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BEYAZ AYARITÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI

Atıf Yılmaz, Sinemacılar çağından başla-
yarak Yeni Türk Sineması dönemine dek 
değişen Türkiye’nin değişen sinemasının 
her döneminde varlık göstermiş ender 
yönetmenlerimizden biridir. Sinema tut-
kusu, üretkenliği ve farklılık arayan sine-
ma anlayışıyla, her dönemde dikkatleri 
üzerinde tutmayı başarmıştır. Bu sayede 
Atıf Yılmaz eski ve yeni kuşak sinemacılar 
arasında adeta bir köprü oluşturmuştur. El 
yordamıyla keşfedip yol aldığı yönetmenlik 
serüveninde sinema sanatının inceliklerini 
paylaşmak konusunda cömert davranmış-
tır. Böylece Türk sinemasına “Atıf Yılmaz 
okulu” diyebileceğimiz bir okuldan çıkan 
Zeki Ökten, Yılmaz Güney ve Halit Refiğ 
başta olmak üzere birçok önemli yönet-
men kazandırır. 

Atıf Yılmaz’ın filmografisinde hemen he-
men her türden filme rastlanmaktadır. Bu 
çeşitliliğinin içinde ele aldığı filmlerin türü 
ne olursa olsun, “Ulusal Sinema” ve “Halk 
Sineması” akımları Atıf Yılmaz’ın sinema-
sında önemli bir rol oynamıştır. Filmlerinde 
toplumsal gerçekçi çizgiyle köyden şehre, 
burjuvadan dar gelirliye kadar her kesimin 
hikâyelerini işlemiştir. Atıf Yılmaz, gerek 
yapımcı gerek yönetmen olarak Türk sine-
masında yeni denemeler için risk almaktan 
çekinmemiştir. Örneğin Adı Vasfiye, Aahhh 
Belinda, Hayallerim Aşkım ve Sen, Arkadaşım 
Şeytan gibi filmlerinde Türk sinemasında 
denenmemiş bir tarz olan dramatik yapı 
içine yerleştirilen fantastik unsurlara yer 
vermiştir. Sinemasında yeni anlatım bi-
çimleri denerken türler arasında gezintiler 
yapmış; toplumsal gerçekçi çizgide, güç 
odaklarını sorgulayan sistem eleştirisini 
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denediği güldürü türü filmlerde başarılı ol-
muştur: Yedi Kocalı Hürmüz,  Salako, Hasip 
ile Nasip, Köşeyi Dönen Adam, Kibar Feyzo, 
Ne Olacak Şimdi, Güllüşah ile İbo, Talihli 
Amele, Dolap Beygiri, Şekerpare ... 

Yönetmen, ilk dönemine ait filmlerinde 
ağırlıklı olarak melodramı ve roman uyarla-
malarını tercih etmiştir. Bu çalışmalarında 
içerikten çok, resim bilgisi sebebiyle, bi-
çimci bir yaklaşımın üzerinde durmuştur. 
Kendine ait filmlerin bazılarını hatırlama-
dığı gibi, filmlerini arşivlememesi dolayı-
sıyla ilk dönemine ait filmlerinin bazıları 
(Beş Hasta Var, Kalbe Vuran Düşman, Yarın 
Bizimdir) Türk sinemasının kayıp filmle-
ri arasında yerini almıştır. İlk dönemine 
ait Hıçkırık adlı filmi iyi bir gişeyle Atıf 
Yılmaz’a yeni fırsatlar sunmuştur. Aşk Istı-
raptır filminde ise hikâyeyi zayıf bulmasına 

karşın filmin görüntü dili üzerinde titizlikle 
çalışmıştır. Atıf Yılmaz’ın bu ilk dönemine 
ait çalışmaları arasında iki film öne çık-
maktadır. Bir uyarlama olan Gelinin Muradı 
taşra gerçekliğini yalın bir dille anlatırken, 
Bu Vatanın Çocukları ise Kurtuluş Savaşı 
filmlerine yeni bir bakış açısı getirmiştir. 
Atıf Yılmaz, senaryo çalışmalarında Yaşar 
Kemal, Latife Tekin, Kemal Bilbaşar, Orhan 
Kemal ve Selim İleri gibi ünlü edebiyat-
çılarımızın öykü ve romanlarının yanı sıra 
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onların özgün senaryo çalışmalarından da 
faydalanmıştır. Atıf Yılmaz’ın bu dönemin-
de ticari kaygılarla hazırlanmış filmleriyle 
birlikte senaryosuna bizzat titizlikle uğra-
şıp önem verdiği filmler de yer almaktadır. 
Bu dönem içinde Dolandırıcılar Şahı, Seni 
Kaybedersem, Yarın Bizimdir, Erkek Ali, Top-
rağın Kanı, Muradın Türküsü, Bordighera 
Güldürü Filmleri Festival’inde ödül alan Ah 
Güzel İstanbul, ünlü Türk destanlarındaki 
kahramanları ele aldığı Kozanoğlu özgün 
bir hikâyeye dönüşürken Köroğlu ve Battal 
Gazi Destanı gibi destanlar ise eski metin-
lere sadık kalınarak hazırlanmıştır. Balatlı 
Arif, Cemo, Kambur, belgesel bir film Mev-
lana, Kuma, Deli Yusuf, İşte Hayat, sert po-

litik bir taşlama olan Mağlup Edilemeyenler, 
çevre kirliğini konu alan Tuzak gibi filmle-
rini öne çıkan filmleri arasındadır. Ayrıca 
bu dönemde Türk sinemasının kült filmle-
rinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım 
filmine de imza atmıştır.

Atıf Yılmaz Sinemasında  
80’li Yıllar ve Sonrası

Türk sinemasında ele alınan öykülerin bi-
reysel sinemaya kaydığı, sinemamızın kırıl-
ma yaşadığı darbe dönemi, Atıf Yılmaz’ın 
Yeşilçam yönetmenliğinden sıyrıldığı 
bir dönem olmuştur. Atıf Yılmaz, daima 
spesifik konulara, ülke meselelerine de-
ğinmiştir. Bunlar arasında kumalık, ağalık 
sistemi, eşkıyalık, işçi meselesi ve çeşitli 
politik olayları sayabiliriz. Yönetmen,  ilk 
dönemlerinin aksine toplumsal sinemadan 
bireysel sinemaya geçerek kadın sorunları-
nı konu alan “kadın filmleri”ne yönelmiştir. 
Bu filmlerde Yeşilçam’ın klâsik kadın ka-
rakterinin rolü değişir. Artık kadınlar kendi 
ayakları üzerinde durabilen istediğini elde 
etmek pahasına bedeller ödemekten çe-
kinmeyen bağımsız kadınlardır. Yönetmen 
şu sözleriyle kadın filmlerine yönelişini 
özetler: “Türkiye’de kadınların erkeklerle 
aynı haklara sahip olmayışı onları dramatik 
karakterler olarak daha çekici hale geti-
riyor. Kadınlar sayesinde günümüz Türki-
ye’sinin yüz yüze olduğu sorunlarını daha 
keskin bir dille iletebiliyorsunuz. Toplumun 
her katmanında kadınlar bir kimlik arayışı 
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içindedir.”1 Bu dönemin öne çıkan filmleri 
şöyle sıralanır:  Mine, Bir Yudum Sevgi, Dul 
Bir Kadın ve Asiye Nasıl Kurtulur.

Kadın filmlerinde dramatik bir nesne 
olan –belki bir metafor diyebileceğimiz– 
‘’kadın’’ ülke meseleleri için filmlerde yer 
alınca filmlerin tam merkezine oturan ka-
dının dünyası ne yazık ki düz bir algıyla 
ele alınmış olur. Bu yaklaşımın sıkıntısı yü-
zünden ve o yıllarda hâkim olan feminist 
akımlar sebebiyle Mine ve Bir Yudum Sevgi 
filmlerinde Mine ve Aygül karakterleri öz-
gürlüğü ve bireysel mücadeleyi denemeyip 
mutluluğu başka bir erkekte aradıkları 
için eleştirilir. Bir diğer eleştirilen film ise 
Dul Bir Kadın filmi olur. Atilla Dorsay’ın şu 
ifadeleri dikkat çekicidir: “Ancak Dul Bir 
Kadın’ı önemli bir filmi saymak kolay değil. 
Kişileri pek yaşamıyor, sanki bir yaz günü 
veya bir Bodrum tatiliyle birlikte geçip 
gidiyorlar.”2 Filmin eleştirilen bir diğer 
yönü ise Suna ve Engin’in birbirlerine zıt 
hayat tarzlarına rağmen beraber olmaları-
dır. Diğer bir karakter Gönül’ün ise kadın 
erkek ilişkileri üzerine söylediklerinin tersi-
ne hareketi gibi. Ancak bu eleştirilere rağ-
men film gösterime girdiği yıl Antalya Film 
Şenliği’nde yılın en iyi filmi seçilir. 

Atıf Yılmaz Türk sinemasında denenme-
miş marjinal hikâyeli bir filme de imza atar. 
Düş Gezginleri yurt dışında ödül alan bir 

1 Gönül Dönmez Colin, Kadın, İslam ve Sinema, 
Agora Kitaplığı, 2006, s. 89,90.
2 Atilla Dorsay, 12 Eylül Yılları ve Sinemamız, 
İnkılap Kitabevi, s.48.

film olmasına rağmen seyircisine mesafeli 
bir yapım olur. Bu ilk denemenin ardın-
dan aynı konunun işlediği bir diğer örnek 
Gece, Melek ve Bizim Çocuklar adlı film Atıf 
Yılmaz’ın filmografisinde yerini alır. Televiz-
yon döneminde de varlık gösteren Atıf Yıl-
maz Tatlı Betüş adlı bir dizi ve Seyahatname 
adlı bir televizyon filmi çeker. İlerlemiş ya-
şına rağmen sinema yapmaya devam eden 
Atıf Yılmaz son filmin hikâyesiyle de Eğreti 
Gelin farklı bir yapıma imza atar.  

Sinema sevdalısı Atıf Yılmaz, asistanlıktan 
usta yönetmenliğe uzanan bu yolda san-
sür, ekonomik sıkıntılar, yapımcı siparişi 
filmler gibi zorlukları aşıp kesintisiz film 
üretmiştir. Böylece çok sayıda film üre-
terek Türk sinemasına özgün yapımlar 
sunma şansını elde etmiştir. Atıf Yılmaz, 
filmlerindeki farklı anlatım biçimleriyle, 
denemeleriyle Türk sineması deyince ilk 
akla gelen yönetmenlerden biridir. Ayrıca 
her tür filmin yönetmeni olarak başarılara 
sahip bir isimdir. Bu sebeple de Türk sine-
masında farklı bir yeri vardır. Her dönemin 
zorluğunu aşan bir yönetmen olarak sine-
mamızda “Atıf Yılmaz sinemasını” dikkate 
değer kılmıştır.
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