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TÜRK SİNEMALARI ARAŞTIRMALARI

Rahmetli Yücel 
Çakmaklı’yı az çok ta-
nıyan herkesin görüş 
birliğine vardığı üç 
ortak karakteri, sakin, 
nazik ve sabırlı olu-
şudur. Elli yıla ulaşan 
sinemacılık hayatında 
hem Türk sineması 
hem de televizyon 
dünyasında pek çok 
ilklere imza atmış ve 
bu ilk sayılabilecek 
denemelerle kendin-
den sonrakilere yol 
açmıştır. Özellikle 
TRT’nin ilk yıllarında 
gerçekleştirdiği he-
men her dizi en çok 
ses getiren ve en çok 
beğenilen eserler 
arasında yer almıştır. 
Burnu havada eleştir-
men taifesi tarafından 
bu eserlerin sıradan 
diziler gibi gösteril-
mesi veya görmezden 
gelinmesine bile her 
zamanki nezaketiyle 
ses çıkarmadığına biz-
zat şahit olmuşumdur.  
Ortalama yaşam sü-
resi dikkate alındığın-
da, sanat hayatında 

geçen elli yılın ne kadar 
büyük bir öneme sahip 
olduğu hemen anlaşılır. 
Hele ülkemizde bize özgü 
ekonomik, sosyal, hukuksal 
şartlarla boğuşarak sanat 
yapmanın, kendini topluma 
kabul ettirmenin zorluğu 
dikkate alındığında, bu 
önem daha da belirgin bir 
şekilde ortaya çıkar. 
Yücel Çakmaklı, “fikri açılı-
mı ile Türk sinemasında ses 
getiren yönetmenler” şek-
linde bir sıralama yapılsa, 
mutlaka ilk beşe giren isim-
ler arasında yer alır. Çünkü 
yetmişli yılların tartışmalı 
ortamında sinemamıza 
damgasını vuran iki temel 
teorik çalışmadan biri olan 
Milli Sinema’nın hem fikir 
babası hem de o dönem-
deki en önemli uygulayıcı-
sıdır. Onun kuramsalladığı 
Milli Sinema fikrini destek-
leyen gençlerin kurduğu 
MTTB Sinema Kulübü’nü 
manen desteklemiş, orada 
sinema ile ilgilenen genç-
ler yetişmesine yardımcı 
olmuş, bu kulübün düzen-
lediği pek çok açık oturum, 
konferans, seminer ve gala 
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çalışmalarına önayak olmuştur. Yine o 
dönemin önemli sinema derneklerin-
den olan Türk Film Arşivi ve Sinematek 
de hem onun filmlerini göstererek hem 
de seminerlere ve sohbetlere davet 
ederek Yücel Çakmaklı’nın sinema ça-
lışmalarına gereken ilgiyi göstermiştir. 
Yücel Çakmaklı, 1959 yılında Yeni 
İstanbul gazetesinde sinema yazıları 
yazarak başladığı sanat hayatını, asıl 
karakterini ortaya koyacağı sinemada 
reji asistanı şeklinde devam ettirmiş; 
herkesin beyaz perdede olumlu eser-
ler beklediği zor bir dönemde, birkaç 
arkadaşı ile birlikte film şirketi kurarak 
elini bizzat taşın altına koymuş bir yö-
netmendir. Uzun yıllar süren sinema 
hayatında eriştiği tüm şöhrete, unvana 
ve piyasadaki etkinliğine rağmen örnek 
kişiliğini ve olgun görüntüsünü zede-
leyecek hiçbir ters harekette bulunma-
mış, adı hiç bir skandal habere ve pi-
yasa dedikodusuna karışmamış, örnek 
kabul edilecek bir sinemacıdır. Belki 
sinemaya girdiği dönemin şartları ve 
mesleği öğrendiği yönetmenlerin sine-
ma dili sebebiyle olsa gerek, gerçekleş-
tirdiği hiçbir sinema filmi ve TV dizisin-
de klâsik yerli film anlatım tarzı dışına 
çıkmayı denememiştir. Ama işlediği 
konuların ilginçliği ve çektiği senaryo-
ların toplum yapısı ile barışık manevi 
atmosferi, onun genellikle ses getiren 
eserlere imza atmasını sağlamıştır. 

Yücel Çakmaklı sadece sinemada değil, 
ekranlarda da öncü çalışmalarda bu-
lunmuş bir yönetmendir. TRT’nin tekel 
durumunda olduğu ve yabancı dizile-
rin dolgu malzemesi olarak kullanıldığı 
yetmişli, seksenli yıllarda ardarda ilginç 
diziler çekerek TV seyircisini yerli ya-
pım izlemeye alıştırmıştır. Astronomik 
bütçeli ilk TV dizisi sayılabilecek olan 
Osmancık/Kuruluş’u çekerek beyazcam-
da yeni bir çığır açmıştır. Özel TV fur-
yası başladığında çekilen ilk iddialı ve 
pahalı dizi olan Kanayan Bosna da, yine 
Yücel Çakmaklı imzasını taşıyan bir 
yapım olarak Türk sinema tarihindeki 
yerini almıştır.


