  

Sinema aynı zamanda dünya politikasının ve ulusal politikanın da bir 

parçasıdır.
8
 Bütün kurumlarla olduğu gibi bu yönüyle de siyaset ile süregelen bir yakın 

teması olduğunu söyleyebiliriz.  

Aksettirdiği görüntü ile var olan sinema, doğal olguları sabitleştirmekten çok, 

insanın nesnel gerçeklikle ilgili duygularını anlatma istidadı taşımaktadır. Seyircinin 

filmi izlerken kendi deneyim ve duygularını hesaba katma imkânı da ortaya 

çıkmaktadır. Sinema algısı işlevleri, etkileri bakımında farklı yönetmenlerde farklı 

şekillerde izah edilmektedir.  Örneğin, anlattığımız duygusal işlevsellik durumu, 

Brecht’in mesel çalışmasıyla çakışmayan bir durum olarak nitelendirilmektedir. Brecht, 

yönetmen dışında bir alay insanın – senarist, dekoratör, oyuncu, müzisyen, koreograf, 

maskçı, kostümcü- kolektif çalışmasını mesel anlatmada ön şart olarak görürken, 

Tarkovski kişiselliği öne çıkararak filmin yönetmenin ferdiliğini yansıtan özellikleri göz 

önüne seren bir düş olduğunu söylemektedir.
9
 

Büyük teknik ve beceri gerektirdiği için karmaşık yapılı olduğunu da 

söyleyebileceğimiz sinema, seyirciyi karartılmış bir salonda perdeye yansıyan kendi 

somut gerçekliğiyle etkilemektedir.
10

 

1.1.2. Toplum 

Toplum, sosyal ihtiyaçları karşılamak için etkileşime giren ve ortak bir kültürü 

paylaşan çok sayıdaki insanın oluşturduğu, en küçük birimi sosyal kişi olan bir 

birlikteliktir.
11

 

                                                             
7 G. N. Smith, a.g.e, s. 13 
8 R. Kolker, a.g.e, s.6 
9 S. Yalsızuçanlar, a.g.e., s.11 
10 http://www.izafet.com/sanat-ve-edebiyat/33128-sinema-tarihi.html, 13/12/2011 

http://www.izafet.com/sanat-ve-edebiyat/33128-sinema-tarihi.html
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Bilindiği üzere cemiyet ile beraber en sık anılan mefhum ferttir. Çoğu zaman 

toplumu yalnız birey üzerinden tanımlamaya çalışırız. Oysaki toplumun bireyle olduğu 

gibi doğayla da sürekli bir ilişkisi vardır. Bu nedenle toplumu, insanların birbirleriyle ve 

doğayla olan ilişkilerinin bir bütünü olarak tanımlamalıyız.
12

  

Aynı toplum içerisinde var olanlar aynı zamanda ortak bir coğrafî mekânda var 

olurlar. Bir birlikteliğe toplum diyebilmemiz için kültürel olarak benzer olarak 

toplanmış gruplardan oluşması gerekmektedir. Ancak yine de toplum içinde barındırdığı 

bütün birey ve gruplardan ayrı olarak da bir sosyal birimdir.
13

 Kavram üzerinde 

düşünülmesinin, onu daha da karmaşıklaştırdığı dile getirilen İhsan Sezal’ın eserinde bu 

karmaşıklığa; Berger’in fert ve toplum münasebetini, oyuncu ile oyun arasındaki 

ilişkiye benzeten şu sözlerini örnek gösteriliyor: “Diyebiliriz ki toplum, bütün oyuncular 

için bir “metin” sağlamış oluyor. Daha perde kalkmadan kişiler kendileri için 

düşünülmüş bu rollere bürünüyorlar. Ve rollerini metne sadık oynadıkları sürece, sosyal 

oyun planlandığı şekilde devam ediyor.”
14

  

Toplumların ve ona atfedilen tanımların karmaşıklığını ifade eden bir diğer 

isim olan Fichter, esasında bütün toplum tanımlamalarının anlamsız kalacağını söylese 

de yaptığı gözlemleri birleştirerek şu tanımı oluşturmuştur: “Toplum, ortak bir mekanda 

birlikte yaşayan, temel sosyal gereksinmelerini tatmin etmek için çeşitli gruplar içinde 

işbirliği yapan, ortak bir kültüre bağlı olan ve belli bir sosyal birim olarak işlevde 

bulunan kişilerin örgütlenmiş işbirliğidir.”
15

 

Toplumun, davranışlarımız üzerindeki etkisi ve bizim toplum üzerindeki 

etkimiz için daha birçok benzetme ve tanım oluşturabiliriz. Ancak sosyal etkilerin tam 

kaynağını bulabilmemiz için; “cemiyet” tanımı yaparken toplumu, benzetmelerle 

kişiselleştirip onu ve kendimizi maskelemememiz icap eder.
16

 

 

                                                                                                                                                                                   
11 Joseph Fitcher , Sosyoloji Nedir?, Toplum Yayınları, Konya, s. 73 
12 Doğan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, Der Yayınları, İstanbul, 1982, s. 15-16 
13 J. Fitcher, a.g.e., s.74 
14 İhsan Sezal, Öncü Sosyologların Kaleminden Sosyoloji, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004, s. 47  
15 J. Fitcher, a.g.e, s.75 
16 İ. Sezal,a.g.e., s. 47 
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1.1.3. Din 

Öncelikle, dinin iki büyük dil grubuna göre kelime manalarını incelediğimizde 

din kelimesi, Arapçada; “Yol, hüküm, mükâfat, itaat, hesap verme, saltanat, mülk, âdet, 

baş eğmek, ferman, hâl, kaza, tedvir, takva, ma’siyet” anlamlarına gelmektedir. 

Latincede (religare’den religio) “Bağlamak ve cemaat” manalarına gelmektedir. Aynı 

şekilde başka kaynaklarda da “Hürmetle kendini toplamak” ve “Allah’a karşı hürmetle 

bağlılık” anlamlarına gelmektedir.
17

 

Genellikle İslam kelamcıları dini; “Allah tarafından vahiy yoluyla ve 

peygamberleri aracılığıyla vazedilen ve saliklerini dünya ve ahirette saadet ve necata 

götüren, itikad ve amellerden mürekkep bir müessese” olarak tariflendirmektedirler. M. 

Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili adlı ansiklopedik tefsirinde dini; “Zevil ukulu, 

hüsnü ihtiyarlarıyla bizzat hayırlara sevk eden bir vaz’ı ilahidir.” diye 

tariflendirmektedir. Bunun hak dinin tarifi olduğunu, çünkü batıl dinlerde bu sevkin 

“vehmî” bulunduğunu beyan etmektedir.
18

  

Toplumbilim açısından bu kavrama yaklaştığımızda ise daha farklı tanımları ve 

bu tanımların da kendi içeriklerine göre ayrıldığını görmekteyiz. Modern sosyolojinin 

klasiklerinden başlayarak yeni sosyal teorisyenlere kadar bir dizi sosyolog, din ve 

toplum ilişkileri bağlamında dini tanımlamak açısından çok değişik ve renkli bir 

görünüm arz eden görüşler beyan etmişlerdir. Her bir toplumbilimcinin dini nasıl 

tanımladığı, onların ayrı ayrı dine bakışlarını ve dinin toplumla olan ilişkilerinin nasıl 

olması gerektiğini de belirlemektedir. Her şeyden önce belirtilmesi gereken mesele, din 

denilince ne anlaşılması gerektiği sorunudur. Bu mesele her zaman için güncelliğini 

korumaktadır. Genel olarak dini tariflendirmede üç eğilim ortaya çıkmaktadır. Bunlar; 

dinin özü itibariyle tanımı, gördüğü işlevler itibariyle tanımı ve bu iki tanımlamanın 

birey ve topluma fayda dereceleri itibariyle telif edilmeleri yönündeki tanımdır.  “Dinin 

ne olduğu?” sorusu birinci yani özle ilgili substansiyel tanımlamalardır. İkinci türden 

tanımlamalar, “Dinin ne yaptığı?” sorusunu sorduran fonksiyonel tanımlamalardır. Belli 

tarihî ve toplumsal şartlar altında dinin söz konusu bu iki tanımının “ne derecede ve ne 

                                                             
17 Yümni Sezen, Sosyoloji Açısından Din, İfav Yayınları, İstanbul, 1998, s.29 
18Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008,  s.214-215 
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ölçüde faydalı olduğu?” sorusu ise üçüncünün yani yararlılıkla ilgili tanımlamaların 

sorusudur. Hızlı olmayan sosyal değişmelerin yaşandığı sanayi öncesinin durağan 

toplumlarında dinin esasıyla ilgili tanımlara uygun bir dinî yaşayışın hâkim olduğu 

görülmektedir. Sonrasında hızlı toplumsal değişimlerin yaşandığı ve geleneksel olandan 

sanayi toplumuna geçişin paradigmayı oluşturduğu modernizmin etkisindeki 

toplumlarda ise fonksiyonel din tanımlarına uygun bir dinî hayat tarzının tecrübe 

edildiği görülmektedir. Buradan, dinin özünün geleneksel toplumlarda, fonksiyonunun 

da modern toplumlarda daha yararlı olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Çünkü, dinin özü 

her zaman değişmez olarak kalırken onun işlevleri ve yansıma biçimleri farklı 

olabilmektedir. Bu bağlamda Dinin özü ile alakalı tanımlara bakıldığı vakit; cevap 

olarak birçok farklı anlayışın bulunduğu belirtilmektedir. Onlar; Tanrı, Kutsal, Hakikat, 

Sır, Güç, Ruh, Tabiatüstü, Tecrübe-ötesi Gerçek, Müteal Gerçek, Hiçlik vb. olarak 

sıralanabilmektedir. Dinin fonksiyonlarının ne olduğuna gelindiğinde; yine farklı bakış 

açılarından hareketle izafi bir şekilde telakki edilen birçok tanımı bulunduğu 

görülmektedir. Onlar; “Sosyal sisteme bütünlük sağlamak, sosyal dayanışma ve 

yardımlaşmayı temin etmek, sosyal yapıya düzen ve devamlılık getirmek, bu yönde 

semboller oluşturmak, bireysel ve toplumsal eylemler için normatif kurallar koymak, 

kişilerin mânâ ve kimlik arayışlarında onlara kaynak oluşturmak, -daha çok Marksist ve 

materyalist açıdan bakınca- sosyal sınıf ve grupların maddi çıkarlarına maskeleme aracı 

olmak, yabancılaşma ve toplumsal çatışmaları anlamada kuvvetli bir araç olmak, dinî 

kökenli başkaldırıları açıklama işlevi görmek ve insanı özgürleştirmede sahip olduğu 

potansiyelden hareketle ideolojik etkenlerin başını çekmek” şeklinde 

sıralanabilmektedir.
19

  

Dinin tabiatının tek taraflı anlaşılmalarından her biri gerçeğin sadece bir 

yönünü kapsamaktadır. Üstelik onlar genellikle öteki veçhelerinin önemini azaltmak 

arzusundan mülhem göründüğü ifade edilmektedir. Böylece, bu tür tek yanlı din 

tanımları, dini ve ondan kaynağını alan olaylar ve tecrübeleri, redüktivist bir biçimde 

ele almaktadır. Böylece de, dinle ilgili gerçeğin sadece bir yönünü esas kabul edip, 

ötekileri ihmal etmek yahut da dini, sosyal hayat ve özellikle maddi hayatta rastlanan 

olaylara irca etmek suretiyle hataya sürüklenmektedirler. Bu bağlamda mesela dini; 

                                                             
19 Ali Coşkun (Ed.), Din Toplum ve Kültür, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.13-14 
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“Daha müspet düşünce şekilleri karşısında silinip ortadan kaybolmaya mahkûm ilkel ve 

büyüsel bir düşünce tarzı” olarak kabul eden Auguste Comte ve onun yolundan giden 

Pozitivistler, bu tür bir din anlayışıyla yanlış yola sürüklenmektedirler. Aynı şekilde 

dini iktisadî hayatın basit bir fonksiyonu, bir “gölge olay (épiphenoméne)” a irca eden 

Tarihi Maddeciler de hataya düşmektedirler. Bunun gibi, dini; “İlkel ya da geleneksel 

kültürlerin bir artığı” ve dinî hayatı da” Bir kültür gecikmesi” ne indirgemek yahut öyle 

görmek; yanlış noktadan başlamak demektir.
20

 

1.2. KURAM 

1.2.1. Görsel Sanatlar ve Din 

Öncelikle; Arapça “sana’a” fiilinden türeyen sanat’ı kapsamlı bir şekilde tarif 

edecek olursak onu; “insanların, gördükleri, işittikleri, his ve tasavvur ettikleri olayları 

ve güzellikleri, insanlarda estetik bir heyecan uyandıracak tarzda ifade etmesi” olarak 

nitelendirebiliriz.  Bir çalışmanın sanat eseri sayılabilmesi için evvela “insan elinden 

çıkmış olması, güzel olması ve orijinal olması” gerekmektedir. Burada geçen “güzel”  

kelimesi her bir ferde, her topluma, her zaman ve mekâna göre değişikli arz 

edeceğinden, göreceli de olsa “güzel” diye bir hakikatin bulunması gerektiğinin 

bilinmesi sanatı tanımlamamız için yeterlidir. 
21

 

Sanatın özü salt güzelliktir. Aynı zamanda ilahi bir niteliği de olan sanat; olgu 

ve olaylar dünyasının görünüşüdür. Güzel varlıkları adeta bürüdüğü betimlenen bu 

temsili örtü için; saf Varlık’ı en dolaysız biçimde anlatan ilahî bir nitelik tanımı da 

yapılmıştır.
22

 

Sanatın başlı başına bir tanımı olsa da, özünün ancak amaçlarına uygun 

kullanıldığında ortaya çıktığını söyleyenlerden biri de ünlü Rus yönetmen 

Tarkovski’dir.  Sanatın içinde var olan ideale duyula özlem olgusunu Tarkovski dile 

getirmektedir. Tanrının aynası diye betimlendirilen insan kalbine, başka sevgilerin 

girmesine izin vermemeye, bununla beraber gerçekleşen meşruiyet sorununa işaret 

                                                             
20 Ü. Günay, a.g.e., s.221 
21 Nusret Çam, İslam’da Sanat Sanatta İslam, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997, s.2-3. 
22 Titus Burckhardt, İslam Sanatı, Dil ve Anlam, Klasik Yayınları, İstanbul, 2005, s. 1 
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etmektedir.  Tarkovski; bu ontolojik temellendirmenin sanatla ilgisini şöyle 

kurmaktadır: “Ne olursa olsun, yalnızca bir mal olarak tüketilmek istenmeyen her türlü 

sanatın amacı hiç şüphesiz kendine ve çevresine hayatın ve insan varlığının amacını 

açıklamak, yani insanoğlunun gezegenimizdeki varoluş nedenini ve amacını göstermek 

olmalıdır.”
23

   

Cesedin ruha giydirilmiş bir libas olduğunu, insanlar arasında temiz bir 

kimlikle yaşamanın nadideliğini, sanatın yaratılmışı değil, yaratışı öykünmek olduğunu, 

metin- yaşantı ilişkisinin değerini ve daha nice realiteyi tanımlamak, aydınlatmak 

sanatın vazifesidir. Sinemanın da doğası, örtbas edici değil aydınlatıcı olma özelliği 

sanatın bizzat kendisinden gelmektedir.
24

 

Din ve sanat, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne, süregelen bir etkileşim 

içerisinde bulunmaktadır. Din, getirdiği Tanrı, insan ve evren tasavvurlarını sanat 

vasıtasıyla iletmiş ve böylece belli bir sanat anlayışı oluşturmuş; sanat ise bazı dönem 

ve durumlarda dinî anlayışı kendine konu edinmiş ve bu anlayışa şekil ve yön vermiştir. 

Özellikle dinin insanlara sunumunda ses, beden ve sanat dili ağırlıklı olarak 

kullanılmıştır. Dönem dönem din merkezli bir yapıya bürünen sanat eserlerinin bu 

durumuna, bu konuda sanayileşme sürecine kadar tek otorite olarak kabul gören kilise 

ve onun anlayışıyla şekillenmiş eserleri gösterebiliriz.
25

 

İslam dininin sanat ile bağına bakacak olursak burada ilk düşünce; bu bağın 

bütün dinlerle sanat arasında olduğu gibi İslam ile sanat arasında da söz konusu 

olduğudur. Sanatsız bir dinin bir yerde dilsiz kalacağı gerçeği üzerine mutabık olan bu 

görüş, İslam sanatının, İslam medeniyetinin dışavurumu olduğunu ifade etmektedir.
26

 

Bu ilişkinin gerçek anlamda hiçbir zaman var olmadığını dile getirenler de 

bulunmaktadır. İslam’ın görsel sanatlara bakışının reddiye noktasında olduğunu belirten 

ve “İslam’da anlaşılan manada sanat yoktur” diyenlerin en büyük gerekçesi dinde bahsi 

geçen tasvir(insan- hayvan sureti yapma) yasağıdır. Oysaki araştırmalar, Kuran-ı 

                                                             
23 S. Yalsızuçanlar,a.g.e. s.4 
24 a.g.e., s.5 
25 Yalçın Lüleci, Sinema ve Din: Türk Sineması Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, s.7 
26 T. Burckhardt, a.g.e., s. 1 
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Kerim’de tasvir yasağıyla ilgili bir ayet olmadığını göstermektedir. Bazı hadislerde yer 

alan bu suret yasağının, puta tapılan bir dönemden yeni çıkmış ilk dönem 

Müslümanların bir daha eski inançlarına geri dönmemesi için getirildiğini söyleyen 

araştırmacılar bunu her fırsatta dile getirmektedirler.
27

  

Bu konuda önemli olanın; yapılan tasvirin, tapınma veya Allah’ın yaratma 

fiiliyle rekabet düşüncesiyle yapılıp yapılmadığı, toplumun veya bireyin ekonomik 

durumunu sarsıcı mahiyette olup olmadığı ve hangi konuları barındırdığı olduğu da 

ortak bir kanı olarak dile getirilmektedir.
28

 Ayrıca yapılması düşünülen sanat eserinin 

amacı da çok önemli sayılmaktadır. Parasal israfın yanı sıra, vakit anlamında da israfa 

düşürecek gayesiz sanat, içeriği ne olursa olsun İslam anlayışı tarafından 

benimsenmemektedir.  

İslam denilince akla gelen Kurtuba Camii, Taç Mahal, İbn Tûlûn Camii, 

Süleymaniye Camii gibi büyük mimarî ve sanatsal eserler, bu dinin sanatla olan 

bağlantısının ne kadar maksatlı ve geçerli olduğunu da gözler önüne sermektedir.
29

 

İslam’da figüratif unsurların, Hıristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin aksine 

ibadetin bir parçası olmaması, hatta namaz kılınan yerlerde bulunmasının mekruh 

sayılması, Müslümanların yapılarında, kitaplarında, kullandıkları eşyalarda, sanatsal 

ihtiyaç ve duygularını değişik bir dille ifade etmenin yollarını aramalarına sebep 

olmuştur. Bu da ebru, tezhip, minyatür, hat, mukarnas gibi kendine özgü sanat ve sanat 

biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylelikle en başta din nedeniyle sanatın 

yoksunlaşacağı zannedilirken ortaya orijinal denilen bir İslam sanatı hüviyeti 

çıkmıştır.
30

  

İslamiyet inancını benimsemiş toplumlarda, görsel sanat dallarında bireyin 

Yaratanla olan çatışmasına pek rastlamayız. Genellikle birey(kahraman) diğerleriyle 

istem farklılıkları yüzünden çatışma yaşar, eğer işin içine Allah girecekse bu durum 

Allah’ın varlığını bir diğerine kanıtlama çabasına dönüşür. Her iki süreçte de Yaratıcı 

                                                             
27 Louis Massignon, Din ve Sanat,  Sühulet Kitabevi, s.14- 16. 
28 N. Çam, a.g.e., s.50-51. 
29 T. Burckhardt, a.g.e., s. 1 
30 N. Çam, a.g.e., s.55 
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direkt olarak bu dramatik çatışmanın içinde yer almamaktadır.
31

 Dramatik ve trajik 

öğelere yabancı olan ve manevi gerçekliğin soyut bir dille yansıtıldığı İslam sanatında, 

Prometeci bir yaratıcılık anlayışının olmadığını dile getiren Sadık Yalsızuçanlar, İslam 

dünyasının teknik anlamda dramatik unsurlar içerse bile kültürel kodlar açısından 

dramaya yabancı bir dünya olduğunu da ifade etmiştir. Bununla beraber Doğu ve Batı 

sanatlarının dram özellikler bakımından önemli bir ayrım içerdiği, bunun gerçekliği 

kavrayışı ve aksettirilmesi yönleriyle de ayrıştığının kesinlikle belirtilmesi gerektiği 

üzerinde de durmuştur.
32

 

1.2.2.Din ve Toplum 

Din ve toplum arasındaki ilişkiler, hem dinin hem de -uzun bir süreden beri 

yaygın olan entelektüel iddialara göre- toplumun tabiatı için temel ve aslî bir nitelik 

taşımaktadır. Toplumlar, temsil ettikleri değerler, teşvik ettikleri bireysel ve toplumsal 

güdüler, ilham ettikleri ve yasakladıkları dürtülerle; kendileriyle inanç, tutum ve 

davranışların inşa edildiği ve korunduğu ideallerle vasıflandırılmaktadırlar. Bununla 

beraber, din de toplumsal ilişkiler göz önünde bulundurulmadan çok zor teşhis edilip 

tanımlanabilen bir fenomendir. Din; toplumsal düzen, bireysel davranış ve kolektif 

eylem için emirler sunmaktadır. Böylelikle, bütün dinî gelenekler, toplum hayatı ve 

gündelik tutumlar için, büyük alaka ve saygı uyandıran hedefler olarak kabul 

görmektedirler.
33

 

Dinin insanların yaşamlarında binlerce yıldır güçlü bir yeri vardır. Din, şu ya 

da bu biçimde, bilinen tüm insan toplumlarında görülmektedir. Arkeolojik kalıntılara 

dayanarak haklarında bilgi sahibi olunan ilk toplumlara ait kayıtlar, açıkça dinsel 

sembol ve ayin izleri sunmaktadırlar. Mağara duvarlarında rastlanılan bulgular din 

inancının 40.000 yıl öncesinde de var olduğunu göstermektedir. İzleyen tarih süresince, 

din, içinde yaşadığımız çevreleri nasıl algılayacağımız ve onlara nasıl tepki 

vereceğimizi etkilemiştir. Bu bağlamda insan yaşamının önemli bir parçası olmayı 

                                                             
31 Arzu Uçar, Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında Din Olgusunun Ele Alınışındaki Yaklaşımlar ve 

Din Karşıtı ya da Din Savunucusu Olmadan Dindarlığı İşleyen Bir Senaryo Yazmak, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, s.4 
32 S. Yalsızuçanlar, “Görüntü ve Gerçek” Sonsuz Kare, Yıl:1, Sayı: 2, (Temmuz 2003), s.7 
33 A. Coşkun, a.g.e., s.23 
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sürdürmüştür. Dünya tarihi boyunca tek Tanrılı dinlerin mevcudiyetiyle birlikte, 

toplumların hayat tarzlarını tümüyle etkileyen çok tanrılı dinler ve tanrı mefhumunun 

olmadığı Budizm gibi dinler de mevcuttur
34

 Bu dinlerin hepsi ayrı ayrı yaşadıkları 

toplumları şekillendirmişler, sonrasında etkileşimin devamı olarak toplumlar da dinleri, 

dinî ritüelleri kendi toplumlarına ve yaşadıkları coğrafyaya göre şekillendirmişlerdir. 

Geleneksel toplumlarda sosyal kurumlar din eksenli bir yapı oluştururken, 

modern toplumlarda farklı kurumlar cemiyetin temelinde yer almaya başlamıştır. 

Modern bilimin üstlendiği kurumların oluşumu, işleyişi ve kurumlar arasındaki ilişkiyi 

düzenleme fonksiyonuna rağmen, hala insanın “aşkın varlık” ile ilgili inançları, 

irrasyonel ve metafizik değerlerini, toplum ve evrenle ilgili değer yönelimlerini, ahlaki 

durumlarını etkileme, dinin asli fonksiyonu olarak devam etmektedir. Modern toplumda 

aşkın varlığın kabul ettirilmesi, O’na ibadet veya ondan korkma dinin esnek fonksiyonu 

arasında yer almaktadır. 
35

 

Modern dinin bireysel bir din olduğu, artık dinin toplumla birebir olan 

alakasının kesildiği ileri sürülmektedir. Buna karşı en çok sözü edilen konu, yeni dinî ve 

sosyal hareketler olmuştur. Bireyler, bir kütleyi oluşturan atomlar ya da bilinçsiz bir 

kitleyi (yığın) oluşturan lanetlenmiş tek başına bireyler değildir.  Bireylerin esasında, 

içlerinde taşıdıkları ruhu, aynı ruhu taşıyan başka ruhlarla tanıştırmak suretiyle 

yetkinleştirme süreci denilen –bireyselleşme değil- bireyleşme yolundaki bireyler 

olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda birey ve toplum arasındaki ilişki diyalektik bir 

ilişki olduğu kadar, din ve toplum arasındaki ilişki de diyalektik bir ilişkidir. 

Dolayısıyla din; yoğun olarak bireysel ve kişisel, kaçınılmaz olarak da toplumsal bir 

gerçekliktir.
36

  

Din, sübjektif bir alana çekilerek bireysel bir hayat biçimi olarak kabul 

edilmesine rağmen bu soyutlama işlemi dini tamamen yok saymadıktan veya tümüyle 

ateist (dinsiz) bir toplum meydana getirmedikten sonra, bunun imkân dâhilinde 

olmadığı ifade edilmektedir. Belli bir dönemde bu konudaki gayretlerin –özellikle 

komünizmin- başarılı olamadığı ve şekil değiştirse de dinin insanın hayatını etkilemeye 

                                                             
34 Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2008, s. 580- 592 
35 Zeki Arslantürk, Tayfun Amman, Sosyoloji, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2001, s. 311  
36 A. Coşkun, a.g.e, s.20 
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devam ettiği vurgulanmaktadır. Ayrıca dinin, modern hayatta başka bir fonksiyonu da 

ortaya çıkmaktadır. O da sosyal bunalımlara ve toplumsal buhranlara karşı insanı 

koruyucu fonksiyonudur. Bu nedenle, toplumların bunalımlı ve buhranlı dönemlerinde 

dine ve dinî ritüellere karşı olan eğilim artış göstermektedir.
37

 Toplum ve din ilişkisi her 

devir ve dönemde başka bir boyut kazanarak, değişimlerle birlikte devam etmektedir. 

Bu bağlamda dine sosyolojik yaklaşımlar da farklı dönemlerde farklı şekillerde 

olmuştur. Ancak genel olarak üç klasik düşünürün düşünceleri etrafında şekillenmiştir: 

Karl Marx, Emile Durkheim ve Max Weber. Bunlardan Marx’a göre din, güçlü bir 

ideolojik öğe içermektedir. Marx, dinin, toplumda görülen güç ve zenginliğin 

eşitsizliğine dayanak sağlamak için var olduğunu ifade etmektedir. Durkheim’a göre 

din, özellikle insanların düzenli olarak ortak inanç ve değerlerini dile getirmek için 

toplanmalarını sağlama fonksiyonuna sahiptir ve bu bağlamda din bir toplum için büyük 

bir öneme sahiptir. Weber’e göre din, toplumsal değişmede, özellikle Batı 

kapitalizminin gelişmesinde oynadığı rolden dolayı önem arz etmektedir.
38

 Bu 

bağlamdan hareket ettiğimizde görmekteyiz ki din olgusu; bütün toplumlarda ve o 

toplumların yaşam serüvenlerinde, başlangıcından bugüne önemini farklı şekillerde de 

olsa korumaktadır. 

1.2.3. Toplum ve Sinema 

Sinema, tek tek fertlerin algılarıyla birlikte, aynı zamanda da toplumun genelini 

etkileyen bir sanat olarak değerlendirilebilir. Sinema karanlık bir salonda topluma, 

toplumdan bir parçaya hitap eder. Bu parçanın yaşamı anlama, anlamlandırma; onun 

içinden değerlere bakma, kadın, erkek, cinsellik gibi hayatî konuları algılama biçimine 

hitap edebilir. Perdede gözlemlenen hayat kesitinin onu izleyen cemiyet üzerinde birçok 

etkiye sahip olduğu bilinmektedir. İzleyici perdede gördüğü filmin bir parçası olarak 

verilen değerlerin içinde yaşar ve o değerlerin yaşanış biçimine; kimi zaman dolaylı 

kimi zaman birebir katılır. Bir bakıma seyirci, karanlık bir salondan baktığı öteki 

yaşamın canlı bir parçası olur. Bu kontekstte sinema insanın yaşantısından değerler 

taşıdığı gibi sanatsal okuma biçimine dayalı olarak yeni değerlerin de üreticisi 

                                                             
37 Z. Arslantürk- T. Amman, a.g.e, s. 311 
38 A. Giddens, a.g.e., s. 626 
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konumundadır. Aynı anda birçok duyumuza hitap eden sinema, toplumu okuma 

konusunda sosyal bilimcilere ışık tuttuğu gibi toplumsal mesele ve çelişkilerin yansıdığı 

bir ortam olarak da değerlendirilebilir.
39

  

Sinemanın toplumla ilişkisi seyirci ile kurulan münasebetten çok önce 

başlamaktadır. Bir filmin öncesinde, filmi oluşturan en önemli öge olan, onu var eden 

sanatçının toplum ile, az veya çok, devam eden ilişkisi; bu münasebetin başlangıcını 

oluşturmaktadır. Fert yaşarken, hayatın ayrıntı denilen kısmı akıp giderken, bu akışa 

akıllılar dünyasının bir kıyısında, sisli bir dağın başına çöreklenerek, dünyayı kendince 

anlamlandırmaya çalışan
40

 bir deli olan sanatçı kendi penceresinden bir yön verir ve 

görsellik kazandırır. Sinema, bu delinin yüksek dağların tepelerinden toplumlarını 

izleyen gözlerinin izdüşümüdür. Bu minvalde, sanatçı toplumuna tuttuğu aynada kendi 

yansımasını da seçebilme şansına erişmektedir. Buradan hareketle, sanatın insana 

sunduğu bu şansı eteklerinden yakalayan sinemacı da, birçok toplumsal dönüşümün 

öncüsü ve ivmecisi olarak bulmuştur kendini. Toplumsal dönüşümün dünyadaki birçok 

ülkede başlatıcısı, bazen de hızlandırıcısı sinema olarak değerlendirilmektedir. 

Geleneksel kültür öğeleri sinemayı etkiledikleri gibi, bu temsilden de büyük oranda 

etkilenmektedirler. Dünya üzerindeki birçok kültür ve gelenek bu temsiller aracılığı ile 

modernizmin taklide dayalı yaşam biçimleri arasında ilerleme kaydetmiştir. Kitle 

iletişim araçları bu anlamda, kültürlere kendini dönüştürme fırsatı vermemiştir. Beyaz 

perdede izlediği karakterle kendini özdeşleştiren bireyler, kendi sosyal yaşamlarında 

karşılaştıkları olaylara tıpkı izledikleri filmlerin kahramanları gibi bakmış ve onlar gibi 

tepki vermeyi tercih etmişlerdir. Bu kontekstte anne-baba, çocuk-aile, fert-komşu, amir-

memur, öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkilerin belli bir kalıbı oluşmuş ve bu durum 

sosyal hayatta yaşayan ilişkilere dönüşmüştür.
41

 

Sinemanın toplumsal dönüşüm üzerindeki etkisi onun politik olarak 

kullanımına da zemin hazırlamıştır. İçinde yer alınan kültürden devralınan temsili 

hikâyeler içselleştirilerek benliğin bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Bu gösteriler 

bir yandan da benliği, söz konusu kültürel temsillerde içkin olan değerleri de 

                                                             
39 H. Karakaya, a.g.e, s. 15 
40 Ayşe Şasa, Delilik Ülkesinden Notlar, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003, s. 17 
41 H. Karakaya, a.g.e., s. 15 
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benimseyecek şekilde yoğurmaktadır. Bu nedenle, bir kültüre egemen olan sinema 

anlayışı, büyük önem taşımaktadır. Sinema, tiyatro gibi kültürel temsiller yalnızca 

psikolojik duruşları şekillendirmekle kalmaz, sosyal ve siyasal gerçekliğin nasıl inşa 

edileceğine ilişkin olarak da yani toplumsal hayatın, toplumsal kurumların 

şekillendirilmesinde hangi figür ve sınırların baskın çıkacağı konusunda da çok önemli 

roller oynamaktadır.
42

 

Sinemanın toplum ile ilişkilendirilmesinde bir diğer sacayağı kadın-erkek 

ilişkileri ve kadının toplumdaki yeri bağlamındadır. Erkeklerin denetlediği bir sektörün 

ürünü olarak popüler filmler, kadın-erkek ilişkilerindeki gerginlikleri giderme 

konusunda, hem ataerkil kuralların geçerli olduğu dünyanın olağanlığını ve doğallığını 

kanıtlamaya çalışarak hem de cinsiyetçi yasam tarzının sivriliklerini törpüleyerek 

önemli bir işlev görmektedir. Türk sineması da belli bir dönemde, kültürel bir birikim 

olarak popüler filmler aracılığı ile kadın  olmanın anlamlarını üretmiş ve Türkiye’deki 

ataerkil düzen, iktidar ilişkileri ve ideolojinin gerekleri doğrultusunda kadın modelleri 

çizmiştir. Toplumsal ve kültürel hayatın kadın açısından son derece aşikâr eşitsizlikleri, 

gözyaşı ya da kahkaha aracılığı ile doğallaştırılmış, ‘dünya maalesef böyledir’ 

denmiştir. Bu eşitsizlikleri olağanlaştırmak, kadın seyircinin günlük gerilimlerini 

yumuşatmak üzere, film aracılığı ile toplumsal ilişkiler ‘kaçınılmaz’ denecek biçimde 

yeniden kurulmuştur. Bu modernize hayata aralanan kapılardan giren değerler, kadının 

toplumsal durumu açısından filtrelenmiştir. Bu bağlamda birçok tutum, toplumun farklı 

fertleri tarafından farklı şekillerde de olsa öğrenilmiştir. Bunun dayandırıldığı temel 

felsefe ise Türk toplumsal ve kültürel yapısı açısından ailenin önemli bir yapı taşı olarak 

değerlendirilmesi, kadının buradaki rolünün değişiminin, bu yapı üzerindeki olumsuz 

etkilerinin giderilmesi amacı olarak düşünülebilmektedir. Batı toplumlarında toplumsal 

iş bölümünün başlattığı bireyselleşme girişiminden aile, dolayısıyla kadın da hesabına 

düşen payı almıştır. Filmler üzerinden de kadının toplumsal rolü ve ailenin toplum 

açısından önemi tanımlanmıştır. Popüler Türk filmlerinde kadın, kılık kıyafet devrimleri 

ile örtüşür bir biçimde giyinirken ve davranışları da buna uyumlu bir biçimdedir ancak 

toplumdaki yeri, geleneksel görev ve sorumlulukları etrafında tanımlanmaya devam 

etmiştir. İlk dönem Popüler Türk filmlerinde çalışan kadın modelleri görmek pek 

                                                             
42 Ryan Micheal- Douglas Kellner, Politik Kamera, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997, s. 37 
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mümkün değildir. Kadının yeri güvende olacağı ailesini yetiştireceği evi olarak 

tanımlanmıştır. Buna paralel olarak erkek de geleneksel rolüne uyumlu olarak ailesinin 

ekonomik gelir kaynağıdır ve onu kötülüklerden koruma görevi onun sırtındadır. 

Geleneksel olarak kadının toplumdaki statüsü, genç kızların evliliğe ve sonunda 

nineliğe geçişe dayalı ‘doğal yasam çevrimi” ne koşut bir çizgi izlemektedir. Kadın 

hayatı boyunca hem bireysel seçimden, hem de siyasal güçten mahrum bırakılmaktadır. 

Sinemada tanımlanan kadının etkin konumu, toplum tarafından da onaylanan ve 

içselleştirilmeye çalışılan bir tutum olarak tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda birçok 

değer kadın ve toplumsal konumunun tanımı üzerinden işlenmektedir.
43

  

Sinema, toplumun siyasî, ekonomik bütün meselelerinden etkilenmektedir. 

Sanat eserinin kaçınılmazlıkla sahip olduğu etkiye, sinemanın kendine özgü gücünün de 

eklenmesiyle, film öğesinin, toplumunun ve yaratıcılarının ideolojik koşullanmışlığını 

yansıtan bir siyasal yanı da vardır. Ülkenin ve filmi ortaya koyanın siyasetleri filme ayrı 

ayrı yansımaktadır.
44

 

Sinema ile siyaset ilişkisinin geçmişine bakacak olursak, bu bağlantının 

başlangıcı olarak; dünyanın ilk uzun metrajlı filmi kabul edilen Griffith imzalı Bir 

Ulusun Doğuşu(1914) isimli filmi sayılmaktadır. Siyaset, hayatı bütün yönleriyle 

doldurmasa da siyasetin olmadığı, etkilemediği, etkilenmediği bir alanın varlığı da 

kabul edilmemektedir. Kültür, ahlak, din gibi ya içinde yaşayarak oluşturulan, ya da 

yaşama yön verip bu yaşamı anlamlı kılmak için benimsenen değer sistemleri hep 

siyasal olan ile ilişkili olmuştur. Aynı durum sanat ve dolayısıyla sinema için de 

geçerlidir. Kökleri gerçekliği bir şekilde yakalamış en soyut filmlerin bile politik 

yanlarının olduğu söylenmekte ve bu söylemin gerekliliğinden bahsedilmektedir.
45

 

Her dönem olduğu gibi bu dönem için de bu etkilenme ve devamında gelen 

değişim kaçınılmazdır. Daha önceki dönemlerden örnek vermek gerekirse 1974’teki 

CHP/MSP koalisyonu döneminde, o dönemin politik konjonktürünün Türk Sinemasını 

ve Türk aydınlarının önemli bir bölümünü çeşitli etki ve yönelimlere sürüklediği 

bilinmektedir. O dönem Yücel Çakmaklı tarafından yönetilen “Oğlum Osman”, “Kızım 

                                                             
43 H. Karakaya, , a.g.e, s. 19 
44 Atilla Dorsay, Sinema ve Çağımız, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 32 
45 Ertan Yılmaz, 68 ve Sinema, Hayal Et Kitaplığı, İstanbul, 2009, s.8 
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Ayşe” gibi filmler ve onlara yöneltilen olumlu eleştiriler bunu gözler önüne 

sermektedir.
 46

 

Sinema ile toplum ilişkisinde çeşitli fikirler ve çatışmalar ortaya çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki, sinemanın da genel sanat tartışmalarında olduğu gibi toplum için mi 

yoksa salt sinema için mi olması çatışmalarını içermektedir. Bu konuda alt sorun olarak, 

sanatı sanat için yapma fikrini benimseyenler; sanatı topluma indirmek yerine toplumu 

sanata doğru çıkarma isteği için bu fikri benimsediklerini belirtmişlerdir. Böyle bir 

durumda iki anlayışın ortak gayesi yine “toplum” olmuştur.  

Yaşadığı toplumun ahlakî, siyasî, dinî görüşleri ile sinema dilinin şekillenmesi 

arasında karşılıklı bir etkileşimin var olup olmadığı da sürekli sorgulanmaktadır. 

Sinemanın dolayısıyla onu üreten insanın kendi toplumuyla olan ilişkisi ve bu ilişkinin, 

sinemasına aktarımı yıllardır süregelen bir tartışma konusudur. Bağımsız sinema 

örneklerini, her toplumda kendilerini toplumun bilindik kurallarının dışına çıkmış 

olarak görebiliriz. Ne var ki; dünyanın farklı yerlerindeki; Fellini, Bergman veya 

Kubrick gibi alabildiğine kişisel, özgün bir sinemayı gerçekleştiren yönetmenler bile 

içinde yetiştikleri uygarlığın, ülkenin, cemiyetin etkilerini taşımaktadırlar. 
47

  

 Ünlü Rus yönetmen Andrey Tarkovski herhangi bir düşünceyi benimseyip 

estetik veya ideolojik hiçbir kaygı taşımadan sadece ticari maksatla üretilen sinemanın 

ve onun getireceği anlayışın en yıkıcı olacağını belirtir. Ve şöyle devam eder sözlerine: 

“Ne olursa olsun, yalnızca bir mal olarak tüketilmek istenmeyen her türlü sanatın amacı 

hiç şüphesiz kendine ve çevresine hayatın ve insan varlığının amacını açıklamak, yani 

insanoğlunun gezegenimizdeki varoluş nedenini ve amacını göstermek olmalıdır.”
48

 

Sinemanın, bir sanat olarak toplumsal temsillerin ifadelendirilmesi ve bunların 

içselleştirilmesi sürecinde her kültürde izlediği politika ayrı olmakla birlikte iktidar 

erkini elinde bulunduran ideolojik söylemin benimsediği değerlerin içselleştirilmesi 

noktasında ortak bir tutum taşıdığı söylenmektedir. Ancak modernite sonrası başlayan 

yapısal dönüşüm içinde, dünyanın birçok yeni ülkesinde sinema, toplumsal otorite ve 

                                                             
46 A. Dorsay, a.g.e., s. 215 
47 A. Dorsay, Yönetmenler, Filmler, Ülkeler, Varlık Yayınları, İstanbul, s.5 
48 S. Yalsızuçanlar, a.g.e., s.4 
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güç odakları tarafından önemsendiği ve politize edildiği altı çizilebilecek önemli 

noktalardan biridir. Zamanla sinema toplumsal meselelere otoriteyle aynı pencereden 

bakmamayı öğrenecektir.
49

 

Bu bağlamda Türk toplumunun sinemaya bakışını ele aldığımızda Yazar Cihan 

Aktaş, toplumumuzun sinemayla ilgisinin fazla olmadığını savunmaktadır. Ona göre 

Yeşilçam sineması halkla bir iletişim kurmayı başarmıştır. 60’lı yıllarda sinemanın 

alternatifsiz eğlence olmasının da bunda payı vardı. Küçük yerleşim birimlerine kadar 

uzanan sinema ilgisinin toplumsal- kültürel modernizasyonu gerçekleştirdiğini düşünen 

Aktaş, 70’lerin seks film furyasının, sonrasında 80’lerde bunalımlı solcu gazeteci ve 

yazarları konu alan filmlerinin ve ucuz melodramların sinemayı seyircisiz bıraktığını 

söylemektedir. Televizyonun çoktan beri sinemanın o alternatifsiz eğlence 

zamanlarındaki koltuğu ele geçirdiğini ifade ederken, eskiye oranla az da yeni bir 

canlanmanın da var olduğunu belirtmektedir.
50

 Televizyonun zahmetsiz ve daha ucuz 

bir eğlence aracı olması nedeniyle tercih edilmesi ile sinema filmlerinin kalitesinde ve 

konularında bir değişim yaşandığı, bunun devamında da televizyona rağbetin daha da 

arttığı bilinmektedir. 

1.2.4. Sinema ve Din 

Din, toplumların kültürel değerlerinin oluşumunda etkin olduğu gibi, aynı 

şekilde bu değerlerden etkilenen bir yapıya sahiptir. Din, toplumsal yapı açısından 

incelenecek birçok ayrı yöne sahiptir. Dinin kültürel doku üzerindeki etkisini, aynı 

zamanda bunun sinemaya yansıma biçimlerini anlamaya başladığımızda sinema din 

ilişkisini de çözümlemeye başlarız. Sinema toplumların yaşam serüvenlerini kameranın 

süzgecinden geçirerek beyaz perdeye yansıtmaktadır. Sinema seyircisi, perdede var olan 

görüntüde, o topluma ait değerleri, gelenekleri, hurafeleri, ibadet biçimlerini, giyim 

tarzlarını bilinçli veya tasarlanmadan gelmiş şekliyle görebilmektedir. Sinema içinden 

çıktığı toplumun yaşanmışlıklarını aktaran büyük ve hareketli bir hafıza konumundadır. 

Bu hareketli hafıza, cemiyetin mazisine ışık tuttuğu gibi, yaşanan anı geleceğe taşıma 
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fonksiyonu da üstlenmektedir.
51

 Bu bağlamda, yaşayan bir unsur olan din ile yaşayanı 

aksettiren sinemanın arasında bir ilişkinin olduğu dile getirilebilmektedir.  

Sinema ile din ilişkisi sinemanın var olmaya başladığı yıllardan itibaren yerini 

almaya başlamıştır. Türk sineması açısından din, zengin bir kültürel kaynak teşkil 

etmesine rağmen, Türkiye’de sosyal bilimler alanlarında sinema-din ilişkisi ve 

uzanımları ancak sınırlı sayıdaki çalışmalarla incelenmiştir. Fakat din olgusu, batı 

toplumlarında sinema araştırmaları içerisinde alt disiplin oluşturacak biçimde 

değerlendirilmiştir.
 52

 

Avrupa ve özellikle ABD’de gerçekleştirilen sinema ve din ilişkisi alanındaki 

akademik bilimsel araştırmalar, üç temel yaklaşımla ele alınmaktadır. “Film içindeki 

din” (religion in film) olarak adlandırılan birinci yaklaşım, film içeriklerindeki dinî 

unsurları analiz etmeyi amaçlamaktadır. İkinci yaklaşım “din olarak film”  (film as 

religion) ise temelde filmin estetiği ve dinî pratikler arasındaki paralelliğe önem 

vermektedir. Son olarak “sinemasal deneyim ve ritüel” (cinematic experience and ritual) 

yaklaşımı, seyirci ve dinî ritüeller arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
53

 

Çeşitli evrelerden geçen bu ilişki, çağımızda yepyeni bir boyuta taşınmaktadır. 

Dinin ve inancın tüm toplumlarda yükselen değerler arasında yer alması, özellikle Doğu 

toplumlarında dinin yeniden ve yüzyıllarca önce olduğu gibi toplumun hareketli, 

dinamik, yön verici ve siyasete de egemen olmaya hevesli kurumlarından biri haline 

dönüşmesi, sinemanın da dinle olan ilişkisini kuşkusuz yeniden ve ciddi biçimde 

gündeme getirmektedir. 
54

 

Sinema ile din ilişkisini, teorik spekülasyonlardan daha çok pratik kazanımlara 

muhtaç bir mesele olarak gören yazar Sadık Yalsızuçanlar, “Rüya Sineması” isimli 

eserinde; “Dinin sinemada, sinemanın da dinde yeri yoktur” diye düşünenlerin aksine, 

bunun vazgeçilmez bir unsur olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etmektedir: 

                                                             
51 H. Karakaya, , a.g.e., s. 25 
52 İbrahim Yenen, Toplumsal Tezahürleri Bağlamında Türk Sinemasında Din Dindarlık ve Din Adamı 

Olgusu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011, s. 
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54 A. Dorsay, Sinema ve Çağımız, s. 216 
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“Küçük göstergeler, ölçücükler, şiirsel imlemeler, düş ülkesini yere indiren 

soyutlamalar, insanın düzlemini değiştiren diyaloglar, sonsuz bir kâinat resmi sunan 

tasavvuf düşüncesinin sınırsız çağrışımları, bizi çok yapraklı bir giz goncasının kat kat 

açılışıyla baş başa bırakır. Sonra sinema perdesi açılır ve insanlık durumu görünür. 

Emelleri sonsuza uzanan ve arzularıyla evreni kuşatmış olan insan, zeval ve firak 

dalgalarına hapsolmuştur, latifeleri ağlamaktadır. Yeryüzünü boğucu bir karanlık 

örtmüştür. Her şey birbirine düşman vaziyeti almıştır. Boğuşma, çarpışma ve haset 

içinde bir varoluş kaosu yaşanmaktadır. Kalbi boğan bu rükûnlar insanı ağlatacakken, 

ansızın Allah’ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda, Rahman ismi 

Kerim burcunda ve Rab ismi Malik burcunda doğar ve her şeyi ışıklandıran bir nur 

serper. Gayb’da serpilen bu ışık gözümüzdeki perdenin kalkmasıdır. İşte onun açısıyla 

görebilen bir kamera, öyle sanıyorum, insanın dünya menzilciğindeki serüvenini 

anlamlandırma yönünde ciddi bir işlev yüklenebilir. Yoksa güneşi sarı saçlı bir aktrisle 

özdeşleyen sefil natüralizm de, olgudan çok olayı önceleyen realizm de, hemen her tür 

kurgu çabası da, yumruğunu insanın kalbine vurmaktan ve onu sevmekten söz edemez. 

Sınırlı bir zaman ve mekân fikriyle sinemayı uzlaştırmaya kalkışmak ne denli yanlışsa, 

sinema-din, sinema-tasavvuf ilgisizliğini, düşünmek de o oranda tutarsız olmaktadır.” 

Rüyada rüyasını tabir edemeyen insanın ihatasızlığından söz eden Sadık Yalsızuçanlar 

sözlerine şöyle devam eder: “Tabir yetkisi olan sinemacı, gaybla şehadeti fark etmenin 

ayrıcalığına sahiptir. Derdi kendisiyledir, kendisiyle yani zamanla. Ruh, zamanla kayıtlı 

değildir, maddi gılafından soyunup, geçmiş ve geleceği hazır gibi görebilir. Derviş 

sinemacının hali şimşekler gibidir. Kimi zaman yücelerden, bütünsellik içinde âlemi 

seyreder, kimi zaman ayağının üstünü dahi göremez.”
55

 Bütün bunlar, sinemanın 

ruhaniyetinin teşekkül etmesinde dinin de katkısı olduğunu göstermektedir.  

İnsanın maddeye olduğu gibi din denilen manevi boyuta bakışı da, ona verdiği 

paye de, insan ve toplum teşekkülü olan sinemada kendini belli etmektedir. Her ne 

kadar kabul edilmek istenmese de “ruhsal iktidarsız” diye tanımlayabileceğimiz 

günümüz insanının giderek en belirgin niteliği halini almaya başlayan karmaşık ruhsal 
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yapısı, manevi yoksulluğu ve yetersizliği edebiyatta olduğu gibi sinemada da kendini 

göstermektedir.
56

 

Sinemanın hayatımıza girdiği dönemden bu yana her devir; sinemanın dinden, 

dinin ve dinî yaşayışın da sinemadan kopuk olmasının daha uygun olduğunu düşünen 

din adamlarının aksine Bediüzzaman Said Nursi; ibret için sinemaya gittiğini 

söyleyerek, kültürel bir fenomen olarak sinemayı olumsuzlamamıştır. Özellikle 

metaforlar kullanarak anlattığı öyküler ile simgesel anlatımlı sinema arasında bir 

bağlantı kurulmuştur daha sonra.
57

 Günümüze baktığımızda bu ilişki giderek daha 

yüksek oranda kabul görmektedir.
58

 

Sinemanın din ile ilişkisiyle ortaya çıkan bir kavram olan “dinî film” daha 

sonra birçok şekilde kullanılacaktır. Bu kavrama, filmlerin kategorilere ayrılmasının 

yanlış olacağı yaklaşımıyla karşı çıkanlar da olmuştur. Çalışmamızda da 

değerlendireceğimiz “The İmam” filminin yönetmeni İsmail Güneş bu konuyla ilgili 

düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: “Sanat üretimiyle uğraşan insanların kendi eserlerini 

herhangi bir akıma katmalarını, koymalarını doğru bulmuyorum. Yönetmenlerin kendi 

eserlerini bir türle adlandırmalarını hiçbir zaman anlayamamışımdır. Bu işi yapacak 

olan sinema eleştirmenleri, sinema tarihçileridir. Sanatçı bence yaratacağı işe bakmalı. 

Ürettiğinin, yarattığının hangi türe, hangi sınıfa gireceğini, nerede anılacağını 

eleştirmenlere bırakmalı.”
59

 

Toplumun sinema ile var olan ilişkisi ve aynı şekilde din ile olan ilişkisi devam 

ettikçe sinema ile din ilişkisi de kendisine yer bulacaktır. Toplumun, dini ve sinemayı 

ayrı ayrı etkileyip, aynı zamanda onlardan etkilendiği süreçte, dinin de, dinî ritüellerin 

de, toplumda din kaynaklı ortaya çıkan meselelerin de sinemayı etkilemesi mümkün 

görünmektedir. Bu bağlamda etkileşim bu yapılar var olduğu müddetçe, farklı şekillerde 

kendisini gösterse de varlığını devam ettireceği bilinmektedir. 
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1.2.5. Türk Sinema Tarihi 

Türk Sinema Tarihi’ne bakacak olursak bu tarihin başlangıcı olarak; 19. yüzyıl 

sonunu gösterebiliriz. Eldeki kaynakları incelediğimizde, Batı’nın sinemayla buluşması 

ile sinemanın Osmanlı Türkiye’sine yani bizlere gelişi arasında çok uzun bir dönem 

geçmemiştir.
60

  

 Daha sonra dönemlere ayırıp inceleyeceğimiz Türk Sineması’nın tarihine göz 

attığımızda şunları söyleyebiliriz. “19. yüzyılın sonlarına doğru Paris'te ilk 

sinematograf, gösterimlerinin başlamasından birkaç yıl sonra Türkiye'ye de gelmiştir. 

1914 yılında Fuat Uzkınay'ın çektiği "Ayastefonas'taki Rus Abidesinin Yıkılışı" isimli 

belgesel film, ilk Türk filmi olarak kabul edilmektedir. Bir diğer film olan ve 1914 

yılında çekimlerinin başlayıp 1919'da bitirilen "Himmet Ağanın İzdivacı" adlı film de, 

ilkler arasındadır. Bu dönemde Birinci Dünya Savaşı ile ilgili haber filmleri ile birlikte 

konulu filmler de çekilmiştir. 1922 yılında ilk film şirketinin kurulması ile birlikte 

yönetmenliğe başlayan tiyatro sanatçısı Muhsin Ertuğrul, 1950'li yıllara değin yaptığı 

üretimler ile Türk Sineması'nın en önemli ismi olmuştur. Sanat yaşamı boyunca 

yönetmenliğini yaptığı 30'u aşkın filmden Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ve ilk Türk 

kadın oyuncusunun oynadığı "Ateşten Gömlek" (1923), ilk sesli Türk filmi olan 

"İstanbul Sokakları" (1931) ve "Bir Millet Uyanıyor" (1932) filmleri, en 

önemlilerdendir. Yılda bir ya da iki film çeken yönetmenin çalışmalarında, tiyatronun 

etkisi büyük olmuştur. 

Tiyatro etkilerinden kurtulup sinema dilinin gerçekleştirilebildiği film 

çalışmaları, 1950'li yıllara doğru başlamıştır. Bu çalışmaların ilk yönetmenlerinden 

Lütfü Akad'ı söyleyebiliriz. 1960'lı yıllara doğru yılda üretilen film sayısı 60'a 

yükselmiştir. Bu yıllardan başlayarak Metin Erksan, Halit Refiğ, Ertem Göreç, Duygu 

Sağıroğlu, Nevzat Pesen ve Memduh Ün gibi yönetmenler daha çok toplumsal sorunlara 

yönelerek başarılı filmler üretmişlerdir. 1960'lı yılların sonlarından başlayarak geçen 

süreçte, televizyonun sinemayı olumsuz olarak etkilediği dönemin önde gelen 

yönetmenleri arasında Yılmaz Güney, Süreyya Duru, Zeki Ökten, Şerif Gören, Fevzi 

Tuna, Ömer Kavur, Ali Özgentürk'ü sıralayabiliriz. Bu süreçte sinema, daha çok sosyal 

                                                             
60 G. N. Smith, a.g.e., s. 740 



24 
 

ve ekonomik sorunları işlemiştir. Sinemanın yaygınlaşması ile birlikte sinema salonları 

da yaygınlaşmış, büyük ve estetiğe önem verilmiş salonlar ortaya çıkmaya başlamış, 

özellikle yazlık sinemalar çok yaygınlaşmıştır.
61

  

1960’larda yapımda suni bir artış gösteren Türk Sinemasının o sıralardaki 

özelliklerinden biri de bol sayıda kullandığı yabancı kaynaklar ve bunun getirdiği 

etkileşimlerdir. Yerli kaynak sürekli kullanılıyor olsa da yabancı kaynak kullanmak, 

Batı edebiyatından uyarlama almak, Avrupa sinemasının türlerinden filmler üretmek, 

etkileri günümüze kadar devam eden ilginç ve kolay bir kullanım şekli haline gelmeye 

başlamıştır.
62

 

Daha sonra 1970'li yıllarda televizyon ve videonun da etkisi ile salon sayısında 

büyük azalmalar görülmüştür. Türk filmlerinin azlığından doğan boşluğu dünyanın 

hemen her yerinde olduğu gibi Avrupa ve özellikle Hollywood filmleri doldurmuştur.  

1980'li yıllarda sinema ile devlet ilişkileri gelişmiş ve Türk sineması 

uluslararası alanda kendinden söz ettirmeye başlamıştır. Bu süreçte toplumsal, 

psikolojik ve kadın hakları konulu filmler öne çıkmıştır. 1990'lı yıllarda sinema daha az 

sayıda ancak nitelik olarak çok daha gelişkin bir üretim dönemine girmiştir. 

Üniversitelerde sinema eğitimi verilmeye başlaması bilinçli yönetmen ve oyuncuların 

yetişmesi, devletin sinema sanatını desteklemesi bu gelişimin nedenleri arasındadır. 

Televizyonla yaşanan rekabet ortamı ve uluslararası alanda alınan başarılı sonuçlar 

sinemanın gelişmesindeki diğer nedenlerden bazılarıdır.
63

 

Türk sinemasını; son 50 yılını içeren farklı bir kronolojik anlatımla ifade 

edersek eğer, sonlara doğru aynı olan ancak baş evrelerde değişiklik gösteren başka bir 

süreç vardır.  Bu süreçte; gelişim gösterdiği dönemler açısından ilk olarak Türk 

Sinemasına unvanını da veren Yeşilçam devri gelir. Yeşilçam olarak da isimlendirilen 

bu altın çağdan(1966-1975) sonra erotik filmler(1974-1980), video filmleri(1980-1987)  

gelir. Ardından gelen dönemde Amerikan filmlerinin etkisiyle içine kapanan Türk 

                                                             
61 H. Karakaya, , a.g.e, s.34-37 
62 Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Metis Yayınları, 1990, s. 195 
63 H. Karakaya, , a.g.e., s.34-37 
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Sineması birçok farklı aşama geçirmiştir.
64

 Sonrasında da yeniden doğuş kabul edilen 

bir sürece 1996 yılı itibariyle adım adım geçiş yapmaya başlamıştır. Türk sineması 

geleneğinden farklı bir döneme işaret eden yeniden doğuş süreci, öncelikle sinema-

seyirci ilişkileri açısından popülerleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Çünkü Eşkıya 

filminin (Yavuz Turgul, 1995) 2,5 milyon kişi tarafından seyredilmesi ile 

başlatılabilecek dönemin devamında Vizontele, Gora, Kurtlar Vadisi Irak, Babam ve 

Oğlum gibi filmler ulaştıkları seyirci rakamlarıyla rekor kırmışlardır. Seyircinin 

teveccühünü kazanmasıyla popülerliğini pekiştiren Türk sineması aynı zamanda 

sanatsal filmlerle de ulusal ve uluslararası çevrelerde sürekliliği olan bir seviye 

kazanmaya başlamıştır. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim, Reha 

Erdem ve Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenlerin çektiği filmlerin kazandığı uluslararası 

ödüller, içerik ve üslup anlamında Türk sinemasını sanatsal boyutta geliştirmiştir. Fakat 

sanat ve popülerlik bağlamında ulaşılan bu seviyede dikkat çeken önemli noktalardan 

biri ise Türk Sinemasının ele aldığı konuların çeşitliliği ve bu konulara yaklaşım 

tarzlarındaki değişikliklerde görülmektedir. Çünkü 1990’lı yılların sonlarından itibaren 

Yeşilçam geleneğinden uzaklaştığı görülen Türk sineması, siyasal, toplumsal ve kültürel 

alanlardaki farklı konuları perdeye taşımaya başlamıştır. 12 Eylül darbesi, taşra hayatı, 

suç, kadın sorunları, terör, tarih, marjinal hayatlar, popüler tiplemeler gibi konularla 

ilgili filmler, sayılarının fazlalığı ve üslup/içerik özellikleri ile Türk sinemasını yeni bir 

döneme taşımışlardır.
65
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2. TÜRKİYE’DE SİNEMA ve DİN 

 

Sinemanın Türkiye’ye geliş tarihi, aynı zamanda ülkemizde sinema ve din 

arasındaki etkileşimin de başlangıç tarihi olmuştur. Eylül 1896 tarihinde Osmanlı 

Devleti’nin resmî kurumları tarafından “sinematograf” hakkında olumlu bir rapor 

düzenlemesi yapılmıştır. Bu raporda, sinematografın “ilmin yayılmasında insanlık için 

önemli bir araç” olarak vasıflandırılması; ülkedeki sinema faaliyetlerinin başlamasında 

ve bu yeni icada, aynı zamanda halife olan padişahın kabulünden geçtiğinden, dinî bir 

meşruiyet kazandırılmasında oldukça etkili olmuştur.
66

 Böylelikle din âlimlerinin 

olumlu görüşleri sayesinde padişahın öncülüğünde sinema, “ilk”leriyle ve yenilikleriyle 

günden güne kendine taraftar bulmuş, perdeye yansıyan görüntülerle adeta büyülenen 

insanların alakasına mazhar olmuştur. İlk gösterimin yapılması, ilk sinema salonunun 

açılması, gittikçe ağırlaşan sosyal koşulların içinde iyice bunalmış olan halk için yeni 

heyecanlar haline gelmiştir.
67

 

Ülkemizde sinema filmleri yapılmaya başlandıktan çok kısa bir süre sonra, 

filmlerde dinî çağrışım yapan öğeler görülmeye başlanmış ve buna paralel olarak dindar 

kesimde de sinemaya yönelik bir alaka ortaya çıkmıştır.
68

 

Ancak etkileşim bununla sınırlı değildir. Ülkemiz sinemasında bazı film ve 

yönetmenler, dönem dönem, din adamlarının davranışlarını olumsuz göstermeleri 

nedeniyle dindar kesim tarafından olumsuz eleştirilere uğramıştır.
69

 Sinemamızda din 

adamının menfi bir tipleme olarak çizildiği filmlerin başında özellikle Millî 

Mücadelemizi anlatan tarihi filmler gelmektedir. Bunun temeline baktığımızda; Millî 

Mücadele yıllarını anlatan bazı edebi eserlerde, din adamları ve dindarlar, işgalci 

düşmanla işbirliği yapan, kurtuluş mücadelesine muhalif karakterler olarak ortaya 
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çıkmaktadırlar. Bu dönemi işleyen ve genelde romanlardan uyarlanan bazı sinema 

filmlerinde de vaziyet, aynîliğini korumaktadır. Bu filmlerde de bazı din adamları, 

bağımsızlık mücadelesine karşı duran, sevimsiz ve ahlaksız kişiler olarak 

yansıtılmaktadırlar. Öyle ki bazı tarihi filmlerimizde, Millî Mücadele; Kuvayı Milliyeci 

ve padişahçı-hilafetçi ikilemine oturtulmuş ve mücadelenin aslında Batıcı-aydın 

(Kuvayı Milliyeci) ile gerici-doğucu (padişahçı-hilafetçi) çevreler arasında geçtiği ve 

bunun da bir iç savaş olduğu ifade edilmek istenmiştir. Bu ikilemde, din adamına, 

genelde padişahçı-hilafetçi cephesinde yer biçilmiştir. Bir yanda ülkeyi düşmandan 

temizlemek isteyen Kuvayı Milliyeciler, öbür yanda vatanın kurtarılmasını istemeyen, 

Millî Mücadele düşmanı, vatan haini din adamları vardır. Bu filmlerde işlenen teze 

göre, Millî Mücadele aslında Yunan, İngiliz, Fransız işgalci emperyalistlere karşı değil 

de, padişahçılara, hilafetçilere, din adamlarına karşı yapılmıştır. Mücadelenin sonunda 

da vatan bu gericilerden, hainlerden kurtarılmıştır.
70

 

Din olgusunu ele alma bakımından Türk Sineması’nı; aşağıda yazılı olduğu 

üzere şu dönemlere ayırabiliriz: 

2.1. Tiyatrocular Dönemi  

1922 senesi, Türk sinema tarihi açısından büyük önem arz etmektedir. Zayıf da 

olsa sinema çalışmalarının yapıldığı ve sadece 6 konulu filmin çekildiği 1910-1922 

arasını kapsayan, “İlk Dönem” diye de adlandırabileceğimiz bu dönem 1922 senesinde, 

ilk özel yapımevi olan Kemal Film’in kurulmasıyla kapanmıştır. O zamana kadar adını 

sadece sahne gösterimleri ile duyduğumuz Muhsin Ertuğrul’un bu kurumda sinemaya 

başlamasıyla Türk sinemasında “Tiyatrocular Dönemi” açılmıştır.
71

 Bu tarih aralığının 

böyle isimlendirilmesinin nedeni, o dönem sinema faaliyeti içinde olan yönetmen, 

oyuncu ve diğer görevlilerin genellikle tiyatrocu olmaları ve çekilen filmlerde tiyatro 

etkisinin görülmesidir. Bu döneme yönetmen olarak damgasını vuran kişi daha önce de 

kendisini zikrettiğimiz Muhsin Ertuğrul’dur. Kendisi de bir tiyatrocu olan Ertuğrul’un 

filmlerinde rol alanlar da tiyatrocular olmuştur. Ayrıca o zamanın filmlerinin teknik 
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28 
 

olarak da tiyatro etkisiyle şekillendiği saptanmıştır. Yaklaşık 17 yıllık bu döneme çoğu 

zaman tek başına yön veren Muhsin Ertuğrul olmuştur.
72

 

Bu dönemde en çok eleştirilen konu, filmlerin ana hikayesinin halktan 

kopukluğu olmuştur. Sinemanın ve onun öncesinde ahaliden yoğun rağbet gören 

tiyatronun ele aldıkları karakterler ve işledikleri konuların, halkın yaşantısıyla da, 

ülkede yaşanan büyük olaylarla da bağdaşmadığı sık sık belirtilmiştir. Bunda Batı 

terbiyesi almış, uzak kaldığı dönemden sonra da, halkına inememiş Muhsin Ertuğrul’un 

etkili olduğu söylense de bunun sadece nedenlerden biri olabileceği, esas sebebin ise; 

ilk zamanlarda sinemanın halk üzerindeki etkisinin farkına varılamaması olduğu 

söylenmiştir. O vakitlerde sinema, insanların, kişisel ve sosyal sıkıntılarından kurtulmak 

ve eğlenmek için gittikleri bir mekândan öteye gitmediği zamanlar olarak tarihe adını 

yazdırmıştır. Ayrıca ülkenin o dönem geçirdiği sıkıntıları bizzat yaşayan hiç kimse, sırf 

eğlenmek için gittiği sinemada da aynı sorunları görme ve sıkıntıya girme taraftarı 

olmamıştır. Bu nedenle de filmlerde işlenen konuların zamanın önemli olaylarıyla ancak 

dolaylı ilişkileri olmuştur.
73

  

Sinema ile ilgili ilk tecrübelerini ülke dışında gerçekleştiren Muhsin Ertuğrul; 

Kemal ve Şakir Seden kardeşlerle yaptığı işbirliği sonucu Kemal Yapımevi adına ilk iki 

filmini çeker; İstanbul’da Bir Facia-ı Aşk(Şişli Güzeli Mediha Hanım’ın Facia-ı Katli) 

ve Boğaziçi Esrarı(Nur Baba)
74

.  

Bu iki filmin içinde konumuzu daha çok ilgilendiren ikincisi olmaktadır. Türk 

sinemasının yerli filmcilikte henüz ikinci yapımı olan ve 1924 yılında çekilen Boğaziçi 

Esrarı (Nur Baba) ise din adamlarına bakışı göstermesi bakımından önemlidir. Bu 

filmin çekimleri de olaylı geçmiştir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun aynı isimli 

romanından uyarlanan filmde, tekkesini zengin ve güzel kadınlar için tuzak olarak 

kullanan şehvet düşkünü bir Bektaşi şeyhinin öyküsü anlatılmaktadır. Yakup Kadri’nin 

çokça tartışılan romanı film haline geldikten sonra da büyük tartışmalar ve olaylar 

yaşanmıştır. Bektaşilerin ayaklanmasından çekinilerek polis tarafından oynatılmasına 
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izin verilmeyen, ancak İstanbul’un kurtuluşundan sonra gösterime girebilmiş olan 

filmin çekimleri de olaylı geçmiştir. Eyüp Sultan Camii’nin avlusunda çekimler 

sürerken Bektaşîler ve vatandaşlar seti basmıştır. “Kahrolsun zındıklar!” nidaları 

arasında oyuncular dört bir yana kaçarken, Fuat Uzkınay güçbela kamerayı 

kurtarabilmiştir. Muhsin Ertuğrul’dan önce Nur Baba karakteri ile başrolde olan 

Vahram Papazyan, baskından ancak çarşaf giyip kadın kılığına girerek kurtulabilmiştir. 

Bu olaydan sonra da öldürüleceği korkusuyla rolü bırakmış ve yerine Muhsin Ertuğrul 

geçmiştir. Çekimler de iç mekânlara taşınarak stüdyoda dekorlarla devam etmiştir.
75

 

Aynı şekilde Muhsin Ertuğrul’un 1932 yılında çektiği “Bir Millet Uyanıyor” filmi de 

tepkiler çekmiştir. Bu filmin konusu Millî Mücadele yıllarıdır. Filmdeki daha sonra 

tepki çekecek Molla Said karakteri, işgalci güçlerle işbirliği yapan hain bir din adamı 

olarak canlandırılmaktadır.
76

 Tekrar Nur Baba filmine dönersek; çekimlerin olaylı 

geçip, setin basılması, filmde manevi hassasiyetlerle alay edildiği için dindar halk 

tarafından duyulan rahatsızlıktan kaynaklanmıştır. Bütün bu olaylar, toplumda saygı 

duyulan, önem verilen; “Bektaşilik” ve “şeyhlik” gibi makamların küçük düşürülmeye 

çalışılmasına gösterilen tepkilerin sonucu olarak değerlendirilmektedir.
77

 

Bu dönemin sinemadaki ehemmiyetini sorguladığımızda karşımıza Muhsin 

Ertuğrul çıkmaktadır evvela. Döneme imzasını atmış olan Muhsin Ertuğrul’u 

anlamlandırmak bu dönemi de anlamlandırmak olacaktır. Muhsin Ertuğrul hayatı 

boyunca tiyatroyu geniş halk kitlelerine sevdirme mücadelesi vermiş, bölgesel tiyatrolar 

açmış, kendini tiyatroya adamış bir öncü ve bu sanat dalında bir onur adamı olmasına 

karşın, Türk Sinemasındaki yeri sürekli tartışılmış, özellikle de Türk Sinemasına etkileri 

açısından çeşitli birçok eleştiriye konu olmuştur.
78

 

2.2. Geçiş Dönemi 

Geçiş Dönemi, isminden de anlaşılacağı üzere bir ara dönemdir. Tiyatrocular 

Dönemi denilen Muhsin Ertuğrul’un damga vurduğu dönemden sonra sinemamız 1939-

1953 yıllarını kapsayan bir geçiş dönemi yaşamıştır. Başlangıç tarihi II. Dünya 
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Savaşı’nın başlangıcıyla aynı tarih olan bu dönemde yapılan bazı filmler, dindar kesim 

tarafından ciddi olarak eleştirilmiştir.
79

 “1949’dan başlayarak dinî kötü adamları da 

devreye girecektir. İşte Ö. Lütfi Akad’ın Vurun Kahpeye adlı istiklal savaşı filminde 

Aliye Öğretmen’i bir iftira sonucu taş ve sopalarla linç ettiren yobaz bir din adamıdır.”
80

 

Bu film, tamamen dinsel olarak değerlendirilemeyecek olsa da, içinde pek çok dinî tını 

barındırmaktadır. Tümüyle olumsuz bir imam karakteri, mevlit sahneleri, yemin 

şekilleri gibi görüntüler bu öğelerden bazılarıdır. Filmde Aliye Öğretmen’in temsil ettiği 

yenilikçi eğitim sistemine ve bağımsızlık mücadelesi veren Kuvayı Milliye birliklerine 

düşman bir karakter olarak çizilen Hacı Fettah tiplemesi tartışmaların odak noktasını 

oluşturmuştur. Aliye Öğretmen’in öğrencilerine marş söyleterek yürüttüğü bir sahnede 

orada bulunan Hacı Fettah: “Görüyorsunuz, yüzü gözü açık namahremler, erkeklerin 

kalbini fesada vermek için şarkı söyleyerek dolaşıyorlar. Bunlar melundur. Bunların 

eline çocuklarınızı vermeyiniz” diyerek halkı kışkırtan cahil din adamı rolünün hakkını 

vermektedir. Aynı filmin diğer bir sahnesinde ise düşman kuvvetleriyle işbirliği 

yapacak kadar onursuz bir karakter olan Hacı Fettah şunları söyler: “Kuvayı Milliye 

denen o başıbozuk alayına katılmayınız. Onlar hem padişahın başını yiyecekler, hem de 

düşman gazabı getirip ırzımızı payimal, malımızı yağma ettireceklerdir. Düşman gelirse 

gelsin. Malımıza, canımıza dokunmadıktan sonra ne zararı var!”
81

  

Filmde çatışma unsurunun din üzerinden verilmesinin, başlangıç yıllarından 

itibaren Türk sinemasında gördüğümüz bu tavrın ana kaynaklarından itibaren 

incelediğimiz bu filmlerde var olan dine, dinî bilgilere karşı var olan bir cehalettir. Bu 

geçiş döneminin de dine karşı estirdiği rüzgar, şimdi inceleyeceğimiz üzere Hazretli 

Filmler akımının fitilini ateşlemiştir.  

 

2.3. Hazretli Filmler Akımı 

 

Bu akım; dindar kesimin, cahil, zalim, yobaz din adamı ve dindar 

tiplemeleriyle dolu olan filmlerin dine karşı çekildiğini düşünmesi neticesinde 

uzaklaştığı sinemaya, tekrar gelmesinin nedenleri ve nasılları soru ve düşünceleriyle 
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oluşmaya başlayan bir akımdır. Türk Sinemasında 1950’lerin ortalarında başlayan ve 

1970’lere kadar devam eden; çeşitli dinî karakterlerin filmlere konu edildiğinden dolayı 

ismi de “Hazretli Filmler Akımı” olarak bilinen bu sinema akımı, Türk sinemasının din 

ile ilişkisi bakımından önemli bir dönemdir. Bu akım çerçevesinde yapılan filmlerle, 

dindar kesim sinemaya karşı, önceki döneme göre daha yoğun bir ilgi göstermeye 

başlamıştır.
82

 

Kaynaklar tarafından, 1952 yılında “Hac Yolu” isimli, insanların dinî 

duygularını en yüksek düzeyde sömürdüğü söylenen bir belgeselin varlığından 

bahsedilmektedir.
83

 Ancak film olarak ele aldığımızda; Türk Sinema tarihindeki ilk 

dinsel çağrışımlı film, Hicri Akbaşlı tarafından 1956’da yapılan “Âşıklar Kâbesi 

Mevlana” isimli filmdir. Film dinî temalardan çok, Mevlana’nın yaşam öyküsü üzerine 

kurulmuştur. Bu filmden sonra yapılan dinî filmlerde de, genellikle hep aynı çizgi 

izlenmiş, dinsel konulardan çok, dinsel kişilikler, dinî kahramanlar odak noktası 

olmuştur.
84

  

Bu filmleri izleyen Nuri Akıncı’nın Hazreti Ayşe (1966), Muharrem Gürses’in 

Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi (1966), Muharrem Gürses’in Hacı Bektaş 

Veli(1967), Tunç Başaran’ın Hazreti Ali(1969) filmlerinin en önemli ortak yanı, dinî 

konulardan ziyade, dinî kişilikleri, dinsel kahramanları tanıtma amacına yönelmiş, ticari 

filmler olmalarıdır. 1960’lı ve 1970’li yıllardaki erotik filmler modasına paralel ortaya 

çıkan dinî filmler modası; yani seks ağırlıklı filmler sebebiyle sinemadan uzak kalan 

aile seyircisini tekrar sinemaya çekmeye çalışan bu ticari akım kısmen de olsa amacına 

ulaşmış, halk arasında belli bir ilgi görmüştür. Dinî bilgi konusunda daha önceki 

dönemleri aratmayan bu dönemde de filmler içindeki dinî ritüeller, inanışlar bilgi 

eksikliğiyle perdeye yansımıştır. Tarihsel gerçekler de en az dinî konular kadar yanlış 

aktarılmaktadır bu filmlere. Sanattan, gerçeklikten, inandırıcılıktan uzak, dinî 

kahramanları kullanarak dini ve dindar insanı sömüren bu filmler
85

 yerini ilerleyen 

yıllarda Türk sineması gelişme gösterdikçe, ticari amaçlar gütmeyen, realiteden 

beslendiğini söyleyen filmlere bırakacaktır.  
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2.4. Toplumsal Gerçekçi Sinema Akımı 

 

27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirilmiş olan askerî darbe yalnızca Türk siyasal 

hayatında bir değişime kapı aralamamıştır. Bu darbe sanat-edebiyat alanında da bir 

kırılmanın, değişim ve dönüşümün fitilini ateşlemiş, müspet menfi pek çok etkiye sahip 

olmuştur. Sinema açısından baktığımızda; darbenin sinema camiası tarafından genelde 

olumlulandığını, özellikle darbenin ilk yıllarında hararetli bir şekilde savunulduğunu 

söylemek mümkündür. Halit Refiğ gibi dönemin önemli sayılan yönetmenleri 

tarafından darbeyi savunan, darbecileri yücelten filmler yapılmıştır. 1960 darbesinin 

özellikle sol düşünceye getirdiği özgürlük havası içerisinde perdeye yansıyan ilk akım 

“Toplumsal Gerçekçilik” olmuştur.
86

 

Toplumsal gerçekçi akım, 1960 darbesinden sonra sinemada etkili olmuş 

mühim bir akımdır. Bu dönemde çekilen filmler, sinemada egemen olan melodram 

türün egemenliği üzerinde bir kırılma noktası ve de sinemayı yeni bir anlayışa doğru 

kaydırma çabası olarak değerlendirilmektedir.
87

 Türk sinemasındaki bu “Toplumsal 

Gerçekçilik” akımı, Amerika’daki “Sosyal Gerçekçilik” ve İtalya’daki “Yeni 

Gerçekçilik” akımlarının etkisiyle doğmuştur. Akımın gayesinin, toplumdaki gerçekleri 

ortaya çıkaracak filmler üretmek olduğu vurgulanmıştır.
88

 Mesut Uçakan bu akımı, 27 

Mayıs ihtilalinden sonra su yüzüne çıkmış olan Marksist zihniyetin sinemaya yansıma 

biçimi olarak tariflendirmiştir.
89

 

Bu akımın etkili olduğu filmlerde tema, toplumsal gerçekler etrafında 

şekillenmektedir. Bu filmler; göç olgusu, işçi sınıfının hakları, mülkün dağılımındaki 

adaletsizlik gibi konularla, gerçekçilik üzerine bina edilme amacını taşımaktadırlar. 

1960 ihtilali, birçok sinema yazarı tarafından bu sanatın özgürleştirilmesinin ve 

toplumsal meselelerin sinema açısından ele alınışının başlangıcı olarak kabul 

edilmektedir. Bu müdahale ile sinemanın kamerası, toplumsal hayattan uzak olarak 
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yaratılmış, melodram diye nitelendirilen pembe hayatların üzerinden alınarak, topluma 

ve gerçek yaşanmışlıklara çevrilmiştir. Ancak bu farklılaşmalar “gerçekçilik” 

mefhumunun nasıllığını da tartışılır hale getirmiştir. Başlangıçta sinemacılar arasında 

Batılılaşma noktasında bir ayrılık gözlenmez iken, sonraki yıllarda özellikle Kemal 

Tahir ve onun düşüncelerine çok yakın düşüncelere sahip olan Halit Refiğ, Metin 

Erksan gibi rejisörler “Nasıl bir Batılılaşma?” sorusunu zihinlere taşımıştır. Bu 

dönemde klasik Marksist düşünce çerçevesinde Batılılaşmayı yorumlayan Türk 

aydınları, bu bakış açısına paralel olarak sinemada gerçekliğin arayışı içine girmişlerdir. 

Bu görüşün en önemli temsilcilerinden birisi de, daha sonra Sinematek Derneğinin 

kurucularından olacak olan Onat Kutlar’dır. Buna bağlı olarak yeni düşünce akımları ve 

bunların yansıması olarak nitelendirilen filmler doğmuştur. Bu dönem çerçevesinde, 

Türkiye’nin içinde bulunduğu, Demokrat Parti’nin politikalarının neticesi olarak 

değerlendirilen toplumsal ve ekonomik sorunlar sinemasal bir dille anlatılmaya 

çalışılırken, dönemin politikalarının bir uzantısı olduğu söylenen bu sorunlar öne 

çıkarılmıştır.
90

  

Bu dönemin filmlerinde sürekli olarak, dinin insanları uyutan, miskinleştiren 

bir niteliğe sahip olduğu dile getirilmektedir. Var olan devlet- hükümet ne kadar haksız 

da olsa, ne kadar ezse de insanları, dinin verdiği ahiret inancıyla insanları haksızlığa 

karşı mücadelede alıkoyduğunu din adamları ve dindar insan tiplemeleriyle gösteren 

filmler ve Marksizm’in “Din toplumların afyonudur”  mottosunu insanların hafızasına 

yerleştirmeyi de hedefleri arasına alan sinema anlayışı, bu döneme damgasını 

vurmuştur.  

Bu fikirle ortaya sunulan filmlerde Marksizm’in din anlayışı ve din adamına 

bakış tarzı aynen yansıtılmış, filmlerde din, tarih, geçmiş, inanç, ahlak gibi kavramlar 

olumsuzlanarak sunulmuştur.
91

 Toplumsal gerçekçilik akımı içinde değerlendirilen bazı 

filmlerde din adamları, işverenle birlik olup işçilere ve bazen de ağanın yanında olup 

köylülere karşı olarak gösterilmiştir.
92

 

Bu dönem rejisörleri, sinemayı kendi duygu ve düşüncelerini halkla paylaşma 

noktasında bir aracı olarak kullanmaya çalışırken, bu bağlamda topluma kendince bir 
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yön vermeye çalışmışlardır. Türk sinemasının sosyal meselelere yönelmesinin en bariz 

göstergesi 27 Mayıs darbesinden önce çekimine başlanan Gecelerin Ötesi (1960) 

filmidir. Gecelerin Ötesi, “Her mahallede bir milyoner yaratma” politikalarının 

sonuçlarını irdeleyen bir film olmuştur. Bu politika gerçeklik kazanırken, aynı zamanda 

o anda daha başka neler yaşandığını da irdelemektedir.
93

 Bu dönemde Marx’tan 

esinlenen toplumsal gerçekçi eğilimler ile toplumsal yabancılaşma ve insanın metafizik 

yalnızlığını irdeleyen modernist bireysel sinema denemeleri yan yana 

görülebilmektedir. Sosyal dayanışma ve olumlu tipleri vurgulayan sosyalist gerçekçi 

Ertem Göreç ve Vedat Türkali’ye karşın, toplumsal ve siyasi mesajlarını, insani 

yozlaşmayı anlatarak veren Halit Refiğ başka bir sinema dili kullanmaktadır. Refiğ’in 

Gurbet Kuşları filminde bunu görebiliriz. İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin öncülerinden 

kabul edilen Luchino Visconti’nin 1960 yapımı filmi Rocco e i Suoi Fratelli (Rocco 

Kardeşler) ile büyük benzerlikler gösteren bu film, Refiğ’in önemli filmlerinden biridir. 

Burada Halit Refiğ, insani değerlerin yozlaşmış endüstri toplumunda nasıl 

kaybolduğunun altını trajik bir tonda çizmektedir. Metin Erksan ise, Gecelerin Ötesi 

filminde bir yandan sınıf bilinci, yüksek bir “şehir gerçekçiliği” vurgusu yaparken, öte 

yandan insanın onulmaz yalnızlığının ve kötü doğasının kırsal portrelerini 

vurgulamaktadır. Yılanların Öcü ve Susuz Yaz filmlerinde Erksan, açık bir şekilde 

modernizmin; uyumsuzluk, kaos ve savaş kavramları çerçevesinde hikayesini kurgular, 

ancak Batılı sanatçılardan farklı olarak bu boşlukta olma durumunu ve kaotik varoluşu, 

en azından 1965 sonrasına kadar, toplumsal nedenlerden koparak mutlaklaştırmaz.
94

 

Bu dönemin kapısını aralayan filme baktığımızda Ömer Lütfi Akad’ın imzasını 

görürüz. 1952 yılında gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkılarak yapılan, Ömer Lütfi 

Akad’ın Kanun Namına filmi de Türk sinemasında teatral yapının sona erişinin sembolü 

olarak kabul edilmiştir. Bu filmle “tek adam” dönemi önemli kırılmalar yaşarken, aynı 

zamanda bu filmle gerçekçilik sinemada görünür olmuştur. Başka bir ifade ile Akad bu 

filmle beraber, toplumsal gerçekçi akımın temel hazırlayıcılarından biri olmuştur. Türk 

sinemasında tiyatrocular dönemini tamamen sona erdiren film olarak 

değerlendirilmektedir Kanun Namına filmi. Türkiye’de sinemanın gelişiminde, çok 
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önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilen  bir filmdir. Bir cinayet işledikten sonra 

Galata’daki atölyesine sığınarak polis tarafından kıstırılan Nazım Usta’nın geriye 

dönüşlerle anlatılan gerilimli hikayesi, filmde Amerikan sinemasının dil ve anlatımıyla 

işlenmiştir. Gerçek bir polisiye vakıa üzerine kurulu filmde Akad, Türk sineması 

geleneğinde, gerçek dünyadaki sokakları kişileştirmiş, mekan seçimi ve sinema 

oyunculuğu alanında özgünleşmiş, dolayısıyla da realizme ilk defa bu denli yaklaşmış 

bir eser ortaya çıkarmıştır.
95

 Bu filmle beraber, ilk defa sosyal hayatın içinden bir vakıa 

beyaz perdeye taşınmış ve bu da sinemada gerçekçiliğin görselleştirilmesine katkıda 

bulunmuştur.  

Dönem Türkiye’sinin içinde bulunduğu biçime dayalı modernleşme dönemi, 

etkisini toplumsal yaşamın birçok alanında hissettirirken, bu biçimsellikten beslenen 

yapılar sinemaya yansımıştır. Türk toplumunun oluşagelen modernleşmeyi algılama 

şekli, kendi içinde kültürel ve sosyal parçalanmışlıklar yaratmıştır. Bu parçalanmışlık, 

insanların değişmek ve değişmemek arasında yaşadıkları çatışmayla beraber değişmenin 

niteliği konusunda da bir belirsizlik meydana getirmiştir. Birçok aydın, Türk 

toplumunda bir değişimin olması gerektiğinin farkına varmış fakat değişimin nasıl 

olması gerektiği konusunda mutabakata varamamıştır. 
96

 Halit Refiğ, bu noktada Batıcı 

entelektüellerden ayrıldığını ve değişimin Türk toplumunun kendi toplumsal gerçekleri 

göz önünde bulundurularak sağlanması gerektiğini dile getirir. Ayrıca, klasik Marksist 

görüşe göre feodal Batıda gözüken, feodal denilen o ilişki Türk toplumları için de 

geçerli olduğunu, Türk toplumlarında da ezen, ürünü alan baskıcı ağa ve ezilen köylüler 

olduğunu belirtir. Ancak bu birebir benzeştiğini göstermez. Klasik sol için, Türk 

edebiyatının önemli bir kısmının da bu şema üzerine kurulu olduğunu belirten Refiğ, 

bunun tipik örneklerinden biri olarak da Yaşar Kemal’in yazmış olduğu İnce Memed’i 

işaret eder.”
97

  

Bireyin köy ve birincil ilişkilerden ayrılarak kente gelişiyle beraber Türk 

toplumu açısında ismine kentleşme diyebileceğimiz yeni bir süreç başlamıştır. Kendine 

özgü yapısıyla bu süreç, içinde bireyin yeni yaşama uyum noktasında geçirdiği 

çatışmalarla birlikte, kendi kırsal yaşamına ait değer ve biçimleri de kente taşımıştır. Bu 
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da biçimsel modernleşmenin bir bölümü olan köykentlerin oluşumunu hazırlayan en 

önemli öge olarak ortaya çıkmaktadır. Köykentler, köy ile şehir hayatlarının 

harmanlandığı, bir yönüyle melez yaşam biçimlerinin üretildiği yerler olmuştur. Bu 

yönüyle bir sosyal meseleye de ev sahipliği yapan kent, sinemanın toplumu farklı bir 

pencereden okuma isteğini tetiklemiştir. Bu minvalde, toplumsal gerçekçilik akımı 

gerçekçi Türk edebiyatını ve edebiyatçılarını da sinemaya taşımıştır. Bu edebiyatçıların 

başında “Türk Edebiyatının Üç Kemal’i” olarak; Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Kemal 

Tahir” çok önemli bir yere sahiptirler. Bunların dışında bu döneme damgasını vuran en 

önemli edebiyatçılardan biri de Vedat Türkali’dir. İşte bu gerçekçi edebiyatın 

öncülüğünde şekillenen toplumsal gerçekçi akım birçok yönüyle sinemada, geleneksel 

sinema anlayışını değiştirme gayretlisidir. Sinemaya yeni bir anlatı ve içsellik öğesi 

eklemek isteyen yeni rejisörler, aynı zamanda sansürün sınırlarını da göz önünde 

bulundurarak toplumun işçi ve köylü gerçeği üzerinde durmaya çalışmışlardır. Bu 

kontekstte önemli bir sanayileşme hamlesi yaşamamış olan Türk toplumu için Batı’da 

geçtiği anlamıyla bir “işçi sınıfı”nın oluşmaması, bu akımın toplumla iletişiminde bir 

kopukluğun besleyicisi olmuştur. Bu nedenle bu akım çerçevesinde yapılan filmler bir 

süre sonra hız kesmiştir. Karl Marx’ın sosyal gelişme teorilerine uyumlu bir toplum 

okuması üzerine oturtulmaya çalışılan filmsel anlatılar da bir süre sonra gerçekliğini 

yitirmiştir. 1960 ile 1965 arası sinemada olan dönemin toplumsal gerçekçi akım 

filmlerinin ağırlık kazandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda 

bu dönem birçok kırılma noktasını da beraberinde taşımaktadır. Bu dönemde Türk 

sineması “star oyuncu” egemenliğinin hız kazandığı bir dönemden de geçmektedir. Bu 

filmlerin bazılarında(Şehirdeki Yabancı, Halit Refiğ, 1963) Türk toplumu ve aydının 

rolü bir aşk öyküsü ile birlikte verilmeye çalışılırken, bazılarında ise köy gerçeği, sınıflı 

bir toplum yapısına oturtulmuş haliyle (Yılanların Öcü, Metin Erksan, 1962)verilmeye 

çalışılmıştır. Bu dönemki filmlerden, köy gerçeğini okumaya çalışan filmler olarak, 

Yılanların Öcü ve Susuz Yaz sıralanabilmektedir. Bu filmler gerçekçiliğin sinemadaki 

sanatsal temsilleri olarak değer bulurken, bazıları ise bu filmleri; Türk toplumunun köy 

gerçeği ile uzaktan yakından alakası olmayan filmler olarak değerlendirilmiştir.
98
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Mesut Uçakan, toplumsal gerçekçi akımın filmlerinin sol nitelikli bir temel 

düşünce yapısına dayandırılmadan sunulduğunu söyler. Şöyle devam eder 

düşüncelerine: “Bu filmler Türk toplumsal yapısı içinde karşılığı olan; ırgat, köylü, 

maraba gibi mefhumlarla örtüştürülerek gösterilir. Bu akım, sinema piyasasında sosyal 

konulara karşı bir eğilim meydana getirdiğinden, o dönemlerde(1960- 1965) çevrilen 

birçok filmleri, muhtevalarındaki sosyal nitelik ve anlatımlarında gerçekçilik kaygısıyla 

bu akıma örnek gösterebilmek mümkündür. Fakat bunların çok azı sol zihniyetle 

uzaktan yakından bir bağ kurma endişesi taşır. Pek çoğu proletarya yerine köy halkını, 

maddi değerlerden çok manevi değerleri, Türk insanının dinî inançlarını, örf ve 

adetlerini, törelerini ele almış; kimi bunları hicvederken kimi de över duruma geçmiş, 

dolayısıyla materyalist tutumdan uzaklaşmış, olayların dokusu sınıfsal analizlere 

ulaşmamıştır. Bunların bir kısmı Batılılaşmanın acı sonuçlarını ön plana alarak, 

Marksizm’le karışık bir ulusallığa yönelirken, bir kısmı da memleket gerçeklerine iyi 

niyetle yönelen fakat ideolojik yapıyla alakası olmayan filmler yapma yoluna 

gitmişlerdir.”
99

 

Türk sinemasında “Toplumsal Gerçekçi Akım” olarak isimlendirilen bu dönem 

1960-1965 yılları arasında etkili olmuştur. Bu akımın 1965 yılından itibaren etkisini 

kaybetmesinde iki önemli olayın rol oynadığını görmekteyiz: Bunlardan ilki, 1965 

seçimleriyle Adalet Partisi’nin iktidara gelişidir. Liberal bir politik görüşe sahip olan 

Adalet Partisi, Marksizm’e karşıdır. Böylece, beş yıldır sola karşı gevşetilmiş olan 

sansür AP’nin kontrolüne geçmiştir. İkinci durum ise, toplumsal gerçekçilik akımını 

temsil eden rejisörlerle, onu savunan eleştirmenlerin birbirleriyle anlaşmazlığa 

düşmeleri ve bunun sonucu olarak Halit Refiğ, Metin Erksan, Duygu Sağıroğlu gibi 

yönetmenlerin Marksist anlayıştan uzaklaşmalarıdır. Bu anlaşmazlığın sebebine gelince: 

Adı geçen yönetmenler; edebiyatta Kemal Tahir ile başlayan “Ulusallaşma” ve “Batı’yı 

kendi özelliklerimize doğru aşma” düşüncesine doğru yönelmişlerdir. Devamında da 

Osmanlı Türk toplumunda Karl Marks’ın tarihte her toplumda olduğunu ifade ettiği 

sınıfsal bir yapının bulunmadığını dile getirmişlerdir. Bu konudaki söylemleri onları 

kısa zamanda, “bilimsel sosyalistler” ile çatışmaya sürüklemiştir. Halit Refiğ, yönetmen 

olarak sinemanın bizzat içine girince, onun doğrudan doğruya halkın parası ile ayakta 
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durduğunu, bununla beraber de kapitalist bir sinemanın varlığından söz edilemeyeceğini 

vurgulamıştır. Ortaya attığı “Halk Sineması” tabiri ile, Marksistlerin anladığı anlamdaki 

halkçılığı çürütme yoluna gitmiştir. Doğal olarak da, bugünkü kapitalist Türk sineması 

yerine “halkçı sinema” fikriyle, sinemayı devirmek isteyen devrimcileri de 

kızdırmıştır.
100

 

Yaşanan bütün tartışmaların, fikir ayrılıklarının neticesinde toplumsal 

gerçekçilik akımının temsilcilerinin bir kısmı millî bir anlayışa yönelmiştir. Bu durum 

bu akımı ikiye bölmüştür. Buradan iki farklı sinema akımı doğmuştur: Marksizm’e 

gönülden bağlı “Devrimci Sinema” ve Türk toplumunun ulusal kültürünü, sinema 

yoluyla anlatma amacında olan “Ulusal Sinema”. Sonrasında; 1968-70 yılları arasında 

yeni bir düşünce daha filizlenecektir: “Millî Sinema!”
101

 

2.5. Ulusal Sinema Akımı 

“Ulusal Sinema” kavramı ilk kez 1964 yılında yapılan Sinema Şurasından 

sonra kullanılmaya başlanmıştır.
102

 1960’ların ortalarına doğru Kemal Tahir, Selahattin 

Hilav, Sencer Divitçioğlu gibi bazı Marksist yazarlar ve daha önce Toplumsal 

Gerçekçilik Akımı içerisinde yer alan Halit Refiğ, Metin Erksan gibi bazı sosyalist 

sinemacılar yeni bir teori geliştirmeye başlamıştır. Bu teoriyle beraber; Cumhuriyet 

dönemindeki kozmopolit diye vasıflandırılan kültür ve sanat anlayışının iflas ettiğini, 

artık Batı’yı reddedip ülkenin kendi gerçekliği içerisinde yeni bir yapılanmaya girilmesi 

gerektiğini vurgulamaya başlamışlardır.
103

 

Ulusal sinema akımı, Batı hayranlığına duyulan tepkiyi yansıtmaktadır. Bu 

akımın öncülerinden olan Halit Refiğ’ in ilk günlerden itibaren öne sürdüğü kavram 

“Halk Sineması” olmuştur.
104

 Halk ile sinemayı, toplum ile sanatı kucaklayan, hedefleri 

ölçütünde din, ahlak, örf, adet, gelenek ve göreneklerin gerçekliğini beyaz perdeye 

yansıtan, gerçeklik duygusunun, Türk toplumunun gerçekliği, halkın gerçekliği olması 

gerektiğini savunan Refiğ, bunu o döneme damgasını vuran filmlerinde de olabildiğince 

göstermiştir.  
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Ulusal sinemanın, dinî öğelerin en fazla kullanıldığı ve uzun yıllar üzerinde 

yorumların yapıldığı en önemli film, Halit Refiğ’in 1973 yılında çektiği Vurun Kahpeye 

filmidir. Vurun Kahpeye filmi, Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı eserinden daha önce 

Ömer Lütfi Akad ve Orhan Aksoy tarafından da sinemaya aktarılmıştır. Refiğ’in 

çektiği, filmin üçüncü uyarlamasıdır. Orhan Aksoy, 1964 yılında çektiği Vurun 

Kahpeye filmine, Halide Edip Adıvar’ın orijinal eserinde ve Ömer Lütfi Akad’ın 

1949’da çektiğinde olmayan bir unsur eklemiştir. Bu unsur, Kuvayı Milliye komutanı 

Tahsin Bey’in, Aliye Öğretmen’e sevgi nişanesi olarak verdiği madalyondur. Halit 

Refiğ bu farklılığı madalyonu Kur’an-ı Kerim’e dönüştürerek devam ettirmiştir. Fettah 

Hoca, Aliye Hanım’ı Yunan kumandanının sevgilisi olmakla suçlayıp linç ettirdikten 

sonra Aliye Hanım’ın avucu açıldığında içinden Kur’an çıkmıştır. Bu sahneye 

anlatılmak istenenlerden biri; ikisinin arasında sadece bir gönül bağının olmadığı, aynı 

zamanda aralarında bir de birleştirici inanç bağının olduğudur. Film gösterime girdikten 

sonra, daha önceki çekimleriyle kıyaslanabilecek bir başarı yakalayamamıştır. Buna 

karşın, özellikle muhafazakar kesimde büyük bir kabul görmüştür. Filmin en önemli 

farklılığını şöyle ifade edebiliriz: Bu filmde de diğer iki uyarlamada ve orijinal metinde 

olduğu gibi yobaz bir din adamı tiplemesi vardı ancak buna karşılık Aliye Öğretmen’in 

yanında yer alan gerçek din adamı da vardı.
105

 Cahil din adamlarının karşısına gerçek 

din adamlarını da koyan Halit Refiğ, yobazlığın dinden değil, cehaletten geldiğini 

göstermek suretiyle konunun namusunu önemli ölçüde kurtarmıştır.
106

 

Halit Refiğ kendi çektiği Vurun Kahpeye filminin üçüncü versiyonunda, filmin 

uyarlandığı Halide Edip Adıvar’ın romanından farklı öğeler içermesini şu şekilde izah 

etmiştir: “Farklı bir durum oldu, ama özüne daha uygun bir fark. Millî Mücadelenin en 

temel belgesi İstiklal Marşı’dır. Mehmet Akif’in yazdığı o marşın metni benim için çok 

önemlidir. Dolayısıyla ben Vurun Kahpeye’yi yaparken, İstiklal Marşı’nı esas aldım. 

Yani oradaki görüş, oradaki din bağı ve oradaki Batı’ya yaklaşım. Onu esas aldım. Bu 

bence işin gerçek özüne yaklaşımdır. Yani Millî Mücadele o ruhla kazanılmıştı. Orada 

şunu yapmak istedim ki, Millî Mücadeleye karşı çıkan yobazların varlığı, irtica meselesi 

bir gerçektir. Ama bunların oluşturduğu tehdit, bir toptan din ve İslam düşmanlığına 

dönüşmemelidir. Çünkü Millî Mücadeleyi gerçekleştiren insanlar, yobazlara rağmen 
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inanmış insanlardı. Bu yorumu getirmek istedim. Lütfi Ağabeyin yaptığı Vurun 

Kahpeye’de, o günün şartları içinde düşmanın açık seçik Yunan olduğu bile belli 

değildir. Çünkü o günün şartlarında, biz eski düşmanlarımızla dost olmaya çalışıyorduk. 

Orhan Aksoy’un filminde Yunan olduğu daha açık belirtilir. O film 1964’te yapılmıştı. 

Kıbrıs hadiseleri dolayısıyla gerginliklerin arttığı bir yıldı. Ben önceki ikisinden farklı 

olarak sadece Yunan meselesini değil, onun arkasında neler olduğunu ortaya koydum. 

Böylece Vurun Kahpeye’yi üçüncü defa yaparken, hikâyenin özünde, dramatik 

yapısında romandan farklı hiçbir şey yapmadan, yorumda bazı farklılıklar getirdim.”
107

 

 

2.6. Devrimci Sinema Akımı 

 

Toplumsal Gerçekçilik Akımının dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir diğer 

önemli sinema akımı da “Devrimci Sinema” akımıdır.
108

 

Toplumsal Gerçekçilik Akımı, 1960’ların ortalarında varlığını yitirince Türk 

sinemasındaki Marksist tavır, 1970’lerin başına kadar bir suskunluk yaşamıştır. 

Sonrasında ise teorik planda devrimci sinema dergileri ve kuruluşları tarafından 

geliştirilmiş olan Devrimci sinema, 16 mm’lik kısa filmlerle nispeten kendini 

göstermeye başlamıştır. Devrimci sinemada, Marksist anlayışa uygun olarak, 

kahramanlar arasındaki söz ve davranışlar, olayların değerlendirilişi, bütünüyle 

materyalizm tandanslı olarak değerlendirilmiştir. Üretim tüketim ilişkilerinin temel rolü, 

yapılan filmlere hâkim vaziyette olmuştur. Ele alınan meselelerin, şahsi maceralara, 

toplumun bütünlüğünden soyutlanmış ilkel duygu ve düşüncelere, inançlara bağlanması 

Devrimci sinemanın en çok eleştirilen yönü olmuştur.
109

 

Devrimci sinemacılar, Türkiye’nin geri kalmışlığını anlatan, bunun nedenlerini 

sorgulayan ve kurtuluş yollarını öğreten bir sinemadan yana tavır alan sinemacılardır.
110

 

Nasıl ki siyasal alanda bir devrim yapılması gereğine inanıyorlarsa, sinema alanında da 

bir devrim yapılması gerektiğine inanıyorlardı
111

 Bu akım akla öncelikli olarak Yılmaz 

Güney ve sinemasını getirmektedir.  
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Yılmaz Güney tarafından 1970 yılında çekilen Umut filmi de bu akımın en 

önemli yapıtları arasındadır. Din olgusuna ve dinî inanışlara yaklaşım biçimi 

bakımından çokça eleştirilen Umut filmi, toplumun yoksul kesimlerine bir belgesel 

gerçekliğiyle yaklaşması ve başarılı sinema diliyle, Türk sinemasının bir dönüm noktası 

niteliğindedir.
112

 Bu filmi Güney’in diğer devrimci filmleri olan Acı, Ağıt, Baba ve 

Arkadaş takip eder. Devrimci sinema,  bu filmlerle en büyük darbeyi yediği Yılmaz 

Güney’in 1974’te tutuklanmasına kadar kendi içinde bir ivme kazanmıştır. Bu akımı 

sadece Yılmaz Güney yürütmemiştir. Onunla beraber, daha sonra orijinal olma isteği ile 

kendi sinemalarını kurma peşine düşseler de; Şerif Gören, Zeki Ökten, Yavuz Özkan, 

Erden Kıral, Ali Habip Özgentürk bu akımın isimlerindendir.
113

 Ancak yine de Yılmaz 

Güney’in Devrimci sinemanın başlangıcı ve sonu olduğu görüşü hâkimdir.  

Koyu bir Marksist tavır içinde olan Güney, hayatı, toplumu, ekonomik 

ilişkileri, hep bu ideolojiyle okumanın ve anlatmanın peşindedir. Ona göre toplumu 

ezen, sömüren, geri bırakan kırsalda feodal yapıyı temsil eden ağa, muhtar, din adamı 

gibi tiplemelerdir. Aynı durum şehir hayatında da kapitali elinde tutan kesimlerde ve 

onların yardakçısı olarak nitelendirdiklerinde gözlemlenmektedir. Kendisini bir 

devrimci olarak tanımlayan Yılmaz Güney, günlük hayatı ve içinde taşıdığı çatışma ve 

acıları sinemasal bir dille beyaz perdeye taşımaya çalışırken bu devrimciliğini kılavuz 

edinmeye çalışmıştır. Bu yönüyle Umut filmi, bir ilk olmayı başaran bir filmdir. Ancak 

gerek toplumsal yapıda gözlemlediği olumsuzlukları dayandırdığı içerik ve gerekse 

gerçekliği yansıtma biçimi açısından birçok olumsuz eleştiriye hedef olmuştur. Mesut 

Uçakan’ın şu sözleri, Güney hakkındaki yorumu ve eleştirisi, onun başarısının sırrını ve 

bununla beraber sinemasının ve temsil ettiği akımın açmazlarını vurgulamaktadır: 

“Sanat hayatımızın son yıllarda ortaya çıkardığı en tipik karakterdir Yılmaz Güney. 

Özel yaşantısında serseri bir karakteri canlandıran birinin, kendini hırsla sanata verdiği 

zaman, nasıl bir toplum adamı olabileceğini simgelemesi bile, Güney olayının 

derinlemesine incelenmesini gerekli kılıyor. Keza, filmlerinin hem yönetmenliğini, hem 

de başrol oyunculuğunu ve senaristliğini yüklenerek komple çalışma şeklini en iyi 

şekilde ortaya koyması ilginçtir. Onun çıkışına dek, kartpostal jönlerinin kapsamı dışına 

çıkmayan Yeşilçam sinemasına, basit halk tipini ve toplumu yönlendirme 
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sorumluluğunu getirmiş olması bile üzerine basılmadan geçilmeyecek hususlardır. 

Ancak bu hususların tespitinden, bir başka ifadeyle Sezar’ın hakkını yememe ya da 

görmezlikten gelmeme namusluluğunu gösterdikten sonradır ki, Güney’in bu 

sorumluluğunun bizden olmayan ideolojilerden kaynaklanmış olmasına üzülebiliriz.”
114

 

 

2.7. Dinî/ Millî Sinema Akımı 

 

Günümüzde dinî filmler ile millîlik unsuru eskisi kadar bir arada anılmasa da 

sinema tarihimizde, dinî ve millî duyguları birleyen, bunları aynı içerikten besleyen 

filmler olmuştur.  

Milliyetçilik ile dindarlığın toplum üzerinde aynı anlaşılmasının nedenlerine 

bakılacak olduğunda; bunun politik konjonktürden kaynaklandığı ve bu şekilde 

sinemaya da yansıdığı ifade edilmektedir.
115

 

Millî Sinemacı yönetmenlerin ilk dönem söylemlerine bakıldığında sinemayı; 

sanatsal bir faaliyetten daha çok, bir mesaj iletme aracı olarak algıladıkları 

görülmektedir. Millî sinemanın, millî kültürün sinema diliyle anlatılması olarak da 

tanımlandığı ilk evrede bir çok farklı tanım kaydedilmiştir. Milletin tarihi birikimlerini, 

oluşturduğu değerleri, ilmini, sanatını, dinini bu değerlere sadık kalarak anlatma olarak 

yorumladıkları gibi aynı şekilde akımı; hakikati sinema diliyle anlatmak diye de 

özetlemişlerdir. Başka kavramlara atıfta bulunmakla beraber, Millî Sinema Akımı’nın 

kendine temel alıp, rehber edindiği olgu, İslam inancıdır. Bu durum, o dönem bu akım 

hakkında görüş beyan eden temsilcilerin kullandıkları ifadelerde de kendini 

göstermektedir. Salih Diriklik bu konuyla ilgili şunları söylemektedir. “Millî sinemanın 

temeli, tamamıyla İslami bir düşünce ve yaşayış şekline dayanır. …İslam inancının 

yansıdığı bir film ancak Millî sinema olabilecektir. Millî sinemanın bu temel ve asli 

niteliğine ulaşana kadar arada basamak vazifesi gören bütün diğer eski tarifler artık 

değerini kaybetmiştir.” 
116

 

Güçlü bir dinî ideoloji ve ahlak anlayışı içeren bu sinema, laik Türkiye’de 

1970’lerde kırsal kesimden şehre göçün hız kazandığı zamanlarda başlamıştır. Millî 
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Sinema adı verilen akım; ticari sinemanın değersiz filmlerine ve hem toplumsal hem de 

siyasal açıdan sol tarafta yer alan filmlere bir tepki olarak gelişmiştir. İkinci gruptaki 

filmler, Yılmaz Güney’in açtığı yolda daha gerçekçi, özgün ve çağdaş bir sinema 

yaratmak amacıyla ticari sinemanın yerleşik kurallarına karşı mücadele verirken, Yücel 

Çakmaklı’nın etrafında toplanan küçük bir grup; sinemadan uzaklaşmış geleneklerine 

bağlı, muhafazakâr seyirciyi kimine göre sözde olan “milliyetçi” hikâyelerle geri 

kazanmaya çalışmıştır. Bu hikâyeler ticari düşünceler çerçevesinde örülmüştür, ancak 

daima barındırdığı dinî bir mesaj vardır. (Millî Sinema aslen İslamcı Sinemaydı, ancak 

163. Maddesi dini bu tür amaçlarla kullanmayı yasakladığından bu gerçek açıkça 

söylenememekteydi.) Necip Fazıl Kısakürek, 17 Eylül 1943 tarihli Büyük Doğu 

dergisinde “Beyaz Perde” başlıklı yazısında; “ Sinema, fikir ve ruhun emrine geçtiği 

takdirde şüphesiz ki azametli bir imkân ve inşa planı.. Fakat bugün bu planı dolduran 

cevher, bütün hüneri, körkütük nefisleri lif lif cezp etmekten ibaret bacak ve vücut 

hazretleridir. Gerisi, sadece bu (Hüdayi Nabit) kıymetin etrafında, bir yüzüğün ana 

taşını halkalayan kırıntı mücevherler gibi bir şey…” diyerek sinemanın arzu edildiği 

şekilde gelişim göstermediğini vurguladığında; bazı sinema eleştirmenleri Kısakürek’in 

bu sözlerini Türk Sinemasındaki akımlardan biri olacak “Millî Sinema’nın ilk belirtisi 

olarak görmüşlerdir. Sinema eleştirmeni M. Nedim Hazar, bir yazısında bu konuda şu 

ifadeleri kullanmıştır: “Arşivleri taradığımız zaman muhafazakâr, Millî, Beyaz veya 

Dinî… adına ne dersek diyelim ülkemizdeki bu tip sinema akım arayışlarının Necip 

Fazıl’ın bu cümlelerinden sonra başladığını söyleyebiliriz.”
117

 

Millî Sinema Akımı, diğer sinema akımlarından farklı olarak bir isim kargaşası 

yaşadığından; Necip Fazıl’ın cümleleri değerlendirilirken bu kavramlar da kullanılmıştır 

. Bu bağlamda Yücel Çakmaklı, “Millî Sinema” ismini tercih ederken, Salih Diriklik 

“İslami Duyarlıklı Filmler”, Yazar Abdurrahman Şen ise “Beyaz Sinema” kavramını 

kullanmıştır. Bunlarla beraber “Yeşil Sinema” ,“İslami Sinema” ve “Hidayet Sineması” 

gibi bazı isimlendirmeler de dönem dönem çeşitli kişilerce kullanılmıştır.
118

 

Yücel Çakmaklı ve öncülüğünü yaptığı ‘Millî Sinema’, toplumun hafızasını 

tazeleyerek, yozlaşmışlıktan arınma çabasının öncüleri olarak tanıtılmıştır. Esas 
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itibariyle bu sinema akımı; Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün sırrını, manevi 

değerlerine bağlamakta ve o günlerin yaşamını bu çağda yakalamak adına manevi 

değerleri ve İslami yaşam biçimini öne çıkaran filmsel anlatılar oluşturmaktadır. ‘Millî 

Sinema’ akımı Necip Fazıl’ın senaryolarından beslenen bir sinemadır. Bununla beraber, 

ortaya çıktığı dönemin siyasal yapısının gereği olarak sinemada farklı bir çıkış hareketi 

olarak kabul görmeyi de tercih etmiştir. Siyasi hayattaki çeşitli düşüncelerin sinemaya 

yansıması olan kuramlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu kuramlar aslında bir birine 

taban tabana zıtmış gibi görünmelerine rağmen aynı toplumsal yapı içerisinde yer 

almaktadırlar. Çeşitli sınıfları temsil eden farklı yönetmenler genel anlamda 

düşüncelerinde, öze inilirse filmlerinde; birlikte yaşadıkları sosyal olayların farklı 

yüzlerini gündeme getirmişlerdir. Mesela, millî sinemacılar toplumun geçmişte 

yaşadıkları değerleri savunurken devrimci sinema taraftarları filmlerinde Türk 

toplumunun gelecekte görmek istedikleri değerlerini ortaya koymuşlardır. Bu farklı iki 

toplumsal grup aynı toplum içerisinde yaşamakta ve topluma egemen olan düşünceleri 

dile getirmektedir. Bunun en güzel örneği; Yılmaz Güney ve Yücel Çakmaklı’dır. Yücel 

Çakmaklı, bir tür İslamcı Osmanlı toplumu haline gelip, dünya imparatorluğunun 

muhteşem günlerine dönmek istemesine rağmen Yılmaz Güney; laik ve çağdaş insanlık 

düzeyinde insanın sömürüsünün son bulduğu mutlu bir toplum tasavvur etmektedir. Bu 

iki rejisörü de Türk toplumunun bu döneminden soyutlamadan kendi bütünsellikleri 

içinde değerlendirmek gerekmektedir.
119

 

Millî Sinema kavramını ilk defa, Tohum dergisinin Ağustos 1964 yılının 

Ağustos ayında, 11. sayısındaki yazısında kullanan; 1970 yılında “Birleşen Yollar” 

filmiyle de pratikteki ilk örneğini veren Yücel Çakmaklı’dır.  1971 yılında o dönem tıp 

fakültesinde öğrenci olan Salih Diriklik’in başkanlığında kurulan MTTB Sinema 

Kulübü, bu sinema akımının teorik ve pratik altyapısının oluşturulmasında önemli pay 

sahibi olmuştur. 1970 yılı Millî Sinema Akımı için önemli bir tarih kabul edilmektedir. 

Çakmaklı’nın çektiği Şule Yüksel Şenler’in Huzur Sokağı isimli romanından uyarlanan 

“Birleşen Yollar” filmi dinsel sömürü dışında da din ile alakalı film yapılabileceğini 

gösteren ilk film olmuştur. Bu filmle birlikte Türk insanını ve İslami değerleri aynı anda 

içine alan yeni bir sinema anlayışı başlamıştır. Birleşen Yollar, özünü Batı’da değil, 
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kendi içinde, İslam’da arayan bir Millî Sinema Akımı’nın ilk filmi olması nedeniyle 

önem arz etmektedir. Bundan sonra “Oğlum Osman”, “Kızım Ayşe” ve “Memleketim” 

filmleri 1974 yılına dek sürdürülen Millî Sinema anlayışının diğer ürünleri olacaklardır. 

Yücel Çakmaklı, bu anlayış doğrultusunda Batı kültürü karşısında yolunu şaşırıp sonra 

da kendi öz kaynaklarına dönen, huzura kavuşan Müslüman gençlerin değişim 

öykülerini sergilemektedir. Millî Sinema Akımı açısından diğer bir önemli olay da 1973 

yılında Ulusal Sinemacılar Halit Refiğ, Metin Erksan ve Duygu Sağıroğlu’nun 

katılımıyla gerçekleştirilen Millî Sinema Açık oturumu ’dur. Millî sinema adına Yücel 

Çakmaklı ve Salih Diriklik’in katıldığı bu oturumda Millî Sinema ve Ulusal Sinema 

anlayışları arasındaki farklar ve benzerlikler uzun uzun müzakere edilmiştir. 
120

 

Ülkenin geçirdiği evrelere ve ilerleyen yıllara göre sinemanın dine ve din 

adamlarına bakışı nasıl değişim gösterdiyse, Türk Sinemasında oluşan akımlara göre de 

değişiklik göstermiştir. 1970 yılında Yücel Çakmaklı’nın yönetmenliğinde Birleşen 

Yollar ile ilk ürününü veren Millî Sinema akımı, örnek bir hoca tiplemesi ortaya 

koyamamıştır. Bu filmlerdeki karakterler, dindar kimseler olarak karşımıza çıkmakla 

birlikte bir din adamı olarak görülmemektedirler. Bu akımın temsilcileri, yaptıkları 

filmlerle dinî film demekten de şiddetli kaçınmaktadırlar. Onlar, sadece sinemada kendi 

hallerinde dinî inançlarını yaşayan bireyler olarak var olmak arzusuna sahiptirler. Her 

ne kadar filmlerini dinî olarak nitelendirmeseler de başörtüsü, imam hatip liseleri, dinin 

farkına varma, Batı hayranlığına eleştiri ve çevre değiştirme gibi 
121

pek çok konu ve 

probleme yer vermişlerdir. 1990’larda bir çıkış yakalayan bu akım, devamlılık 

gösterememiştir.
122

  

Özellikle bu akımın filmsel anlatılarında verilmek istenen düşüncenin, 

toplumun dönüşüm sürecinde izine rastlanmayan suni hayat kesitleri taşıması filmleri 

birçok eleştirinin hedefi yapmıştır. Bu bağlamda Millî sinema, popüler Türk sinemasına 

alternatif olacak yeni bir çıkışa öncülük yapma amacı taşısa da bu konuda başarı 

sağlayamadığı ifade edilmektedir. O dönem, işlenen konuların doğru diyalog ve 
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sahnelerle zenginleştirilememesi neticesinde, gerçeklikten uzak hayatların ve hayal 

ürünü karakterlerin var olduğu filmlerin ortaya çıktığı vurgulanmıştır.  

Millî sinema akımı günümüze değin çeşitli değişimlere uğrayan, farklı 

hüviyetlerde karşımıza çıkan bir akımdır. Bu akımda kullanılan, şu anki din-sinema 

anlayışına da etki eden konular şunlardır: Popüler kültür ve batılılaşma eleştirisi,  

başörtüsü ve imam hatip teması, din değiştirme ve dindarlaşma, dinî, tarihi olay ve 

kişiler,  politik sistem eleştirisi, inanç meseleleri, mistik ve ahlaki konuların tema 

edilişi. 1970 – 1993 yılları arasında bu konuları işleyen filmler ve bunların genel 

özelikleri aşağıda ele alınacaktır.  

 

2.7.1. Popüler Kültür ve Batılılaşma Eleştirisi 

BİRLEŞEN YOLLAR (YÜCEL ÇAKMAKLI, 1970) 

Şule Yüksel Şenler’in “Huzur Sokağı” isimli romanından uyarlanan film; 

üniversitede son sınıfını okuyan Bilal’i görmemizle başlar. Bilal sınıfındaki kızın 

sinema teklifini reddeder, arkadaş olduklarını söyleyerek ona yüz vermez. Oturduğu 

yoksul muhitte insanlarla arası çok iyidir, annesi onun evlerine sık sık gelen “dini 

bütün” Şükran adında bir kızla ya da onun gibi biriyle evlenmesini ister. Çünkü zamane 

kızları içki, kumar gibi kötü alışkanlıklara sahiptirler. Feyza, Bilal’in yaşadığı fakir 

muhite yeni yaptırılan lüks apartmana taşınan zengin bir ailenin gece kulüplerinden 

çıkmayan şımarık yetiştirilmiş kızıdır. Sürekli poker oynayan anne baba, kızlarının gece 

geç saate eve sarhoş dönmesini anlayışla karşılarlar. Feyza’nın karakter çatışması henüz 

filmin başında kendini göstermektedir. Gittiği partide onu sevdiğini söyleyen, onunla 

aynı hayat tarzına sahip Selim’e bu hayatın ona çok sıkıcı ve anlamsız geldiğini söyler. 

Eve döndüğünde, annesini iyi bir anne olmadığı için suçlar. Evdeki bu duruma alternatif 

oluşturan karakter, Feyza’nın başörtülü dadısıdır. Feyza’ya onun ve ebeveynlerinin 

davranışlarının evdeki bereketi kaçıracağını, bu işin sonunun hayırlı olmadığını söyler. 

Feyza ile aynı üniversitede okuyan arkadaşları, bir gün Feyza’nın evine gelirler. 

Sokakta Bilal’i gördüklerini, Feyza’ya onunla aynı üniversitede okuduğunu ancak 

kendileri gibi olmadığını, hiçbir kıza yüz vermediğini, bir “sofu” olduğunu söylerler. 

İçlerinden birisi fakülteye giden kültürlü bir insanın nasıl sofu olabileceğine aklının 
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ermediğini söyler. Feyza onunla arkadaş olup doğum günü partisine getireceği ve orada 

dans edecekleri üzerine arkadaşlarıyla bahse girer. Feyza ve Bilal arkadaş olurlar, Bilal, 

Feyza’ya yaşadığı dünyadan daha farklı bir dünya (inanların dünyası) olduğunu orada 

herkesin daha samimi ve içten olduğunu, Avrupa özentisi çocukluk arkadaşlarını 

tanıyamadığını anlatır. Beyaz başörtülü annesiyle övündüğünden, evlerinde tülbentli 

küpten su içtiklerinden, ramazan kültürünü aynen yaşadıklarından söz açar. Onun 

hayatını yaşayan insanların şimdi inançsız ve Batı taklitçisi oldukları için onlara 

acıdığını söyler. Feyza onu doğum gününe çağırdığında şöyle söyleyerek reddeder 

teklifi Bilal: “İçki içerek, bizden olmayan bir müzikle tepinerek, happy birthday to you 

diye bağırmak..” Sonra Bilal, Feyza’ya evlenme teklif eder ancak Feyza’nın ona 

yakınlaşmasının bir oyun olduğunu öğrendiğinde ondan ayrılır. Bunun devamında Bilal 

Şükran’la, Feyza ise Selim ile evlenir. Sonrasında Feyza, Selim’in yaşantısına 

dayanamaz, ondan ayrılarak tesettüre girer, kızını bir Müslüman olarak yetiştirir. Film 

hakkında yapılan değerlendirmelerde, filmin, modern hayatın getirdiği yabancılaşma ve 

popüler kültüre getirdiği yeni bakış ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca bu problemlerden 

çıkış yolu olarak manevi değerleri göstermesi de kayda değer bulunmuştur. Atilla 

Dorsay, bu filmde kendini gösteren popüler kültür ve buna dayalı olarak ele alınan 

Batılılaşma eleştirisi hakkına şunları söylemiştir: “1970deki Türkan Şoray’lı Birleşen 

Yollar’la başlayarak Çakmaklı, İslamcıların pek sevdiği bir temel motifi ortaya 

atıyordu. Günümüzün mekanikleşen, maddileşen, Batı değerlerine öykünen modern 

yaşamı içinde gerçek anlamda mutlu olamayan, kimliğini ve kişiliğini kanıtlayamayan, 

özellikle genç insanların, inanç ve din yoluyla aradıklarına erişmesi, en azından 

yakınlaşması aslında geleneksel Yeşilçam melodramında da çok yüzeysel biçimde 

(partiler, dans, özgür kadın-erkek beraberliği, içki, kumar vs.) verilen “Batı tarzı yaşam” 

eleştirisine bu tür filmlerde daha radikal ve rasyonel biçimde, adeta yeniden ele alınıp 

işlendiği de söylenebilir.” 
123

 

Millî sinema akımının bu filmle başladığı düşünüldüğünde Dorsay’ın şu 

sözlerinin de bu film ve yönetmen için destekleyici ve motive edici mahiyette olduğu 

söylenmektedir: “Kendisine İslamcı adını takan bu tür sinemadan kendi adıma hiçbir 

zaman rahatsızlık duymadım. 1973-74’ten başlayarak çeşitli yazı, eleştiri ve 
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konuşmalarımın (gerek benimle yapılan konuşmalar, gerekse benim örneğin Yücel 

Çakmaklı ile yaptığım konuşmalar) tanıklık edeceği gibi, bu tür sinemayı hep 

hoşgörüyle karşıladım. Hollywood Tevrat’a da, İncil’e de az yatırım yapmamıştı. Onca 

yıl izleyip durduğumuz haçlı seferleri, Evamir-i Aşere (sonradan On Emir), Ben Hur, 

Zincirli Köle, Peygamber Tarihi, The Bible v.b. filmlerde, dinlerin kutsal kitapları, 

inançları ve propagandaları, bu parlak üstün yapımların dokusuna yerleştirilmişti. İslam 

niçin aynı şeyi yapmasın ki?”
124

 

2012 yılı itibariyle dizi olarak uyarlaması yapılmış Huzur Sokağı, hâlihazırda 

ekranlarda yüksek bir izlenirlik oranı ile seyirci bulmaktadır. Kitabın dizi olarak 

uyarlanmasında siyasi iktidarın taşıdığını söylediği dinî hüviyetin etkisi olduğu ifade 

edilmektedir. Konu işleniş biçimi ve ticari olması nedeniyle daha çok ‘Hazretli Filmler 

Akımı’nın film anlayışını andırmaktadır.  

2.7.2. Ahlaki Konuların Tema Edilişi 

REİS BEY (MESUT UÇAKAN, 1988) 

Necip Fazıl Kısakürek’in eserinden faydalanılarak senaryosu yazılan film
125

, 

bir hâkimin bir genci suçsuz yere idam ettirmesi ve gencin suçsuz olduğu kanıtlandıktan 

sonra hâkimin yaşadığı karakter değişimini ele almaktadır. Reis Bey isimli hâkim hiç 

evlenmemiş, hiçbir yakını, arkadaşı, hatta bir evi bile olmayan, emekliliği gelmiş bir 

hâkimdir. Üçüncü sınıf bir otel odasında yaşamaktadır. Kendi dâhil hiçbir şeyi sever 

görünmemektedir.  Karşısına getirilen sanıkların hafif suçlarına bile ağır cezalar 

vermekten çekinmez. Bu durumu; dışarıdaki masum insanları korumak şeklinde açıklar. 

Oysa yan odasında kalan hasta kızın acı çektiği için bağırması bile onu rahatsız eder. 

Kızı polise şikâyet etmekle tehdit eder. Suçsuz gencin idam olayına kadar hâkim 

karakteri “adalet” sözcüğünü hayatının merkezine yaymış; tavizsiz, sert bir tutum 

sergilemektedir. Ağzına pelesenk ettiği laflardan biri de; “Merhamet, ağızların iğrenç 

sakızlarıdır, zaafın ve merhametin adalette yeri yoktur” şeklindedir. Seyircide, en ufak 

bir insanca zaafı yoktur algısı oluşturulmaktadır. Film bu yönüyle, karakter yapısının 

tamamı ile tek yönlü çizildiği eleştirisi almıştır. İdam olayı neticesinde, gencin suçsuz 
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olduğunu anlayan Reis Bey istifa eder. Filmin bundan sonraki kısmında bambaşka bir 

adam görülmektedir.  Etrafındaki insanlara, daha önceden hor gördüğü, özellikle suç 

geçmişi olanlara babacan bir tavırla yaklaşmaya başlar. Onlara merhamet duygusu 

aşılamak için nasihatler verir. Merhamet, bütün nasihatlerinin temel konusu olur. Bu 

vaaz niteliğindeki nasihatler diğer Millî Sinema filmlerindeki gibi direkt dinle alakalı 

değildir. Merhamet duygusu üzerinden kişinin ahlaklı ve doğru yola yöneltilebileceği 

mesajları her seferinde farklı ifadelerle Reis Bey tarafından çevresine, dolaylı olarak da 

seyirciye aktarılır. Gencin idamından sonraki kısımda büyük bir dönüş yaşayan 

karakterin içsel hesaplaşmaları filmde fazlasıyla yer bulmamaktadır.  Güzel senaryo ve 

oyunculuklar ile beğeni toplayan film; aynı zamanda bir anda büyük değişim yaşayan 

Reis Bey karakterinin, merhametsiz ve gaddar bir insandan, vaaz veren insana bu hızlı 

dönüşümü ile inandırıcılıktan uzak bir portre çizdiği gerekçesiyle eleştirilmiştir.
126

 

2.7.3. Dinî/Tarihi Olay ve Kişiler 

SAHİBİNİ ARAYAN MADALYA (YÜCEL ÇAKMAKLI,1989) 

Film birinci dünya savaşında Maraş’ın Fransız’lar tarafından işgali ve İmam 

önderliğindeki sivil kuvvetlerin işgale karşı koyuşlarını anlatmaktadır. Fransız’ların 

Maraş’ı işgal edeceğini duyan Ali Sezai Hoca Müslüman kumandanları ve diğer 

hocaları (Rafet Hoca, İzzet Derviş) toplayarak işgale karşı bir müdafaa cemiyeti kurar. 

Birlik ilk toplantısında birlik yemini için önce Kuran’a el basar. Kurtuluşun birlikte 

mücadeleyle ve iman gücüyle gerçekleşeceği vurgusu yapılır. Aslında örgütün başında 

Kumandan Arslan Bey vardır. Ancak baskın karakterler dinî yönü ağır basan 

karakterlerdir. Kurdukları müdafaa cemiyetiyle aynı amaçta başka bir cemiyet 

kurulduğu öğrenilince onları kendilerine katmak görevini üstlenen kişi Rafet Hoca’dır. 

Hoca gidip onlarla konuşur. Diğerleri ona saygı duyup müdafaa cemiyetine katılırlar. 

Örgütlenmek için adam bulma görevi bir diğer dinî karakter olan İzzet Derviş’e aittir. O 

da sokaklarda dolaşarak örgütlerine insan katar. Ali Sezai Hoca, üstünlüğünü kabul 

etmelerini isteyen Fransız kumandana herkesin içinde haddini bildirir, cemiyetin 

örgütlenme toplantısında teşkilat planını yapar. Kumandan Arslan Bey bile ona büyük 

saygı duyar, ondan emir alır, onun sözlerini dinler. Çünkü diğeri her ne kadar cesur ve 
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deneyimli bir kumandansa da Ali Sezai Hoca vatanını seven bir din adamıdır ve onun 

yönlendirmesi daha doğru olacağı fikri ağır basar. Filmde dinî yönü ağır basan başka bir 

karakter de bilindik bir isim olan Sütçü İmam’dır. Sütçü İmam, Ermenilerin yolda taciz 

ettiği iki çarşaflı kadını korumak amacıyla onlara ateş eder, daha sonra da Fransız’lar 

tarafından aranmaya başlar. Zor çatışmalarda, Arslan Bey’in umudunu kaybettiği 

zamanlarda Ali Sezai Hoca ona sabretmesini öğütler ve onu yüreklendirir. Fransızların 

kaleden Türk Bayrağını indirmesi sonucu Rafet Hoca hutbede sancaksız Cuma namazı 

kılınamayacağını söyleyerek, orada bulunan halktan kaledeki bayrağı yerine koyacak 

bir İslam gayreti göstermelerini ister. Film boyunca dinî karakterlere, halkın işgale karşı 

direnişini İslam yoluyla sağlamlaştırma, vatanın kurtulması için yapıcı kararlar verme 

misyonu yüklenmiştir. 60’lı yıllarda çekilmiş “Vurun Kahpeye” filmindeki yobaz, vatan 

haini din adamı burada tamamen zıt bir biçimde işlenmiş, din adamını iman sevgisi ve 

vatan sevgisini bir arada taşıyan karakter olarak yansıtmıştır.
127

 

2.7.4. Politik Sistem Eleştirisi 

MİNYELİ ABDULLAH (YÜCEL ÇAKMAKLI, 1989) 

Hekimoğlu İsmail’in aynı adlı eserinden uyarlanan Minyeli Abdullah 

ekonomik sıkıntılarla başlayan hayatını devam ettirirken, dinine ve bu dinin 

şekillendirdiği ahlakına bağlılığından dolayı çeşitli sıkıntılar yaşamaya başlayan biridir. 

Filmin etrafında şekillendiği temel unsur, dindar bir insanın, inancından dolayı yaşamak 

zorunda olduğu meşakkatlerdir. Minyeli Abdullah eşi ve çocukları ile sade bir hayat 

yaşarken, tutuklanır. Hapis hayatı boyunca mümkün olduğu kadar sabırlıdır ve hakkında 

verilme ihtimali olan idam kararına karşı da bu sükûnetini korur. İçinde bulunduğu zor 

şartlara rağmen Abdullah mümkün olduğu kadar ibadetlerini düzenli olarak yerine 

getirir. Mısır’da yönetimin değişmesi ile Abdullah affedilir ve hapishaneden çıkar. 

Özgür kalır ancak hayatında çok şey değişmiştir ve eski yaşam biçimine dönmesi 

mümkün değildir. Abdullah hapiste iken eşi Sevde ailesinin baskısı ve ekonomik 

zorluklar nedeni ile ondan boşanmıştır. Kendi ailesinin yanında yaşamaya başlayan 

Sevde içinde bulunduğu durum için çok üzülür. Ancak buna rağmen çocukları için 

katlanmak zorunda olduğunu düşünür. Evde yalnız kalan Abdullah’ın annesi ise oğlu ile 
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karşılaşmasının heyecanına dayanamaz ve ölür. Annesinin ölümüne çok üzülen 

Abdullah, su işlerinde bir idarecilik olan eski işine geri dönmez. Kahire’ye giderek 

oradaki tren garında hamallık yapmaya baslar. Hamallıktan kazandığı para ile fakir bir 

öğrenciyi okutmaya başlar. Sonrasında hırsızlık yaparken yakaladığı bir çocuğa da 

dükkân açarak ticaret yapmasını sağlar. Bütün hayatında hedefi öldükten sonraki hayatı 

olan Abdullah insanlar tarafından çok sevilir. Filmsel anlatı, inanan insanın başına 

gelenlere sabretmesi ve daima iyilik etmenin karşılığı olarak Allah’ın bu insanları 

ödüllendireceği düşüncesinde odaklanır. Ancak Abdullah bir Müslüman’dan 

beklenemeyecek kadar günlük yaşamın dışındadır. Bir Müslüman’ın içinde yaşadığı 

toplumda, bir Brahman gibi davranamayacağı bilinmektedir. İdealize edilen Abdullah 

karakteri hamallık yaparak tüm ihtiyaçlarını karşıladığı gibi buradan kazandığı para ile 

bir öğrenciyi okutabilmekte ve bir başkasına meslek edindirebilmektedir. Filmde 

Abdullah başına gelenlere karşı sabırlı olmasının karşılığında bilinmeyen bir el 

tarafından ödüllendirilmektedir. İslam dinini alabildiğine sosyal hayatın dışında ve 

neredeyse bir rahibin manastır hayatı gibi tüm dünyevi unsurlardan arındırarak tasvir 

eden film, birçok açıdan iyilik ve sabrı önceleyen bir din anlayışını perdeye 

taşımaktadır.
128

 

2.7.5. Başörtüsü ve İmamhatip Teması 

YALNIZ DEĞİLSİNİZ (MESUT UÇAKAN, 1990) 

Serpil zengin bir ailenin tıp öğrenimi görmekte olan kızıdır. Annesi her akşam 

arkadaşlarıyla kumar oynamaktadır. Babası annesini sekreteriyle aldatmaktadır. Aynı 

evde yaşadıkları anneannesi dindar bir kadındır. Serpil anneannesinin ölümünden sonra 

hayatı ve ölümü sorgulamaya başlar. Önce sürekli ölüm ve kıyametle ilgili kitaplar 

okumaya başlar. Daha sonra girdiği çevrede tanıştığı dindar insanlardan namaz kılmayı 

öğrenerek namaz kılmaya başlar. Aynı üniversitede okuduğu başörtülü kız arkadaşının 

okula türbanıyla giremediğini, bu yüzden okulu bırakmayı düşündüğünü öğrenir. 

Onunla birlikte okul önünde başörtü yasağının kalkması için açlık grevi yapar. Bir gün 

eve geç saatte dönen annesi, namaz kıldığını gördüğünde onu döver, daha sonra da 

Serpil’in kitaplarını yırtar. Serpil ailesinden ve eski çevresinden giderek uzaklaşmaya 
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başlar. Başını örter ve pardesü giyer. Onun bu durumda gören annesi kızının delirdiğini 

düşünerek Serpil’i bir kliniğe yatırmaya karar verir. İyi arkadaş olduğu yaşıtı kuzeni 

bile onu kliniğe yatmasının makul olduğunu düşünür ve ona şöyle der: “Dinî 

dogmaların peşinde mutluluk aramak içindeki rahatsızlığı tatmin edilmemiş duyguları 

ele veriyor.” Annesinin eve getirdiği psikolog da Serpil’e onun kapanarak toplum 

hayatına aykırı tavırlar sergilediğini söyler. Serpil daha sonra sınava girmek için okula 

gittiğinde türbanı yüzünden sınıfa alınmaz. Bunun üzerine diğer başörtülü 

arkadaşlarıyla dertleştiğinde arkadaşı ona şunları söyler: “Aç açabildiğin kadar, bak o 

zaman ne kadar sağlıklı ne kadar akıllı oluyorsun. Bazılarına göre medeniyet bu.” Film 

Serpil’in kliniğe yatırılması ve arkasından; “İrtica kurbanı Serpil ruh hastası oldu” 

başlıklı bir gazete haberiyle sona erer.  2000 Sonrası Türk Sineması bölümünde 

işleyeceğimiz “The İmam” filminin senaristi Ömer Lütfi Mete “Yalnız Değilsiniz” filmi 

hakkında görüş beyan etmiştir. Mete, başörtü sorununu kendisine konu edinen “Yalnız 

Değilsiniz” filmini, sanat kaygısından ziyade mesaj ve ideolojinin öne çıktığı bir film 

olarak değerlendirmiştir. Bu tavrın o dönemde muhafazakâr kesimin sanat eserine, 

estetik duygulara ihtiyaç duygusunun gelişmemiş olmasında kaynaklandığını 

vurgulamıştır. “Paylaşılan Tutku Sinema” isimli sinema kitabının yazarı Gönül Dönmez 

Colin bu filmin karakterleriyle ilgili şunları söylemektedir: “Yalnız Değilsiniz filmi,  

derinlikten yoksun karakterler barındırır.  Feminist kadınlar, erkeksi ve duygusal açıdan 

dengesiz kişiler olarak gösterilirler. Dindar olmayan kadınlar, kocalarını aldatırlar. Genç 

üniversite öğrencileri vakitlerini partilerde harcar, uyuşturucu kullanır ve karşı cinsle 

flört ederler. Başörtüsü takma hakkını elde etmek için kutsal mücadele içinde olan 

kadınlar bile inandırıcılıktan o kadar yoksundurlar ki, filmin hutbelerle seyircilere nasıl 

bir ahlaki ders vereceği tam bir muammadır.
129

 

2.7.6. İnanç Meseleleri ve Mistik Temaların Konu Edilişi 

MÜMİN İLE KÂFİR (YÜCEL ÇAKMAKLI, 1992) 

Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı eserinden uyarlanan film
130

 Allah’a inanan 

ve inanmayan iki insanın karşılıklı diyaloglarından oluşmaktadır. İnanmayan adam olan 
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Kenan, inançlı olan Hüseyin’den kendisine Allah’ın varlığını ispat etmesini ister. Film 

boyunca bu ikili farklı zaman ve mekânlarda buluşarak din, Allah, peygamber, inanç 

konularında tartışırlar. Kenan, Hüseyin’den Allah’ın varlığına ilişkin ispat istemektedir. 

Diğeri ona insanda imanın tam olduğu zaman ispata gerek olmadığını anlatmaya gayret 

eder. Film boyunca Hüseyin’in sabırlı açıklamaları ve Kenan’ın mantık arayışları 

görülmektedir. Karakterlerin gittikleri mekânlardan sadece yaptıkları işlere dair 

çıkarımlar yapılabilmektedir. Bunun dışında filmde karakterlerin yaşamlarından, 

tanıdıkları başka insanlardan ya da yan hikâyelerden hiçbirinin izine rastlanmamaktadır. 

Film bir karşılıklı ikna etme çabasıyla sürüp gitmektedir. Kenan’ın direnci yavaş yavaş 

kırılır; sonunda Allah’ın varlığına rüyasında duyduğu ezan sesi yoluyla inanır.
131

 

2.7. 7. Din Değiştirme ve Dindarlaşma 

DANİMARKALI GELİN (SALİH DİRİKLİK, 1993) 

Film, eğitim için Danimarka’ya giden Metin’in, orada tanıştığı bir kızla 

evlenme kararı almasıyla başlar. Birlikte Türkiye’ye dönerek evlenirler. Sonrasında 

Danimarkalı gelin, Müslüman olur ve Hatice adını alır. Film, Hatice’nin Müslüman 

olduktan sonra eşiyle ve eşinin çevresiyle yaşadığı çatışmaları ele almaktadır. Hıristiyan 

iken ibadetini gerçekleştiren Hatice, Müslüman olmanın gerektirdiği gibi yaşamak ister. 

Böylece kapanır ve namaz kılmaya başlar. Bir süre sonra eşi ve yeni çevresi onun bu 

“aşırı” dindarlığından rahatsız olurlar. Filmin başında neden din değiştirmesi gerektiğini 

Metin’e soran Hatice şu cevabı almıştır: “Eğer çevrene uyum sağlamak, onlar tarafından 

dışlanmamak istiyorsan Müslüman olmalısın.” Buna göre İslamiyet kendinden olmayanı 

kabul etmeyen ona hoşgörü göstermeyen bir din olarak bilinmektedir. Buna karşılık 

Hatice evlendikten sonra ona İslamiyet hakkında hiçbir şey öğretmeyen kocasını suçlar. 

Hiçbir gereğini yerini getirmeyecekse neden Müslüman olduğunu sorduğunda kocası 

ona şu cevabı verir: “İslamiyet barışçıl bir dindir ve yeryüzündeki son dindir.” Filmde 

sürekli Müslümanlık ve Hıristiyanlık kıyaslaması yapılır. Ayrıca Müslümanlık ve 

Avrupalılık (gelişmişlik) karşılaştırılır. Hatice hem kültürlüdür hem de İslam’ın 

gereklerini Müslüman geçinenlerden daha fazla yerine getirmeye başlar. Hatice 

kocasını, inandığı dini bilmemekle suçlar, onun gibilerinin hatasının “kalbi Müslüman 
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beyni Avrupalı olarak yaşamaya çalışmak” olduğunu söyler. Hatice neden geri kalmış 

ülkelerin Müslüman ülkeler, gelişmiş ülkelerinse Hıristiyan olduğunun cevabını da 

görümcesiyle televizyon izlerken bulur. Görümcesi rahibelerle dolu bir Brezilya dizisi 

izlemektedir. Buna göre Müslüman ülkelerin batıya dolayısıyla Hıristiyanlığa 

özenmeleri onları bir açmazın içine sokmuş, geri kalmaya mahkûm etmiştir.
132

 Çok 

büyük çatışmalar yaşayan Hatice, kocasının ve Müslüman olduğunu düşündüğü insanlar 

tarafından gördüğü bu baskı sonrasında eşinden ayrılarak, daha rahat Müslümanlığını 

yaşayacağını söylediği memleketine döner. Ancak hatasını anlayan kocası af diler. Film 

mutlu sonla biter.  

Millî Sinemacıların filmlerinde görülen temalardan biri de başka bir dine 

mensup bir kişinin İslam inancını seçmesidir.  Bazen de bohem hayat yaşayan  bir 

kişinin, bir yakınının ölümü, yaşadığı hayal kırıklıkları, karşı cinse duyduğu derin aşk 

gibi bazı olaylar ve tesadüfen karşılaşılan yaşlı bilge veya aynı yaş grubundan dindar bir 

arkadaşın etkisiyle dine yönelmesi konu edilmiştir. Örneğin Yücel Çakmaklı ve Mesut 

Uçakan’ın filmlerinde karakterler, diğer karakterlerin dinî tutum ve davranışlarından 

etkilenerek daha dinî bir hayat tarzını benimserler. Hayat tarzındaki bu değişim, filmin 

dramatik yapısını da büyük ölçüde belirlemektedir.  Dinî hayat tarzını tercih eden 

karakter ile yakın çevresi arasında ortaya çıkan gerilim ve bu tercihi yapan karakterlerin 

ruhsal yapısında yaşanan çatışmalar, filmin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Millî 

Sinemacıların filmlerinde görülen bu karakterler, çerçevesi iyi çizilmemiş, tek boyutlu, 

anlık değişim-dönüşümlere açık, naif birer tipleme düzeyinde tasvir edildiği 

düşünülerek eleştiri oklarına hedef olmuşlardır. Ayrıntılı karakter betimlemesinin, bu 

sinema anlayışında sıklıkla kullanılan bir durum olmadığı ifade edilmiştir. Boyutsuz, 

düşünce ve yaşam zenginliğinden yoksun, anlık değişim- dönüşümlere eğilimli tiplerin 

bu sinema akımının en kısa yoldan mesajını iletmeyi de oldukça kolaylaştırdığı 

vurgulanmıştır.
133

  

Aynı toplum içerisinde farklı kesimlerin Türk toplumsal yapısının şekillenmesi 

noktasında; yakın olduklarının duygu ve düşüncelerini sinemaya taşımaya çalışan 

sinema akımları, bu pencereden kendi filmlerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Ancak 
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sinematografik okuma noktasında istedikleri başarıyı yakalayamadıkları ifade 

edilmektedir. Ayrıca üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri de sinemanın 

toplum içinde, 1965’li yıllardan sonra daha fazla ifade biçimine, daha fazla sosyal alana 

sahip olmasıdır. Toplumun farklı kesimlerinin modernlik ve değişim karşısında 

tutumlarının perdeye taşıması konusunda sinema önemli bir fonksiyona sahip olmuştur. 

Sinematografik yanları zayıf ya da güçlü; birçok eleştiriye açık olmasına rağmen bu 

dönemde çeşitli akımlar çerçevesinde perdeye taşınan tutumlar, Türk toplumsal yapısını 

okumak adına önemli bir işlev üstlenmiştir. Sanayi devrimi ve özellikle Batılı 

toplumlarda gözlemlenen bu baş döndürücü değişimin Türkiye üzerindeki 

görünürlüğünü sinemada gözlemlemek mümkün olmuştur. Batılılaşmanın alabildiğine 

şekle dayalı bir işlevsellik taşıdığı Türk toplumsal yapısında, bu batılılaşma anlayışına 

bağlı olarak meydana gelen parçalanmışlıklar ve bunlara aranan farklı çözümler 

yönetmenlerin gözüyle perdeye yansımıştır.
134
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3. 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASI ve DİN 

Türkiye’de sinema ve din ilişkisinin 2000’li yıllardaki durumuna değinmeden 

önce yakın geçmişteki durumundan farklı bir açı ile bahsedersek, bu konunun anlamı 

daha iyi bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ele alınan Hazretli Filmler Akımı, Ulusal Sinema 

Akımı ve Millî Sinema Akımı gibi dönem ve akımları bir kenara bırakıp, Yeşilçam’da 

en fazla ürün verilen genel popüler çizgiyi izlediğimizde bambaşka bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Ömer Turan, bu konuyla ilgili olarak, Türkiye’de sosyal gerçekliğin, 

sinema ve TV dizilerinde, olduğundan daha seküler bir şekilde ele alındığını 

söylemektedir. Ona göre sosyal gerçeklik, arındırılmış, indirgenmiş şekilde temsil 

edilmiştir. Turan, bunun nedeni olarak, İslam’ın daha az görünür olmasını hedefleyen 

Cumhuriyet’in otoriter eğilimli laiklik politikasını göstermiştir. Başka nedenler olarak 

da, kültürel üretim alanında olanların elit ve elitist konumlarını saymıştır. Bu seküler 

temsiller kümesinde dine genelde kuşaklar arası çatışmada bir motif rolü düşmektedir. 

Din geride kalanın, “geri”nin sembolüdür yahut da yanlış bilinç olarak kodlanmaktadır. 

Sosyal gerçekliğin olduğundan daha seküler olarak ele alındığı sinema ve TV 

dizilerinde, dinî öğeler kullanılırken, senaryo ve karakterlerin yapılarında önemli 

değişiklikler yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Mesela, sıradan bir kişinin iftar 

sahnesinde görülebilmesi için bile ‘karakter uygun değilse eğer’ ciddî bir değişim 

geçirmesinin gerekliliğinden bahsedilmektedir. Kişi bu değişimi geçirir ve bambaşka bir 

insan olursa ancak karakterin bunu temsil edebileceği fakat yine de bu tipin ne kadar iyi 

ne kadar olumlu olursa olsun, ‘aykırı bir tip’ olarak yadırganacağı vurgulanmaktadır. 

Bunun dışında ibadeti öne çıkartan programlarda da yapı gereği din, gündelik hayatın 

dışındaymış gibi algılanmaktadır. Filmlerde dinî ögelerin kullanılmasının, senaryolarda 

birtakım kalıplarının kullanılmasını gerektireceği kabul edilmektedir. Hatta bununla 

ilgili 1980’lerin ikinci yarısında başlayıp 90’lar boyunca devam eden “Bizimkiler” 

dizisinin yapımcısı Umur Bugay, övünerek şunları söylemiştir: “Bizimkiler tamamen 

laik bir dizidir.” Diğer dizilerde bazı karakterler Ramazan’da oruç tutarlarken, 

Bizimkiler yıllar boyunca Ramazan’ın pidesinin dahi adı geçmeden devam etmiştir.
135
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TV dizilerinde de sinema tarihimizde de bu yok sayılma durumunu defaten 

görmekteyiz.  

Türk sinema tarihi içerisinde din adamları ve dindar tiplemeler bağlamında 

dinin sinemadaki konumuna; farklı dönem, zihniyet ve yönetmen bakış açılarını temsil 

etmesi açısından baktığımızda bunları, aşağıda belirtilen şu üç kategoride incelemek 

mümkün görünmektedir. 

A. 1922–1960 yılları arasında kültürel modernleşmesinin dine yaklaşım tarzına 

paralel olarak özellikle Kurtuluş Savaşı dönemini konu alan filmlerde temsil edilen; 

dışlanmış din adamı/dindar tiplemesi. İlericiliğin işlendiği bu filmlerde din adamı 

genellikle “gerici”yi temsil etmektedir. 

B. 1960–2000 yılları arası Türk sinemasının akım, tür, dönem ve yönetmen 

sineması ürünlerinde temsil edilen geleneksel halk dindarlığının yozlaşmış karakteri 

olarak; daraltılmış din adamı/din adamı tiplemesi.  

C. 2000‘li yıllardan sonra örnekleri çoğalan Yeni Türk sinemasında temsil 

edilen sosyal hayatın bir gerçekçi aktörü olarak; kabullenilmiş din adamı/dindar 

karakteri.
136

 

2000 sonrası Türk sinemasına baktığımızda sinemanın, toplumun, 

yönetmenlerin değişimi, bununla beraber sinemaya olan algının da gelişimi 

gözlemlenmektedir. Var olmaya başlayan bu yeni oluşumun dine bakışı da bu bağlamda 

değişim yaşamaktadır. 2000 sonrası ortaya konulan filmleri değerlendirdiğimizde bu 

filmlerin her birinin, öncesi ve sonrasıyla, direkt veya dolaylı olarak bu değişim ile 

irtibatlarından söz edilebilmektedir.  

Türk sinemasının başlangıcından 2000‘lı yıllara kadar çekilmiş, içinde din 

adamı unsuru bulunan filmlerde dışlanmış ve daraltılmış özellikleri ile imam-

hoca/dindar adam tiplemelerinin, Yeni Türk sineması örnekleriyle yerini sahici 

karakterlere bıraktığını gözlemlemek mümkündür. Her ne kadar yeni Türk sineması 

filmleri arasında da geleneksel imam tiplemesi örneklerine rastlansa da genel olarak 
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2000‘li yıllardan itibaren dinin sosyolojik aktörü sıfatıyla din adamları, sinematografik 

imge tarafından sosyal bir gerçeklik olarak kabul edilmeye başlanmışlardır. Filmsel bir 

tema olarak bu kabulleniş, sosyolojik muhayyilede olguların toplumsal bağlamda ifade 

ettikleri anlamları, kendi gerçeklikleri üzerinden yapılandırma anlayışına 

dayandırılabilmektedir. Çünkü yaklaşık olarak, son on yılık zaman dilimine tekabül 

eden süreçte, tema ve karakter zenginliği açısından yeni bir atılım gerçekleştirdiği 

görülen Türk sineması örneklerinde, icra ettikleri fonksiyonların karşılığı olarak elde 

ettikleri sosyal statülerinin indirgemeci ve yok sayan yaklaşımlardan uzak olduğu gibi 

temsil edildiği din adamı karakterlerine rastlamak mümkündür.
137

 

Sekülerleşme, kendini din ögesinin yok sayılması şeklinde gösterirken, 2000’li 

yıllarda sinemada bu defa dinin başka bir bağlamda beyazperdede daha fazla 

görülmesini sağlayan bir dünyevileşme hareketinden bahsedilmektedir. Bu yıllarda, 

sinema ve televizyon filmlerinin sosyal yapıya uygun bir şekilde, daha seküler olması 

gerektiği gündeme geldi. Bu yaklaşımın etkisinde kalan sinema ve televizyon 

yapımcıları, yeni tarzlar oluşturmaya başladılar. Böylece tebliğ ve irşat esaslı 

yapımların yerini ‘hayatın parçası olan din’ almaya başladı. Bir başka deyişle ‘hayatın 

esası olan din’ anlayışı bir yana bırakılarak, ‘hayatın parçası olan din’ anlayışı öne 

çıkmaya başlamıştır. Özellikle Hollywood’un; dinî unsurları ahlaki ve kültürel ögelerle 

birleştirerek oluşturduğu bu yeni anlayışta ibadet gibi dinî ritüeller geri planda kalmıştır. 

Tebliğ ve irşat sayesinde değişime uğrayan ve ibadete başlayarak dinin bir parçası olan 

insan figürü artık yoktur. Onun yerine kültürel ve ahlaki yaklaşımlar dinin birer 

yansıması olarak verilmeye başlanmıştır. İnsana ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerle 

bakılarak her birinin inançtan ayrılmayacak önemli unsurlar olduğu vurgulanmıştır. 

2000’li yıllarda ülkemizde yapılan sinema filmlerine bakıldığında bu yaklaşımın izlerini 

görmek mümkündür. Gelinen noktada, yukarıda da değinildiği gibi “hayatın esası olan 

din” anlayışı ile yapılan mesaj öncelikli filmler yerine, “hayatın parçası olan din” 

anlayışının vurgulandığı bir film yaklaşımı ön plana çıkarılmıştır. Bu dönemde, genel 

anlamda söyleyecek olursak; Hazretli Filmler Akımı’nda olduğu gibi dinî karakterlerin 

ana temasını oluşturduğu filmler veya Millî Sinemacıların yaptığı gibi “tebliğ” esasına 

dayanan mesaj verici filmler yapılmamıştır. Fakat Yeşilçam filmlerinde din önceki 
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dönemlere oranla daha fazla ve olumlu bir öge olarak görülmeye başlanmıştır. Bu 

dönemde Millî sinemacılarda görüldüğü gibi, kendilerini dinî kimlikleri ile 

tanımlamayan bazı yönetmenler, dini, hayatın içindeki olgulardan biri olarak ele 

almışlardır.
138

 

Türk sinemasının ilk örneklerinden günümüze değin içeriğinde dinî temsiller 

bulunan filmlerde sinemanın dini ele alış biçiminin çoğu zaman taraflı olarak filmlere 

yansıdığı vurgulanmaktadır. Günümüzde bu durumun farklılaşarak daha objektif 

bakışlarla filmler yapıldığı da birçok farklı yazar ve araştırmacı tarafından 

söylenmektedir. Bunlardan biri olan Tuba Özden Deniz de, “Türk Sinemasının Din ile 

İmtihanı” başlıklı yazısında bu konuyla ilgili şunları söylemektedir: “Din, sadece 

ülkemizde değil dünyada da sinema için vazgeçilmez bir konu. Türkiye’nin bu 

kaynaktan beslenmesi şimdiye kadar ne yazık ki problemli olmuş. Fakat son dönem 

Türk sinemasında yapılan filmler eskiye nazaran daha ümit verici görünüyor. İlgi, 

merak, sömürü… Amacı ne olursa olsun karakterlerin işlenmesinde daha özenli 

davranıldığı ortada. Daha önce görmezden gelinen din bir şekilde sinemada yer 

bulmaya başladı. Problemli de olsa dinî kavramların sinemaya yeniden girmesi bir 

açılım şüphesiz”
139

 

Özellikle geçtiğimiz son birkaç yılda çekilen filmlere baktığımız zaman dinin; 

Türk sinemasının ilgi çeken konularından biri olduğu söylenmektedir. 2000 sonrası 

dönemde yapılan birçok filmde din unsuru, dinî çağrışım yapacak konu ve kişiler çeşitli 

oranlarda kullanılmıştır. Din ögesinin Türk sinemasında geçmiş yıllara oranla daha fazla 

ve farklı kesimlerce çekilen filmlerde kullanılmasını, ülkede siyasi durumla 

ilişkilendirerek açıklayan yazarlar da olmuştur.  Bu yazarlardan birisi olan Murat Pay, 

bu duruma değindiği bir yazısında şunları söylemektedir: “Yakın dönem Türk 

filmlerinde dinî ögelerin sıkça işlenmesi, iktidarın dindar insan modelleriyle dolu 

olmasının yarattığı paranoyaların bir dışavurumu seklinde okunabilir. Ayrıca dinin 

popüler ve rağbet gören bir konuya dönüşmesinin payı da yadsınamaz.
140

 Dondurmam 

Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu 2000’li yıllardan sonra çevrilen filmlerde dinî 
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unsurların çokça kullanılmasını, dünyada 20 yıldır dinin yükselişe geçmesiyle 

açıklamıştır. Bunun nedeni olarak da; kentleşmeyi, metropol yaşamını, kapitalizmin 

azgınlığını ve bunların insanlarda ciddi manevi hasarlar bırakmasını ve boşluklar 

yaratmasını göstermiştir. Bunun da bireyde dinî ihtiyaçları ve inançları arttırdığını ifade 

etmiş ve doğal olarak toplumun aynası olan sinemaya yansıdığını söylemiştir.
141

 

Bu yaşanan değişim bağlamında Türk toplumunun zihin ve algı dünyasındaki 

hoca-imam-din adamı imajının oluşmasında kalıp yargıların (stereo tipler) önemli bir 

yere sahip olduğu da ifade edilmektedir. İnsanları bir takım türlere, tiplere ayırmayı 

ifade eden zihinsel yapıtların kalıplaşmış hali olan stereo tipler, bazı özelliklerin bazı 

insanlarda var olduğu zannı üzerine işlev görmekte ve bu özelliklerin gerçeğe ve nesnel 

verilere dayanmaksızın sadece mevcut bulunması gerektiği kanısına dayanmaktadırlar. 

Sosyal fonksiyonu itibariyle kalıp yargılama sisteminin işlevi, meslek, memleket, 

cinsiyet, ırk, din, mezhep gibi birçok alanda ortaya çıkabilmektedir. Dinî bir kişilik 

sıfatıyla dinin toplumsal tezahürünün temsilcisi konumunda değerlendirilebilecek din 

adamı karakteri, farklı sebeplerle oluşturulan stereo tipler aracılığıyla kültürel ürünlerin 

pek çok örneğinde kendisine yer bulabilmiştir.
142

 Bu kalıp yargıların değişimiyle; 

toplumdaki var olan din adamına/ dindar insana bakışın değişmesi ve sinema ile de bu 

karşılıklı etkilenmenin yaşanması gerçekleşmektedir. 

2000 sonrası sinema ve din arasındaki ilişkinin değişiminin nedenlerinden biri 

olarak gösterilen siyasi yöne baktığımızda öncelikle gördüğümüz ilk şey; 2002 yılında 

muhafazakâr bir parti olan Ak Parti’nin seçimden birinci parti olarak çıkıp, tek başına 

iktidara gelişi olmaktadır. Sonrasında birçok sinema yazarı, Türk siyasetinde meydana 

gelen bu gelişme ile Millî Sinema Akımı arasında bağlantı kurarak tahliller yapmıştır. 

Bu bağlamda sinema yazarlarından bir kısmı aynı düşünceyi paylaşan siyasi bir partinin 

giderek yaygınlaşmasının, önce yerel yönetimlerde sonra da siyasal iktidarda söz sahibi 

olmasının, Millî sinemanın gelişim çizgisinin temelden etkilendiğini söylemiştir. Millî 

Sinemanın düşüncelerinin kristalize edildiği siyasi parti güç kazandıkça bu sinemanın 

güç yitirdiğini, iktidara oynadıkça da sesini alçaltarak derin bir suskunluğa girdiğini 

vurgulamışlardır. Görünüşte çelişkili bir tavır olarak gözükmesine karşılık, aslında bu 
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düşüşün, sessizliğe bürünüşün çok doğal olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda “Dün karşı 

çıktıkları konuların hiçbirinin çözüme ulaşmaması, aksine çözümsüzlük içine itildiği, 

gündemden kaldırılıp dondurulduğu bu dönemde, gerek bu düşünceleri savunan siyasi 

partinin ve gerekse bu partinin düşünce kapsamına giren yönetmenlerin sus pus olmaları 

muhalefetteki özgürlüklerinin ve kışkırtıcılıklarının iktidar olduktan sonra anlaşılmaz 

eski bir deyimle, idare-i maslahatçılıga dönüşmesinden başka bir şey değildir.” diyen 

Evren’in bu sözlerinden bir yıl sonra aynı dergide Mesut Uçakan, gelinen dönemde 

kendi sinema anlayışlarının aldığı niteliği ifade eden şu satırları kaleme almıştır: 

“Söylem biçimleri değişti. İdeolojik rüzgârlar geride kaldı. İnsanlar artık kendi 

hakikatinin peşinde. Evrenin varoluş sırlarını kurcalıyor. Dünya sinemasında da, 

Türkiye sinemalarında da esen rüzgâr bu.”
143

 diyerek bu değişimin siyaseten 

olmadığını, dünya çapında da, Türkiye’de de sinemaya bakışın değiştiğini, artık 

gündelik hayat mevzularının, sahici bir şekilde işlenmesine rağbet edildiğini 

vurgulamıştır. Dünya sinemasında, ardından Türkiye sinemasında ortaya çıkan 

“gerçekçilik” arayışları bunun en önemli göstergesi olmuştur. 

Özellikle 2000’lerden sonra yapılan filmlerde, gerek Millî sinema, gerek 

Ulusal sinema kaygısı bulunmamakta, yapımcılar, yönetmenler, senaristler kendilerini 

bu akımların içinde değerlendirmemektedirler.
144

 

Birçok açıdan yaşanan değişimin dindar kesim ile sinema arasında da olduğunu 

söyleyebiliriz. Dindar kesim içerisinde bu ilişkinin varlığından rahatsız olan, sinemanın 

önemi konusunda olumsuz görüş beyan eden kişi sayısı eskiye oranla yok denecek 

kadar azdır. Paylaşılan olumsuz görüşler de genellikle sinema sanatına değil, bu sanatın 

ortaya çıkardığı ürünlerine yöneliktir. Dindar kesim için artık sinema; kendi doğrularını 

yansıtmak için faydalanılacak bir araç olarak görülmektedir.
145

 

Türkiye’de 2000’lerden sonraki değişimi ana hatlarıyla vurguladıktan sonra, 

şimdi kronolojik sırayı takip ederek, film analizlerine geçecek ve 2000’den başlayarak 

günümüz filmlerine kadar olan dönemde, din olgusunun nasıl işlendiğini sunmaya 

çalışacağız.  
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3.1. VİZONTELE 

Film, 1974 yılında küçük bir kasabaya televizyon vericisinin gelmesiyle 

başlayan olayları konu alıyor.  

3.1.1. Vizontele Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Komedi 

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, Yılmaz Erdoğan  

Senaryo: Yılmaz Erdoğan 

Yılı: 2001 

Oyuncular: Altan Erkekli, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Tolga 

Çevik, Şafak Sezer, Erkan Can, Cezmi Baskın, Şebnem Sönmez, Salih Kalyon, İclal 

Aydın 

3.1.2. Vizontele Filminin Konusu 

Film, küçük bir kasabanın kendileri için çok büyük olan bir hikâyesini 

anlatıyor. Film başladığında ilçenin futbolcu delikanlısı, Belediye Başkanı Nazmi ile 

Siti Ananın oğlu olan Rıfat askere gitmektedir. Sevgilisi Asiye ise gururlu bir kızdır, 

üzüldüğünü göstermek istemez. Kasabanın deli diye seslendiği Emin ise teknoloji 

meraklısıdır. Kasabalının bütün bozuk radyolarını o tamir eder. Ama kontrol edemediği 

bir tiki vardır; başkalarının hareketlerini tekrar etmek. Bu arada bütün ilçe halkı tek 

eğlenceleri olan sinemayla yatıp sinemayla kalkmaktadır. Kasabaya televizyon 

vericisinin gelmesiyle işler bir anda değişir.  1974 yılının başında ilçeye televizyon 

vericisinin gelmesiyle başlayan film, bunu duyan ahalinin televizyonun ne olduğu 

hakkında bir bilgileri olmaması ve nasıl bir şey olduğunu merak etmeleriyle devam 

eder. Her şeyin en son ulaştığı bir şehirdir burası. TRT tarafından oraya sürgün 

gönderilen memurlar da alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin 

üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. İlginç bir 
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yaşantıya sahip bir karakter olan Emin, bu görevi büyük bir şevk ile kabul eder. TRT 

görevlilerinin tarif ettiği gibi yüksek yerlerde vericiyi kurarlar. Ama bir türlü 

televizyonu çalıştıramaz. Sonunda tesadüf eseri son yaşadıkları hüsrandan sonra 

televizyonu çalıştırırlar. Fakat Başkan Nazmi’nin karısı Siti Ana oğlunun şehit 

düştüğünü televizyondan öğrenince tüm hırsını o televizyondan alır. 

3.1.3. Vizontele Filmindeki Dinî Unsurlar 

Filmde en önemli dinî öğe; kekeme imam tiplemesidir. Erkan Can’ın 

canlandırdığı, Mela Hüseyin adlı bu imam karakteri, filmde ismiyle veya görüntüsüyle 

ortaya çıkar. Bu imam tiplemesi, son senelerde çekilmiş filmler arasında en fazla alaya 

alınan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Vizontele, 2000’li yılların 

başlangıcında çekilmesi nedeniyle, din konusunda karikatür tiplemelerden vazgeçmemiş 

bir film olarak kabul görmüştür. Buradaki kekeme imam tiplemesi, önceki yıllarda 

çokça seyredilen Kemal Sunal filmlerindeki imam tiplemelerine benzetilmektedir.  

Gülşah Nezaket Maraşlı’nın Günahıyla Sevabıyla Yeşilçam isimli eserinde 

güzel bir şekilde bu imam tiplemesi aktarılmaktadır. Maraşlı’nın yorumlarını burada 

özetlemek konunun anlaşılması bakımından uygun olacaktır. Bahsedilen imamı filmde 

ilk olarak, cami kapısında kasabadaki tek sinemanın sahibi olan Latif ile konuşurken 

görürüz. Latif, televizyonun gelmesiyle sinemasının kapanacağını düşündüğünden, 

halkın televizyona karşı gelmesi için imamdan yardım istemeye hatta onu da 

televizyona karşı kışkırtmaya gelmiştir. Latif ile imam arasında şu konuşma geçer: 

Kekeme İmam Mela Hüseyin: Vvv. Vvvv. Vv..nnn nnnnnn nennnnnn… 

nnnnnnn 

Latif: Vizontele diyor herkes, aslı televizyondur ya neyse. 

İmam: Ne nennnn.. neeee… yinnnnnn neeeesidir bu? 

Latif: Yav şeytan işi bir şeydir. Bak ben kendi hesabıma sinemada dinimizce 

haram olan hiçbir şeyi asla oynatmıyorum. Ama bu alet her eve girecek Mela. Kimin ne 

oynatacağı belli olmaz. Ben bir Müslüman olarak vazifemi yaptım. Sen de vazifeni yap, 

bütün milleti ikaz et, tamam mı? 
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İmam: Bi bi bi.. bi..  

Latif: Hadi eyvallah 

İmam: Bi.. bib.. heeeeee.. heeee… çay içer misin? 

Buradan, özellikle son bölümden anlaşılan şey, kekeme olan imamın 

kendisinden yardım isteyen insanlar tarafından bile, umursanmayacak kadar değersiz 

görülmesidir. Onu rahatça kendi kötü niyetleri için kullanabilmektedirler ama onunla 

daha fazla konuşmayı gereksiz bulmaktadırlar. İmam, seyirciye akıl ve fetanetten 

yoksun, itibarsız bir tipleme olarak lanse edilmiştir. İmam tiplemesi oluşturulurken 

bunun kekeme olarak düşünülmesinin de kasıtlı bir itibarsızlaşma olduğu söylenmiştir. 

Bunun sadece imam tiplemesinde değil dinin kendisinin de “önemsiz” bir hüviyet 

olabileceği de filmin geri kalan birçok yerinde geçmiştir. Bunlardan biri de şu sahnede 

geçmektedir: 

Filmin en aklı başında insanlarından biri olarak öne çıkan Başkan, evinde 

kahvaltı yapmaktadır. O esnada karısı ve torunları, başlarında takkeleri, boyunlarında 

Kur’an mahfazası asılı olduğu halde görünür. Başkan, “Yav hanım, ne götürüyorsun 

bunları Kur’an kursuna, ne anlıyor bu zavallı yavrular?” diye çıkışır. Karısı da “Tövbe 

de Reis Bey, kafir mi olsun çocuklar” diye cevap verir. 

Bu arada Latif’e inanma konusunda herhangi bir problem yaşamayan cahil ve 

akılsız imam, tüm kekemeliğiyle halkla gizliden gizliye görüşüp, televizyonun şeytan işi 

olduğunu söylemeye çalışır. Bunun hemen ardından, Kur’an öğrenen çocukların 

sahnesine geçilir. İmam, sınıfa gelir, diz üstü oturarak derse başlar: 

“Ben söööö.. sööööööööyylüycemmm… sizzzzzz de tekrarlayacaksınız” der. 

Burada imam karakterinin üzerindeki alay o kadar fazladır ki, ne kadar abartılmış 

olduğu seyircinin gözünden kaçmamaktadır. İmam: “ Heeee.. heeeeee… heh.. eeee… 

elif” der, çocuklar da “Heeee… heeee… Eeee.. elif” diye alay ederek tekrar ederler. 

İmamın kekeme halini yansılayan çocuklar bununla çok güler eğlenirken, film de 

seyircisinin burada gülmesini beklemektedir.  
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Başka bir sahnede de imamdan fetvayı alan başkanın karısı, evdeki televizyonu 

ortadan kaldırır. Başkan televizyonu sorduğunda, Siti Ana, “Şeytanın aletidir o” diye 

cevap verir. Başkan bunu imamın söylediğini anlar ve kekeme bir şekilde ağzını 

yayvanlaştırıp, gözlerini döndürerek imamın taklidini yapar. Gayet dürüst, iyi niyetli 

olan Başkan Nazmi,  konu “imam” olunca onun doğuştan gelen özellikleriyle alay 

etmede bir sıkıntı duymaz. İmam, o kasabadaki aklı başındaki herkes tarafında dışlanan 

veya alaya alınan biridir. Din adamının halkı nasıl uyuttuğu, ama aynı zamanda ne 

kadar akılsız olduğu gösterilirken, bir yandan da onun karşısındakiler şehrin ilerlemesini 

isteyenler olarak verilmiştir.
146

  

Televizyon vericisi ile ilgili maceralar bitip filmin sonuna doğru Başkan ile Siti 

Ana’nın oğlu olan Rıfat’ın şehit düştüğü haberi televizyondan duyulduktan sonra 

Rıfat’ın ağabeyi, Başkan Nazmi’nin ayyaş oğlu olan Ahmet’in camiye girdiğini 

görürüz. Namaz kılar ve tövbe eder. Daha sonra filmin ikincisinde de izleyeceğimiz 

dünyadan habersiz bu Ahmet karakterinin, ayyaş iken doğru yolu bulması, cehaletinin 

başka bir sonucu olarak gösterilmektedir.  

 

3.2. BÜYÜ 

Film, Kur'an'da yer alan cin ve doğaüstü varlıkların, lanetli olduğuna inanılan 

bir köye gelen arkeologlara bulaşmasını ve devamında gelişen olayları konu ediniyor.  

3.2.1.Büyü Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Korku 

Yönetmen: Orhan Oğuz 

Senaryo: Şafak Güçlü, Servet Aksoy 

Yılı: 2004 

                                                             
146 G. N. Maraşlı, a.g.e., s. 294-297 
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Oyuncular: Özgü Namal, Okan Yalabık, İpek Tuzcuoğlu, Serhat Tutumluer, 

Ece Uslu, Dilek Serbest, Suna Selen, Okan Selvi, Nihat İleri, Fulya Özcan, Ebru Ürün 

3.2.2. Büyü Filminin Konusu 

700 yıl önce Artukluların yaşadığı bölgeye araştırma yapmak için bir grup 

arkeolog gelir. Buranın lanetli olduğuna inanılmaktadır. Lanetin sebebi bundan tam yedi 

yüz yıl öncesine dayanmaktadır. Kız çocuklarının uğursuzluğuna inanan köy halkı 

hepsini öldürür. Sadece bir baba kızına kıyamaz ve yaşlı bir kadın ona büyü yapar.  

Günümüze gelindiğinde; Ayşe ve ekibi Artuk Kralı Sultan Salih’ e ait el 

yazması bir kitabı aramaya başlarlar. Zeynep, Ayşe’nin çok yakın bir arkadaşıdır ama 

duygularını engelleyememiş ve yıllardan beri arkadaşının kocası Tarık’ a bir aşk 

beslemiştir. Zeynep’ in bu aşkı, lanetin yıllar sonra tekrarlanmasına sebep olur. 

Büyücüye giden Zeynep, Tarık’ı elde etmek için yardım ister. Ama büyü yenilenir ve 

kötü cinler ekibe korku dolu günler yaşatmaya başlayacaktır.  

Oyuncuların bile çekimler sırasında ürkmüş olduğu söylenen film, 2000li 

yıllardaki Türk Sineması’nda korku türünün başlangıç örneği olarak kabul edilmiştir.
147

  

3.2.3. Büyü Filmindeki Dinî Unsurlar 

Film, ismini de aldığı büyü olgusu ile dinî unsurlara yaklaşmıştır. Filmde, büyü 

ve benzeri etkinlikler; iki farklı büyü uygulaması, büyüye karşı önlem alma, fal bakma 

ve cinlerin insan üzerindeki etkileri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Filmde birinci büyü 

pratiği, insanı etki altına almayı ve bedenine hükmedip hareketlerine hâkim olmayı esas 

almaktadır. 700 yıl önce yaşayan bir kadın, kocasının ilk eşinden olan kızını öldürmesi 

için büyü yaptırmak amacıyla büyücüye başvurmaktadır. Burada; temas büyüsü (büyü 

yapılacak kişinin giysisinden kumaş alınması) ile Anadolu halk inançlarında örneklerine 

rastlanan kara büyü inancının birleşimi olan (cinlerin yardımıyla yapılan büyüler) bir 

büyü uygulaması beraber kullanılmıştır. İkinci büyü pratiği ise; kara ve kızıl büyü 

işlemlerinde kullanılan mezar toprağı, beyaz mum, büyü kitabı, deri parçası, içinde 

kanlı tüylerin bulunduğu kadeh ve fotoğraf malzemeleriyle uygulanan beyaz büyü 

                                                             
147 İ. Yenen, a.g.e., s. 190 
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olgusunu çağrıştıran bir pratiktir. Uygulanan bu iki tür büyünün etkisini kendisinden 

uzaklaştırmak amacıyla filmin kahramanı, koruyucu tılsım olarak boynunda cevşen 

taşımaktadır. Bununla birlikte karşılaştığı kötü durumlarda Felak ve Nas surelerini 

okuması kendisini güvende hissetmesini sağlamaktadır. Filmin son büyü pratiği ise 

Kur’an-ı Kerimde de bahsedilen cinlerin insan hayatındaki etkilerinin farklı şekillerde 

simgelenmesidir. Filmde bu etki iki şekilde sunulmaktadır. Birincisi, uyumakta olan bir 

kızın farkına varmaksızın doğaüstü bir varlık tarafından tecavüze uğraması ikincisi ise 

cinlerin insan bedenine girerek hareketlerini yönlendirmesidir.
148

 

Filmin içeriğinde olduğu gibi afişinde de, Kuran’dan bazı ayetler de 

kullanılmıştır. Büyü, cin, fal gibi unsurları irdeleyen film, içeriğine aldığı bu unsurlar 

bazında değerlendirmeye alınmıştır.  

Bu bağlamda, Büyü filmiyle ve genel anlamda değişim yaşadığı düşünülen 

Türk sinemasındaki din algısı ilgili, filmin senaristlerinden Şafak Güçlü ile yaptığımız 

söyleşide, kendisine yönelttiğimiz sorulara şu şekilde cevap vermiştir: 

“Genel anlamda senaristin/ yönetmenin dine, dinî ritüellere bakışı; var ettiği 

filme de aynen yansımaktadır diyebilir miyiz? Neden? 

Aslında bu hem doğru hem de yanlış bir düşünce. Çünkü bunu yapan da var 

yapmayan da. Asıl olan işlediğiniz konudur. Konuyu ele alış biçiminiz ne işlediğinize 

dairdir. Sinema yazar ya da yönetmenin dine ya da dinsel olgulara bakışını anlattığı 

değil, ele aldığı konunun özünün aktarımıdır. Evet, bunu kullananlar yok mu var elbette. 

Birçok tarikat Amerika’da fikrini sinema yoluyla anlatmıştır. Örneğin Türkiye’de yakın 

zamandaki Mahsun Kırmızıgül’ün filmi New York’ta Beş minare de tamamen Gülen 

tarikatının ve Fethullah Gülen’in belgeseli gibidir.  Ama genel bir bakış açısı ile ele 

almak gerekirse senarist ve yönetmen de inançları doğrultusunda yaşayan birer insan 

olarak kendi doğrularını yansıtmayı sever. Bu konu seçimine bağlı olarak kendi dozajını 

arttırır ya da azaltır. 

Türk Sinemasında geçmiş dönemlerde abartılı iyi veya abartılı kötü 

gösterildiği söylenen din adamı ve dindar tiplemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
                                                             
148 İ. Yenen, a.g.e.,  s. 195-196 
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Aslına bakarsak “Abartılı” biraz abartı gibi geliyor bana… Geçmiş dönem 

Türk sinemasında din adamlarını daha çok komedi filmlerinde özellikle de rahmetli 

Kemal Sunal’ın o doğu cehaletini ve saflığını işlediği ve hala izleyip güldüğümüz 

filmlerinde figür olarak gördük. Abartılı iyi denebilecek bir din adamı figürü işlenmiş 

filmler maalesef yok. Daha çok eski filmlerde köyün üçkâğıtçı cami imamları konu 

alınmıştır. Ama o filmlerde de dini ya da din adamını karalamak gibi kesin ve nokta 

atışı bir çizim yoktur. Ama cahil halkı sömüren bir yaklaşım evet işlenmiştir. 80’li 

yılların sineması tamamen dönemin halkının ve o halkın üstünde olduğunu düşünen bir 

kesimin yansımasıdır. Siyah beyaz döneme baktığımızda aslında neredeyse yok denecek 

kadar az işlenmiş bir konudur din ve din adamları… Oysa renkli dönemde özellikle bir 

kesimin anlattığı yukarıda da dediğim gibi Kemal Sunal filmlerinde çokça bu figürü 

görürüz. Burada da aslında çıkarcı kişilerin dini kullanma hikâyesi anlatılmıştır. Direkt 

olarak dini ve dindar kesimi konu alan filmler neredeyse hiç yapılmamıştır. Oysa USA 

filmlerine baktığımızda din ve din adamı eleştirileri çok daha fazla ve serttir. Ülkemizde 

ise bu her dönem hassas bir konu olduğundan hep kaçınılan konuların başında gelmiştir. 

Yeni Türk Sineması da diyebileceğimiz özellikle 2000 yılından sonra 

sinemamızın dilinde dine bakışın daha “normal” seviyeye geldiğini; yani daha hayattan 

bir parça olarak algılandığı; abartılı yüceltme ve yermelerin azaldığını söyleyebilir 

misiniz? Neden? 

2000 öncesinde az önce de dediğim gibi büyük yüceltme içeren filmler 

yapılmamıştır. Eski Tgrt kanalının çektirdiği TV filmleri dışında (Evliyaların hayatlarını 

konu alan filmler) din neredeyse hiç konu edilmemiştir. 2000 öncesi filmlerde daha çok 

töre, aşiret ve onların yaşamları konu edilmiş o çerçevede din ele alınmıştır. Ama yeni 

nesil sinemanın dilinin değiştiği konusuna kesinlikle katılıyorum. Bu sadece din, din 

adamı ve dindarlık değil sosyal ve yaşam konularında da aynı şekilde değişim 

göstermektedir. Müslüman bir ülkenin en hassas noktası dindir bu nedenle de geçmişte 

sadece komedi filmlerinin küçük espri konularında işlenmiş olan din aslında 2000 

sinemasıyla yalın bir dille daha çok ve daha sert işlenmiştir. Halkın eğitim ve kültür 

seviyesi sosyal statüsü ve yaşam koşulları yükseldikçe algısının daha güçlenmesi 

sinemada da biraz daha özgür bir dil kullanılmasına olanak sağlamıştır. Ama genel bir 



69 
 

bakışla söylemek gerekirse Türk sineması dini kötüleyen radikal bir dil hiç 

kullanmamıştır. Tabii ki çok yücelten filmler de yapılmamıştır. Her zaman bir hassas 

terazi vardır bu konuda. Dine bakışın normal seviyeye inmesi derken belki de 

köylerdeki üçkâğıtçı imam ya da sahte hoca tiplemelerinin artık klişe olması ve halkın 

buna gülmemesi konusunda değişim geçirmiş olduğunu söylemek doğru olabilir. Çünkü 

evet artık bu tip karakter ya da tipleri kullanmıyor sinema. 

Bir din adamının, din ile ilgili hayatı onu insani yönden daha çok 

eleştirmemizi, sinemada da gerekirse kullanmamızı hangi noktaya kadar gerçekçi 

buluyorsunuz? 

Bu güne kadar hiçbir din adamı sinemada konu edilmemiştir. Bir insanı insani 

yönden yani günlük yaşantısı ve doğru yanlış algısıyla eleştirmek konu alınan kişiye 

yönelik bir çalışma sonunda ortaya çıkacaktır. Eğer iyi bir din adamı rol model 

alınıyorsa ya da kötü bir din adamı rol model alınıyorsa ikisinde de gerçekler 

yansıtıldığı müddetçe bu kullanılabilinir. Sonuçta kimliğimiz ne olursa olsun birer 

insanız. Din adamı ya da mühendis ya da siyasetçi ya da sanatçı hepimizin hataları 

zayıflıkları ve yanlışları vardır bunu doğru bir biçimde sinemaya yansıtmak da sorun 

değildir. Ama yine aynı şeyi savunacağım Türk sinemasında din ve din adamları hiç 

işlenmemiştir. Dinî konular ise törelerin yanlış kullanılmasından kaynaklı temsili 

anlatımlar içermiştir. Zaten sinema geçmişimizde The İmam ve New York’ta Beş 

Minare haricinde sinemada bu konudan hep kaçınılmıştır.  

Dinin sinemadaki yerinin değişiminde; siyasi, sosyal, kültürel değişimimizin 

etkisi ne boyuttadır?  

Dinin sinemada yer değiştirdiğini düşünmüyorum. Dinimize toplumsal bakış 

her dönem çok hassas ve özeldir bu nedenle de sinema din konularına fazla 

girmemektedir. 

Büyü filmi dinî çağrışımları geniş oranda kullanmakta. Öncelikle böyle bir 

hikâye oluşturmanızdaki sebepler neler olmuştur? 
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Benim çocukluk hayalim Türkiye’de bir korku filmi yapmaktı. Hayatım 

boyunca en çok izlediğim tür de hep korku gerilim filmleri olmuştur. Dünya 

sinemasının korku filmi öğeleri aslında hep aynı konu yani din üzerindendir. İblisler, 

şeytan, vampirler ve bu bilinmeyen güçlerle kahramanlar arasındaki öykü ana çıkış 

noktasıdır. Amerikan sineması kendi sinema kültüründe vampir, şeytan ve hayalet 

öğelerini kültleştirmiştir. Bizler onların yaptığı bu filmleri o kadar çok izledik ki artık 

onların kültürünün bir parçası olarak görmekteyiz. Oysa bizim topraklarımızın kült 

hikâyeleri daha çok dede korkut hikâyeleri, gulyabaniler ve cin öyküleriyle bezelidir. 

Özellikle Anadolu’da ve doğuda bu tür hikâyeler çok fazla duyulmuştur. 

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumda eğer Türkiye’de bir korku filmi 

yapılacaksa bunun kendi kültürümüzden bezenmiş olması gerektiğini düşündüm. Büyü, 

fal ve cin toplumumuzun en eski ve en yaygın halk inancıdır. Batının vampirleri ve 

hayaletlerine karşın bizim kültürümüzün cin inanışı çok doğru bir çıkış noktasıydı 

benim için. Müslüman bir ülkede ve inanışları olan bir aile ve çevrede yaşıyorsanız 

hurafeler ve öyküler duyarsınız. Ben ana konumu bulmuştum. Bu Cinler olacaktı. Cinler 

üzerine araştırma yaptığımda ise bunun en çok büyü ve büyücülük çalışmalarında 

kullanıldığını gördüm. Kuran-ı Kerim’i okuduğumda ise açıkça birçok ayette ve surede 

cinlerden ve büyüden bahsettiğini gördüm. Zaten filmimin afişindeki sloganı ve filmin 

çıkış cümlesi de Bakara suresi 102. ayette yer alan “Andolsun ki onu(büyü) yapan da 

yaptıran da cennetten bir nasip almayacaklardır” sözüdür. Allah yüce kitapta büyüyü 

lanetlemiştir ve cinlerden de bahsetmiştir. İşte bu eğer bir Türk korku filmi olacaksa en 

doğru seçimdir, dedim ve araştırmamı bunun üzerinde derinleştirdim. 

2004 senesinde de cinci hocalar ve medyumlar oldukça modaydı. Hemen 

hemen her gün TV de onları görüyordum. Bu güne kadar Kuran hiçbir filmde 

anlatılmamıştı ve bu ilki başarmak istiyordum. Nihayetinde eğer kendi halkınızı kendi 

topraklarınızda korku filmiyle tanıştıracaksanız bu ne bir hayalet filmi ne de bir vampir 

filmi olabilirdi. Bu kendi kültüründe en çok anlatılan korku hikâyelerinden biri 

olabilirdi. O da cinler ve büyüydü. 

 Kuran-ı Kerim’de de bu kadar açık bir dille anlatılmış olan ve uyarılmış bir 

konu olan büyü ve cinler bir araya geldiğinde Büyü filmi ortaya çıkmış oldu. Böylelikle 
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hem Türkiye’nin ilk korku filmi hem de ilk İslami korku filmi olma özelliğini 

kazanmıştı.  

Dinî çağrışımları korkutucu ögelerle harmanladığınızda bunun dinin 

korkutucu bir unsur olarak düşünülmesine neden olabileceği ile ilgili düşünceleriniz 

nelerdir? 

Dinî çağrışımları korku öğeleriyle kullanmak aslında dini korku unsuru olarak 

kullanmak değildir. Aslında Kuran-ı Kerim’in tam da anlattığı şekliyle kullanıldı 

diyebilirim. Çünkü Kuran açık bir dille büyüyü kötülük olarak tanımlamakta ve onu 

kullananları da cehennemle uyarmaktadır. Biz de filmimizde bunu görsel olarak 

anlattık. Çünkü filmde kötü biri var ve o bu büyü unsurunu kullanarak kötü cinleri 

çağırıyor. Dini kötüleyecek ya da dini korkutucu gösterecek bir unsur yoktur tam tersine 

filmin final sahnelerinde kahramanımız Felak ve Nas surelerini okuyarak Cin’i 

kendinden uzak tutmakta ve bu sayede korunup kurtulmaktadır. 

Eğer birileri dinin bu filmde korkutucu bir unsur olarak kullanıldığını 

düşünüyorsa bu kişilerin dini bilmemesi, anlamak için hiç okuma gereği duymaması ve 

kendi korkuları neticesinde oluşmuş fikirleridir.  

Büyünün insan hayatındaki önemini vurgulaması ile filmin hikâyesinin; 

fizikötesi unsurlar barındıran dinin de insan hayatındaki önemini vurgulama gibi bir 

düşünceniz oldu mu? 

Aslında bu filmle birlikte kendiliğinden ortaya çıkan bir cevaptır. Senaryoyu 

yazarken özel bir vurgu kullanmadık. Filmimizin konusu oldukça basitti. Bir kadın 

kötülük amaçlı büyü yaptırıyor, cinleri masum bir insana musallat ediyor ve bunun 

sonucunda da korku dakikaları başlıyordu. Ama senaryo yazılırken sebeplere ihtiyaç 

duyarsınız kurgu dediğimiz bu sebeplerden ilki; bir kadının en yakın arkadaşının 

kocasını elinden almak istemesiyle başlıyordu. Sebebe unsur eklediğinizde büyü ortaya 

çıkıyor ve büyünün dinimizdeki karşılığı da büyük bir günah ve cehennem. İşte hepsi 

bir araya geldiğinde hem günlük yaşantımız hem de dinin anlatımı kendiliğinden 

hayatımıza yansıması olarak ortaya çıkıyor. 
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Büyü/cin’den korkan insanların Besmele çekerek, Kuran’dan ayetler okuyarak 

bu korkularını yenebilmesi ile dinin koruyucu özelliği arasında ilişkilendirme yapmak 

gibi bir gayeniz var mıydı? 

Ne ben filmi yazarken, ne de yapım grubu filmi çekerken gayeler gütmedik. 

Elimizde tüm Müslümanların inandığı kutsal bir kitap vardı ve burada açıkça yazan iki 

Sure vardı.  Bu iki sure de (Felak ve Nas) açıkça büyüden, büyücülerden ve kötü 

cinlerden Allah’a sığınma konu edilmişti. Ve dinini az da olsa yaşayan herkes Felak ve 

Nas surelerinin bu kötülüklerden korunmak için okunan dualar olduğunu biliyordu. Biz 

sadece orada yazılanları aynen yansıttık o kadar. Zaten inanan ya da az çok konu 

hakkında bilgisi olan herkesin bildiği şeyleri sinemasal bir dille öykülendirerek anlattık 

o kadar. 

Hikâyeniz dolayısıyla aldığınız olumlu/olumsuz eleştiriler oldu mu? 

Filmin çekim teknikleri ve senaryosu konusunda beğenenler ve övenler kadar 

elbette ki beğenmeyenler ve eleştirenler oldu fakat filmimizde Kuran-ı Kerim e açıkça 

yer vermemiz, ayet ve surelerden işlenmiş bir film yapmamız konusunda ya da dinin 

konu edilmesi konusunda hiç olumsuz eleştiri almadım. Aksine genel kanı Türkiye’de 

böyle bir filmin yapılmış olmasından ve dinî öğelerin bu denli işlenmesinden duyulan 

memnuniyetlerle karşılaştım. En dindar kesimden dinini hiç bilmeyen insanlara kadar 

bu konuda övgü aldım. Bu nedenledir ki filmim Türkiye’de bir sektör açarak yeni bir 

akım başlattı. Büyü bir ilk olarak ardından gelen diğer İslami korku film furyasına 

öncülük ve ana materyal olmuş bir film olarak ünvanlandırılmıştır. 

Türkiye’deki değişen toplumsal yapıya baktığımızda yeni projeleriniz, 

hikâyeleriniz içinde benzer yeni hikâyeler görebilecek miyiz?   

Elbette önümüzdeki günlerde daha güzel korku filmleri hazırlıklarım sürüyor. 

Tarzım yine aynı olacak… “Kuran- inanç-efsaneler ve korku” bu çerçeve de yeni film 

hazırlıklarım var. Toplumun yapısı ne kadar değişirse değişsin bazı kalıplar 

değişmeyecektir. Din ve inanç her zaman aynı yerinde olacaktır. Ben filmlerimde 

siyaset ya da din taşeronluğu yapmıyorum. Kuran’da yazan konulardan yola çıkıp, halk 
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öyküleriyle birleştiriyorum. İki ana temeli kendi hayal gücümün derinliklerinde 

şekillendirip kendi özgün filmlerimi oluşturuyorum. 

 

 

Bu konuda başka eklemek istedikleriniz var mıdır?  

Aslında genel bir düşünce yapısı ortaya koymak gerekirse Türk sineması çok 

evreler geçirmiş bir yapıya sahiptir. Dönemsel ve batılı faktörler sinemamızda hızlı 

gelişmeler göstermiştir. Siyah beyaz dönemde daha naif konular işlenirken ve daha 

sosyal yapı ve gelişmekte olan ülke yapısı modern unsurlarla anlatılırken renkli döneme 

ilk geçiş ile birlikte senaryo ve buna bağlı filmlerde de renkler yer almıştır. Örneğin 

komedi filmleri… Siyah beyaz dönemde daha çok şehir komedisi yapılırken renkli 

dönemde aslında kara mizah dediğimiz siyasi eleştirinin ince bir üslupla yapıldığı 

filmler moda olmuştur.  Anadolu ve doğu kültürü de siyah beyaz dönemde daha az yer 

bulurken renkli dönemde yoğun bir hal almıştır.  

Siyah beyaz dönem sineması daha modern bir yapı içindeyken, renkli dönem 

sineması daha sosyal mesajlar içeren filmlerle dolmuştur. Bir bölüm Yılmaz Güney 

filmleriyle dönemsel eleştiriler yaparken bir bölüm ise Malkoçoğlu ve Tarkan serileriyle 

Osmanlı kültürünü ve tarihini ayakta tutmaya çalışıyordu. Kadir İnanır’lı kabadayı 

filmleri, Türkan Şoray’lı ve Hülya Koçyiğit’li aşk filmleri.. ama din hep sinemadan 

uzak tutulan bir unsur olmuştur.  

Siyasette sinema hep özgür olsa da din konusunda sağcısı da solcusu da hassas 

ve ürkek davranmıştır. Tam anlamıyla dine yönelik ne büyük bir övgü filmi çekilmiştir 

ne de eleştiri filmi. Dinimizin genel yapısında Hz. Muhammed büyük bir tabudur. 

Camiiler ve Kuran da aynı şekilde eleştirilemez kalıplar arasındadır. Bunun en büyük 

sebebi de toplumda oluşabilecek infialler ve büyük gerginliklerden çekinilmesidir.  

Çok nadir birkaç film dışında din ve din adamları çoğunlukla ya komedi 

filmlerinde küçük komik figür ya da töre ve doğu insanının yaşam tarzında üstü kapalı 

değinilen konular olarak nazikçe ve korkakça işlenmiştir. Tabii yapımcı koltuğunda 
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oturan kişilerin de gişe ve kazanç hesapları da bu konudan uzak kalmalarına neden 

olmuştur. 

Büyü filmim aslında sadece korku sektörünü ya da İslami korku filmi 

sektörünü oluşturmamıştır. Dinin ve Kuran-ı Kerim’in de seyirciyle buluşabileceğini 

dinî faktörlerin kullanıldığında da seyirci bulabileceğini ortaya koymuştur. Halen 

gerçek anlamda eleştirisel ya da yüceltici filmler yapılmasa da kalemler biraz daha 

özgür olmuştur Büyü filminden sonra. Tabii ki bunda siyaset platformunun çok büyük 

etkisi ve toplumun değişiminin de çok büyük etkisi var. Örneğin sağ ve sol partilerin 

keskin kalıpları yıkıldı ve daha esnek yaklaşımlar sergiliyorlar. 

Dinci yobaz dediğimiz kesimler artık sert tepkili cahil kesim değiller. Dini 

kendi inançlarıyla yaşayan insanlar artık eğitimli aydın ve daha objektif. Fatih’de 

sokakta dolaştığınızda marka giyinmiş, başı örtülü ama makyajını bakımını yapmış 

altında dar kotu ya da modern çizgiler ve kesimlerle giyinmiş bayanları görmek de 

mümkün, Cuma namazı saatinde kolunda dövmesi, uzun saçlı küpeli sol görüşlü 

gençleri de görmek mümkün. 

Eğitimin ve sosyal yaşamın gelişmesi ve hızla dünya standartlarına gelmesi 

artık gençleri sadece savundukları şeyleri kulaktan duyma ya da körü körüne inanarak 

yargılama şeklinden sıyırıp daha araştırmacı daha sorgular kişiler haline getirmiştir. İşte 

bu nedenle Dinin ve Kuran’ın içinde yer aldığı filmler daha kaliteli ve daha özgür 

olmuştur. 

Dinin korku filmlerinde yer alması ve dinî unsurların kullanılması Türkiye için 

çok doğru bir seçimdir. Çünkü Türk seyircisi sinema filmlerinde özellikle de yerli 

filmlerde inanılmaz seçici ve acımasız eleştiricidir. Bir korku filminde Batının gençlik 

vampir filmlerini izleyebilir ya da hayalet filmlerine gişe yaptırabilir ama bir Türk 

korku filminde vampir ya da zombi figürü seyircinin hemen reddedeceği ve kabul 

etmeyeceği figürlerdir. O nedenle de kendi kültürümüzden ve inanç sistemimizden 

yararlanmak doğru ve geleceği açık bir teknik ve seçimdir.”
149 

 
                                                             
149 Şafak Güçlü, Kişisel Görüşme, 01.11.2012 
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3.3. THE İMAM  

Film; geçmişinden kaçan, kimliğini gizlemeye çalışan Emre’nin bir köye gidip, 

insanların alışkın olmadığı bir şekilde imamlık yapmasını ve devamında gelişen olayları 

konu alıyor.   

3.3.1. The İmam Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Dram 

Yönetmen: İsmail Güneş 

Senaryo: Ömer Lütfi Mete 

Yılı: 2005 

Oyuncular: Eşref Ziya Terzi, Mehmet Ali Tuncer , Emin Gürsoy , Ahmet 

Yenilmez , Burak Yenilmez , Sinan Akyol , Turgay Tanülkü , Mete Dönmezer , Aslıhan 

Güner , Hatice Sabah , Yeşim Ceren Bozoğlu , Huban Öztoprak , Yaşar Karakulak , 

Tuğçe Ersoy , Nesrin Akdağ , Başak Zebil , Faruk Savun , Mehmet Usta , Burak Terzi. 

3.3.2. The İmam Filminin Konusu 

İmam-Hatip Lisesi mezunu olduğunu saklayan hız, motosiklet ve iş tutkunu 

yurtdışı eğitimli, ismini de Emre olarak değiştiren Emrullah Hacıoğlu geçmişini unutma 

ve yeni hayata geçme çabasındadır. Bir gün ölümcül hastalığa yakalanmış lise arkadaşı 

Mehmet gelir, imam-hatip mezunu olduğu ortaya çıkar. Mehmet, Emre’den onun yerine 

köyde imamlık yapmasını ister. Emre, arkadaşını kırmayıp köye gider ve kendini 

bilgisiz insanların içinde bulur. Ama aynı zamanda köyün kendisine değil, kendinin 

köye ihtiyacını olduğunu söylemiştir. Film, imam-hatipli bir insanın iç çatışmalarını, 

kimlik tanımlaması sorununu ve Emre'nin gerçeklerle yüzleşmesini anlatıyor.  

Emrullah’ın bu “aykırı” imam hallerinin karşısında da köyün yerlisi olan Hacı 

Feyzullah bulunmaktadır. Bu yeni gelen imamın davranışlarını, anlatımını, yaşayışını 

http://www.sinematurk.com/kisi/13285-mehmet-ali-tuncer/
http://www.sinematurk.com/kisi/5793-emin-gursoy/
http://www.sinematurk.com/kisi/5984-ahmet-yenilmez/
http://www.sinematurk.com/kisi/5984-ahmet-yenilmez/
http://www.sinematurk.com/kisi/28839-burak-yenilmez/
http://www.sinematurk.com/kisi/28840-sinan-akyol/
http://www.sinematurk.com/kisi/5715-turgay-tanulku/
http://www.sinematurk.com/kisi/5621-mete-donmezer/
http://www.sinematurk.com/kisi/25636-aslihan-guner/
http://www.sinematurk.com/kisi/25636-aslihan-guner/
http://www.sinematurk.com/kisi/11707-hatice-sabah/
http://www.sinematurk.com/kisi/6376-yesim-ceren-bozoglu/
http://www.sinematurk.com/kisi/11708-huban-oztoprak/
http://www.sinematurk.com/kisi/9899-yasar-karakulak/
http://www.sinematurk.com/kisi/12827-tugce-ersoy/
http://www.sinematurk.com/kisi/7503-nesrin-akdag/
http://www.sinematurk.com/kisi/5098-basak-zebil/
http://www.sinematurk.com/kisi/4139-faruk-savun/
http://www.sinematurk.com/kisi/6103-mehmet-usta/
http://www.sinematurk.com/kisi/28841-burak-terzi/
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beğenmeyip, bunların dini bozmaya çalışan insanların işi olduğunu düşünmektedir.  

Ayrıca film, toplumdan dışlanmak üzere olan Alevi bir gencin hayata tutunma çabasına 

da yer veriyor. 

3.3.3. The İmam Filmindeki Dinî Unsurlar  

The İmam, bir dizi konuyu gündeme taşımıştır; çekildiği dönemde dindar 

kesimle ilişkilendirilen İmam Hatip Liselerindeki eğitim, bu okullardan mezun olan 

öğrencilerin sosyal durumu, başörtüsüyle eğitim ve din adamlarının sosyal statüleri gibi. 

Filmde öne çıkan temel vurgu, İmam Hatip Lisesi mezunlarının yaşadığı sosyal 

dışlanma ve bunun sonucunda onların kendi kimliklerini gizleme eğilimleri, olmuştur. 

Ülkemizde sonrasında yaşanan bazı siyasal gelişmeler, 8 yıllık eğitime geçilmesi ile 

İmam Hatip Liselerinin orta kısımlarının kapanması, bu okulların sayısının azalması ve 

mezunlarının üniversiteye giriş sınavında karşılaştıkları birtakım uygulamalar ve bunun 

sonucunda İmam Hatip Liselerinin imajının sarsılmasından dolayı ortaya çıkan bu 

durum, filmde temel mesele olarak görülmektedir.
150

 

Harley Davidson motoruyla köye gelen güneş gözlüklü, deri ceketli, tişörtlü, 

kot pantolonlu ve uzun saçlı bir görünümle köylünün karşına çıkan Emre, halkın alışık 

olduğu bir imam görüntüsünde değildir. Cami ve cami hizmetleri gibi alanlardaki 

faaliyetleri fazlaca yansıtılmayan bu yeni imam, iki temel özelliğiyle ön plana 

çıkmaktadır. Bunlar; çocukların binmek için can attığı ve peşinden koştukları motor ve 

camide çocuklara kullanmayı öğrettiği dizüstü bilgisayardır. Bu iki teknik alet, 

yüklendikleri zamansal anlamları; özgürlüğü (motor) ve bilgiyi (bilgisayar), imamın 

temsil ettiği karakter üzerinden icra ederler ve mesaj bu şekli ile iletilir: Artık imam 

dediğimiz kimseler klişe davranışlardan uzak, kişisel özelliklerini ortaya koyabilen ve 

çağın gerekliliklerini yeni bir söylem geliştirerek yerine getiren insandır. Bu yeni 

söylem, imamın Cuma hutbesinde de net bir şekilde görülmektedir. Emrullah hoca, 

hutbeye geleneksel bir hitapla (muhterem cemaat, değerli Müslümanlar vb.) değil 

oldukça hümanistlik yaklaşımla; güzel insanlar( hutbe içerisinde 3 defa tekrarlar ) 

hitabıyla başlar. İçeriğinde ise yine alışılmış konulardan değil çocuk eğitiminde sabır, 

sevgi gibi konulardan bahseder. Bu yöntemi ise camiye okumaya gelen çocuklara 

                                                             
150 Y. Lüleci, a.g.e., s. 117-118 
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şefkatle yaklaşarak onlara dizüstü bilgisayarında oyun oynatarak, köyün içerisinde 

motorla dolaştırarak da gösterir. Hocanın rahat davranış ve tavırları, yağmur altında 

traktörü çamura saplanan bir genç kızı motorunun arkasına bindirmesi kahve önünde 

oturan cemaatin önünden geçerek kızı evine bırakmasıyla fazlaca eleştirilmeye başlanır. 

Bu hareketi dolayısıyla ortaya çıkan dedikodular açıkça konuşulmaya başlanır. Hoca 

yaptığı iyiliğin sonunda hakkında çıkarılan dedikoduları, Hz. Ayşe’ye atfen İslam 

tarihinde İfk Olayı olarak bilinen hadise ile açıklamaya çalışır ve bunun normal bir 

yardım olarak görülmesi gerektiğini söyler.
151

 

Atilla Dorsay’ın bu filmi de içine alarak söylediği görüşleri şöyledir: “Aslında 

bunca yıl sonra kendilerini yenilemek için ciddi bir gayret sarf ettiklerini, sinemalarının 

hikâyelerini ve de anlatımını 70’lerin kıskacından kurtararak, daha çağdaş ve 

günümüzden temalar peşine düştüklerini belirtmeliyim. Ama ne yazık ki tam bir başarı 

söz konusu değildi.”
152

  

Farklı bir imam karakteri olarak imgelenen Emrullah hocanın modernize edilen 

durumu, Hacı Feyzullah tiplemesiyle temsil edilen katı, yobaz, bağnaz ve müsamahasız 

din anlayışı karşısında belirgin vurgu ile ortaya çıkmaktadır. Bu karakter de başında 

takkesi, elinde tespihi, oğlunu zorla hafız yapmaya çalışan Hacı Feyzullah’tır. Baskılar 

karşısında dayanamayarak ortadan kaybolan oğlunun acısıyla Emrullah Hoca’nın 

motorunu alır ve sürekli motorla oğlunu arar. Neticede özgürlüğe giden araçla (motor) 

ve Emrullah Hoca’nın yardımı ile oğlunu bulan Hacı Feyzullah, katı benliğini ve 

etrafına verdiği zararı anlar. Bundan sonra hocayı özgün hali ile kabullenir. Köyde 

bulunan ve kendisine yüklenen anlam dolayısıyla Emrullah Hoca’yı rahatsız eden dilek 

ağacının filmin sonunda kendiliğinden kurumaya başlaması da modernin karşısında ve 

gerisinde olmazsa olmaz hurafeyi temsil eder ve modern imamlığın alâmeti farikası 

tamamlanmış olur.
153

 

The İmam,  ülkemizde yaşanan toplumsal bir olayı gündeme getirmesi 

bakımından önemlidir. Ölü yıkayıcı diye alay edilen bir İmam Hatip Lisesi 

öğrencisiinin, problemlerini ergenlik döneminde bırakamamasından bahsedilerek 

                                                             
151 İ. Yenen, a.g.e., s. 136 
152 Y. Lüleci a.g.e., s. 76 
153 İ. Yenen, a.g.e., s. 137 
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başlanır filme.  Atlamadığı bu sorun ile yüzleşememesi nedeniyle, kendini, kimliğini, ait 

olduğu kesimi gizlemesi gibi birçok problem de beraberinde gelir. Bunun dışında film 

boyunca yobaz din adamları yerine eğitimli, bilgili din adamı alternatifi sunulmaktadır. 

Din adamlarının olumlu teknolojik gelişmelerle barışık olabileceği vurgulanır filmde; 

imamın çocuklara bilgisayar öğretmesi sahnesi buna bir örnektir. Filmin; değişik 

toplumsal çevrelerle dostluk ve kardeşlik ilişkisi kurmayı (filmde köye sonradan 

yerleştirilen göçerlere karşı imamların iyi niyetli yaklaşımları gibi) ve bazı batıl 

inançların yanlışlığını vurgulaması (filmdeki dilek ağacına çaput bağlama anlayışı gibi) 

bakımından olumlu olarak değerlendirilebilecek öğeleri vardır. Ancak, filmin bir takım 

kurgu, diyalog ve mantık hataları nedeniyle sinemasal açıdan problemler barındırdığı 

sıklıkla vurgulanmaktadır.
154

 Çok fazla didaktik ve mesaj kaygılı olduğu belirtilen film 

için, sinemasal anlamda da yeterlilik arz etmediği görülmektedir.   

3.4. TAKVA 

İsra suresi 81.Ayet ile başlayıp ve Nazım Hikmet'in "Ya ölü yıldızlara 

götüreceğiz hayatı/ Ya da dünyamıza inecek ölüm" dizelerinin yer aldığı şiiriyle son 

bulan film; Muharrem isimli bir tarikat ehlinin yaşadığı değişimi konu alıyor.   

3.4.1. Takva Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Dram 

Yönetmen: Özer Kızıltan 

Senaryo: Önder Çakar 

Yılı: 2005 

Oyuncular: Erkan Can, Meray Ülgen, Güven Kıraç, Erman Saban 

3.4.2. Takva Filminin Konusu  

Filmin başkahramanı Muharrem, kendi halinde yaşayan, babasından kalan evde 

tek başına yaşamını sürdüren, zamanının çoğunu bağlı olduğu dergâhta ibadetle geçiren 
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biridir. Kendini Allah'ın buyruklarına adamıştır ve bu şekilde günah ve kötülükten 

sakındığını düşünür. Bağlandığı tarikatta, dünyadan elini eteğini çekmişliği ile dikkat 

çeken Muharrem, şeyh tarafından tarikatın/dergâhın dünya işlerini yürütmek için ihtiyaç 

duyduğu adam olarak seçilir. Muharrem böylece tarikatın mali işlerini üstlenir. Tarikata 

ve şeyhe duyduğu güven ve saygıyla, ayrıca Allah sevgisi-korkusu ile bu göreve itiraz 

edemeyen Muharrem, ne var ki bu yolla sakınmaya çalıştığı dünya ile daha yoğun bir 

temasa geçmek durumunda kalır. Şeyhinin ondan istediği birçok şeyin dinen ve ahlaken 

yanlış olduğunu düşünse bile bunu şeyhine açtığında her seferinde bunun gerekli ve 

gayet ahlakî/dinî olduğu cevabını alır. Sonrasında büyük bir bunalım yaşamaya başlar. 

Rüyalarında para, içki ve kadın eksik olmaz. Dünyevi olan ile uhrevi olan arasındaki 

çatışmada giderek tükenen Muharrem hızla değişime uğramaya başlar, sakinliğini ve 

dürüstlüğünü kaybetmeye başlar. Sonrasında akıl gücünü yitirmeye engel olamaz.  

 3.4.3. Takva Filmindeki Dinsel Unsurlar  

Bu filmde çalışmamıza konu olan üç dindar tip vardır. Bunlardan ilki;  Tarikat 

Şeyhi Ömer Efendi’dir. Dergâhta kimsesiz çocukları barındıran, onların eğitimleriyle 

ilgilenen,  olgun bir dindar portresi çizen biridir. Kızları vardır ve ortanca kızını sevip 

değer verdiği müridi Muharrem’le evlendirmek ister, fakat Muharrem bunu kabul 

etmez. Verdiği mesajlar aslında olumludur; hiçbir aykırılık göstermemektedir ilk 

izlenimde. Yer alan ikinci dindar tip Şehy Ömer Efendi’nin en yakınında bulunan 

Rauf’tur. Rauf Şeyh’in halifesi gibidir; zaman zaman zikir halkasını o yönetir. Şeyh’in 

işlerini de çoğunlukla o takip eder. Şeyh’in istişare ettiği tek kişidir. Rauf, bazen 

kıskanç haller göstermektedir. Örneğin, Şeyh Muharrem’i ortanca kızıyla evlendirme 

fikrini ona açtığında, tavırlarındaki kıskançlık gözden kaçmaz. Şeyh’in, 

gayrimenkullerin Muharrem tarafından kontrol edilmesi isteğine de ilk başta ikircikli 

yaklaşmış ve kendi adına beklenti içinde olduğu hissini uyandırmıştır. Çıkarları için dini 

kullandığı da, tek niyetinin para, güç vb. olduğu da film boyunca görünmektedir. 

Örneğin; Muharrem kiraları toplarken, kiracıları olan bir oto tamircisinin dükkânda içki 

içtiğine şahit olur. Bu durumdan fena halde rahatsız olan Muharrem bu durumu Rauf’la 

paylaşınca hiç ummadığı bir cevap alır. Rauf; “Adam kirasını düzenli ödüyor, içki 

içerse günahı kendine! Bundan sana ne?” diye cevap verince Muharrem şoke olur. 
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Muharrem yine çok fakir olan ve üstelik evin erkeğinin hasta olduğu bir aileden kira 

almamayı teklif edince, Rauf bu fikre olumsuz yaklaşır. Hatta alaycı bir biçimde; 

“Kirasını düzenli ödeyen adamı içki içiyor diye kapı dışarı et, kirasını ödemeyen 

adamdan dini bütün diye kira alma! Hadi bakalım çık işin içinden!” diye söylenir. 

Bütün bunlar Rauf’un paraya düşkün, makama hevesli ve kıskanç biri olduğu hissini 

uyandırmaktadır. Bu durum seyirci ile aralarında bir yabancılaşma yaşanmasına da 

sebep olur. Rauf, dindar bir insanda olması gereken ahlaki olgunluk konusunda zaaf 

gösteren ve izleyicinin gözünde değer kaybına uğrayan bir tipleme olarak dikkat 

çekmektedir. Bu filmde çalışmamıza konu olan üçüncü ve en önemli unsur filmin 

başkahramanı olan Muharrem’dir. Sinemasal anlamda bir tip olmaktan daha çok, bir 

karakter özelliği gösteren Muharrem kendi halinde yaşayan, yoksul, dindar ve 

mütevekkil bir kimsedir. Hiç evlenmemiştir ancak filmde neden evlenmediği 

açıklanmamaktadır. Şeyh’in kendisini evlendirmek istediği Rauf tarafından ilet ilince, 

“Biz o defteri otuz yıl önce kapadık!” diyerek karşı çıkması, bu konuda bilinen tek 

olaydır. Muharrem yanında çalıştığı Ali Bey’in de en büyük yardımcısıdır. Çok sadık ve 

dürüst bir adam olan Muharrem sürekli devam ettiği dergâhta hiç zikir kaçırmayarak da 

Şeyh’in takdirini kazanmıştır. Şeyh onu çok önemli bir görevle, dergâhın sahip olduğu 

mülklerin kirasını toplamak göreviyle görevlendirmeye karar verdiğinde bunun 

nedenini Rauf’a şöyle açıklar: “Muharrem’in gönlü açık, imanı tamdır. Lakin ilmi 

zayıftır. Dünya işlerini yapmak için zihin açıklığı değil, gönül açıklığı lazımdır… 

Zorluğu bu işin dünyevi olmasıdır. Kalbi açık olana kolay gelir.”
155

  

Bu bağlamda Muharrem’in başına gelenler; aslında sadakatin, dürüstlüğün tek 

başına yeterli olmaması ve dinî konularda bilgisizliğin insanın içinde o güzel halleri de 

söküp alabilmesi yüzündendir diye de söylenebilmektedir. Dini temel kaynağından 

değil de etrafındaki insanlardan öğrenen bir insanın, bu insanların sahtekârlığını 

görünce yaşadığı bunalım samimi bir dille aktarılmıştır beyaz perdeye. Aynı zamanda 

film, kendi kendine nedenini düşünmeden yasaklar koyan bir kişinin, sonradan güç 

kendisine geçtiğinde bu yasakları farklı nedenlerle altüst ettiğini, ama bunun da yine en 

çok kendisine zarar verdiğini de göstermektedir. 
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Başka bir açıdan bakıldığında konu itibariyle Takva filminin; Muharrem 

üzerinden, modern zamanlardaki Müslüman bireyi ve yaşadığı sıkışmışlığı ‘tarikat 

dindarlığı’ aracılığıyla anlattığı da ifade edilmiştir. Filmin alt söylemini oluşturan 

modernleşme-din uyuşmazlığı, filmin başkarakteri Muharrem‘in yaşadığı kişisel 

tecrübelerle müşahhaslaşmaktadır. Burada bir hususun daha açıklanması gerekirse; 

filmde uyum sağlanamayan modernleşme, ‘iktisadi gelişme‘ ye, uyum sağlamayan din 

ise ‘tarikat‘ olgusuna karşılık gelmektedir. Bu çatışma kurgusu, filmin senaristi 

tarafından da ifade edilmektedir. Önder Çakar, amaçlarını: “Müslümanların iç 

dünyalarındaki baskıyı olduğu gibi beyaz perdeye yansıtmak, onların da herkes gibi 

hissettiğini, bastırmaya ve gizlemeye çalıştıkları duygularıyla büyük bir savaş içinde 

olduklarını dile getirmek, Muharrem (başkarakter) gibi toplumda sıkça rastlanan tiplerin 

kendi içindeki çatışmalarını anlatmanın yanında tarikatlarda işlerin nasıl yürüdüğünü 

gözler önüne sermek” olarak ifade etmektedir.
156

 

Film Muharrem’i çıkardığı bu içsel yolculukta din olgusunu hayatın içindeki 

diğer olgularla birlikte işleyerek bu olguya olağan bir nitelik kazandırmaktadır. Film 

boyunca güçlü bir dergah yaşantısına rağmen izlediğimiz şey esasında bir insanın 

psikolojik savaşıdır. Filmin çoğu yerinde inanç anlatılmaktadır ancak film bize inancı 

öğretmeye çalışmaz. Bunu da dini olağan bir olgu, hayatın bir parçası gibi işleyerek 

başarmaktadır.
157

 

Muharrem, seyircinin, özdeşleşme ya da yabancılaşma yaşamadığı samimi bir 

dindar tip olarak aksettirilmiştir. Karşılaştığı ve kendisinde hayal kırıklığı yaratan bir 

takım hadiseler ve bastırılmış duygularla zaafa uğramış, istemeden günaha bulaşan, 

günaha düşmekten pişmanlık duyan ve bu nedenle yoğun bir sarsıntı yaşayan gerçekçi 

bir dindar tip olarak dikkat çektiği de belirtilmektedir.
158

 

Filmin en önemli özelliklerden biri de gerçekçilik algısının var olması için sarf 

edilen gayretin gözler önüne serilmesidir. Bu konuda herkesin birleştiği nokta; filmin 

içinde geçen dinî unsurların yerli yerince kullanılmasıdır. Filmde, oyuncuların giydiği 

kostümlerden, zikir sahnesine kadar her şey bir propaganda veya aşağılama amacı 
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158 A. Aksoy, a.g.e., s. 110 
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gütmeden anlamlandırma çabasıyla tasarlanmıştır. Dinî terminolojiyi ve ritüelleri önceki 

dönemlere oranla çok daha doğru şekilde kullandığından Takva filmini Türk 

sinemasında bir milat olarak görenlerin sayısı az değildir.
159

 

3.5. DONDURMAM GAYMAK 

Film, büyük dondurma tröstlerine karşı tek başına yaşam savaşı veren bir 

dondurma satıcısının, motorunun kaybolmasıyla başlayan olayları komik bir dille ele 

alıyor. 

3.5.1. Dondurmam Gaymak Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Komedi 

Yönetmen: Yüksel Aksu 

Senaryo: Yüksel Aksu 

Yılı: 2006 

Oyuncular: Turan Özdemir, Gülnihal Demir, İsmet Can Suda, Ulaş Sarıbaş, 

Altuğ Sarıbaş , Kadir Kapız , Ali Dural , Hüseyin Dural , Alptuğ Şevik , Zeynep Özal , 

Recep Yener , Tolga Çandar , Mehmet Gökmen , Nejat Altınsoy , Sadettin Ünsal , Celil 

Yağız , Alaaddin Sakar , Ayşe Arslan. 

3.5.2. Dondurmam Gaymak Filminin Konusu 

Muğla’da dondurmacı olan Ali Usta, insanların çoğunluğunun favorisi olmaya 

başlayan büyük dondurma markalarına karşı var olma mücadelesi vermektedir. Bunun 

için de bir yandan dondurmasının reklamını yapmaya çalışırken bir yandan da yeni 

aldığı dondurma motoruyla köy köy dolaşır. Kasabanın haylaz çocukları ise Ali 

Usta’nın sarı motoruna ve tabii ki içindeki dondurmalarına göz dikerler. Buldukları ilk 

fırsatta da motoru çalarlar. Borçla aldığı dondurma motorunu bıraktığı yerde bulamayan 

Ali Usta öfkeden delirir ve motorunu, kendisini yok etmek isteyen büyük dondurma 
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markalarından birinin çaldığını düşünerek tek tek bayilerden motorunun hesabını 

sormaya başlar.  

Filmde gündelik hayata dair pek çok kare de yer almaktadır. Filmin çoğu 

oyuncusunun profesyonel olmaması, yönetmenin de başarısıyla filmi daha sahici hale 

getirmiştir.  

3.5.3. Dondurmam Gaymak Filmindeki Dinî Unsurlar  

Bu filmde ele alacağımız en önemli dinî öğe; imam karakteridir. Bu filmdeki 

imam karakteri önceki bazı Türk filmlerinin aksine, yumuşak, çocukların dersi 

kaynatmamaları için arada bir sesini yükselten, güler yüzlü ve çocuklarla gülebilen bir 

tip olarak çizilmiştir.
160

 

Filmdeki imam da filmin kendisi gibi halkın içindendir. Onlarla beraber sohbet 

eder, şakalaşır, münakaşa eder, kahvehaneye gider. Cami duvarlarının arasına 

sıkışmamıştır. Bazı sinema yazarlarını, bir yönetmenin ilk denemesi olmasına rağmen 

filminin aldığı ödüller değil, gayet sevimli bulunan bu hikâyenin içinde yer alan köy 

imamının tasvir ediliş biçimi pek şaşırtmıştır. İmam rolünü oynayan Recep Yener’in, 

seyirciyi, sanki mahallelerindeki camiden çıkıverecekmiş zannına kaptıran o samimi ve 

bizden biri tarzındaki başarılı oyunculuğunda, çocukluğunda kendisinin gözlemlediği 

mahalle imamından kaynaklandığı vurgulanmıştır. Aynı şekilde yönetmen Yüksel 

Aksu’nun da, bu hikâyede imam tiplemesini çizerken gerçeklerden yola çıktığı ifade 

edilmektedir.
161

 

Buradan da anlaşıldığı kadarıyla; bir filmin ve o filmin içinde geçen 

karakterlerin sahici olması için gözlem, iyi niyet ve başarılı oyunculuklar yeterli 

olmaktadır.  

Filmin hemen başında, mahallenin çocukları Ağalar Camii’nde hocadan 

Kur’an dersleri alırken görülmektedir. 10-11 yaşlarında olan Kamil, Fatiha Suresi’ni hiç 

abartıya kaçmadan, bir çocuğun okuması gerektiği gibi okur. Bu filmde alışık olunanın 
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dışında, sevimli bir yüze sahip, mimikleri gayet sempatik, orta yaş üstü bir hoca efendi 

vardır. Hoca gülümseyerek Kamil’e aferin der. Kamil’in kardeşi Kerim’e geldiğinde 

sıra, duayı veremez Kerim. Bunun üzerine Hoca, bir buçuk aydır ezberleyemediği için 

kızar ve Kamil’i kastederek, “kardeşinden feyiz al” deyince çocuklar gülüşür. Hoca, 

gülmeyin diye çocuklara kızar fakat sevimli bir kızmadır bu, seyirciyi rahatsız etmez. 

Buradaki cami sahnesi, çok rahat bir ortam olarak tasarlanmıştır. Öyle ki seyirci dahi 

kendini o rahatlığın içinde bulur. Başka bir sahne de aynı rahatlığı verir seyirciye. 

Dondurmacı Ali ve arkadaşlarının sazlar eşliğinde içtikleri bir sahnedir bu. Ezan 

okunmaya başlar, tüm sazlar susar. Kemancı “Aziz Allah” der, diğerleri de tekrarlar. 

Yerdeki sofranın üstündeki içkiler kaldırılıp sofranın altına konur. Mahallede “herkese 

özgürlük” diyen Mustafa, “Ya arkadaş, niye kestik sazı” der, diğeri, “Ya ezan okunup 

durur, duymadın mı?” der. Özgürlükçü Mustafa itiraz eder, “Biz çalam, onlar okusun, 

herkesin yeri ayrı, mekânı ayrı. Bir kere de onlar anlayış göstersinler ya, bu adamlar içip 

durular, eğlenip durular diye. Bu seferlik okumayıverelim desinler. Zaten üç beş tane 

ihtiyar gidiyordur camiye. Onu da telefonla çağırıversinler” diye söylenmeye başlar. Az 

önceki adam, “Ya gene başladı ters ters konuşmaya” der. Ali de, “Tövbe de, eee, 

Cenab-ı Allah’ı kızdırıp motorumu hiç buldurmayacak gali” der. Mustafa, “Cenab-ı 

Allah kayıp eşya bürosu mu lan? İnanıyosan kalben inan, çıkarların için inanma” diye 

cevap verir. Kalkıp meyhaneye giderler, rakı söylerler. Ezan okunmaya devam eder. Bu 

sahne, filmin en sıcak sahnelerindendir. Filmin bu sahnesini ve genel anlamda 

anlatımını da çok beğendiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, anlatılan sahne ve 

film ile ilgili şunları ifade etmiştir: “ Bu film daha olumludur, dine, din adamına, dini 

sembollere karşı daha yapıcı bir tutum sergiliyor; çok önemli etkiler yapıyor hakikaten. 

Mesela şu sahne bir bakıma dine karşı saygımızı analiz ediyor, sorguluyor. O saygıyı 

doğru bir temele oturtmayı amaçlıyor. Dolayısıyla yararlı olduğunu düşünüyorum bu tür 

sorgulayıcı eleştirilerin. Çünkü o aynı zamanda size yapılan eleştirinin cevabını da 

verme fırsatı sağlıyor. Zaten film, birçok yerde o tür eleştirilerin cevabını dolaylı bir 

biçimde veren kesitler de sunuyor.”
162
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3.6. KURTLAR VADİSİ IRAK 

Film, yaşanmış bir olaydan yola çıkarak hazırlanmıştır. Kuzey Irak’ta Türk 

askerlerinin başına çuval geçirilmesi hadisesi sonrası Polat Alemdar ve ekibinin Kuzey 

Irak’a gitmesiyle başlayan olayları konu almaktadır. 

3.6.1. Kurtlar Vadisi Irak Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Aksiyon, Politik 

Yönetmen: Serdar Akar 

Senaryo: Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan 

Yılı: 2006 

Oyuncular: Necati Şaşmaz, Billy Zane, Ghassan Massaud, Bergüzar Korel, 

Gürkan Uygun, Diego Serrano, Kenan Çoban 

3.6.2. Kurtlar Vadisi Irak Filminin Konusu 

Filmin hikâyesi gerçek bir olay olan ‘Çuval Hadisesi’ ne atıfla başlamaktadır. 4 

Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak’ta konuşlanmış on bir kişilik özel Türk kuvvetinin 

gayri resmi, yarı gizli karargâhına, müttefik Amerikan birlikleri gelir. Türk ekibi, bunu 

müttefiklerinin olağan ziyaretlerinden biri zanneder.  Fakat bu sefer durum farklıdır. 

Değişen konjonktürde Amerika bölgede “son sözü” söyleyen tek güç olmak 

hedefindedir. Onlara göre bölgede artık Türklere yer yoktur. O gün on bir asker, 

başlarına çuval geçirilerek, halkın gözlerinin önünde, askerlik onurları hiçe sayılarak 

sınır dışı edilirler. Filmde her şey buraya kadar gerçekleri anlatıyor. Gerçekler üstüne 

kurulan hikâyede Süleyman Aslan o on bir kişiden biridir. Vaktiyle aşağılanarak teslim 

olmayı onuruna yediremeyen Üsteğmen Süleyman geride bir mektup bırakıp intihar 

eder. Mektup Polat Alemdar’a yazılmıştır. Polat Alemdar, çok özel olarak yetiştirilmiş 

bir Türk istihbaratçısıdır. Hayatta hep görevleri için yaşayan Polat Alemdar, görevi 

uğruna intihar eden arkadaşının vasiyetine kayıtsız kalamaz. Adamlarıyla birlikte Kuzey 

Irak’a gider. 
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Leyla Kuzey Irak’ta yaşayan bir genç kızdır. Öksüz ve yetim olan Leyla’yı 

kimsesizlerin hamisi olarak tanınan Şeyh Abdurrahman Halis Kerküki büyütmüştür. 

Sahnede Leyla’nın düğün gecesi vardır. Kocası Leyla’ya düğün hediyesi olarak özel bir 

hançer verir. Bu hançer, Selahaddin Eyyubi’den bu yana soyunun erkekleri tarafından 

evlendikleri kadınlara verilen büyük bir yadigârdır. Düğün, Amerikan askerleri 

tarafından basılır ve askerler, terörist diye masum insanları tutuklamak isterler. Aslında 

amaç organ ticareti yapan Yahudi bir doktora donör sağlamaktır. Büyük bir çatışma 

çıkar. Leyla’nın kocası ve Ali adlı küçük bir çocuğun da aralarında olduğu pek çok kişi 

öldürülür. Kalanların çoğu da tutuklanır. Bu arada Polat da Irak’ta bir Amerikan otelinin 

lokantasında arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken, peşmergeler gelir ve lokantayı terk 

etmeye zorlanır. Ancak o çok önceden otele patlayıcı yerleştirerek önlemini almıştır. 

Sam William Marshall adındaki Amerikan birliklerinin gizli komutanı olan adamla 

görüşmek istediğini söyler. Marshall gelir. Ancak o da önlemini alarak gelmiştir. Polat 

hedefine ulaşamaz. Bundan sonra Polat’la Marshall arasında bir kovalamaca başlar. Bu 

kovalamacaya Marshall’dan kocasının intikamını almak isteyen Leyla da bir yerinden 

dâhil olur.
163

 

3.6.3. Kurtlar Vadisi Irak Filmindeki Dinî Unsurlar 

Film tür olarak dinî film kategorisine girmemekle beraber, dinî öğeler yoğun 

bir şekilde görüntülere ve diyaloglara yansımıştır. Filmde dinî unsurlar o kadar yoğun 

şekilde kullanılmıştır ki, bazı araştırmacılar, filmi açıklarken dinî literatürdeki 

anlatılardan yararlanmışlardır. Yazar İrfan Erdoğan; filmde sunulan içeriğin doğası 

araştırıldığından, filmin materyal ve düşünsel hareket noktası Kabil ve Habil ile ilgili 

teolojik anlatıdan hareket ederek ve bunu üretim ilişkileriyle bağlayarak irdelendiğini 

ifade etmiş ve sonraki değerlendirmelerini de bu paralelde yapmıştır. Filmde, yaşanan 

olayların asıl sebebi olarak görülen ABD’nin Irak Operasyonu, bir tür Hıristiyan-

Müslüman mücadelesinin tezahürü biçiminde ele alınmıştır. Filmde kullanılan dinî 

unsurlardan biri de çeşitli ritüellerdir. Özellikle zikir sahnesi, bu açıdan üzerinde 

durulması gereken bir sahnedir. Zikir daire biçimini alan erkeklerin görüntüsü ile 

yeniden izleyiciye sunulmaktadır. Birlik düşüncesi vurgulanırken, bütünlük ve tamlığı 
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simgeleyen ‘daire’ ile oluşan zikrin, parçalıklı yapı içinde “birlik ve bütünlüğü” 

sembolize ettiği vurgulanmıştır. Bazı araştırmacılar, filmin içinde etnik kimliklerin, 

inanç kimliğine göre daha arka planda kaldığını da işaret etmişlerdir. Buradan yola 

çıkarak, filmin yapısı içinde inanç kimliğinin üst katman olarak kullanıldığını, üretilmek 

istenen bilişsel yapıda Müslümanlığın üst kimlik olarak sunulduğunu iddia 

etmişlerdir.
164

 

Filmin işgale uğramış bir ülkede İslam ahlak ve fazilet sınırlarını aşmadan 

işgalcilere direnebilme imkânlarına işaret etmektedir. Filmdeki gerçek dinî tavır, Kadiri 

tarikatı Şeyhi Abdurrahman Haris El-Kerküki karakteri ile temsil edilmektedir. 

Zalimlere karşı mazlumlardan yana inancıyla bir sığınak olarak evinin ve tarikatının 

kapısını açan şeyh, üvey kızının (Leyla) canlı bomba olma isteğini de geri 

çevirmektedir. O’na göre intihar bombacılarının eylemleri Allah‘a isyan etmekle aynı 

anlama gelmektedir. Çünkü Şeyh, savaş koşullarında haksız uygulama ve işkencelere 

maruz kalsalar dahi Müslümanların taviz vermeden sabır ile (şeyhe göre sabır, boyun 

eğmek değil, mücadeledir.) direnmeye devam etmelerini tavsiye etmektedir.
165

 

Bütünüyle Amerika Birleşik Devletleri’nin işgali ve Türk askerlerinin başına 

çuval geçirilmesi hadisesi gibi yaşanmış bir olaydan yola çıkılarak hazırlanan film, bu 

yönüyle kurgusal boyutundaki karakterleri de bu gerçekliğe katmıştır. Ancak, sürekli 

şiddetten beslenen aynı zamanda filmin öncesi olan Kurtlar Vadisi dizisinin öncül 

karakteri de olan Polat Alemdar’ın buradaki barış yanlısı Şeyh ile İslam’ın öngördüğü 

barış noktasında tam bir anlaşma sağlayamadıkları da görülmektedir.
166

 Amerikan 

kültürünün sinema yoluyla Türk seyircisini etkileyip, bütün yaşantıyı değiştirdiğini 

iddia edenler, bu tür filmlerin de bir tür sinema ile aynı etkiyi uyandırma çabası 

olduğunu ve yaşanan soğuk savaşın karşılığının böyle verilmeye çalışıldığını dile 

getirmişlerdir. 

Kurtlar Vadisi Irak filminde ülkeleri ABD ve müttefikleri tarafından işgale 

uğramış Müslümanların çözüm yolu olarak benimsememeleri gereken şiddete farklı 

vurgularla dikkat çekilmektedir. Bu şiddet anlayışı, El-Kaide militanlarıyla temsil edilen 
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bir grup gencin Batılı bir gazetecinin kafasını kılıçla kesmelerini kameraya 

kaydetmeleri esnasında Şeyh Abdurrahman Haris El-Kerküki’nin yanlarına gelmesi 

sahnesiyle anlatılmaktadır. Şeyh, gençlere böyle dindışı davranışlarla zalimlerin 

kuklalarını taklit ettiklerini ve Hz. Peygamber‘in(s.a.v.) yapmadığı bu işleri kimden 

öğrendiklerini sorması üzerine, bu adamın masum bir gazeteci değil, katillerin uşağı 

olduğu cevabını alır ve “Sen Allah mısın ki, masum olmadığını bileceksin, zalim biri 

olabilir, yalancı da olabilir. Bu adam fotoğraflarınızı çekerek Müslümanlar birbirlerini 

kesiyor da diyebilir. Siz kendinize bir zalimin yaptığı işi nasıl yakıştırıyorsunuz.” 

sözleriyle gazeteciyi militanların ellerinden kurtarır.
167

 

Filmin ortalarına doğru olan zikir sahnesinin girişinde Kerküki’nin yaptığı dua 

oldukça dikkat çekicidir: “Ya Rabbi! İşittik ve iman ettik. Allah mutlak galiptir. 

Görünen ne olursa olsun, kim yenerse yensin, kim yenilirse yenilsin, galip olan, hâkim 

olan, yapan ve yaptıran sensin. Ya Rab! Sen ki Muhammed Mustafa’ya dahi yenilgi 

sınavını yaşatansın. Sen zulmetmezsin ya Rabbi. Ya Rabbi, inandık ve tasdik ettik, 

zulmeden biziz ya Rabbi! Senin yolunda kenetlenmeyip, benlik hevesiyle ayrı 

düştüğümüz ve bölündüğümüz için kendimize zulmettik. Biz bize zulmettiğimiz için, 

düşman da şimdi bize zulmediyor. Bütün zalimlerden ve senden sana sığındık ya Rabbi. 

Bizler günahkâr olduk, mağlup olduk, mahkûm olduk. Kur’an ve sünnetin hikmetiyle 

uyanmadık. Sen bizleri düşmanın saldırılarıyla uyandırdın. Şimdi de lütfet ya Rabbi! 

Bize bu saldırıları defedecek güç ve enerji ver. Bilinçli sabır ve sebat ihsan eyle. Ya 

Rabbi, bize barış dini İslam’ı getiren kutlu Peygamber’in hürmetine, onun mecbur kalıp 

savaştığı zaman, titizlikle sadık kaldığı, vuruşma hukuk ve ahlakından ayırma ya 

Rabbi!”
168

 

Şeyh‘in bu duasındaki din telakkisi şöyle tasvir edilmektedir: “Şartlar ne olursa 

olsun Mutlak Yaratıcıya itaat önemlidir. Müslümanların kendi aralarındaki benlik 

mücadelesiyle ayrılığa düşmelerinin ve kitap ve sünnetten uzaklaşmalarının sonucu 

maruz kalınan zulüm ve mecbur kalındığı zaman usulüne uygun bir direniş haktır.” 

Fakat Kurtlar Vadisi Irak filminde İslami cihat anlayışının işlenmemesi, haksızlığa ve 

zulme karşı barışçı tarikat anlayışının gerçeği yansıtmadığı, aslında Kur‘an-ı Kerim‘in 

                                                             
167 İ. Yenen, a.g.e.,  s. 156 
168 A. Aksoy, a.g.e., s. 117 
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savaşı destekler ayetler ihtiva etmesi sebebiyle filmin eksik bir propaganda aracı olarak 

sunulduğu da söylenmiştir.
169

 

Yine Şeyh dergâhtan ayrılıp yolculuğa çıkacağı esnada halifesi Yusuf 

aracılığıyla izleyen seyirciye şu öğütte bulunmaktadır: “Gelene gidene göz kulak ol. 

İstek ve şikâyetin çokluğundan bunalıp usanç gösterme. Burası senin benim evim değil, 

evsiz-barksızların evidir. Unutma Yusuf, sabır boyun eğmek değil, sabır mücadeledir.” 

Filmin başka bir sahnesinde Polat Leyla’ya nasıl bu kadar sabırlı olabildiğini sorar. O 

da verdiği cevapla bir kez daha filmdeki dindar karakter olan Kerküki’nin önemine 

vurgu yapar; “Sabrın dayanamadığım kısmını yaşadığım hayattan, direnebildiğim 

kısmını şeyhimden öğrendim.”  Bütün bu sahneleri gördüğümüzde şöyle bir neticenin 

de oluşabileceği ifade edilmektedir: “Kurtlar Vadisi- Irak filmindeki dindar tip olan 

Şeyh Abdurrahman Halis Kerküki, gerek görüntüsü, gerek filmde yansıtılan karakteri ve 

gerekse söylediği sözlerle filmin en önemli tiplerinden biridir. İzleyicinin gözünde 

yücelen, izleyicinin kendisiyle özdeşleştiği olumlu bir tiptir.”
170

 

Filmin sonunda, ABD yetkilisi Sam’in, Haçlı Seferlerini durduran Selahattin 

Eyyubi’nin hançeriyle öldürülmesinin, Irak işgalinin yeni bir Haçlı Seferi olduğunu ima 

etmeye yönelik olarak kullanıldığı söylenmektedir.
171

 

3.7. ADEM’İN TRENLERİ 

Film, Hasan Hoca’nın Ramazan ayı boyunca imamlık yapacağı istasyon 

kasabası Karaağaçlı’ya gelmesiyle birlikte yaşananları konu alıyor. 

3.7.1. Adem’in Trenleri Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Dram 

Yönetmen: Barış Pirhasan 

Senaryo: İsmail Doruk 
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Yılı: 2007 

Oyuncular: Cem Özer, Nurgül Yeşilçay Derya Alabora, Asuman Dabak,  Ezel 

Akay, Fırat Can Aydın, Güner Özkul, Hakan Bilgin,  Turan Özdemir, Ümit Çırak, 

Zeynep Özbay. 

3.7.2. Adem’in Trenleri Filminin Konusu 

Ramazanın ilk gününde, Hasan Hoca, Anadolu’nun ortasında bir istasyon 

kasabasına gelir. Yanında genç bir karısı ve genç bir kızı vardır. O küçük kasaba, 

ramazan ayında teravihi kıldıracak ve kutsal ay boyunca çocuklara Kur'an öğretecek bir 

imama ihtiyaç duymuştur.  

İstasyon kasabası; gündelik rutinlerini yapan insanlarıyla, kendine özgü 

yaşamlara sahip bir yerdir. Bütün hayatları kasabada geçen bu insanlar için tek fark, 

arada trenle gelen misafirlerdir. Bu arada kasabanın sevimli yaramaz çocuğu Adem hem 

trenlerle, hem hocanın kızı ile hem de hocanın konuşmalarıyla ilgilidir. Adem, hocadan, 

hoca da Adem’den birçok şey öğrenecektir.  

Hasan hoca kendini dinine adamış bir imamdır. İnsanlar tarafından soğuk 

görülen ve arkasından edilen onca lafa rağmen işine devam etmeye çalışan biridir. 

Görev için gittiği bir köyde karnında bebesiyle terk edilmiş Hacer’i görür. Onun 

babasından gördüğü eziyete daha fazla tahammül edemez ve Hacer’i karısı olarak alır. 

Doğan kızına da sahip çıkar. Türlü yoksullukların yanı sıra gittikleri her köyde çıkan 

dedikodular nedeniyle yeni bir hicret yine bir göçüş onları bulur. 

Yeni geldikleri bu istasyon kasabasında da durum aslında eskisinden 

farksızmış gibi yürür. Kasaba sakinlerin ”buz gibi adam”, “neden çağırdık ki 

kasabamıza” lafları ve rahatsız eden göz süzüşleri arasında adaptasyon sürecini 

atlatmaya çalışırlar. Tabi bunlar pek de haksız konuşmalar değildir. Fakat Hacer için bu 

kasaba farklıdır. Çünkü onu gebe bırakıp kaçan Bekir artık karşısındadır. Hasan hocaya 

olan aşırı minneti ile eskiden gelen sevdiği adam arasında kalan fakat terk edilmenin 

kızgınlıklarıyla çelişkiler yaşayan Hacer’in imdadına kasaba halkı yetişir. Hoca 

sahiplendiği emanetin elinden kayıp gitmesini, şaşkın ama bir o kadar çaresizce karşılar. 
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Tek yorumu “Bir gün gelip Hacer ile Fatmacık’ı alacağını biliyordum, ama benim onları 

senin ayağına getireceğim hiç aklımdan geçmezdi”. Kasaba halkının da araya 

girmesiyle sevdiği gence ve yıllardır büyüyüşüne tanık olamadığı kızına kavuşan Bekir, 

son anda yine kaçar. Artık Hasan Hoca tam bir aile olduklarını düşünür. Kasabanın 

insanları, Adem de dahil olmak üzere, yaşamları boyunca bu Ramazanı 

hatırlayacaklardır. 

3.7.3. Adem’in Trenleri Filmindeki Dinî Unsurlar 

Film, bir din adamı üzerinde hikâyesini şekillendirdiği için, neredeyse 

tamamında dinî unsurlara rastlamak mümkündür. Genel anlamda, dini ve dinî ritüelleri 

olumlulamak veya olmusuzlamak adına herhangi bir hareket yapmayan, dini ve onun 

getirdiklerini; hayatın içinden bir parça olarak gösteren bir yapımdır.  

Son dönem Türk sinemasındaki filmler arasında, din adamlarına olumlu 

yaklaşan örneklerden biri olarak öne çıkan film
172

, bunun için ayrı bir çabadan ziyade 

bir ayna gibi vazife yapılabileceğini de göstermektedir 

Hasan Hoca’yı biraz ele almak gerekirse; hoca fakir bir adamdır. Köyden köye 

dolaşarak geçici-ücretli imamlık yaparak geçinmektedir. Heybetli bir görüntüsü ve pek 

de gülmeyen bir yüz ifadesi bulunmaktadır. Konuşması ağdalıdır. Başında örme bir 

takke ve sırtında bir abayla dolaşır. Ramazan ayı sebebiyle imamlık yapmak için geldiği 

kasabada çocukları da okutmakta ve onlara bir takım dinî bilgiler vermektedir. Ölümle 

ilgili, kıyametle ilgili ve cehennemle ilgili anlattığı bilgiler, çocuklarda korkuya sebep 

olmaktadır. Yine de çocuklar derslerine aksatmadan devam ederler. Hasan Hoca 

sinemasal anlamda bir tip olmaktan ziyade, daha çok bir karakter özelliği 

göstermektedir. Bir koca olarak, üvey de olsa bir baba olarak taşıdığı sorumluluklar ve 

yaşadığı ruhsal çatışmalar, zaafları ve bastırılmış duygularıyla o, tek bir yönüyle ortaya 

çıkan bir tip değil, karışık bir kişilik, bir karakter olarak tasarlanmıştır. Toplumun ve 

ailesinin dışladığı bir kadınla, filmdeki kendi ifadesiyle “sırf Allah rızası için evlenmiş, 

onlara sahip çıkmış” tır. Bunun sonucunda kendisi de toplum tarafından dışlanmış bir 

birey olarak çeşitli gerilimler ve çatışmalar yaşamaktadır. Aslında evlendiği kadını da, 
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kadının kızını da sevmektedir. Ancak bir gün kızın gerçek babası ortaya çıkar ve onları 

isterse, onlar da bırakıp giderse diye bir korku yaşadığından bu sevgisini sürekli 

bastırmış ve kontrol etmiştir. Sesine ve yüz ifadesine yansıyan, gerginlik ve öfke de 

bunun sonucudur. Hasan Hoca, kendi değer yargılarına göre, Hacer’i bir emanet olarak 

gördüğü için, onu gizliden gizliye sevmesine karşın, ona karşı olan istek ve dürtülerini 

hep bastırmıştır. Yıllardır bilinçaltına ittiği duygular bir patlama halinde bilinç düzeyine 

çıkarak, kaybedilmekte olan şeye saldırganlık dürtüsüyle sahip olma halini tetikler. 

Ancak küçük kızın uyanmasıyla sona erer. İd’in dürtüleriyle bir anda kendini kaybeden 

Hasan Hoca yeniden vicdanın-süperegonun sesine kulak verir, sakinleşir.
173

 

Hasan hoca, dinini tüm sıkıntılara rağmen yaşayan ve anlatan bir insandır. En 

başta kaba, zalim gibi gelse de sonunda seyirci, onun aslında gayet merhametli bir insan 

olduğunu anlar.  Filmin önemli figürü olan Adem ile Hasan Hoca’nın konuşması da 

buna örnektir. Hoca, Adem’e: “Ben nasıl görünüyorum?” diye sorar, o da “İlk 

geldiğinde zalim, sonra mübarek, şimdiyse zavallı” diye cevap verir.  

Son dönemde çekilen filmlerde özellikle dinî sahnelerin hemen peşine 

bağlandığı ifade edilen müstehcen sahnelerin aksine, bu filmde genel seyirciyi rahatsız 

edecek bir sahne bulunmamaktadır.
174

 

Bu bağlamda, Adem’in Trenleri filmiyle ve genel anlamda değişim yaşadığı 

düşünülen Türk sinemasındaki din algısı ilgili, filmin senaristi İsmail Doruk ile 

yaptığımız söyleşide, kendisine yönelttiğimiz sorulara şu şekilde cevap vermiştir: 

“Genel anlamda senaristin dine, dinî ritüellere bakışı;  yönetmenin var ettiği 

filme de aynen yansımaktadır diyebilir miyiz? Neden?   

Senaristin metin üzerindeki dine bakışı çekilen filmle yani yönetmenle birebir 

aynı olmayabilir. Ama temel algıda bu gerçekleşti diyebilirim.  Senaryo ile ortaya çıkan 

filmin dine bakışında küçük farklar olsa bile bu kabul edilebilir bir ölçüdedir.   
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Filmde din adamına görünen davranışları nedeniyle oluşan önyargı daha 

sonra kırılıyor; gerçek hayatta da var olan bir önyargıyı mı buraya taşıdınız? “Hiçbir 

şey göründüğü gibi değildir” varsayımını din adamı üzerinden anlatmanızın özel bir 

nedeni var mıdır?  

Öykü kurmaca olsa bile imam karakteri gerçek hayatta benim bildiğim imam 

karakterlerinin aynısıdır diyebilirim. Herhangi bir ön yargıyı ya da güzellemeyi 

aktarmak gibi bir derdim olmadı. Sadece benim bildiğim gerçek hayat düzleminden 

faydalanmaktan başka bir kaygı yok. 

Aynı zamanda din adamlarının önyargıya mahal vermelerinde diğer 

meslek/kişi gruplarına göre daha açık olduklarını söyleyebilir miyiz? 

Din adamlarının toplumdaki işlevine bakacak olursanız onların dinî kurallar 

açısından örnek insan olmaları beklenir.  Bu beklenti olağan görünse bile “insan 

olmanın” zafiyetini taşımamaları gerçekçi değildir.  Bu insanların en küçük hataları 

onların diğer mesleklere göre daha ağır eleştirildikleri de doğrudur.   Bu bakımdan her 

türlü suçlanmaya açık yaşarlar.  Bazen insanlar kendi zafiyetlerini normal karşılarken 

imamların aynı zafiyetlerini bir tür ahlaki çöküntü gibi gösterirler ki bu ancak suçlayanı 

rahatlatan bir çabadır. Bunun genelini de toplum için düşünebiliriz ki her genelleme 

yanlıştır. 

Bir yandan önyargılı olmanın eleştirisini yapıyorken bir yandan da “aslında 

önyargıya neden olan kişinin kendisidir, davranışlarıdır” tezini ifade etmeye çalıştınız 

mı? Dolayısıyla din adamlarına beslenen kötü hissin nedeni de kısmen din adamlarının 

davranışlarındandır diyebilir miyiz? 

Bir önceki sorunun cevabı ile paralel.  Tabiî ki din adamları da hata yapacaktır. 

Diğer insanlar gibi içindeki kötülüğü gizleyecek ve katalizör bulduklarında ortaya 

dökeceklerdir. Bu sıradan insanlar berbat bir şeyse onlar için daha berbat olarak 

algılanmaktadır. Elbette toplumdaki yerlerini düşünerek biraz daha dikkatli 

davranabilirler.   
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Özellikle bir dönem Türk sinemasında din adamı tiplemeleri genellikle 

dolandırıcı, riyakâr, insanları kandıran tipler olarak karşımıza çıkarken sizin 

senaryonuzdaki din adamı, dinini gayet iyi bilen, hatta çoğu zaman sırf bunun için süfli 

isteklerden uzak duran biri olarak tanımlanmıştır. Senaryoda bunun için ayrı bir çaba 

gösterdiniz mi? 

Dediğim gibi ben tanıdığım gördüğüm karakterleri senaryoya aldım. Eski 

önyargıları kırmak gibi bir derdim olmadı. Olsaydı zaten çok gerçekçi olmayan 

kusursuz bir tip ortaya çıkardı ki o zamanda filmdeki imam bu kadar canlı olmazdı.  

Yeni Türk Sineması da diyebileceğimiz özellikle 2000 yılından sonra 

sinemamızın dilinde dine bakışın daha “normal” seviyeye geldiğini; yani daha hayattan 

bir parça olarak algılandığı; abartılı yüceltme ve yermelerin azaldığını söyleyebilir 

misiniz? Neden? 

Evet böyle de denebilir.  Çünkü hayatın fazla dolaylamaya girmeden 

anlatılması dine bakışı da ön yargıdan ve klişelerden arındırabiliyor. Artık karmaşık 

hikâyeler yerine sadeliğe doğru bir gidiş söz konusu.  Artık seyirci de abartmaların 

farkında ve yönetmenler de bunu biliyor.  

Toplumda kimi zaman gördüğümüz din adamının yahut dine vurgu yapan 

insanların yaptığı hataların dine atfedilmesinde; sinemanın da bir dönem din adamı ile 

dini birlemesinden, aynileştirmesinden kaynaklı olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Bir kesim hala din adamlarını ruhban sınıfıyla karıştırmakta ki onların bizim 

dinimizle ilgisi yok. Bu açıdan bakanlar için din adamının yaptığı her yanlış, sanki o 

dinin bir yansıması. Bilinmeli ki böyle bakanlar hakikatten dini fazla bilmeyen ya da 

bağnazlık derecesinde korumacı anlayışı güdenler.  Aslında birçok atasözü de bu bakışı 

reddetmekte zaten. Günümüze doğru bunun kırıldığını söyleyebilirim. 

Dinin sinemadaki yerinin değişiminde; siyasi, sosyal, kültürel değişimimizin 

etkisi ne boyuttadır?  

Beyaz sinema denilen bir ekolden bahsediliyor.  Bu örnekler çok sterildi. Belki 

siyasi gelişmeler neticesinde din adamlarını ya da dini eleştiren filmler de artık öne 
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çıkmıyor. Zaten dinî temalardan ziyade  yan hikayelerde bu mesaj verilirdi.  Savunma 

refleksinin görülmediği gerçekçi filmler belki de soysal değişimin neticesinde ortaya 

çıktı. Kültürel değişme ya da gelişmeden söz etmek pek mümkün değil sanırım.  

Sizce sinemamızın dili değiştiğinden mi din adamı-din- toplum ilişkisi 

değişmiştir? Yoksa toplumun değişimi mi, sinemayı etkilemiştir? Yahut da hayata bakışı 

daha başka olan yönetmen/senaristlerin son dönemde daha fazla söz sahibi 

olmalarından mı kaynaklıdır bu değişim? 

Bence üçüncüsü. Artık yönetmenler kültür bakanlığının desteğiyle tam olmasa 

da belirli bir ölçüde bağımsız hareket edebiliyorlar.  Bu da sinema destekleme 

politikasının sonucu.  Din-toplum ilişkisinin çok değiştiğini zannetmiyorum.  

Değişimmiş gibi görünen şey belki bir rahatlama bu da vesayet rejiminin 

gerilemesinden kaynaklanıyor.    

Bu senaryoyu kaleme alırken bir din adamı üzerinden topluma ayna 

tuttuğunuzda, yani herhangi birinin başından da geçebilecek bu olayı din adamı 

üzerinden anlattığınızda, sonucunda karşılaştığınız olumlu/olumsuz eleştiriler nelerdir? 

Ne olumlu ne de olumsuz herhangi bir şeyle karşılaşmadım. 

Türkiye’deki değişen toplumsal yapıya baktığımızda yeni projeleriniz, 

hikâyeleriniz içinde benzer hikâyeler, hayatın içinden din adamları görebilecek miyiz?   

Evet böyle bir projede Ezel Akay’la birlikte çalışıyoruz. İnşallah sonuç verir. 

Orada da önemli karakterlerden birisi Kocatepe Camiinden emekli protokol bilen bir 

imam.”
175

 

 

3.8. NOKTA 

Film, bir zamanlar işlediği bir suç yüzünden azap çeken ve çektiği azaptan 

kurtulmaya çalışan bir adamın hikâyesini konu alıyor. 

                                                             
175 İsmail Doruk, Kişisel Görüşme, 26.09.2012 
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3.8.1. Nokta Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Dram 

Yönetmen: Derviş Zaim 

Senaryo: Derviş Zaim 

Yılı: 2008 

Oyuncular: Mehmet Ali Nuroğlu, Settar Tanrıöğen, Begüm Birgören, Serhat 

Kılıç, Mustafa Uzunyılmaz, Cem Aksakal, Bayazıt Gülercan, Hikmet Karagöz, Şener 

Kökkaya. 

3.8.2. Nokta Filminin Konusu 

Dünya sineması külliyatında ‘hat estetiği’ ni sinemaya sokan ilk eser olan 

Nokta filmi, genellikle hattat Ahmet üzerinden ifade bulmaktadır.  

Ahmet, Moğol istilası döneminden kalma bir yazmayı aynen kopya edebilecek 

yetenekte bir hattattır. Tarihi değer taşıyan el yazması bir Kur’an’ın (Mâlik Kur’an’ı) 

çalınıp kanunsuz yollardan satılmasına gönülsüzce karışan genç hattat Ahmet, çektiği 

vicdan azabından kurtulmanın peşindedir. Karıştığı bu olay yüzünden Kur’an’ın sahibi 

olan kişinin torunu dâhil üç kişinin ölümüne de dolaylı olarak sebep olmuştur. Ahmet’i 

bu olayın içine atan sebepler bir yana, filmin asıl sorunu Ahmet’in, bir arınma ve 

günahlarının kefareti olarak yol alma çabasıdır. 

Nokta, İslamiyet ile şekillenen geleneksel sanatlardan hat sanatından biçimsel 

ve içerik olarak yararlanarak bir film estetiği kurmayı amaçlamıştır. Hat sanatında 

kullanılan bir teknik hareket olan ihcam (yazının, elin hiç kaldırılmadan tek bir kerede 

yazıldığı bir teknik) gibi filmde bu teknik gibi kesintisizlik üzerine bina olmuştur.  

 “İlim bir nokta idi cahiller onu çoğalttı” sözünün "Afallahu anh (Allah onu 

affetsin)" yazısının noktasında karşılığını bulduğu görülmektedir. Olayların düğümünde 

hep ‘nun’ harfinin noktasının olduğu vurgulanmaktadır. İlim aslında onun noktasında 

http://www.sinemalar.com/sanatci/26657/mehmet-ali-nuroglu
http://www.sinemalar.com/sanatci/26238/settar-tanriogen
http://www.sinemalar.com/sanatci/40944/begum-birgoren
http://www.sinemalar.com/sanatci/68121/serhat-kilic
http://www.sinemalar.com/sanatci/68121/serhat-kilic
http://www.sinemalar.com/sanatci/45369/mustafa-uzunyilmaz
http://www.sinemalar.com/sanatci/62214/cem-aksakal
http://www.sinemalar.com/sanatci/260643/bayazit-gulercan
http://www.sinemalar.com/sanatci/42043/hikmet-karagoz
http://www.sinemalar.com/sanatci/49913/ener-kokkaya
http://www.sinemalar.com/sanatci/49913/ener-kokkaya
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=ilim+bir+nokta+idi+cahiller+onu+%c3%a7o%c4%9faltt%c4%b1
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gizlidir. Etrafında dolaşılıp bulunamayan, künhüne varılamayan birden fazla gizem, hep 

bir ‘nokta’nın sırtına yüklenmektedir. 

Nokta, içeriğinde suç ve ceza, görev ve sorumluluk, kötülük, gelenekten 

yararlanma gibi konuları tartışmaya açıyor. Burada filmin başından itibaren bir hat 

sanatı ürününün içinde olduğumuzu görmekteyiz. Açılış sekansını, bir üst açı ile açan 

yönetmen, ilk olarak yere yazılmış bir hat yazısını gösteriyor. Ardından bundan sorumlu 

Hattat Eflatun, yardımcısını ‘niye nokta yok?’ diye suçluyor. O noktalardan birinin 

içinden ise günümüze geliyoruz. O ‘suç’ şimdiki zamanda bir kara film iskeletine 

transfer oluyor. Yani aslında biraz da Derek Jarman sinemasında gördüğümüz, geçmiş 

ile geleceği iç içe geçirme mantığı hâkim burada. Ancak onun kadar aktif bir şekilde 

kullanılmıyor bu anlatı oyunu. Zira yönetmenin “Jubilee”de (1978) İngiltere’nin 

kraliyetin hâkimiyetindeki 17. yüzyılı ile hippi kültürünün hâkim olduğu 1970’li 

yıllarını paralel kurguyla iç içe geçirip belli bir üslup oluşturduğunu biliriz. Yönetmen 

Derviş Zaim de burada Osmanlı Cumhuriyeti’ndeki İslami karakterler ile günümüzdeki 

hikâyeler arasında bir bağ kurmak istiyor. Bunun için de aslında ‘Müslümanlık’ tan 

2000’lere uygun bir kara film iskeleti çıkarıyor. Tuz Gölü’nü beyaz zeminli bir kara 

film çekmek için kullanan yönetmen, bir şekilde Coen Kardeşlerin “Fargo” ve 

“İhtiyarlara Yer Yok”taki ‘yozlaşmış vahşi Batı’ atmosferini oraya transfer ediyor. 

Böyle olunca da peşinde koşulan para değil de değerli bir ‘Kur’an’ oluyor elbette. 

Hattın yazılırken el kalkmamasını baz alan yönetmen, estetiğinin temeline bu mantığı 

yerleştiriyor. Tuz Gölü zeminini ise beyaz tuvalin yerine koyuyor. Yani yukarıda 

bahsedilen ‘resim estetiği’ ni benimseyen yönetmenlerle büyük bir benzerliği var 

diyebiliriz. Yola çıkışında ‘sanat sineması’ nda uygulanan ‘tek plan eğilimleri’ ni 

bulunduran Nokta’nın, hikâyesinde ‘Amerikan tür sineması’ nın izini sürdüğü ifade 

edilmektedir. Bu ikisi arasında bağ kurmak için de ‘hat estetiği’ ni yani Türkiye’nin 

kültürel yazı estetiğini kullanmaktadır.
176

 

3.8.3. Nokta Filmindeki Dinî Unsurlar 

Din ile beraber geleneğimiz içinde yer edinmiş bir sanat ve sadece maddi 

olarak değer gören bir Kur’an ama aynı zamanda bunlarla ilgili bir ahlak meselesi. 

                                                             
176 http://www.siyad.org/article.php?id=2259, 07.11.2012 

http://www.siyad.org/article.php?id=2259
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İstemediğimiz halde başımıza gelenler, bunun vicdani dolayısıyla ahlaki 

yansımaları, suçlar, cezalar.. v.b kavramlar filmde dolaylı olarak yer bulurken, dinî 

unsurlar daha çok ahlakî meseleler boyutuyla ve İslami sanat dalı olan Hat sanatı ile 

beyaz perdeye aktarılmıştır. Dolayısıyla filmin incelediğimiz diğer filmlerden daha 

farklı bir yaklaşımı vardır.  

Din olarak İslam, çalışmamızda da görüleceği üzere, Türk sinema tarihi 

boyunca film kurgu ve senaryolarında kendisine az-çok, iyi-kötü şekliyle yer bulan bir 

içerik durumda belirginleşmektedir. Bu açıdan ele alındığında Derviş Zaim, filmlerinde 

İslam estetiğini temsil eden geleneksel sanatları kullanarak onları hem mecaza 

dönüştürmüş hem de şekil ve biçim itibariyle kullanarak farklı bir sinema dili 

oluşturmuştur. Bu açıdan Türk sinemasında dinin, ilk defa sadece bir konu, tema, öğe 

veya temas aracılığıyla değil ebru, minyatür ve hat gibi sanatlarla üslup oluşturma 

özelliği kazanmakta olduğu ifade edilmektedir. Zira Nokta’da açıkça gösterilen 

herhangi bir dinî unsur (Malik Mushaf‘ı hariç) görülmemekle birlikte anlattığı hikâye ve 

anlatma tarzı itibariyle din, sembolik anlatım tarzının nesnesi şeklinde ortaya 

çıkmaktadır.
177

 Din ahlaki meselelerle, vicdan duygusu ile suçlar ve onların cezası veya 

affı ile kendini göstermektedir. 

Bu bağlamda, Nokta filmiyle ve genel anlamda değişim yaşadığı düşünülen 

Türk sinemasındaki din algısı ilgili, filmin yönetmeni ve senaristi olan Derviş Zaim ile 

yaptığımız söyleşide, kendisine yönelttiğimiz sorulara şu şekilde cevap vermiştir: 

“Genel anlamda senaristin/ yönetmenin dine, dinî ritüellere bakışı; var ettiği 

filme de aynen yansımaktadır diyebilir miyiz? Neden? 

Böyle bir genelleme yapmak mümkün. Ancak bu sadece bir genelleme. Çünkü 

yaratı esnasında saklamak, çarpıtmak, olumlu ya da olumsuz manada bir inancı ya da 

grubu olduğundan daha farklı göstermek gibi saikler rol oynamaya başlayabilir. Bu 

değişkenler de bir inancın sanki daha farklıymışçasına ekrana yansıtılmasına etken 

teşkil edebilir.  

                                                             
177 İ. Yenen, a.g.e.,  s. 183 
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Toplumda kimi zaman gördüğümüz din adamının yahut dine vurgu yapan 

insanların yaptığı hataların dine atfedilmesinde; sinemanın da bir dönem din adamı ile 

dini birlemesinden, aynileştirmesinden kaynaklı olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Yukarıdaki gibi bir argüman söylediğiniz olguya ait sebepleri araştırırken 

güçlü bir argüman teşkil edecektir. Ancak, din adamı ile din algısının birleştirilmesinin, 

dinin kötü algılanmasına etki edebilecek en önemli sebep olarak bahsetmek ne kertede 

doğru olur, emin değilim. Din adamlarının hatalarının bu algıya yardım eden nedenler 

arasında önemli bir yere sahip olduğu kesin ama başka nedenler de bulunabilir diye 

düşünüyorum.  

Din adamlarının önyargıya mahal vermelerinde diğer meslek/kişi gruplarına 

göre daha açık olduklarını söyleyebilir miyiz?  

İnanç ile doğrudan ilgileri olduğu ve inanma adına verdiğimiz olguyu regüle 

ettikleri için din adamlarının önyargıya mahal verme ihtimali olan insan grupları içinde 

en ön sıralara yerleştirmek mümkün olabilir. Ama dediğim gibi bundan emin olmak için 

iyi etüd etmek lazım. 

Türk Sinemasında geçmiş dönemlerde abartılı iyi veya abartılı kötü gösterilen; 

karikatür din adamı ve dindar tiplemelerinin işlenişi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Türkiye’de sinemanın gelişimi ile ve din adamı ve din insanlarının temsil 

edilme biçimleri arasındaki ilişkileri araştırmak istediğimiz zaman cumhuriyetin ilk 

yıllarına ve sonraki dönemlerine bakmak kaçınılmaz olacaktır. Bu dönemlerde tek parti 

ideolojisinin din ile ilgili algıların biçimlenmesinde önemli katkısı olduğunu 

düşünüyorum.  

Filminizde, din ile beraber geleneğimiz içinde yer edinmiş bir sanat ve sadece 

maddi olarak değer gören bir Kur’an ama aynı zamanda bunlarla ilişkilendirilmiş bir 

ahlak meselesi bulunmakta. Hikâyenizi oluştururken nasıl bir yol izlediniz? 

Nokta filmimdeki Kuran’ın maddi değeri var. Ancak bu maddi değerinin yanı 

sıra ona sahip olan aile için manevi değeri de var. Hatta bir anlamda ona sahip olan aile 

için silsile teşkil eden manevi bir yapısı bulunuyor. Filmde gözleyeceğiniz üzere ahlak 
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ile ilgili birkaç mesele var. Şer problemi bunlardan birisi. Öteki ahlaki mesele, ödevler 

ve sorumluluklar konusundan neşet ediyor. Uzun uzun bunları anlatmaya 

kalkışmayacağım. Çünkü filmde yer alıyor bu tartışmalar zaten. Ancak soruya şöyle 

yanıt vereceğim. Ahlak araştırması nihilizmin at koşturduğu bir yerde bana önemli 

geldiği için bu filmi inşa etmek istedim. İnşa ederken de meseleleri Tuz Gölü gibi soyut 

bir mekânda ele almanın hem biçim hem de içerik açısından bana yardım edeceğini 

düşündüm. Aksiyon çizgisini de bir suç filmi gibi kurmaya çalıştım.  

Filminiz birçok tasavvufi ögeyi de resmediyor. Öncelikle “Allah Affetsin” 

yazısı var. Ayrıca “Önemli olan yola çıkmaktır” meselesi gibi, Ahmet’in affedilmek 

uğruna bütün hayatını bir kenara kaldırıp bir noktaya dönüşmesi gibi, “inanmayan 

yazamaz” vurgusu gibi… Bir yandan estetize edilmiş bir görüntü, öte taraftan acı ve 

gerçek bir hayat. Bunları harmanlarken; daha gerçekçi bir yola doğru giden sinema ile 

gözden kaçırılmaması gereken ahlaki değerler arasındaki bağlantıyı nasıl 

yorumluyorsunuz? 

Filmin bütünü bu anlattığınız şeyi gerçekleştirmeye yarıyor diye 

yanıtlayabilirim. Filmi parçalara ayırıp o parçaları tahlil etmeye kalkıştığımız zaman 

soruya parça parça yanıt teşkil edecek cevaplar bulmamız mümkün olabilir. Yine bu 

parça yanıtlar tatmin edici olmaktan uzak olacaklardır. Filmin biçimi, havası, içeriği ile 

nihai halinin bu sorunun bütünsel ve tatmin edici yanıtı olduğunu düşünüyorum. Bir de 

şunu ekleyeyim: Filmin tonunu, ele aldığım soyut meseleleri tartışırken dahi seyircinin 

gerçeklik duygusuna halel getirilmeyecek bir kıvama sokma çabam oldu. Bu çaba 

sonucunda gerçeklik duygusu ve düzeyi ile bu filmde ele alınan felsefi ahlaki 

meselelerin ele alınma biçimi birbirinden farklı ve yapay hale gelmiyor. 

Başka bir ilişkilendirmeyi daha yapıyor filminiz; estetik ve ahlak. Sizin için 

ikisi de büyük önem arz ediyor. Yedinci sanat kabul edilen sinemanın da, genel anlamda 

böyle bir çizgi ile hareket edip topluma bunu sunması gerekmekte midir sizce? 

Az evvel kısmen yanıt verdim ama yineleyeyim: Ahlak meselesini ele alan 

sinema sanatına dair ciddi yapıtlarımızın çoğunun nihilizm ile olumsuz anlamda 

ilişkileri olduğunu, nihilistik işler olduklarını düşünüyorum. Dostoyevski ya da 
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varoluşçuluğun bana göre eksik yorumları olduklarını düşünüyorum. Bu nihilistik 

sinema ortamında, tam aksine, sinemanın değer araştırması yapması gerektiğini 

düşünüyorum.  

Sinemada bilinçli olarak nihilist bir dil seçiminin, aynı bilinçle dini sinemadan, 

dolayısıyla hayattan çıkartma noktasında olduğu fikrine katılıyor musunuz?  

Böyle bir diri, net amaç olduğunu zannetmiyorum. Eğer nihilist bir sinema 

sanatı örneği çoğalarak böyle bir olguyu ortaya çıkıyorsa bu durum en başta tutturulan 

yolun kendisi ile ilgilidir. İlgili yordamın başka ahlaki değer arayışına mahal 

vermemesinden kaynaklanıyor olabilir.   

Filler ve Çimen ile Cenneti Beklerken filmlerinizde de konuları; İslami 

sanatlar olan ebru ve minyatür sanatı ile ilişkilendirmiştiniz. Bu filminizde de hat 

sanatını kullanıyorsunuz. İslam’ın sanat ile ilişkisini yansıtan bu sanatları kullanarak 

film yapıyorsunuz. Bu bağlamda filmlerinizin ve dolayısıyla sizin de İslami estetik ve 

film sanatı ilişkisi hakkında durduğunuz yer neresidir? 

Bana bu coğrafya ve kültürün sunduğu verilerle varoluşumu biraz daha temelli 

ve zengin ve üretken hale getirmeye gayret ediyorum. Bunu yaparken de başka 

insanlarla onları ezmeden ve yoksullaştırmaya çalışmadan nasıl daha zengin biçimde, 

daha derin bir biçimde hasbıhal edebilirim sorusunu kendime sormaya gayret ediyorum. 

Filminizdeki en önemli dinî unsurlardan biri de çalınmasıyla konu olunan 

Kur’an. Bu temayı oluştururken; insanların sinemada da, hayatta da ‘Kutsal’dan para 

kazanma fikri ile bir ilişkilendirmeniz oldu mu? 

Bütün filmlerimde az ya da çok gerçek hayatta olmuş bir olaydan şu ya da bu 

şekilde hareket edip kurmacayı da onun üzerine oturtma gayreti içinde olurum. Nokta 

filminde de Konya’da bir kütüphanede vuku bulmuş değerli kitapların çalındığı gerçek 

bir vaka düşüncelerimi oluştururken bana yardımcı oldu. 

Yeni Türk Sineması da diyebileceğimiz özellikle 2000 yılından sonra 

sinemamızın dilinde dine bakışın daha “normal” seviyeye geldiğini; yani daha hayattan 
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bir parça olarak algılandığı; abartılı yüceltme ve yermelerin azaldığını söyleyebilir 

misiniz? Neden? 

Bu olguyu Türk toplumundaki ve iktidar yapısındaki değişikliklerde aramak 

sanırım yanlış olmaz. Türk toplumunun iktidar yapısı zaman içinde değiştiği ve 

farklılaştığı için sinemadaki dine bakış da az ya da çok eski ile kıyaslandığı zaman şu ya 

da bu şekilde daha farklılaşma göstermiş olabilir. Ancak bu durum toplum 

mühendisliğini çok seven iktidarları gücü ellerine aldıkları zaman istediklerini 

yapacakları noktası ve inancına sürüklememeli. Çünkü nereden gelirse gelsin toplum 

mühendisliği er geç topluma zarar vermektedir.  

Sizce sinemamızın dili değiştiğinden mi din adamı-din- toplum ilişkisi 

değişmiştir? Yoksa toplumun değişimi mi, sinemayı etkilemiştir? Yahut da hayata bakışı 

daha başka olan yönetmen/senaristlerin son dönemde daha fazla söz sahibi 

olmalarından mı kaynaklıdır bu değişim? 

Bahsettiğiniz değişkenlerin tümü de etki etmiş olabilir bu sürece. Hangisinin 

daha baskın olduğunu soracak olursanız iyice araştırmadan net bir şey söylemek ne 

kertede doğru olur emin olmamakla birlikte şu andaki meseleye dair hissiyatım daha 

çok toplumun değişiminin bu olguyu ortaya çıkarmaya yardım ettiği yönünde.  

Bir dinin, dinî görüşün sinemayı aktarma aracı olarak kullanmasında bir 

sakınca var mıdır? Ortaya çıkabilmesi muhtemel sakıncalar varsa nelerdir ve eğer 

varsa, benzer sakıncalar ideoloji aktarımında da geçerli midir? 

Her sinemacı farkında olsun ya da olmasın bir değerler bütünü içinden hayatı 

resmeder. Burada tehlikeli olan husus, ilgili değerler sisteminin, insanın bir insan olarak 

özgürlüğünü ve potansiyellerini gerçekleştirmeye yardım mı ettiği yoksa onları daha 

geriye götüren bir unsur niteliği ile mi belirdiği yönünde ortaya konulabilir.  

Yeni projeleriniz ve hikâyeleriniz içinde benzer vurgulu filmler görebilecek 

miyiz? 

Bu konulara bulaşmış bir insan olarak kokusunu aldığım hazinenin peşimi 

bırakacağını zannetmiyorum. Ama her defasında farklı sayılabilecek bir şeyi denemek 
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gibi bir niyetim hep oldu ve ileride de olmaya devam edeceğe benziyor. Dolayısıyla 

hayırlısı diyelim.”
178

  

3.9. KELEBEK 

Film, 11 Eylül 2001 saldırılarını Afganistan'daki savaşta yaşananlarla birlikte 

konu ediniyor. 

3.9.1. Kelebek Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Dram, Macera 

Yönetmen: Cihan Taşkın 

Senaryo: Mahmut Bengi 

Yılı: 2009 

Oyuncular: Ghassan Massoud, Caner Cindoruk, Şahin Çelik, Deniz Bolışık, 

Serhat Yiğit, Lami Ateş, Ergun Doğmacı, Münir Can, Sümer Tilmaç, Meredith Orlow, 

Sonat Dursun, Tuncay Beyazıt, Gürol Güngör, Kadir Kırıcı, Volga Sorgu Tekinoğlu, 

Ferda İşil, İbrahim Halil Azak. 

3.9.2. Kelebek Filminin Konusu 

Film, dünyayı sarsan 11 Eylül vakıasını, gerçekleştiği 2001 tarihinden beş sene 

öncesi olan 1996 yılından başlayarak aktarıyor. Tarihler 1996'yı vurduğunda beş yıl 

sonra gerçekleşecek menfur saldırının tohumları atılmaktadır. Dünya kavranması zor ve 

çok bilinmeyenli denklemler ile doludur ve hiçbir şey bir gün önce başlamaz. İç savaşın 

en debdebeli günlerinde, Afganistan'da insanlar canlarından, mallarından olmaktadır. 

Sayısız insan çatışmaların sona ermesini beklemektedir. Yusuf ve arkadaşları ise, insani 

yardım amacıyla bu kanla beslenen topraklardadır. Burada bir kelebek kanat çırpsa, 

Atlantik'te fırtınaya sebep olabilir. İşte oradaki her biri tıpkı o kelebek gibidir; fakat bir 

farkla. Bu yardım kelebeği fırtınaya sebep olmaz. O, kanatlarını açar fırtınaya karşı 

                                                             
178 Derviş Zaim, Kişisel Görüşme, 08.11.2012 
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koyar. Mevlevi dedesi İbrahim, bu sözlerle yolcu eder onları; sanki olacakları 

biliyormuş gibi. Nitekim Yusuflar yola çıkmak için hazırlanırken Usame bin Ladin, 

yeni karargâhı olan Afganistan sınırından geçmektedir. Yusuf ve arkadaşları o yıl 

Afganistan'da binlerce insanla tanışır ve içlerinden biri, 11 Eylül 2001'de bütün 

dünyanın tanıyacağı genç bir adamdır. 

11 Eylül üzerine bir Türk filmi Kelebek. 1996 yılında, İstanbul’daki Bir 

Mevlevi Dergâhında, dünyayı değiştirmek için ellerinden geleni yapmaya karar veren 

bir grup inançlı insan, Afganistan’a doğru yola çıkarlar. Burada kurdukları eğitim 

merkezi aracılığıyla gençleri, çocukları radikal İslam’dan ve terörden, Usame Bin 

Ladin’den uzaklaştırmaya çalışırlar. Ancak 11 Eylül 2001’de İkiz Kuleler’e düzenlenen 

saldırı sonrası, bir süredir hafıza sorunları yaşayan Yusuf kendini sorgulamaya, dünyayı 

değiştirmek uğruna yeterli çabayı göstermediği için bu terör eylemine katkıda 

bulunduğuna inanmaya başlar. Film, Tasavvuf ile Kelebek Etkisi teorisini bir potada 

eriterek insancıl mesajlar vermeye, İslam’ın iyi yüzünü anlatmaya çalışmaktadır.
179

 

3.9.3. Kelebek Filmindeki Dinî Unsurlar 

Filmde Mevlevi İbrahim Dede aracılığıyla temsil edilen mücadeleci uyumlu 

İslam anlayışı, arınma, sevgi, merhamet, yardım gibi erdemleri önceleyen tasavvuf 

kökenli diğerkâm bir felsefi temele dayanmaktadır. İnsanın yeryüzünde aç ve açıkta bir 

tek insan kalmayıncaya kadar mücadeleye devam etmesine rağmen mevcut kötülüklerin 

sorumluluğunu yine kendinde görerek ortaya konulan bu İslami anlayış; sevgi, sabır, 

eğitim, fedakârlık gibi değerlere dayanmaktadır. Bu anlayış sonucunda ortaya çıkacak 

olan İslami hareket tarzının amacı ise genel bir teşkilat çerçevesinde insanlığın temel 

ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yardım ve zihinsel dönüşümü sağlayarak barış ve 

huzur içerisinde yaşanacak ideal bir toplum oluşturmaktır. Filmde İslamiyet’i kötüye 

kullananın temsilcisi olarak El-Kaide örgütü görülmektedir. Bu oluşum, sevgi ve 

merhametten yoksun, insanlığa karşı kin besleyen, katı kuralcı bir din anlayışını 

benimsemiş, İslam adına şiddet ve savaşa cihat kılıfıyla başvuran kendileri Müslüman 

ama Müslümanların yüz karası bir oluşum olarak temsil edilmektedir. İnsanlığa yardım 

ve eğitim merkezinin El-Kaide örgütündeki mekânsal karşılığı; ‘kamp’ olarak 

                                                             
179 http://www.beyazperde.com/filmler/film-187029/elestiriler-beyazperde/, 13.11.2012 

http://www.beyazperde.com/filmler/film-187029/elestiriler-beyazperde/


105 
 

betimlenmiştir. Kampta çocuklar, Usame bin Ladin ideolojisini hocaları tarafından silah 

talimleriyle uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Örgüt tarafından gelecekte birer aslan 

(terörist) olacak gözüyle bakılan çocukların en ufak yanlışlıklarına dahi müsamaha 

gösterilmez ve hemen cezalandırılırlar. (Bahçede koşan bir çocuk komutana çarpar, 

komutan çocuğun kulağından tutarak bir tokat atar) Böylece iki farklı İslami anlayış ve 

pratiğin farklılığı açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Ayrıca, filmde örgüt komutanı 

tarafından Kahraman olarak isimlendirilen Ümit, kamptaki bu eğitim sürecinde Usame 

bin Ladin öğretisini silah enstrümanı ile kazanırken, “Mühim bir adam olarak kendisini 

diğer insanların anlayamayacağı” kabulüyle öncelikle ailesinden uzaklaştırılmaktadır.
180

  

Bu filmde dinin teröristler tarafından kullanıldığını, ayetleri kendi çıkarlarına 

göre algıladıklarını görmekteyiz. İslam dininin şiddet ile ilişkisini göstermesi 

bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Aynı zamanda film, iyi ve kötü karakteriyle 

dinin daha gerçekçi anlatılmasına da aracılık etmektedir.  

Filmde, olaylar arasında kalan tarafsız suçsuz sivillerin durumu; Kenya ve 

Tanzanya büyükelçiliklerinin bombalanması hadisesinin iki farklı tepkiyle karşılanması 

ile beraber anlatılmaktadır. Birinci tepki, olayların örgüt merkezinde büyük sevinçle 

karşılanıp sonucundan İslam ve Müslümanlar adına bir zafer olarak lanse edilmesi, 

diğeri ise yine İslam adına utanç verici bu durumun büyük bir üzüntüyle 

lanetlenmesidir. Örgüt elemanlarının bu bombalamalardan sonra düzenlediği sevinç 

gösterisini Ümit ve yanındaki kalabalıkla birlikte seyreden Yusuf “Allah bizi Ladin 

gibilerden korusun. Biz bugüne kadar susmasaydık onlar konuşamazdı, cesaret 

edemezlerdi, heveslerine İslam’ı alet edemezlerdi. Bu yüzden Ladin’in İslam’a verdiği 

zararı hepimiz yıllarca uğraşsak temizleyemeyiz.” sözlerini sarf etmiştir.  Burada da 

gaye, dünyadaki tüm Müslümanların, bu tür olaylar ve nedenleri karşısında takınmaları 

gereken İslami tutumun bu şekilde olması gerektiğinin altının çizilmesidir.
181

 

Bu bağlamda, Kelebek filmiyle ve genel anlamda değişim yaşadığı düşünülen 

Türk sinemasındaki din algısı ilgili, filmin senaristi ve aynı zamanda yapımcılarından 
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olan Mahmut Bengi ile yaptığımız söyleşide, kendisine yönelttiğimiz sorulara şu şekilde 

cevap vermiştir:  

“Genel anlamda senaristin/ yönetmenin dine, dinî ritüellere bakışı; var ettiği 

filme de aynen yansımaktadır diyebilir miyiz? Neden? 

Kelebek özelinde soruyorsanız, evet. Zaten filmi yapma sebebimiz, hikâyede 

işlenen mevzuların bizce doğrusunu anlatmaktı. Sektörde genel olarak da durum bu gibi 

görünüyor. Ama her film, her proje böyle olmuyor tabii. Yani yazılan, çekilen her iş 

için aynısını söyleyemem; çünkü bence sinema üzerine bir şeyler yapan insanlar olarak 

genelde sanat değil, ama en iyi ihtimalle zanaat yapıyoruz; çoğunlukla ise ticaret. 

Dolayısıyla hedef kitlenin ya da yapımcının talep ve beklentileri doğrultusunda 

inanmadığı filmler yazan/çeken insanlar da var elbette.  

Toplumda kimi zaman gördüğümüz din adamının yahut dine vurgu yapan 

insanların yaptığı hataların dine atfedilmesinde; sinemanın da bir dönem din adamı ile 

dini birlemesinden, aynileştirmesinden kaynaklı olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Bizim buralarda işle işi yapanın birlenmesi, aynileştirilmesi her alan için 

geçerlidir ama dediğiniz de olabilir tabii. Maalesef pek kafamızı yormadığımız için 

şablonlarla yaşıyoruz; her okuduğumuza, duyduğumuza, seyrettiğimize inanıyoruz. The 

Simpsons’da vardı galiba; Homer Simpson hiç olmayacak bir şeye inandığında, bunun 

sebebini soranlara, “çünkü televizyonda gördüm” diye cevap veriyordu. Bizim de 

kabaca Homer’dan pek farkımız yok. Okumuşların da yok, okumamışların da yok. 

Çünkü dediğim gibi meselenin az okuyor olmamızla değil, kafamızı az kullanmamızla 

ilgisi var. Velhasıl, televizyonda-perdede ne görüyorsak etkileniyoruz galiba.  

Ayrıca dini ve din adamını, filmler ve filmlerde gördüğü karakterler üzerinden 

tanıyan insanların olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Hatta bu sadece bazı seyirciler 

için değil, o filmleri yapan insanlar için de geçerli olabilir. Çünkü gerçek hayatta genel 

olarak, bu çerçevedeki insanların etrafında -iyi ya da kötü- dindar denebilecek birileri ya 

da yakından tanıdıkları bir din adamı yok. Yani insanlar nasıl Bengal kaplanını -

belgesel de olsa- televizyondan tanıyorsa; çok sayıda kişi, din ve din adamını da 

televizyondan vs tanıyor. Hal böyle olunca da mesela dizilerde, filmlerde vs epeyce 
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görülen “paragöz hacı” tiplemesinden yola çıkan insanlar, bu paragözlüğün dinden 

kaynaklandığını zannedebilir. Sonuçta, bir film gibi kurgulanan “dinî terör” 

haberlerinden sonra da “seyirciler”, o eylemi yapanların masum insanları öldürme 

sebebinin, inandıkları din olduğunu zannedebiliyor.  

Din adamlarının, dindar insanların önyargıya mahal vermelerinde diğer 

meslek/kişi gruplarına göre daha açık olduklarını söyleyebilir miyiz?  

Olabilir. Önceki soruda bahsi geçtiği gibi, yıllar içinde sadece filmlerin değil 

ama genel olarak medyanın sayesinde önemli bir kesimde böyle bir algı oluşmuş olması 

mümkündür. Mesela geçtiğimiz günlerde Serra Yılmaz, başörtülülerden korktuğunu 

söyledi. Serra Yılmaz’a gerçek hayatta hiçbir kapalı insanın en ufak bir zarar verdiğini 

sanmam. Muhtemelen bu algı, arada biraz mesafe olmasından ve bu mesafeyi duyduğu, 

seyrettiği, okuduğu yalan yanlış şeylerin doldurmasından kaynaklanıyordur.  

Bunun yanında, toplumda insanların dindar kişileri ve din adamlarını tabiri 

caizse “Allah’ın temsilcisi” gibi gördüğünü inkâr edemeyiz. Bunun doğal bir sonucu 

olarak, galiba bireyler de Allah’la kurduğu iyi ya da kötü ilişkinin etkisiyle, sevgisini ya 

da tavrını bu insanlara yöneltiyor. 

Türk Sinemasında geçmiş dönemlerde abartılı iyi veya abartılı kötü gösterilen; 

karikatür din adamı ve dindar tiplemelerinin işlenişi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Beceriksizlik, cahillik ve tabii sevmemekten kaynaklandığını düşünüyorum. 

Hele ki geçmiş dönemde, bazen en dindar denilen insanların bile dini yarım yamalak 

bildiğini düşünürseniz, toplumda belli bir karşılık bulmuş olmasına çok da şaşırmamak 

gerek. Aslında belki de toplumda o kadar da ciddi bir karşılık da bulmamıştır. Ama 

geçmiş zamanda ne bu tip yaklaşımlara tepki verecek bir refleks, ne bu tepkilerin 

yansıyacağı bir mecra ne de önlerine konan filmlerin alternatifleri vardı. Ki bence hala 

da çok düzgün alternatifler yok. 

Bu arada şunu da söylemek lazım, bu aslında tek boyutlu bir mesele değil. 

Yani geçmişte veya günümüzde bazı insanların din adamlarını/dindarları abartılı kötü 

göstermesi gibi, bugün de dindar geçinen, daha doğrusu dindar olduğunu zanneden bazı 
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insanlar da aynı uygulamayı dinle pek sıcak ilişkisi olmayan insanlar için yapabiliyor. O 

kesimin çektiği film ya da dizilerde bu tip kötü şablonlardan bolca kullanıyor. 

Dolayısıyla bütün bir toplumun hastalığı bu; karşıt fikirdekilere ölçüsüzce yüklenme 

kolaycılığından vazgeçemiyoruz. Çünkü biraz zekâ ve yine biraz kafa yorma 

gerektiriyor. 

Filmin hikâyesi şiddet ile İslam’ın ilişkisini insanlar üzerinden yanlışı da 

doğruyu da göstererek anlatmakta. Bu hikâyeyi oluşturmaya nasıl karar verdiniz? 

Seyirciye iletmek istediğiniz öncelikleriniz nelerdi? 

Hikaye değil ama fikir yönetmenimiz Cihan Taşkın’ındı. Onun istediği, 

Mevlana üzerinden Müslüman olmayan insanlara İslam’ı doğru anlatmaktı. Buradan 

yola çıkınca da son yıllarda Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasındaki en büyük 

kırılma olan 11 Eylül’ü merkeze oturtmaya karar verdik. Seyirciye iletmek istediğimiz, 

“o İslam sandığınız şeyin İslam’la, o adamların da Müslüman olmakla hiçbir ilgisi yok” 

mesajıydı.  

Film, Kelebek Etkisi (Kaos)  teorisi ile tasavvufi düşünceyi bir potada eriterek 

insancıl mesajlar vermeye, İslam’ın iyi yüzünü anlatmaya çalışmakta. Sizce film 

gerçeklik duygusuna mı daha yakın? Yoksa idealize edilmiş bir hikâye mi seyrediyoruz? 

Açıkçası filmde kullanılan hemen her hikâye gerçek hayatta vardı zaten. 

Mesela, filmin sonunda militanın babası, kapısını çalan öğretmene “bu zamana kadar 

neredeydin” diye sitem ediyor. Ben bu hikâyeyi Güneydoğu’da görev yapan birinden 

dinlemiştim. Oğlunu terör örgütüne kaptıran bir babanın feryadını anlatmıştı. Arada çok 

da fark yok sanırım. 

Hatta filmde başrolde karakterimiz, mayınlı alanda kalan bir çocuğu, girip 

oradan çıkarıyor; üstelik çocuğun amcası bile eli kolu bağlı, kenarda seyrederken. Bu da 

gerçek bir hikâye ama ufak bir farkla. Gerçek hayatta kenarda bekleyen, çocuğun 

amcası değil anne ve babası ya da sadece babası. O kadarı inandırıcı olmaz diye, biz 

amcası yapmaya karar verdik. 
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Bu konu aslında biraz da filmlerde kahramanların hep doğaüstü güçleri 

olmasına alışmamızla ilgili olabilir. Bence ekstradan güçleri olan birinin sağa sola 

yardım etmesinden daha doğal bir şey olamaz; kahramanlık değil yani bu. O yüzden biz 

kahraman olarak merkeze öğretmen, doktor, aşçı gibi insanları oturtmak istedik. Evet, 

filmde idealler var ama idealist bir dünya anlattığımızı düşünmüyorum; çünkü dediğim 

gibi gerçek hayatta karşılığı olan karakterlere ve olaylara yer vermeye çalıştık.  

Özellikle bir dönem Türk sinemasında din adamı/dindar tiplemeleri genellikle 

dolandırıcı, riyakâr, insanları kandıran tipler olarak karşımıza çıkarken sizin 

senaryonuzdaki dindar tiplemelerde bir genelleme yapılmamakta. Bunun için özel bir 

gayret sarf ettiniz mi? 

Bu özel gayret sarf edilecek bir şey değil galiba. Tersi öyledir, yani genelleme 

yapmak için zorlamak/çaba harcamak gerekebilir; ama genelleme yapmamak için biraz 

bilmek, biraz düşünmek yeterli. Ya da gerekli diyelim.  

Sinemamızda; din/dinî ritüellerin aktarımı ile ilgili yapılan en büyük 

yanlışlardan biri de, filmlerdeki, daha önce o ibadetlerle ilgili bilgi elde etmeden ortaya 

konan sahnelerdir. Bayram namazına ezanla gidilmesi veya sabah ezanının gün 

ışıdıktan sonra okunması, camide, namazda duruş şekli v.s. Kelebek filminde ise genel 

anlamda böyle bir yanlışlık yok. Bunun daha gerçekçi olması için nasıl bir yöntem 

izlediniz? 

Genel anlamda değil, hiç olmaması gerek aslında. Filmde dinî ritüellerle ilgili 

bir yanlış olmadığı gibi, tıbbi, hukuki ya da eğitimle ilgili konularda da pek yanlış 

yoktur sanırım. Çünkü nasıl hikayede tıbbi bir mesele geçtiğinde yanlış bir şey 

yazmamak için arayıp bir doktorla konuştuysam; dinî konularda sıkıntı olmaması için 

de bir din adamına senaryoyu baştan sona okutmuştum.  

Yeni Türk Sineması da diyebileceğimiz özellikle 2000 yılından sonra 

sinemamızın dilinde dine bakışın daha “normal” seviyeye geldiğini; yani daha hayattan 

bir parça olarak algılandığı; abartılı yüceltme ve yermelerin azaldığını söyleyebilir 

misiniz? Neden? 
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Ben yeni Türk sineması tabirini pek kullanmam şahsen. Yenisiyle eskisi 

arasındaki fark “color correction”dan ibaret gibi geliyor bana. Bu kadar abartmayayım 

ama biz hala “bu oğlan aynı dedesi ayol” kalıbında olduğu gibi, büyüklerin yanlış attığı 

adımların üstüne basarak ve yeni bir yol çizip, yeni bir yoldan gitmeye cesaret 

etmeyerek sinema yapıyoruz. 

Ama dediğiniz doğrudur, eskisine göre bu tür yanlışlar daha az olabilir. Bunun 

sebebi, önceki sorulardan birine cevap verirken anlatmaya çalıştığım gibi, eskiden bu 

tür saçmalıklara alternatif üretecek, tepki verecek ve bu tepkileri iletecek 

insanlar/mecralar yoktu; şimdi en azından o açıdan, nispeten daha iyi durumdayız 

herhalde.  

Tabii bir de başta dediğim gibi, biz sanat değil, en iyi ihtimalle zanaat 

yapıyoruz. Nasıl ki bir ayakkabı üreticisi kendine fazla güvenip, kendini fazla ciddiye 

alıp tabanı olmayan bir ayakkabı üretmiyorsa; yapımcılar veya sektördeki insanlar da 

alıcısı olmayan bir iş yapmayı göze alamıyordur gibime geliyor. Hiç yok diyemem, ama 

dediğiniz gibi azaldı galiba. 

Filmin şöyle bir cümlesi var: “Yıl 1996, 11 Eylül’e yaklaşık beş yıl var. Ama 

temelleri şimdiden atılıyor. Çünkü dünya karışık bir yerdir ve hiçbir şey bir gün önce 

başlamaz.” Her başlangıcın bir arka planı, arkada bırakılan bir zaman dilimi var yani. 

Türk sinemasının da geçirdiği değişimlerin kökeni, arka planı nedir sizce? Yani, dinin 

sinemadaki yerinin değişiminde; siyasi, sosyal, kültürel değişimimizin etkisi ne 

boyuttadır?  

Buna verecek o kadar uzun bir cevabım yok. En iyi cevap, bence dünyanın 

gelmiş geçmiş en iyi sosyolojik çözümlemelerinden biri olan, Efendimiz’in o hadisidir 

herhalde: “Nasılsanız, öyle idare edilirsiniz.” 

Haddim olmayarak, bunu “nasılsanız öyle öğretmenleriniz, öyle 

sinemacılarınız, öyle yazarlarınız, öyle yönetmenleriniz olur” şeklinde açabileceğimizi 

düşünüyorum. Yani özetle siyasi, sosyal, kültürel vs değişimimizin, Türk sinemasının 

değişiminde bana kalırsa yüzde yüz etkisi vardır. Ya da en azından yüzde doksan dokuz.  
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Sizce sinemamızın dili değiştiğinden mi din adamı-din- toplum ilişkisi 

değişmiştir? Yoksa toplumun değişimi mi, sinemayı etkilemiştir? Yahut da hayata bakışı 

daha başka olan yönetmen/senaristlerin son dönemde daha fazla söz sahibi 

olmalarından mı kaynaklıdır bu değişim? 

Galiba bu soruya da bir önceki cevabı vereceğim. Sadece şunu ekleyebilirim; 

hayata bakışı farklı olan sinemacıların son dönemde daha fazla söz sahibi olmasının 

sebebi de yine aynı şekilde toplumdaki değişimdir. Burada üzüntü verici olan, bu tür 

sinemacıların, sanatçıların vesaire, bastıkları zeminleri unutmasıdır. Öyle olunca da 

uzun süre söz sahibi olmaya devam etmiyorlar zaten. 

Bir dinin, dinî görüşün sinemayı aktarma aracı olarak kullanmasında bir 

sakınca var mıdır? Ortaya çıkabilmesi muhtemel sakıncalar varsa nelerdir ve eğer 

varsa, benzer sakıncalar ideoloji aktarımında da geçerli midir? 

Bence bir sakıncası yok. Aktaran açısından zaten yok. Seyreden açısından da 

her gördüğüne inanmadıktan sonra bir sakıncası olduğunu sanmıyorum. Dinî görüşün 

aktarılmasıyla, ideolojik görüşün aktarılması arasında da bir fark olduğunu 

düşünmüyorum. Kimi dinine ideoloji olarak bakar, kimi ideolojisine din olarak. 

Oranlar, dozlar değişebilir; ama dünya görüşlerinin sahiplenilmesinde, kişinin hayatını 

etkilemesinde ve dolayısıyla bunun başkalarına aktarılmaya çalışılmasında pek bir farkı 

olduğunu zannetmiyorum. 

Hikâyenizde var olan dinî unsurlar, dindar ve din adamı tiplemeleri ile ilgili; 

aldığınız olumlu/olumsuz eleştiriler nelerdir? 

Olumlu tepkileri saymaya gerek var mı bilmiyorum. Genel olarak az sayıda 

insandan epey güzel sözler duyduk. En çok da cesaretimiz nedeniyle tebrik edildik. Ben 

açıkçası, İslamiyet’le ilgili bütün yanlış algıların tamamının evvela ve bizzat 

Müslümanlardan kaynakladığını düşünüyorum. Hatta öyle El Kaide gibi terör 

örgütlerine bağlı olanlardan çok, dinini bütün iyi niyetiyle yaşamaya çalışanların 

sorumluluğunun olduğu kanaatindeyim. Çünkü bilmek sorumluluktur, inanmak 

mesuliyettir, susmak en büyük suçtur. Bunları filmde de anlatmaya çalıştığımız için 

güzel tepkiler aldık; ama dediğim gibi çok da fazla değildi. 
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Olumsuzlara gelirsek; Genelde, bizim kompleksle böyle bir şey yaptığımızı, 

dinimizden utandığımızı, yabancılara karşı ezik hissettiğimizi ifade edenler oldu. 

Sonradan filmi anlayıp pişmanlık yazısı yazanlar da vardı ama genelde bu görüştekiler, 

böyle bir eylemden yani 11 Eylül’den sonra dindar bir insanın Allah’tan af dilemesinin, 

kendini suçlu hissetmesinin bütün suçlamaları kabullenmek olduğunu vs söylediler. 

Bunlara cevap vermek ne kadar gerekli bilmiyorum, ama biz ancak kendine güvenen bir 

insanın özür dileyebileceğini ve ancak inanan birinin kendini bütün dünyadan sorumlu 

hissedebileceğini düşünüyorduk; hala da öyle düşünüyoruz. Hatta filmde geçmeyen bir 

alt metin cümlemiz vardı: Her Müslüman biraz süper kahramandır, kendini bütün 

dünyadan mesul hisseder. 

Aslında en güzel tepkileri biz hep yurtdışından aldık. Filmde anlatmaya 

çalıştığımız hemen her şeyi bire bir almışlardı. Tabii bunda Mevlana’nın yurt dışında 

çok kabul gören biri olmasının etkisi çok büyüktür.  

Mesela Amerika’daki New York Film Akademisi’nde, yani 11 Eylül’ün 

gerçekleştiği yerde filmin gösterimi yapıldı. İzleyenler arasında, üç semavi dinin 

mensuplarının yanında, Budistler de vardı ve film bittiğinde hemen herkes gözyaşları 

içinde teşekkür etmişti.  

Başladığımız noktaya dönecek olursak, biz Müslümanların öcü olmadığını 

anlatmak istiyorduk. Müslümanlar bizi pek ciddiye almadı, Müslüman olmayanlardansa 

hemen hemen sadece olumlu tepkiler aldık.   

Türkiye’deki değişen toplumsal yapıya baktığımızda yeni projeleriniz, 

hikâyeleriniz içinde benzer hikâyeler görebilecek miyiz?   

Açıkçası genel olarak beni sevenler, yakın arkadaşlarım böyle bir şeye bir daha 

kolay kolay kalkışmamam gerektiğini söylüyor, en azından yapımcı olarak. Çünkü yine 

başlarda anlatmaya çalıştığım gibi, yaptığımız şey en iyi ihtimalle zanaat, genelde ise 

ticaret. Böyle bir durumda akıntıya karşı kürek çekmek pek mantıklı durmuyor. Ama 

doğrusu, yatıracağımız para çöpe gitse bile telafi edebilecek kadar maddi donanıma 

sahip olursam, tekrar bu tür bir iş yapmak isterim. Neticede yine bizim filmde geçtiği 

gibi, akıntıya karşı kürek çekmek, insanı zinde tutar. Senarist olarak zaten bugüne kadar 
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içinde dindarların olduğu ve dinî meselelerin yer aldığı diziler yazdım, yazmaya da 

devam ediyorum şu sıralar.”
182

 

 

3.10. HAYATIN TUZU 

Film Bitlis’te yaşayan bir aileyi merkeze alarak onların yaşadığı olayları konu 

alıyor. 

3.10.1. Hayatın Tuzu Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Dram 

Yönetmen: Murat Düzgünoğlu 

Senaryo: Ender Özkahraman 

Yılı: 2009 

Oyuncular: Nihal Yalçın, Levent Ülgen, Asiye Dinçsoy, Kanbolat Görkem 

Aslan, Erol Demiröz, Güzin Çorağan, Şener Kökkaya, Bülent Düzgünoğlu, Hakan 

Sünger, Müfit Aytekin, Nedim Salman, Hüseyin Baylan. 

3.10.2. Hayatın Tuzu Filminin Konusu 

Film bir anne, dört çocuğu ve onları çevreleyen yaşamı konu almaktadır. Bitlis 

şehri ise her haliyle bu hikâyede önemli bir rol oynamaktadır. Medine, altmışlı yaşlarına 

merdiven dayamış dul bir kadındır. Artık birer yetişkin olan çocuklar ise hala 

annelerinden kopamamıştır. Kırklı yaşlarındaki Şehsuvar, Bitlis’in tarihi camilerinden 

birinde imam olarak çalışmaktadır. Ortanca oğlu Sırrı tütün fabrikasında, meşhur Bitlis 

sigarasının üretildiği bölümde çalışmakta ve mutsuz olduğu bu hayattan kurtuluşu kendi 

işini kurma hayallerinde bulmaktadır. İstanbul’da korsan CD satarak hayatta kalmaya 

çalışan ve işleri kötü giden küçük oğlan Harun bir süre için Bitlis’e gelmiştir. En küçük 

                                                             
182 Mahmut Bengi, Kişisel Görüşme, 14.11.2012 
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çocuk Meryem ise üniversiteli olabilmek için uzun süreden beri dershaneye giden 

yıllanmış bir üniversiteye hazırlık öğrencisidir.  

Medine’nin dertleştiği tek komşusu Süheyladır. Süheyla Harun’un eski aşkıdır 

ve mutsuz bir evliliği vardır. İki kadın, ortak tutkuları olan çiçek yetiştirmek için ilginç 

yollara başvururlar.   

Şehsuvar, altı yaşında ölen ve hiç fotoğrafı bulunmayan bir kız çocuğunun 

yaşlı dedesi için çocuğa çok benzeyen bir suret aramaktadır. O sırada çalıştığı tarihi 

caminin onarımında bir sır ortaya çıkar. Sırrı, fabrikadaki işini aksatmak pahasına 

dükkân ararken, gizemli bir yer bulur. Harun İstanbul’da çalıştığı zamanlardan kalmış 

olan satamadığı CD’leri Bitlis’te satmaya çalışır. Bu arada kaçakçılık için şehre gelen 

yabancılar, kahvehanelerde haber okuyan eski ve yeni kuşak seyyar haberciler filmin 

dokusundan birer parçadır. Fabrikada üretilen Bitlis sigaralarının üzerine yazılmış 

gizemli mesajların sahibi, belediye mezbahasında kesimden kaçan yaralı bir inek ve 

peşindeki görevliler eşliğinde boğucu ama bir o kadar da sıra dışı bir yaşamdır asıl 

izlenilen. Engebeli yapısıyla tepelerin arasında sıkışıp kalmış Bitlis şehri de, tüm bu 

insanları cendereye almış gibidir. 

3.10.3. Hayatın Tuzu Filmindeki Dinî Unsurlar 

Filmdeki en önemli dinî unsur; Şehsuvar isimli imam karakteridir. Bitlis'in 

tarihi camilerinden birinde imamlık yapan Şehsuvar, takkeli, elinde tespihi, bıyıklı, 

sigara içen, güzel sesli bir imamdır. Gençliğinde türkü kaseti çıkarmayı denemiş ama 

plakçının kendisini dolandırması sebebiyle başarılı olamamıştır. Şehsuvar, evlenmek 

üzere olduğu kızın başka birisine kaçmasıyla hiç evlenmemiş, hayata kırgın, bununla 

beraber içinde yaşadığı sosyal çevre tarafından saygı duyulan bir karakterdir. Sahip 

olduğu naif ve sıradan özellikleriyle Şehsuvar‘ın yaşadığı bölgede oluşturduğu 

toplumsal kimlik, çevresindekilerin saygı ile karşıladığı imamlık görevi üzerinden değil, 

sahici insani nitelikleri üzerinden tanımlanmaktadır. Filmde Şehsuvar, cami, Kur‘an 

kursu veya herhangi bir dinî ortamda şekillenen bir imam karakteri değildir. Genellikle 

sosyal hayatın içinde bir birey olarak temsil edilmektedir. Çünkü o da öncelikli olarak 

sadece bir insandır ve günlük hayatın uğraşları arasında açık bir şekilde ortaya konulan 
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bu temel insanilik vasfı, görevi gereği sürekli dinî mesaj verme kaygısından bağımsız 

bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Zaten filmin ana teması, başkarakter Şehsuvar‘ın 

imamlık görevi değildir; onun kaybolmuş genç bir kıza ait fotoğrafı ailesine ulaştırma 

sürecinde yaşadığı olaylardır. Filmde imamlık olgusu, geri planda sunulmaktadır. 

Şehsuvar karakteri, gündelik işlerle hayatına devam ederken imam olduğu da seyirci 

tarafından anlaşılabilecek şekilde kurgulanmıştır. Filmde hayata dair bu sıradan 

uğraşılar, birlikte yaşadığı annesi ve kardeşleriyle olan ilişkilerindeki iniş-çıkışlarla da 

temsil edilmektedir. Öyle ki kardeşlerini, uğraştıkları tutarsız işler nedeniyle genellikle 

eleştirel ve yargılayıcı bir üslupla sorgular. 
183

 

Film genel anlamda gerçeklik duygusundan beslenir. Film boyunca var olan 

sahici anlatım dili, Şehsuvar karakteri için de geçerlidir. Abartılı hareketleri yoktur 

Şehsuvar’ın. Yaptıkları, düşündükleri şahsından veya çevresinden kaynaklıdır. Filmde 

din, gündelik hayatın bir parçası olarak algılanmış ve seyirciye de öyle aktarılmıştır. 

Klasik bir imam olan Şehsuvar Hoca‘nın dinî eğitim seviyesine baktığımızda, 

filmde açıkça belirtilmemekle birlikte geleneksel bir din eğitimi gördüğü 

anlaşılmaktadır. Görev yaptığı caminin tamirat işlerini gerçekleştiren ustanın minare 

duvarında bulduğu beş yüz yılık bir metni okuyup anlama ve yorumlama özelliğine 

sahip olduğu görülmektedir çünkü. Şehsuvar Hoca, dinî konularda ayrıntılı bilgiler 

kullanarak mesaj verme durumundan uzak bir şekilde sunulmuştur. Ancak hayat 

üzerinde derinlikli düşüncelere sahip olduğu da anlaşılmaktadır. Mesela, minare 

ustasının: “Hocam ezanı çok güzel okuyorsunuz, Allah vergisi bir sesiniz var” 

şeklindeki iltifatı üzerine: “Allah vergisi diye bir şey mevzubahis değildir usta, güzellik 

de çirkinlik de muğlâk kavramlardır. Bir şeye güzel ya da çirkin demek onu yanlış 

anlamaktan ileri gelir, aslında etrafa bakarsan güzel ya da çirkin diye bir şey olmadığını 

görürsün.” diyerek eşyanın tanımlamasında asıl unsurun insanın dünyaya bakış ve 

algılayış tarzından kaynaklandığını vurgulamaktadır. Bununla birlikte; “gurur hayatın 

tuzudur” ve “insan istedikten sonra etrafında gurur meselesi yapacak o kadar çok şey 

bulur ki” sözleriyle de bu farklı yaklaşımının örneklerini vermektedir. Bu özellikleri 

yanında Şehsuvar Hoca, camii içerisinde, sadece bir Cuma namazında vaaz ederken 

                                                             
183 İ. Yenen, a.g.e., s. 131 
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görülmüştür. O esnadaki konuşmasında da dinî konular yerine insanların günlük 

yaşamlarında sorun olarak gördüğü güncel konuları anlatmayı tercih etmiştir. Sonuç 

olarak Hayatın Tuzu filminde Şehsuvar hoca karakteriyle temsil edilen din görevlisi 

kişiliği, gündelik dinî hayatın bir öğesi olarak örneklerine rastlanma ihtimali yüksek 

olan geleneksel imam tasvirleriyle paralellik göstermektedir.
184

 

 

3.11. UZAK İHTİMAL 

Film, İstanbul Galata’da bir müezzin, bir rahibe adayı kız ve bir yaşlı 

İstanbullu sahafın hayatlarının kesişmesiyle ortaya çıkan olayları konu almaktadır.  

3.11.1. Uzak İhtimal Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Dram 

Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun 

Senaryo: Tarık Tufan, Görkem Yeltan, Bektaş Topaloğlu 

Yılı: 2009 

Oyuncular: Nadir Sarıbacak, Görkem Yeltan, Ersan Uysal 

3.11.2 Uzak İhtimal Filminin Konusu  

Taşradan İstanbul'a gelen yeni müezzin Musa, birçok farklı kültürün beşiği 

Galata'da bir camide çalışmaya başlar. Eskiden bir Hıristiyan Mahallesi olan Galata'da, 

oturduğu dairenin karşı komşusu Clara adlı bir rahibe adayıdır. Yakup ise aristokrat bir 

aileden gelen, sahaflık yapan bir İstanbulludur. Uzun yıllar önce birlikte yaşadığı 

kadından olan kızını aramaktadır. Musa, Clara'yı ilk gördüğü andan itibaren onunla 

konuşmaya çalışır, onu takip eder, Yakup'la da böylece tanışır. Bu üç kişinin ortaklıkları 

ve ayrılıkları üzerine ‘uzak’ bir ihtimalden söz etmektedir film.  

                                                             
184 İ. Yenen, a.g.e.,  s. 132- 133 
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3.11.3 Uzak İhtimal Filmindeki Dinî Unsurlar  

Filmin bizim için en önemli karakteri başkahraman Müezzin Musa’dır. 

Başrolde bir müezzin (tamamen dinî bir figür) olmasına rağmen film içerisinde dinin, 

daha doğrusu dinî ritüellerin ana tema olmadığını söyleyebiliriz. Müezzin karakteri, 

daha sonra dinî faktörlerden dolayı yaşanacak olan etkileşimler girecek olsa da, 

herhangi bir insan olarak filmin içinde yer bulabilmiştir.  

Musa karakterini inceleyecek olursak; fahri imamlık yaparak geçimini sağlamış 

olan, oğluna da dinî tahsil aldırmış bir babanın oğludur Musa. Terbiyeli ve mutedil bir 

kişiliğe sahip olan Musa caminin yaşlı imamına son derece saygılı davranmaktadır. 

Cemaatten yaşlı olanların elini öper. Bu davranışlarıyla kısa sürede cemaate kendini 

sevdiren Musa aynı zamanda entelektüel bir kimliğe de sahiptir. Kitaplarla arası iyidir. 

Osmanlıca bilmektedir. İnsanlarla diyalogu görgü kuralları çerçevesindedir. Gayri 

Müslimlere de saygıyla yaklaşır. İnsanları incitecek sözleri ve davranışları 

görülmemektedir. Herkese karşı cömert ve misafirperverdir. Kadınlara karşı edep 

dairesinde hareket etmektedir. Onların gözlerine doğrudan bakamayacak kadar 

hayâlıdır. Ancak bu durum abartılı bir çekingenliğe de dönüşmemektedir. Musa gayri 

Müslim komşusu Clara’ ya âşık olur, kendini bu aşktan uzak tutamaz. Davranışlarıyla, 

mesafeli bir biçimde ona olan aşkını gösterir; asla sözlü olarak ifade edemez. Clara’nın 

mahrem alanına kadar sokulmaz. Yakup, Musa ve Clara Şile’ye gezmeye gittiklerinde, 

Musa ile Clara dolaşırken, bir fotoğrafçı yaklaşır ve fotoğraflarını çekmek için ısrar 

eder. Poz vermeleri için yakın durmalarını isteyen fotoğrafçıya rağmen Musa, Clara’ya 

yarım metreden fazla yaklaşmaz ve fotoğraf da o yüzden yarım çıkar. Bu tavrı Musa’nın 

sevdiği kıza karşı yaklaşımındaki mesafeyi inancının gereği olarak nasıl koruduğunun 

göstergesidir. Musa, filmde hiçbir menfi davranış sergilemez. Aşkını bir biçimde kendi 

iç dünyasında yaşar. Onun bu ilkeli duruşu izleyicilerin onunla özdeşleşmesini 

sağlamaktadır. Musa’nın, izleyicinin gözünde yücelen, samimi bir dindar tip olduğu 

görülmektedir.
185

 

Kimi zaman, diğer din içerikli filmlerde sadece sıradan bir dindar vatandaşa 

bile epey bir din yüklemesi yapılırken, bu filmde bir müezzinin insanî yönüne vurgu 

                                                             
185 A. Aksoy, a.g.e., s. 123-124 
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yapılarak; aslında dinin de büyük bir kısmını kapsayan ahlakî yönün, ritüellerden daha 

az önem sahibi olmadığı işlenmiştir. Ayrıca filmde, başka din ve hayat tarzındakilere 

hoşgörü ve dinî çoğulculuk gibi bir postmodern yaklaşımın yer aldığını da söylemek 

mümkündür.  

3.12. EŞREFPAŞALILAR 

Film, uzun zamandır kullanılmayan bir camiye atanan bir hoca ile caminin 

bulunduğu mahallede gelişen olayları konu alıyor. 

3.12.1 Eşrefpaşalılar Filminin Yapım Bilgileri 

Tür: Dram, Komedi 

Yönetmen: Hüdaverdi Yavuz 

Senaryo: Burak Tarık 

Yılı: 2010 

Oyuncular: Sinan Albayrak, Turgay Tanülkü, Deniz Özpınar, Burak Tarık, Ali 

Yaylı, Hüseyin Soysalan, Sermin Hürmeriç 

3.12.2 Eşrefpaşalılar Filminin Konusu 

İzmir Eşrefpaşa’dan gelip İstanbul’a yerleşmiş iki dosttan biri olan Tayyar, güç 

ve iktidar tutkusu ile büyük bir mafya lideri olurken; Davut küçük mahallesinde dürüst 

bir şekilde kahvesini işletmektedir. Zamanında ikisi de aynı kadını sevmiştir; fakat 

Madam Eleni Davut’u sevmesine rağmen Tayyar ile evlenmek zorunda kalmış ve kızı 

Duygu dünyaya gelmiştir. Fakat Tayyar, Madam’ın gönlünün Davut’ta olduğunu 

bildiğinden bunu sindiremeyip Madam’ı ortada bırakır. Tayyar intikam almaya devam 

etmeyi düşünür ve bunu Davut’un evlatlığı Nusret’i kendi yoluna çekerek yapmayı 

tasarlar. Mahalle kabadayısı Nusret ise bir tarafta sevdiği kız, sevdiği insanlar; diğer 

tarafta ise para ve saltanat arasında kalır. Bu iki dünya arasında bocalarken mahallenin 

metruk camisine bir Hoca tayin olur ve olayların seyri değişmeye başlar. Onlara 

doğruyu, iyiyi, güzeli öğretmeyi amaçlayan Hoca, camiden çok, mahallenin bizatihi 
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içinde yardımcı olmaktadır insanlara. Her konuda mahalleliyle iletişime geçmekte olan 

Hoca, bu mahalleden ayrıldığında mahalle de kendisi de, artık geldiği zamanki gibi 

değildir. 

3.12.3 Eşrefpaşalılar Filmindeki Dinî Unsurlar  

Bu filmdeki imam tiplemesi incelenen diğer filmlerdeki imam karakterleriyle 

farklılık arz etmektedir. Bu farklılık öncelikle hocanın sadece cami işleri ile meşgul 

olmaktan daha çok dini, sosyal bir değişim projesi olarak pratiğe aktarmaya çalışan 

yapısında ortaya çıkmaktadır. Film, hocayı camide konumlandırmadığı gibi 

gerçekleştirdiği faaliyetleri de sadece dinî olanla sınırlandırmamaktadır. Bu filmde 

dikkat çeken ilk nokta; Hoca karakterinin bir isminin olmamasıdır. Hiç kimse ismini 

telaffuz etmemekte, sadece Hoca diyerek hitap etmektedir. Aslında bu isim belirsizliği 

film boyunca farklı noktalarda da dikkat çekmektedir. Hocayı isimlendirmemekle 

oluşan bu durumun, yapımcılar tarafından isimlerden (kişiler) daha çok icraatlara dikkat 

çekmek için tercih edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, filmdeki Hoca 

karakterinin, Nur Cemaatinin lideri olarak bilinen Fethullah Gülen olduğu da ifade 

edilmektedir.
186

   

Bu film de bize yeni bir dönemin başladığını göstermektedir. Bu yeni gelen 

nesil, sinemayı da, dini de, dinî değer ve bilgileri de bilmeden işin içine girmek 

istemeyen bir çabayı takdir etmektedir. Toplumun değişimini mahallenin gözünden 

anlatan film, o mahalleden Türkiye’ye bakarak oradan, yaşananları anlamlandırmaya 

çalışmıştır. Yeni dönem sinemacıların ortak noktasına bu film de başka bir katkı 

yapmaktadır. Ortak noktalarından biri dine karşı durdukları gerçekçiliği yakalama 

isteğiyle dolu duruştur. Din ile ilgili bilgi edinilerek yapılmaya başlanmıştır çoğu film. 

Dinî ritüelleri daha gerçekçi bir dille anlatmaktadır Eşrefpaşalılar da. Yeni dönem 

sinemasının gerçeklik algısına bu bağlamda uygun olduğu ifade edilmektedir.
187

 Ancak 

filmdeki imam tiplemesinin daha çok ideal bir tip olarak tasarlandığı fikri kabul 

görmektedir.
188

 

                                                             
186 İ. Yenen, a.g.e., s. 137-138 
187 G. N. Maraşlı, a.g.e., s. 25 
188 A. Aksoy, a.g.e., s. 130 
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Bu açıdan filme tekrar baktığımızda durum daha iyi gözlemlenmektedir. 

Örneğin, filmdeki hocanın en büyük özelliği, resmi bir çerçeveyle tanımlanan görevini, 

dinî alandan toplumsal alanlara doğru yöneltmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kimsesiz 

çocukları koruması altına alır, çocuklara derslerinde yardımcı olur, hırsızı çalmaktan 

vazgeçirir, din olarak kabul gören batıl ve hurafeleri ortadan kaldırır, uyuşturucu gibi 

gayrı meşru işlerle uğraşan kabadayıyı kötü işlerden uzaklaştırır ve mahalle sakinleriyle 

sohbet eder. Bu gibi faaliyetlerle bu sosyal alanın uzantıları da belirginleşmektedir. 

Toplumsal yaşamın farklı kesimlerini kuşatan bu faaliyetlerin merkezini ise mahalle 

oluşturmaktadır. Bir din görevlisinin memuriyet sınırları içerisinde belirlenen dinî bir 

mekan olarak caminin, bu filmde yerini mahalle kahvesi almaktadır. Böylelikle sosyal 

paylaşım merkezi olarak kahvehane, hocanın insanlara ulaşabilmek için tercih ettiği 

dindışı bir alana karşılık gelmektedir. Hocanın sosyal bir değişim projesi olarak dini ele 

alıp tezahür ettirdiği bu mekanı tercih etmesini sağlayan düşünce ise “İnsanlar bize 

(cami) gelmezlerse biz onlara (kahve) gideriz” ve “Gönüllerden gönüllere kurulacak 

köprüyü suya göre inşa etmek gerekir.” sözlerinden anlaşılmaktadır. Bu özellikleri ile 

temsil edilen hoca, dini görevinin sınırlarını genişleterek bir misyon anlayışıyla sosyo-

kültürel hayatı anlamlandırma çabasına girişmiştir. Bu yöndeki davranışları, toplumsal 

hayatın düzenliliğini kötülükle değiştirmek isteyen çevreler tarafından tehlike 

oluşturmasına rağmen toplumun geniş bir kesimi tarafından takdir görmektedir. 

Mahallenin Müslüman olmayan sakini Eleni bile hocayı sahiplenmektedir. Çünkü 

Eleni‘ye göre “Hocanın yüzünde bütün bir insanlığa yetecek kadar aşk” 

görülmektedir.
189

 

Bu bağlamda, Eşrefpaşalılar filmiyle ve genel anlamda değişim yaşadığı 

düşünülen Türk sinemasındaki din algısı ilgili, filmin senaristi Burak Tarık ile 

yaptığımız söyleşide, kendisine yönelttiğimiz sorulara şu şekilde cevap vermiştir: 

Genel anlamda senaristin/ yönetmenin dine, dinî ritüellere bakışı; var ettiği 

filme de aynen yansımaktadır diyebilir miyiz? Neden? 

Senarist, yönetmen ya da sanatçı bir prizma gibidir. Ona gelen saf ışığı (ilham) 

farklı renk tayfları şeklinde suretler âlemine yansıtır. İlhamı sosyal yönü ile de ele 

                                                             
189 İ. Yenen, a.g.e. s. 139-140 
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alırsak kültür kodlarının da sanatçı bilinçaltında önemli yeri vardır. Bu meyanda, din ya 

da daha geniş manasıyla maneviyatın sanatçı hayatında ne kadar yeri varsa şuur altı o 

ölçüde beslenecek ve icra edilen sanata o ölçüde yansıyacaktır. Örnek olarak, 

İstanbul’da geçen bir filmde, Müslim ya da Gayrimüslim bir yönetmen ezanı 

duymazdan geliyorsa ve ona yer vermiyorsa, bu sosyolojiye muhalefettir ve bir tavır 

olarak okunmalıdır. Keza İngiltere’de ezan aramak da bir tavırdır yönetmen için...   

Toplumda kimi zaman gördüğümüz din adamının yahut dine vurgu yapan 

insanların yaptığı hataların dine atfedilmesinde; sinemanın da bir dönem din adamı ile 

dini birlemesinden, aynileştirmesinden kaynaklı olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Sanat subjektif bir yaklaşımdır. Her yönetmen ya da senaristin hayata karşı bir 

tavrı olmalıdır. Bazen ise bağıra çağıra özgürlüğü savunan bu insanların bir araya 

gelerek en büyük tutuculuğu ve bağımlılığı sergilediği görülmüştür. Türkiye sineması 

bir dönem, dine din adamına karşı aldığı tavrının politik gerekçeler ve destekler 

neticesinde olduğu söylenebilir. Bu sözde bağımsız sanatçılar en büyük taassubu 

göstererek, dindar insanların kendilerini savunamadıkları bir alanda, inançlar şablonlara 

indirgenerek, kutsallar basitleştirilerek mizah malzemesi haline getirilmiştir. Aslında 

köy enstitülerinin amacı nasıl ki, köydeki imamın otoritesini zayıflatıp yerine aydın 

öğretmen modelini getirmekse, Türk sineması da bunu yapmıştır. Yani ilhama kapılarını 

sıkı sıkı kapatmış, siyasi teamüllerin dehlediği yöne giden bir sanat anlayışı ile hareket 

edilmiştir. 

Din adamlarının önyargıya mahal vermelerinde diğer meslek/kişi gruplarına 

göre daha açık olduklarını söyleyebilir miyiz?  

Normalde söyleyemeyiz fakat günümüz Türkiye’sinde ve yakın geçmişimiz 

neticesinde bu hale gelmiştir maalesef. İnsan hata yapabilen bir varlıktır. Hatta 

Yaratıcının "eğer insan hata yapmasaydı, onu yok edip yerine hata yapan ve sonrasında 

hatasından dolayı bana sığınan bir varlık yaratırdım" gibi bir ikazı var. İhtar, insan için 

gelmiştir. Din adamı bunun dışında değildir. Ve bugün din adamı dediğimiz kişi belki 

avam halktan biraz daha ilmi yüksek memurlardır. Herkes hata yapar ama din adamı 

grubu fazla temiz bir imaj taşıdıkları için kiri biraz daha gösteriyor olabilirler.  
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Türk Sinemasında geçmiş dönemlerde abartılı iyi veya abartılı kötü gösterilen; 

karikatür din adamı ve dindar tiplemelerinin işlenişi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Her ikisine de karşıyım. Bir karakter önce insandır. Mesleği sonra gelir. 

Artıları da vardır eksileri de vardır. Hikâye ve karakter bana göre hayatın akışında çok 

sırıtmamalıdır.  

Özellikle bir dönem Türk sinemasında din adamı tiplemeleri genellikle 

dolandırıcı, riyakâr, insanları kandıran tipler olarak karşımıza çıkarken sizin 

senaryonuzdaki din adamı, gayet dürüst, işini iyi yapan hemen hemen her konuda 

insanlara yardımcı olmak isteyen birisi. Hikâyeyi oluştururken nelere dikkat ettiniz? 

Ayrıca böyle bir hikâye oluşturma fikri nasıl oluştu? 

Eşrefpaşalılar da aslında iyi bir din adamını anlatma kaygısı yoktu. O bir 

buluşma filmi olarak planlandı. Farklı iki renk birbirine karıştırılınca bakalım ortaya ne 

çıkacak yaklaşımıydı. İşte tam da yukarda bahsedilen bu tektipleştirmeye inat... Çünkü 

inanç şablonlara sığmayacak kadar geniştir. Bizler insana eşrefi mahlûkat olarak 

bakıyoruz. Yani kötü karakter diye biri yoktur. Kötü karakter yanlış tercihler sonucu 

yanlış yola girmiş, üstü başı kirlenmiş ama bir yıkamalık işi olan kişilerdir. Bu noktada 

din adamı, milleti alıp dönüştüren adam değil, tabiri caizse bir kuru temizlemecidir.  

Sinemamızda; dinin/dinî ritüellerin aktarımı ile ilgili yapılan en büyük 

yanlışlardan biri de, filmlerdeki, daha önce o ibadetlerle ilgili bilgi elde etmeden ortaya 

konan sahnelerdir. Bayram namazına ezanla gidilmesi veya sabah ezanının gün 

ışıdıktan sonra okunması, camide, namazda duruş şekli v.s. Siz bu yanılgılara 

düşmemek için nasıl bir yöntem izlediniz? 

Bunlar zaten bizim hayatımızın bir parçası olduğu için ekstra bir efor 

sarfetmedik. Ama bu tarz sahnelerde oynayan arkadaşlar en azından bir resimli namaz 

hocası okuyabilirler. Çocuk resimleri ile de anlatımlar destekleniyor. 

Bu filmdeki din adamı karakteri idealize edilmiş bir karakter midir? Yaşadığını 

düşündüğünüz bir gerçekliğin yansıması mıdır? Filmde Hoca karakterinin isminin yer 

almamasının bununla bir ilgisi var mıdır? 
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Bu hususa dikkat etmiş olmanız beni çok sevindirdi. Hocanın bir ismi yok. 

Olmasına gerek de yok. Israrla bir takım politik spekülasyonlara girmek istemememe 

rağmen kendimi içinde buldum buna rağmen. Hocamız, insanlık vasıfları itibariyle 

hayalini kurduğumuz, milletin derdi ile dertlenen, zalime dik duran, mazlumun elinden 

tutan, günahkâra değil günaha düşman olan bir adam. Zaafları var mı? Var! Ama kendi 

nev’inden. Herkesin anlayabileceği türden değil. Mesela filmin sonunda mahalleden 

gitmek istemesi, bir mana da pes etmesi gibi yorumlanabilir fakat bu kez de elinden 

tuttuğu adam onun elinden tutuyor.  

Filmde Hocanın başından beri destekleyicisi olan Davut’un gönlündeki kadının 

gayri Müslim olmasının özel bir nedeni var mıdır? Herkesi kucaklama fikrini mi 

perçinlemek istediniz?  

 Hocanın faaliyetlerinin Madam Eleni tarafından fark edilmesi önemlidir. Bir 

yerde sizin dininizden olmayan bir insan bile sizi takdir ediyorsa orada hümanizm adına 

önemli bir şey yapılıyordur. Filmin sonunda Eleni, Hocanın gözlerindeki sevgiden 

bahseder. Evet, sevgi önemli bir anahtardır. Peygamberimiz için de geçerlidir. 

Müslüman olmasalar da Muhammedül Emin’di onun adı.  

Yeni Türk Sineması da diyebileceğimiz özellikle 2000 yılından sonra 

sinemamızın dilinde dine bakışın daha “normal” seviyeye geldiğini; yani daha hayattan 

bir parça olarak algılandığı; abartılı yüceltme ve yermelerin azaldığını söyleyebilir 

misiniz? Neden? 

Bence popülarizmle birlikte artık bu bir problem ya da mesele olmaktan çıktı. 

Normalleşme adına güzel, fakat popülist netice olması açısından düşündürücü bir 

durumdur.  

Dinin sinemadaki yerinin değişiminde; siyasi, sosyal, kültürel değişimimizin 

etkisi ne boyuttadır?  

 Din, eskiden bir takım insanlar tarafından görmezden geliniyordu, şimdi bir 

takım insanlar tarafından kullanılıyor! Aynı bir takım insanlar... Bunun başta siyasi bir 

sonuç olduğunu düşünüyorum. Artık pastanın rengi değişmeye başladı ve herkes elini 
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kolunu ona göre uzatıyor. Fakat bahsettiğim gibi uygulayıcılar aynı olduğundan bu kez 

anlatılan hadiseleri çarpık izlemek durumundayız. Bakınız; Fetih 1453. 

Sizce sinemamızın dili değiştiğinden mi din adamı-din- toplum ilişkisi 

değişmiştir? Yoksa toplumun değişimi mi, sinemayı etkilemiştir? Yahut da hayata bakışı 

daha başka olan yönetmen/senaristlerin son dönemde daha fazla söz sahibi 

olmalarından mı kaynaklıdır bu değişim? 

Sinema bugün bir propaganda aracı olmaktan çıkmış, bir eğlence alanıdır. Bu 

sebeple sinemanın din-din adamı- toplum değişimine öncü olabilmesini mümkün 

görmüyorum. Sadece normalleşme adına ve müspet kesim içinde bazı kompleksleri 

aşması anlamında önemli bulurum yeni sinema dilini. Toplum değişir, sinema değişir. 

Çünkü sinemayı var eden şey toplumun aldığı bilettir. Bu dengeye uymayan marjinal 

sinemacılar vardır fakat bunlar da dediğim gibi marjinal kalmışlardır. 

Bir dinin, dinî görüşün sinemayı aktarma aracı olarak kullanmasında bir 

sakınca var mıdır? Ortaya çıkabilmesi muhtemel sakıncalar varsa nelerdir ve eğer 

varsa, benzer sakıncalar ideoloji aktarımında da geçerli midir? 

Tüm dinler, kendi dönemlerinin en popüler sanat akımlarının üzerinden 

gitmişlerdir. Nuh’un gemisi, Kuran’ın lirizmi, Musa döneminin illüzyonları bugünün 

sinema ve televizyonlarından farklı değildir. Hiç kimse yolda gördüğü tanımadığı bir 

adama sarılmaz ama televizyonda görmüşse sarılıyor. Bu bence bir nevi sihirdir.  

Hikâyenizde var olan din adamı ile ilgili; aldığınız olumlu/olumsuz eleştiriler 

nelerdir? 

Genelde din adamı ile ilgili değil de, böyle bir caminin Türkiye şartlarında var 

olmadığı, hele ki Akp iktidarında bunun mümkün olmadığı gibi yorumlar aldım. 

Katılmıyorum. Kaldı ki o sembolik olarak çok şey anlatıyordu. Caminin metrukluğu, 

tebliği sokağa taşımış fakat yine de oradaki insanların bir araya toplanmasına özel bir 

vesile olmuştur. Orada neşeli anlar da geçirmişler, yağmur altında da ıslanmışlar fakat 

Davut gibi mahallenin en sevilen adamının cenaze namazını da kılmışlardır bu camide. 
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Bunun yanında hocanın mahallenin çocuklarına ders vermesi garip karşılandı, fakat 

bugün büyük bir cemaat bu temel üzerinde duruyor. Temeli olmayan şeyler değil yani.  

Türkiye’deki değişen toplumsal yapıya baktığımızda yeni projeleriniz, 

hikâyeleriniz içinde benzer hikâyeler görebilecek miyiz?   

İnsanlar içine kamufle olmuş, modern zaman kahramanlarını anlatmaya devam 

edeceğiz. Bizler, destan dilenen şairlere sıradan bir gününü anlatan özel bir toplumuz.
190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
190 Burak Tarık, Kişisel Görüşme, 21.11.2012 
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4. SONUÇ 

Sinema tarihimiz, sinemanın dünya ile tanışması ile başlamaktadır. Bununla 

beraber sinema ile toplumumuzdaki çoğunluğun dinî olan İslamiyet’in ilişkilendirilmesi 

de aynı döneme rasgelmektedir. Bu nedenle çalışmamız boyunca öncelikle dönemsel 

olarak Türk Sinemasındaki akımları, onların gerçekleştirdiği filmleri ve din ile olan 

yakın uzak ilişkilerini inceledik.  

İlk dönemden itibaren günümüze kadar birçok farklı akım inceledik. 2000li 

yıllara kadar, sadece dinî karakterlerde değil, genel anlamda abartı içeren iyi ve kötü 

karakterlerin egemenliği var olmuştur. İnsanın insan olarak ele alındığı, bu nedenle iyi 

insanların içindeki kötü; kötü insanların içindeki iyiyi yansıtmaları açısından da 

gerçeklik algısı günümüze doğru yoğun olarak yaşanmaktadır. 

Bu çalışmada, filmlerden etkilendiğimizi, oradaki din adamı, dindar adam 

tiplemelerini de bizi bir şekilde etkilediğini ifade etmeye çalıştık. Özellikle olumsuz 

atıflar yapan “kötü adam” tiplemelerinin etkisinin insan hayatında daha kalıcı olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenle; herhangi bir din adamı tiplemesinin olduğu filmde din 

adamının yaptığı ahlakdışı hareket, özellikle din konusunda yeterli bilgisi olmayan 

izleyicide, hatta ailesi, yaşadığı çevre, var olduğu kültür veya ülke münasebetiyle 

kendini Müslüman olarak tanımlayan seyircide bile yanlış bir algı bırakmaktadır.  

Din özü itibariyle ahlak ile özdeşleştiğinden; filmdeki din adamı tiplemesi de 

dinin kendisiymiş gibi algılandığından onun yaptığı hatalar, ahlakdışılıklar dinin 

kendisine de önyargı ile bakılmasına neden olmaktadır.   

Toplumda ve sinemada 2000 sonrası yaşandığını düşündüğümüz algısal 

değişimin nedenlerinden biri olarak, ülkemizde sinemanın gerçeklik algısına bakışının 

değişimini filmler aracılığıyla inceledik. 

Sinemanın kökenine baktığımızda gerek Türkiye, gerek dünya sinemasında 

farklı temalar, akımlar toplumu dönem dönem kuvvetli şekilde etkilemiştir ve ondan da 

etkilenmiştir. Bu bağlamda Türk sinemasının geçirdiği dönemleri incelediğimizde 
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bunlardan başta aile kurumu olmak üzere, siyaset kurumuna kadar bütün toplumsal 

kurumlar etkilenmiş ve aynı şekilde bu kurumlar sinemayı etkilemiştir. 

Özellikle incelemeyi uygun bulduğumuz 2000 sonrası Türk Sinemasında da bu 

etkileşimler devam etmiştir. Aynı zamanda sinemanın yönü, algısı değişerek akımlar 

yerine yönetmenler ve onların fikir ve/veya estetik anlayışları ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 

Genel anlamda sinemanın üç sacayağı bulunmaktadır; ticari, estetik ve 

düşünsel. Bazen bu temellerde ikisini veya üçünü bir arada gördüğümüz filmler de 

bulunmaktadır. Ancak genel manada bunlar birbirlerinden ayrılmaktadır. Bizim burada 

ele aldığımız filmler; bunların her birine örnek gösterilebilecek şekilde seçilmiştir.  

Film seçiminde, var olan bütün filmler yerine, çalışmamız için esas teşkil 

edecek; bir şekilde din ile ilişkilendirilmiş konu veya unsurları bulunan filmler ve 

onların kullandığı öğeler incelenmiştir.  

İncelenmiş bu filmlerden ve oradaki dinî çağrışımlı öğelerden yola çıkarak; 

2000 sonrası Türk sinemasında din ve toplum algısının değiştiğini ifade edebiliriz. 

Bütün kurumlarıyla toplumsal olarak karşılıklı etkileşimler sonucu Türk sineması daha 

fazla gerçeklik algısına sahip olmuştur. Bununla birlikte popüler sinemada ticari 

sebeplerle devam etse de, genel anlamda filmlerin içindeki abartılı karakterler 

sinemamızın önceki dönemlerine göre, oldukça azalmıştır.  

Çalışmamız boyunca, incelediğimiz filmlerden yola çıkarak; dinî algının 

sinemamız içerisinde yaşadığı değişimin nedeni olarak farklı görüşler ortaya 

konulmuştur. Toplumun değişimi, öne çıkan yönetmenlerin değişimi, siyasi iktidarın 

dinî bir hüviyete sahip olduğunu deklare etmesi, dünya sinemasında yaşanan değişim 

gibi nedenler bunlarda birkaçı olarak ifade edilmektedir.  

Ayrıca, dinî ritüeller, ibadetler konusunda bilgisi olmayan ve araştırma 

yapmamış olan yönetmenlerin filmlerinde birçok hatalı durum tespit edilmiştir. Yanlış 

namaz kılma, sabah ezanının güneş doğduktan sonra okunması, camide duruş yönü.. 
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gibi. Bu durumların 2000 sonrasında azaldığı da gözlemlenmiştir. Bu da Türk 

Sinemasının gerçeklik algısına bu bakımdan da yaklaştığını göstermektedir.  

Sonuç olarak gerek yönetmenler, gerek toplumsal hayat, gerek siyasi kurumlar 

her biri ayrı ayrı etkilemiş, etkilenmiş ve yeni dönemde farklı algılamalara açık bir Türk 

Sineması teşekkül etmiştir. Bu yeni teşekkül, gerçekçiliğe daha fazla önem vermiş; dini, 

hayattan bir parça olarak sunmuştur. Eskiden filmlerde gördüğümüz din adamı/ dindar 

tiplemelerin orada var olmalarının önemli bir nedeni vardı; dini, dinî hayatı, din adamını 

olumlulamak veya olumsuzlamak. 2000 sonrası Türk sinemasına baktığımızda daha 

çok, din hayatın bir parçası olarak ele alınmıştır. Dindar insanların, din adamlarının, 

cemaat liderlerinin de hata yapabileceği ve bunun onların hataları olduğu; dinin 

kendisinin karalanmaması gerektiği düşüncesi daha çok önemsenir olmuştur.  
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