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Köyden kente göçün yoğunluk kazandı-
ğı yetmişlerde, Türkiye sinemasında er-
kek karakterler hem şehrin toplumsal ve 
ekonomik zorluklarıyla kuşatılır hem de 
köydeki ağanın ve törelerin boyunduruğu 
altında sıkışıp kalırlar. Toplumsal cinsiye-
tin belirleyicisi olan ataerkil kültür kadını 
ezerken, erkekten beklentileri ve erkeğe 
yüklediği sorumluluklarla da erkeğe baskı 
unsuru oluşturur. Bu yük karşısında ezilen 
erkek karakterler büyük şehirlerde ayakta 
kalmaya çalışırken suça bulaşır, ailesinin 
istikbali için kendisini feda etmek zorunda 
kalır. Köy-kent arasındaki karşıtlığın ya-
rattığı gerilim, sınıfsal çatışmayla daha da 

tırmanır.1 Şehir melodramlarının dışında, 
taşrada geçen filmlerde ise iktidarı elinde 
bulunduran köyün ağası ile onun boyun-
duruğu altında kalan ahalinin mücadelesi 
öne çıkar; sevdiği kızı ağanın elinden kur-
tarmaya çalışan erkeklerin acziyeti ve gi-
riştikleri onur mücadelesi dramatik yapının 
merkezini oluşturur.

Köyden kente göçle birlikte toplumsal ve 
ekonomik hayatta yaşanan dönüşümün 
etkilerinin hissedildiği erkek kahramanın 
çevresinde dönen melodramların haricin-
de, yetmişler Türkiye sinemasına damga-
sını vuran diğer bir tür ise tarihi avantür 
filmlerdir. Yunanistan ve Amerika ile yaşa-

1 O dönemin köy-kent karşıtlığını en iyi yansıtan 
örneklerin başında Yılmaz Güney’in 1970 tarihli 
Umut filmini gösterebiliriz.

BARIŞ SAYDAM

ERKEKLİK KRİZİNİN 
GÖLGESİNDE  
TÜRKİYE SİNEMASI

DOSYA: 2012 VİZYONU



Ocak-Şubat 2013 - HAYAL PERDESİ 32 57

nan siyasi krizlerin, Kıbrıs’taki gerginliğin 
ve uluslararası arenada Türkiye’nin yalnız 
kalmasının izdüşümlerini bu filmlerden 
okumak mümkündür. Toplumsal bilinçdı-
şının beyazperdede görünürlük kazandığı 
ve şiddetin bir iletişim aracı olarak araç-
sallaştırıldığı avantür filmlerde, toplumsal 
kriz anları daha da belirginleşir. Özellikle 
de Cüneyt Arkın’ın bu tip filmlerde temsil 
ettiği kahraman ve muhafazakâr erkek tipi, 
şehrin gettolarında yaşayan fakir insanlara 
tutunacak bir umut taşıdığı kadar, döne-
min eril kaygılarının bertaraf edilmesini 
sağlayan fanteziler de sunar. 1965-75 

Günümüz sinemasında yeniden geç-

mişin avantür kahramanları iş başına 

çağrılır. Fetih 1453’te İstanbul’u fet-

heden Fatih Sultan Mehmet ve onun 

yılmaz savaşçısı Ulubatlı Hasan, yet-

mişlerde olduğu gibi şimdi de benzer 

bir etki yaratarak, Türkiye’nin siyasal 

arenada yaşadığı sorunları aşmasına 

yarayacak bir fantezi üretir.
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arasındaki dönemde Yeşilçam’ın favori 
türü haline gelen ve eril şiddetin fanteziy-
le birleştiği avantür tarihi filmlerde, Arkın 
da toplumun bilinçdışındaki kahraman 
tipini temsil ederek bir anlamda dönemin 
toplumsal bilinçdışındaki hayalleri, özlem-
leri ve arzuları gerçekleştirir ve yaratılan 
mitler üzerinden bir “milli kahraman”a 
dönüşür. Sanayileşen Avrupa karşısındaki 
geri kalmışlık ve entegre olamama hâli, 
Kıbrıs sorununun patlak vermesi, içeride 
artan milliyetçilik dalgası ve Amerika’nın 
Türkiye’ye uyguladığı ambargo gibi geliş-
meler bir “milli kahraman” figürünün de 
ortaya çıkmasının hazırlayıcısı olur.

Yeniden Yaratılan “Biz” Kurgusu

Yetmişlerden günümüze döndüğümüzde, 
yeniden geçmişin avantür kahramanla-
rının iş başına çağrıldığını görürüz. Fetih 
1453’te İstanbul’u fetheden Fatih Sultan 
Mehmet ve onun yılmaz savaşçısı Ulubatlı 
Hasan, tıpkı yetmişlerde olduğu gibi şimdi 

de benzer bir etki yaratarak, Türkiye’nin 
bugün siyasal arenada yaşadığı sorunla-
rı aşmasına yarayacak bir fantezi üretir. 
Filmde tıpkı Malkoçoğlu dönemindeki gibi 
bir lider, bir milli kahraman figürü yaratı-
lır. Lider, iradesinin zaferi üzerinde etkili 
olabilecek hiçbir kısıtlamaya tahammülü 
olmayan biri görünümdedir ve aynı za-
manda bütün arzularının tatmin edildiği 
narsisistik bir döneme dönme istediğin-
deki muhafazakâr bir erkeği temsil eder. 
Fatih’in fetih sürecinde yaşadığı heze-
yanların, fethin askeri açıdan plânlanması 
ve kuşatmanın önüne geçmesi de onun 
arzularının tatminiyle ve kusursuz bir lider 
olma sürecinde yaşadığı değişimle ilgili-
dir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Fatih 
de bir süre sonra eril şiddetin fanteziyle 
birleştiği avantür tarihi kahramanlara dö-
nüşerek, toplumun bilinçdışındaki kahra-
man tipine gönderme yapar. Bir anlamda 
dönemin toplumsal bilinçdışındaki hayal-
leri, özlemleri ve arzuları gerçekleştirerek, 
İstanbul’un fethi üzerinden bu arzu ve öz-
lemleri günümüze taşır.

Fetih 1453’ün milliyetçi, militarist ve ya-
yılmacı tavrına karşın Osmanlı tebaası 
altında birlik ve bütünlük mesajını da es 
geçmeyen liberal çoğulcu tavrını Çanak-
kale 1915’te de görürüz. Ülkenin kurtuluş 
mücadelesinde yaşanan zorlukları, belirgin 
bir hikâyeye bile gereksinim duymadan 
video klip estetiğinde parça parça sunan 
ve milliyetçi söyleminin yanında savaşın 
taraflarını da “savaşın anlamsızlığı” payda-
sında birleştiren film, aynı anda pek çok 

Sosyal melodramlarda da ana akım si-

nemadaki erkeklik krizi devam eder. Bu 

filmlerde, şehrin çeperine hapsolmuş ve 

bir türlü büyük kente tutunamayan ka-

rakterlerin hikâyelerini izler, törenin ve 

ataerkil toplumun boyunduruğu altında 

ezilen erkeklerin ve bu erkeklerin ezdi-

ği kadınların dramlarına şahit oluruz.
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yere gönderme yapar. Müslüman, milliyet-
çi ve liberal bir pencereden, kendi tarihini 
destansı bir şekilde beyazperdeye taşır-
ken, ulusal kahramanlık hikâyelerinden güç 
alarak şanlı tarihi yeniden yaşatır ve “biz” 
duygusu yaratmaya çalışır.

Sinan Çetin’in Çanakkale Çocukları filmi 
ise, bir ulusal destanın ortasına yerleş-
tirdiği aile dramı üzerinden anlatısını 
şekillendirerek, hümanist bir bakış açısı 
yakalamaya çalışır. İki oğlu farklı ülkeler 
adına savaşan bir annenin feryadı üzerin-
den savaşın açtığı yaraları odağına alan 
Çetin, filminde anneye biçtiği kutsal rolle 
birlikte savaşı asıl sonlandıracak kişilerin 
de kadınlar olacağına vurguda bulunur. 
Çanakkale 1915’te olduğu gibi Çanakkale 
Çocukları da dini bir milliyetçilik üzerinden 
hikâyesini şekillendirerek, Fetih 1453’ün 
gişede açtığı yoldan hızlı adımlarla ilerler. 

Bu yıl Türkiye sinemasında gişeyi par-
selleyen filmler bu formül çerçevesinde 
hikâyelerinin alt metinlerini kurarken, 
hikâyelerinin kolektif bellekteki gücünden 
de destek alan bu yapımlar toplumun 
bilinçdışıyla da yüzeydeki hikâye kadar il-
gilidir. Cumhuriyet’in ilk dönemindeki film-
lerde uygulanan angajmanların bir benzeri 
de günümüz filmlerinde uygulanır ve dini 
bir milliyetçilik anlayışı, hümanist ve liberal 
çoğulcu bir söylemle de desteklenerek ye-
niden bir “biz” kurgusu yaratılır. 

Melodramın Odağında Erkek Ka-
rakterler

Sosyal melodramlarda da ana akım sine-
madaki erkeklik krizinin devam ettiğini 
görürüz. İstanbul’da bir gün içinde beş 
farklı karakterin hayatından kesitlerin an-
latıldığı ve kurgu yoluyla bu parçalanan 
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yaşamların iç içe geçtiği Güzel Günler 
Göreceğiz filminde, şehrin çeperine hap-
solmuş ve bir türlü büyük kente tutuna-
mayan karakterlerin hikâyelerini izleriz. 
Törenin ve ataerkil toplumun boyundu-
ruğu altında ezilen erkeklerin ve bu er-

keklerin ezdiği kadınların dramlarına şahit 
oluruz. Ateşin Düştüğü Yer’de de mesele 
aynıdır; toplumsal baskı, kadına şiddet ve 
töre… Can’da bir türlü aile olamayan bi-
reylerin dramına, erkek karakterin iktida-
rının yoksunluğu üzerinden değinilirken; 
Elveda Katya’da toplum baskısı yüzünden 
Rus kızını kabullenemeyen Trabzonlu bir 
kaptanın yaşadıklarına odaklanırız. Lal 
Gece’de ergenliğe yeni girmiş bir kızla 
evlenen dedesi yaşındaki bir adam üze-
rinden vurgulanan “çocuk gelin” yarası, 
anlatıda erkeğin gözünden anlatılır ve er-
keğin dramı genç kızın korkusuna baskın 
gelir. Açlığa Doymak ise, üç farklı karakter 

Zeki Demirkubuz’un Yeraltı filmi ise, yö-

netmenin doksan sonrası istikrarlı bir 

şekilde ürettiği Dostoyevskiyen ve varo-

luşçu filmlerinin daha olgun bir sinema-

tografiyle yeniden ekrana taşınmış hâli 

gibidir.
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üzerinden bir Türkiye panoraması sunarak 
yelpazesini daha geniş tutar.

Bu hikâyelerin hepsi yetmişler Türkiye 
sinemasının formüllerini günümüze taşı-
yan, Yeşilçam’ın dramatik yapısı ve olay 
örgüsünü günümüz tekniğiyle birleştiren 
ama muhteva anlamında hiç de yabancısı 
olmadığımız bir sinema pratiğinin örnek-
lerini oluşturur. Yazının girişinde özetledi-
ğimiz yetmişlerdeki köyden kente göçün 
hızlanması üzerine görünürlüğü artan 
köy-kent çatışmasının ve şehre tutunmaya 
çalışan erkek karakterlerin mücadelesi-
ni merkeze alan erkek melodramlarının 
uzantılarını günümüzdeki filmlerde de 
görürüz. Güzel Günler Göreceğiz ve Ateşin 
Düştüğü Yer’de ataerkil toplumun baskısı 
erkek karakterleri köşeye sıkıştırır, Can’da 
toplumun erkeğe yüklediği sorumlulukları 
ve iktidarı taşıyamayan babanın “baba” 
olamama sıkıntısı anlatıyı şekillendirir, El-
veda Katya’da ise amiyane tabirle mahalle 
baskısı adı “hacı”ya çıkmış Yunus kaptanın 
elini kolunu bağlar. Yetmişlerde suç ve suç 
filmleri bağlamında kendisini gösteren 
erkeklik krizi, seksen darbesinin mirasıyla 
birlikte bu filmlerde erkeklerin her şeyden 
ve herkesten uzaklaşarak suskunlaşmaları 
ve içe kapanmaları şeklinde tezahür eder. 
Temelde aciz, sakat, duygusuz ve karamsar 
olarak çizilen erkek karakterler, melodram-
larda kadınların yerini alarak anlatıların da 
taşıyıcıları durumundadır. Bir tür “tutuna-
mama” durumundan muzdarip olan erkek 
karakterlerin varoluş sorunları aynı zaman-

da, toplumun hızla parçalandığı ve bölün-
düğü, toplumla birey arasındaki çatışma-
nın giderek ayyuka çıktığı ve insanların 
yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurmakta 
zorluk çektiği bir döneme karşılık gelir. 12 
Eylül darbesiyle birlikte geçmiş kuşak bü-
tün ideallerden uzakta yenilginin getirdiği 
hayal kırıklığını yaşarken, yeni yetişen ku-
şak da kendisini bu yenilgi üzerinden an-
lamlandırmaya çalışır. Oysa Zahit Atam’ın 
da ifade ettiği gibi, “Yenilginin ardından 
toplumsal restorasyon Türkiye’de yaşan-
madığı için, kaçış estetiği ve kaçış dina-
mikleri Türkiye’de çok güçlü olmuştur.”2 
Bu nedenle de bu filmlerde, seksen darbe-
si ve sonrasında yaşanan hızlı dönüşüme 
ayak uyduramayan, hayatın karşısına yenik 
çıkan, yaşadığı varoluşsal sıkıntının üste-
sinden gelemediği gibi ataerkil toplumun 
baskısını da kaldıramayan karakterlerin 
hikâyelerini izleriz.

Yönetmenlerin Gözünden Türkiye 
Panoraması

Yeni olmalarına karşın bir tür “yönetmen 
sineması”nın3 ürünü olduğuna inandığım 

2 Zahit Atam, Yakın Plan Yeni Türkiye Sineması, 
Cadde Yayınları, İstanbul: 2011,  s. 123
3 Yeni dönem Türkiye sinemasında ana akım 
dışarısında kalan ve çoğunlukla festivallerde 
aldığı ödüllerle adını duyuran filmleri “bağımsız” 
etiketinden çok Z. Tül Akbal Süalp’in ifade ettiği 
gibi “yönetmen sineması” ifadesinin daha çok 
karşıladığını düşündüğümden, bu tür filmleri 
ben de “yönetmen sineması” alt başlığı altında 
derlemeyi uygun buldum. Süalp’in daha geniş bir 
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ayrı bir alt başlıkta üretilen filmlerde ise, 
ana akım sinemadaki gibi tek tip bir yöne-
limin aksine, toplumsal katmanlardaki bö-
lünmüşlük, sınıf çatışması, siyasi ayrılıklar 
ve geçmişten beri süregelen ülke sorunla-
rının öne çıktığını görürüz.

Çiğdem Vitrinel’in Geriye Kalan filmi Ço-
ğunluk filminin açtığı yoldan ilerler. Steril 
orta sınıf yaşamının altını ustalıkla oyan 
çalışma, korunaklı orta sınıf hayatından 
sızan arızaları gün yüzüne çıkarır. Kocasıyla 
ve kızıyla geniş ve aydınlık evinde kalan 
Sevda ile onun olmaktan korktuğu her 
şeyin cisimleşmiş hâli gibi duran Zuhal’ın 
yaşamları arasındaki tezatlık üzerine çatı-
sını kuran film, bir aşk üçgeni aracılığıyla 
kadınların toplumsal konumu, kadın-erkek 
ilişkileri, sınıfsal çatışmalar ve ikiyüzlülük 
üzerine sade bir drama yaratır. Filmden ge-
riye orta sınıf yaşamının ikiliği, erkeğe ba-
ğımlı yaşayan kadının içine düştüğü çıkmaz 
ve sınıfsal çatışmada kadının konumunun 
ne olursa olsun “alt sınıf ” olarak yer alma-
ya devam ettiği gerçeği kalır. Erkek egemen 
bir toplumda sindirilen üç kuşak kadının 
hikâyesi ve kurmaca dünyada bile dışarıda 
bırakılan Zuhal karakterinin durumu, Yeni 
Türkiye Sineması’nın karamsar gelecek ta-
hayyülüyle buluşarak, erkek hikâyelerinde 
olduğu gibi kadın hikâyelerinde de tablo-
nun renginin değişmediğini çarpıcı bir şe-

çerçeve içinde ele aldığı terimin detayları Yeni 
Film Dergisi’nin 20. sayısında yazdığı makaleden 
takip edilebilir. (Yeni Film, Haziran-Eylül 2010, 
Sayı 20, s. 37)

kilde önümüze koyar.

Son dönemde toplumda pek çok mese-
lenin dillendirilmesiyle birlikte toplumsal 
hafızada yaşanan canlanmanın uzantılarını 
geçtiğimiz sene izlediğimiz Press ve Gele-
cek Uzun Sürer’de görmüştük. Bu sene de 
Orhan Eskiköy ve Zeynel Doğan’ın çek-
tikleri Babamın Sesi Türkiye Sineması’nda 
yeni bir alanın işlerlik kazandığının ipucu 
olarak karşımıza çıkar. Elbistan’da yalnız 
başına yaşayan ve telefon başında dağa 
çıkan oğlu Hasan’dan haber bekleyen 
Basé’nin gelen sessiz telefonları her açı-
şında anlattığı küçük hikâyeler, filmin, 
dil üzerinden inşa ettiği kimlik ve aidiyet 
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konularına yaklaşımı kadar, hafızanın top-
lumsal ve politik meselelerden bağımsız 
düşünülemeyeceği gerçeğiyle de ilgilidir. 
Basé, telefonda Hasan’a (daha doğru bir 
ifadeyle Hasan olduğuna inandığı sessiz 
telefonlara) seslenirken, Lâlijîn, Kenger, 
Pasâri gibi sözcüklerin geniş anlamlarını 
kullanarak hem kolektif hafızada iz bıra-
kan olaylara göndermede bulunur hem 
de kişisel hafızayla toplumsal hafızanın 
birbirini var eden organik ilişkisini açığa 
çıkarır. Basé’nin konuşmalarıyla, diğer oğlu 
Mehmet’in babasından kalan ses kasetleri 
aracılığıyla derine gömdüğü, bastırdığı ve 
görmezden geldiği geçmişini yeniden ha-
tırlaması paralel bir şekilde gelişirken ko-

lektif hafızada bir çatlak açılır. Açılan çat-
lak sayesinde, hafızanın bastırma yoluyla 
gizlediği ve derinlere gömdüğü sistematik 
asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya ka-
lırız. Osmanlı’nın son yıllarından beri süre-
gelen Kürt meselesinin ve Cumhuriyet dö-
neminde yeniden homojen ve tek tip bir 
ulus yaratma çabası, etnik kimlik ve sekü-
ler yaşam üzerine yapılan vurgularla daha 
da derinleşen ve Doğu’nun sürgün yeri 
gibi görülerek iktisadi açıdan bu bölgenin 
göz ardı edilmesi, ideolojik baskıların ters 
teperek isyanlara yol açması ve isyanların 
askeri müdahalelerle bastırılma çabasının 
getirdiği açmazlara tanık oluruz.4

Toplumsal baskının ve çatışmanın karak-
terler özelinde gösterildiği örneklerin 
haricinde, Emin Alper’in ilk filmi Tepenin 
Ardı ötekileştirme sürecinde yaşananları 

4 Bu makalede bir paragrafı kullanılan filmle ilgili 
değerlendirme yazısı, daha önce Hayal Perdesi 
dergisinin 31. sayısında yer almıştır. Değerlen-
dirme yazısının tamamı derginin 31. sayısında 
bulunmaktadır. 

Yetmişlerdeki köyden kente göçün hızlan-

ması üzerine görünürlüğü artan köy-kent 

çatışmasının ve şehre tutunmaya çalışan 

erkek karakterlerin mücadelesini merke-

ze alan erkek melodramlarının uzantıları-

nı günümüzde de görmekteyiz.
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ve toplumsal refleksleri bir kez daha hatır-
latır. Taşrada bir Yörük köyünde bir grup 
erkek kendi kendisiyle yüzleşemediği için 
her şeyin sorumlusu olarak dağın öteki 
tarafındaki Yörükleri hedef gösterir ve film, 
yaratılan “suni” düşmanla karakterlerin 
mücadelesine odaklanır. Cumhuriyet’ten 
beri süregelen bir arızanın alegorisini su-
nan yapım, işlerin çözülemediği ve sarpa 
sardığı noktada yaratılan ötekinin sorunları 
çözmede nasıl bir işleve sahip olduğunu 
göstererek, evrensel bir izlek yakalar. Maço 
değerlerin yüceltildiği, şiddetin ifade ara-
cına evrildiği milliyetçi bir değerler sistemi 
içinde kendi korkularıyla yüzleşmekten 
kaçınan erkeklerin kendi krizlerini bir öteki 
yaratarak aşmaya çalışması, aynı zamanda 
Zahit Atam’ın da belirttiği gibi Türkiye’de 
kuruluş döneminden beri süregelen güçlü 
kaçış dinamikleriyle de ilgilidir. Toplumsal 
restorasyon yerine bir tür kaçış dinami-
ğinden beslenen ülkemizde, sanatın her 
alanında kaçış estetiği ve kaçış/bastırma 
temelli korku/paranoya hikâyelerini gör-
mek mümkündür. Tepenin Ardı bu açıdan 
bakıldığında, seksen sonrası yaşanan ka-
çışın, bastırmanın ve yaratılan yapay düş-
manların toplumsal ölçekte özetini sunar.

Zeki Demirkubuz’un Yeraltı filmi ise, yö-
netmenin doksan sonrası istikrarlı bir 
şekilde ürettiği Dostoyevskiyen ve varo-
luşçu filmlerinin daha olgun bir sinema-
tografiyle yeniden ekrana taşınmış hâli 
gibidir. Demirkubuz kendi sinemasının 
alametifarikalarını son filminde Muhar-
rem karakteri üzerinden işlerken, insanın 

karanlık doğasına ve akıl dışı yanına da 
vurguda bulunur. Muharrem’in “iyi” bir 
insan olma isteği her defasında karşılıksız 
kalır ve gittikçe akli bir varlık olmaktan 
uzaklaşır. Dostoyevski’nin rasyonaliteye ve 
pozitivizme başkaldırı niteliğindeki eseri, 
Demirkubuz’un elinde Dostoyevski’nin 
kitabındaki katmanlılığından ve çoklu 
okumaya müsait derinliğinden yoksun 
bir şekilde, doksanlardan kalma demode 
ve sinik bir karakterin öyküsüne dönüşür. 
Muharrem, doksanlar sinemasında örnek-
lerini sıkça gördüğümüz, en son Tayfun 
Pirselimoğlu’nun üçlemesinde de karşımı-
za çıkan, Dostoyevski’den çok Yusuf Atıl-
gan ve Oğuz Atay etkisinde kalan, top-
luma inancını kaybetmiş apolitik karak-
terlerdendir. Aileleriyle sorunlar yaşayan, 
kendilerine ikame anne-babalar bulma 
çabasında olan, iktidarlarını kaybetmiş, 
karşı cinsle kurdukları ilişkilerde sorunlar 
yaşayan, harekete geçmek yerine her şeyi 
oluruna bırakan, psikolojik sorunlarını çö-
zemeyip delirme noktasına gelen, şiddeti 
bir iletişim aracı haline getiren problemli 
karakterlerin devamı niteliğindedir. Sürekli 
bir varoluşunu ifade edememe, öznele-
şememe, içinde bulunduğu topluma ve 
yaşama “tutunamama” hâli içerisinde olan 
bu karakterler, 12 Eylül sonrası dönemin 
de uzantılarıdır. Bir türlü özne olamayan 
bu karakterler, bir süre sonra nesneleşe-
rek, modern hayatın ve metropolün olum-
suz anlamda dönüştürücü ve yalnızlaştı-
rıcı etkisine kapılarak hayatın bir köşesine 
savrulur.
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12 Eylül’ün Hayaleti

2012 yılında Türkiye sinemasının genel 
görünümüne baktığımızda, erkeklik krizine 
bağlı erkek melodramları, bu krizi ulu-
sal mitlerden güç alarak aşmaya çalışan 
ve aynı zamanda toplumsal bilinçdışını 
da yansıtan ve yeni bir “biz” kurgusu 
oluşturmaya çalışan tarihi hikâyeler ve 
doksan sonrasındaki “auteur” diye ad-
landırabileceğimiz kurucu yönetmenlerin 
sinemasında sıklıkla karşılığını bulan 12 
Eylül darbesinden sonraki dönemin bütün 
izlerini üzerlerinde taşıyan “tutunamayan” 
karakterlerin kuşatması altındaki varo-
luşçu, kötümser ve karamsar dramlar ve 
bütün bunların ötesine geçmeyi başara-
bilen bir avuç toplumsal gerçekçi yapıma 
tanık oluruz. Vizyona giren filmlerin çoğu 
geçmişte izlediğimiz hikâyeleri ve olay 
örgülerini parçalı anlatım, çapraz kurgu, 
hızlı ve dinamik çekimler, bol kesme gibi 
popüler tekniklerle yeniden sunma yoluna 
giderken, çok azı farklı arayışlar içerisin-
dedir. Kendi sesini bulmaya çalışan yö-
netmenler ise çoğunlukla doksanlardaki 
kurucu yönetmenlerin sinemalarının etkisi 
altında, hem hikâye hem de mizansen an-
layışı açısından benzer bir yoldan ilerler. 
12 Eylül’ün hayaleti Türkiye sinemasındaki 
erkek karakterler üzerinde varoluşsal bir 
etki bırakırken, Türkiye’nin toplumsal ve 
ekonomik alandaki konjonktürel dalga-
lanmaları ve yaşanan krizler de belirleyici 
bir rol oynar. Toplumun bilinçdışındaki 
istek, arzu ve özlemleri canlandıran erkek 

karakterler, geçmişin ağır mirasından ise 
kurtulamaz. Bu nedenle basit bir kaçış 
estetiğiyle nostaljiye sırtını yaslayama-
yan karakterler, yetmişler sinemasındaki 
geçmişe nostaljik bakıştan farklı olarak, 
ne geçmişte ne gelecekte ama aynı anda 
ikisi arasında da sıkışıp kalan silik figürlere 
dönüşür. Geçmişiyle yüzleşip geleceğine 
bir türlü yön veremeyen erkek karakterler, 
toplumun yaşadığı travmatik dönüşüm 
sürecinde artan beklenti ve baskıyı da kar-
şılayamaz. Bu sebeple, önünde sarılacağı 
bir otorite figürü kalmayan günümüz ka-
rakterlerinin kendi mitlerini yaratmaktan-
sa, Malkoçoğlu gibi geçmişte yaratılan bir 
dizi efsanevi kahramandan güç alması ve 
o özellikleri günümüze farklı şekillerde ta-
şımaya çalışması yaşanan erkeklik krizinin 
mahiyeti hakkında da çözümleyici bir bilgi 
sunmaktadır. 

Yeni olmalarına karşın bir tür “yönet-

men sineması”nın ürünü olduğuna 

inandığım ayrı bir alt başlıkta üretilen 

filmlerde ise, ana akım sinemadaki gibi 

tek tip bir yönelimin aksine, toplumsal 

katmanlardaki bölünmüşlük, sınıf ça-

tışması, siyasi ayrılıklar ve geçmişten 

beri süregelen ülke sorunlarının öne 

çıktığını görürüz.
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Ahmet Terzioğlu
1. The Master
2. Olmak İstediğim Yer (This Must Be The Place)
3. Aşk (Amour)
4. Alpler (Alpeis)
5. Düşler Diyarı (Beasts Of The Southern Wild)
6. Yeraltı
7. Yanlış (Wrong) 
8. Meleklerin Payı (The Angels’ Share)
9. Tabu

10. Hayat Avcısı (The Imposter)

Aybala Hilâl Yüksel
1. Bir Dilek Tuttum (Kiseki)
2. Sevmek Gibi (Like Someone in Love)
3. Sezar Ölmeli (Cesare Deve Morire)
4. Faust
5. Tepedeki Ev (Kokuriko-zaka Kara)
6. No
7. Aşk (Amour)
8. Moonrise Kingdom
9. Akasyalar (Las Acacias)

10. Onur Savaşı (Jagten)

2012’NİN EN İYİ 
FİLMLERİ
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Ebru Afat
1. Anna Karenina
2. Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly)
3. Köstebek (Tinker Tailor Soldier Spy)
4. Cosmopolis
5. Skyfall
6. Sığınak (Take Shelter)
7. Kevin Hakkında Konuşmalıyız  
    (We Need to Talk About Kevin)
8. Elena
9. Faust

10. Yeraltı

Celil Civan
1. Acı (Pieta)
2. Moonrise Kingdom
3. Yanlış (Wrong)
4. No
5. Sığınak (Take Shelter)
6. Ölüm Denizi (Hwanghae)

Barış Saydam
1. Faust
2. No
3. Aşk (Amour)
4. Anna Karenina
5. Tepelerin Ardı (Dupa Dealuri)
6. Moonrise Kingdom
7. Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly)
8. Tepenin Ardı
9. Onur Savaşı (Jagten)

10. Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir
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Koray Sevindi
1. Aşk (Amour)
2. Sevmek Gibi (Like Someone in Love)
3. No
4. Acı (Pieta)
5. Tepelerin Ardında (Dupa Dealuri)

M. Abdülgafur Şahin
1. Aşk (Amour)
2. Sevmek Gibi (Like Someone in Love)
3. Tepedeki Ev (Kokuriko-zaka Kara)
4. Moonrise Kingdom
5. Sezar Ölmeli (Cesare Deve Morire)
6. Mutluluğa Boya Beni (Le Tableau)

Tuba Deniz
1. Aşk (Amour)
2. Faust
3. Kevin Hakkında Konuşmalıyız (We Need to Talk 
About Kevin)
4. Melankoli (Melancholia)
5. Pi’nin Yaşamı (Life of Pi)

Murat Pay
1. Sevmek Gibi (Like Someone in Love)
2. Faust
3. Aşk (Amour)
4. Sezar Ölmeli (Cesare Deve Morire)
5. Çocuklar (Djeca)
6. Tepedeki Ev (Kokuriko-zaka Kara)
7. Bir Dilek Tuttum (Kiseki)
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