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TÜRK SİNEMALARI ARAŞTIRMALARI

Çakmaklı, gerek gazetecilik 
yaptığı dönemde gerek-
se sinemacılık hayatında, 
çoğu  toplum önderleri 
olan isimlerle birlikte ol-
muş biridir. Tarık Buğra’nın 
yönettiği sayfada sinema 
yazıları yazmaya başlamış, 
Erman Film Stüdyoları’nda 
yönetmen yardımcısı ola-
rak çalışmış, Osman Se-
den, Orhan Aksoy gibi 
yönetmenlere yardımcılık 
yapmış; Rasim Özdenö-
ren, Tarık Dursun K., Tarık 
Buğra, Necip Fazıl Kısakü-
rek, Turan Oflazoğlu gibi 
edebiyatımızın önder isim-
lerinin eserlerini sinemaya 
uyarlamış, Yeşilçam’ın ha-
vasını solumuş biridir.
Çakmaklı’nın sinemasına 
baktığımızda, anlatım tar-
zının dinginliği arasında 
derinden seyircinin yüzü-
ne doğru esen bir rüzgâr 
hissedersiniz. Sonra o rüzgârın birdenbire 
fırtınaya dönüşmesiyle finale gelirsiniz. 
Filmlerinde konular oldukça sade seçilmiştir. 
Elbette tercih ettiği edebiyat eserlerinin ve 
senaryoların içeriklerinin bu sadelikte payı 
büyüktür. Çakmaklı filmlerinde çok cafcaflı 
hayat tarzları göremezsiniz. Ama karakter-
lerin kendi aralarında sessizce yürüttükleri 
ilişkilerinde her an bir patlama olasılığı se-
zilir. Filmin iç dinamizmi, iç gerilimi seyirciyi 
bağlayıcı bir unsur olarak daima canlı tu-
tulur. Ve Yücel Çakmaklı bu patlamayı yine 
sade dilini kullanarak ve dozunu sinema 

diliyle yoğurarak enfes bir şe-
kilde verir.
Çakmaklı’nın sinemasında ne 
anlattığına baktığımızda ise 
hakikaten hiç abartı olmadan, 
kendine has sadeliğinden 
uzaklaşmadan bu coğrafyanın 
hikâyesini görürüz. Günümüz 
dizileriyle ve bazı sinema film-
leriyle kıyas kabul etmeyecek 
kadar bizdendir onun filmle-
rinde anlattıkları. Çünkü derdi 
bizizdir, kendi öz insanımızın 
hayat tarzıdır, düşünce ve inanç 
tarzıdır. Belki de bu dert, onu 
“Milli Sinema” kavramını ortaya 
çıkarmak için iten en önemli 
sebeptir. Çakmaklı için her şe-
yin millisi olmalıdır, o halde si-
nemanın da… Gelenek, kültür, 
inanç, onun vazgeçilmezleridir. 
O, belki de yalnızca bunları an-
latmak için yola çıkmıştır.     
Bir dönem TRT, Çakmaklı’nın 
bu hassasiyetlerini göstere-
bildiği en önemli zemin halini 

alır. Küçük Ağa, Kuruluş, Bir Adam Yaratmak, 
4. Murad, Hacı Arif Bey, Aliş ile Zeynep gibi 
TV klâsikleri ve Minyeli Abdullah, Sahibini 
Arayan Madalya, Denizin Kanı, Çok Sesli 
Bir Ölüm, Kızım Ayşe, Memleketim, Diriliş, 
Oğlum Osman,  Ben Doğarken Ölmüşüm, 
Çile, Zehra, Birleşen Yollar  gibi filmleri, Türk 
sinema ve televizyon tarihinde üst sıralarda 
yer almayı hak eder. Tıpkı filmleri gibi, vefatı 
da sessiz sedasızdır ünlü yönetmenin. Ardın-
da pek çok ödül, Devlet Üstün Hizmet Ma-
dalyası, 50 yıllık hizmetleri dolayısıyla aldığı 
Emek Ödülü’nü bırakarak…
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