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ÖNSÖZ 

 

Tez konusunun savunulacak bir konu olduğu düşünülürse, gerçekten yürekten taraftarı 

olunan, ya da bizatihi deneyimlenen bir olay ya da olgu olması gerekir. Ayrıca, akademik bir 

araştırmaya eşlik eden bir film yapımından oluşan bu tür bir çalışma, hem bir bilim adamı hem 

bir sanatçı bakışı içermek durumundadır. Kendi duygu ve düşüncelerinden beslenen sanatçının 

bakışının yanında, başvurulan birçok başka düşünce kaynaklarından da yardım alan bilimsel 

yöntemler bir arada kullanılır. Çok yönlü ve çeşitli teknikleri haiz bu tür akademik çalışmalar, 

akademik literatürde risk ve zorluklarıyla ayrı bir yere sahiptir.  

Sanatçı kişiliği öznel, bilim adamı kişiliği nesnel olmayı getirir. Akademik yürüyüşte 

daha tecrübeli olan danışmanlarımız, güzel sanatlar alanında çalışmalar yapan lisansüstü 

öğrencileri için çok şey ifade etmektedir. Öğrencinin yaratıcılık ve özgün bakışını köreltmeden 

araştırmacılığını teşvik ederek, esere akademik formasyon kazandırmanın zorluklarını 

çalışmamız boyunca deneyimledik. Tam bu noktada danışmanım olan Prof. Dr. Bülent Vardar 

ve Yard. Doç. Nigar Çapan Kavruk Hocalarımı ayrıca anmak ve teşekkür etmek isterim. 

         Ayrıca bana filmimi kurgulamak için prodüksiyon şirketinin imkanlarını tahsis eden sınıf 

arkadaşım Mustafa Korkmaz’ı da, görüşlerini benden esirgemeyerek bana saatlerini ayıran 

Mithat Alam, Yamaç Okur, Enis Rıza ve Hüseyin Karabey’i minnetle anıyorum. 
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ÖZET 

 

Doğu ve Batı ekseninde Türk Sineması’nın kimlik sorununu incelemek demek, en 

baştan bir kimlik sorunu olduğunu kabul etmek anlamına geliyor.  

Bizim düşüncemiz aslında kimlik konusunu bir sorun olarak ele almak değil, hali 

hazırda bulunan kimliği anlamaya çalışmaktır. Çalışmamızda Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulmasıyla birlikte başlayan yeniden yapılanma sürecinde Atatürkçü Kişilik Modeli 

önerileri ile başlayan kimlik arayışlarının bugün hangi noktada olduğuna bakıldı. Bu arada 

ulusal kimlik oluşturmaya çalışan sinemacıların görüşleri incelendi. Muhafazakâr 

sinemacıların “milli” kimlik oluşturma çabalarını, sinemamızı Batı etkilerinden, muhafazakâr 

olmayan sinemacılarımızın ise hem Doğu hem Batı unsurlarından arındırmak üzerine 

oturtmaya çalıştığını saptadık. Hepsi de kendi “öz” unsurlarımıza ve kökenlerimize 

yönlendirilmiş bir bilimsel çalışmayı esas alıyorlardı ama ulusal geçmişimizi birbirlerinden 

farklı tanımlıyorlardı. Sınırlarımızın dışından gelen, adına küreselleşme denen etkileri 

katiyetle hoş görmeyen bu iki yaklaşım, sınırlarımızın içindeki renkliliği de ortak bir renge 

dönüştürme paydasında birleşiyorlardı. Ulusal ya da milli olmayı tek seslilik ve tek renklilik 

olarak algılıyorlardı. Ayrıca bu sinemacılarımız; bütün bunlar tartışılıyorken, sinemamızın 

anlatım yollarıyla ilgili estetik sorunlarını tartışmayı unutuyorlardı. 

Avrupa’da, Sovyetler Birliği’nde ve Amerika’da ise çeşitli avant-garde sinema 

akımları, bağımsız sinema hareketleri, ulusal dil oluşturma adına yapılan deneysel çalışmalar, 

Türkiye’yle mukayese edilemeyecek kadar yayılmıştı. Bizde ise bağımsız söylem geliştirmeye 

gayret eden ve ana akımdan ayrılan sinemacılar sadece  “Genç Sinemacılar” hareketiyle kısıtlı 

kalmıştı. 

Tam bu noktada, o sinema hareketinden Enis Rıza ile ve günümüzde o sinema 

hareketinin benzeri olan “Yeni Sinema Hareketi”nden Hüseyin Yaman ve Yamaç Okur’dan, 
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bu tür hareketlerin destekçisi olarak bilinen Mithat Alam’ın görüşleri alındı. Sonuç olarak 

bağımsız sanat yapabilmenin yolunun bağımsız şahsiyetler geliştirmekten geçtiği ve 

bireyselleşmenin ülkemiz için ne kadar aciliyetle önem taşıdığı sonucuna varıldı.  

İçimizdeki renkler de, dışarıdan gelen etkileşim de kaçınılmaz olduğuna göre, kendi 

renklerimizi muhafaza etmeli ve dış etkenlere rağmen özgün bir sinema oluşturabilmeliyiz. 

Bağımsız, Underground, Avant-garde ve Deneysel Sinema tanımlamalarına 

değinilirken yapılan örneklemeler aracılığıyla çeşitli ulusal sinemaların gelişimlerinin de bir 

tablosu ortaya kondu. Buradan Batı ve Doğu toplumlarının sinemaya yaklaşımlarını mukayese 

etmek daha açıklıkla mümkün oldu. 

 Biz de kendi özgün düşünce ve bakış açımızı tezin ışığı altında çekeceğimiz filmde 

ortaya koyduk. Bir sinema manifestosu nasıl ortaya çıkar, önce böyle bir manifestoyu 

hazırlayanların görüş ve düşüncelerine başvurarak, sonra da kendimiz böyle bir manifesto 

yazmayı deneyerek anlamayı istedik.  

Özetle, bizim tavrımız ve duruşumuz Türk sinemasının kimlikliliğini ya da 

kimliksizliğini eleştirmekten ziyade hali hazırdaki kimliğini anlamaktan yana oldu. 
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ABSTRACT 

 

The fact that the identity issue of Turkish Cinema in East-West direction is analysed 

signifies that first and foremost, it is accepted that there exists an identity isssue. 

Our intentions is not to handle the identity matter as a problem, but to comprehend the 

identity which exist currently. In this study it is analysed where the identity seek which started 

with the suggestion of Kemalist personality pattern in the process of the Turkish Republic’s 

foundation arrived in our day. In the meanwhile, the opinions of the film makers who tried to 

form an identity were examined. It was figured out that conservative film makers struggled to 

form a “national” identity and protect Turkish Cinema from western effects, while the non-

conservatives struggled to purify Turkish Cinema both from eastern and western effects. They 

all based on a scientific study oriented to our “own” constituents and roots. However, each of 

them identified our national history differently. These two approaches never tolerated the 

effects of “globalisation” which came from off-limits and they both aggreed that the 

“colourfulness” within our boundaries should be eliminated to one unique colour. They 

considered that to be “national” or “civil” meant to be monophonic and monochromic. In the 

meantime, these film makers forgot all about the aesthetic concerns of Turkish Cinema. 

In Europe, The Soviet Union and America avant-garde cinema movements, 

independent cinema movements and various experimental studies in the name of forming a 

national language were being carried out and they were too widespread to be compared to 

what happened in Turkish Cinema. On the other hand, there was only “Young Movie Makers” 

movement who tried to have an independent discourse in Turkey. 

At this point, the opinions of Enis Rıza and Hüseyin Yaman from “New Cinema 

Movements”, Yamaç Okur and Mithat Alam who was a defender of the movements were 
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received. Consequently, it was aggreed that in order to create independent art, independent 

individuals should be generated and it is something very urgent for our country.  

Provided that the colours inside us and the interaction from outside are inevitable, we 

should preserve our colours and we should form an “authentic” cinema despite the external 

factors. 

As the definitions of  Independent, Under Ground, Avant-Garde and Experimental 

Cinema were being given, the portrait of the progress of national cinemas were presented 

through the samples. Thus, the approaches of Eastern and Western Civilisations to cinema 

were made possible to be compared clearly.  

We presented our own thought and standpoint via the film we shot with this thesis. We 

tried to understand how a cinema manifest came out by consulting to the ones who had 

prepared a manifest before and then tried to write ours. 

In brief, our manner and attitude toward Turkish Cinema were to understand the 

identity which exists currently, rather than criticising the identitiy or disidentification of 

Turkish Cinema. 
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GİRİŞ 

 

İnsanların olduğu gibi milletlerin de tekâmülleri yani evrimleri söz konusudur. Bu 

gelişim süreci içinde uluslar, halden hale, durumdan duruma geçerken yani evrilirken sanatları 

da onlarla birlikte değişir, yol alır ya da evrilir. 

 
Savaş, ekonomik krizler ve devrimler düşünce akımlarını doğallıkla besler ve 

oluşmasına sebebiyet verirler ama insanların da bu oluşumda müdahaleleri, yani planlı ve 

örgütlü çalışmaları söz konusudur.  

 
Avrupa, Amerika ve Sovyetler Birliği’ndeki belli başlı sanat akımları ve ulusal 

sinema hareketleri nasıl olmuştur sorusunun cevabına göz atarsak, toplumsal sözleşmeler ve 

“bir grup ressam” ya da “bir grup sinema eleştirmeni ve yönetmen” tanımlamalarıyla 

karşılaşırız. Bizim ise sadece “Genç Sinema”  ile “Ulusal Sinema” adına yayınlanmış 

manifesto ve makalelerimiz vardır ne yazık ki.  Bu gönüllü hareketler, ‘örgütlü, planlı ve 

organize’ az sayıdaki çalışmalardır sinema tarihimizde... 

 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temelindeki devasa fikri altyapıyı doğal ve 

büyük bir manifesto olarak kabul edersek, bu büyük devrime gönülden destek vermiş olan bazı 

sinemacıların eser ve gayretlerini de “ulusal sinema” adı altında toplayabiliriz.  

 
          “Sinema öyle bir keşiftir ki bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların 
keşfinden çok dünya veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en 
uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını, temin 
edecektir. Sinema insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık 
idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu 
ehemmiyeti vermeliyiz.”1                          

Mustafa Kemal Atatürk 

                                                           

1 Atilla Dorsay. “Atatürk ve Sinema”, Atatürk ve Sanat Sempozyumu. The Symposium of Ataturk and Art          
26-28 Ekim 1981, İstanbul: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yayın No: 86, s.91. 
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 Bugünkü Türkiye’de münferit gayretler olarak gördüğümüz, örgütlü, kolektif ve 

gönüllü çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hatırlayarak yeniden 

canlandırabiliriz. Atatürk’ün yukarıdaki sözünde olduğu gibi, sinema; dünyanın en uzak 

köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmeleri ve tanımalarını sağlayacak bir mucizedir. 

Biz de ülkemizin doğusunu ve batısını, doğu ve batı arasındaki çatışmaları ve uyuşmazlıkları 

gidererek birleştirme yolunda sinemanın kendisinden ve sinema vesilesiyle oluşturulacak olan 

örgütlü, gönüllü ve kolektif hareketlerden yararlanarak, yeniden yapılandırabiliriz. Bir türlü 

ulusal kimlik oluşturamamış olan sinemamız ve zor günler geçirmekte olan Türkiye 

Cumhuriyeti için sinema sanatındaki böylesi bir atılım elzemdir.  

Bu çalışma ile bu doğrultuda zihin egzersizlerini başlatabilirsek bizler de akademisyen 

olarak üzerimize düşeni yapmış olmaktan ötürü mutluluk duyacağız.  
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1. BÜYÜK BİR BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİYLE KURULAN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SANATTAKİ  

BAĞIMSIZLIK ATILIMLARI VE SİNEMAMIZ 

 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, ‘bağımsız olma’ ve dolayısıyla ‘özgürlük’ ana 

fikri her alanda yapılan atılımlarda kendini gösteriyordu. Bu etkileri çok geniş bir alanda 

ortaya çıkan bağımsızlık gayretlerini sadece sinema bağlamında incelersek bile, birçok konu 

başlığımız olur: Kadınlara verilen özgürlük ve haklar Türk kadın oyuncuların sayısının 

artmasına yol açmıştır söz gelimi.  

“Latince’de ‘liber’, İngilizce’de ‘independent’, Fransızca’da ‘indépendant’, 

İtalyanca’da ‘indipendente’, Almanca’da ‘unabhaengig’ ve Osmanlıca’da ‘müstakil’ 

kelimeleriyle ifade edilen ‘bağımsız’ kavramının en temel Türkçe açıklaması; ‘davranışlarını, 

tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen şeklindedir.”2  

Mantıksal olarak “neyden bağımsız”ın ayırdında olmadan hiçbir alanda bağımsızlık 

üzerine kurgulanmış yaklaşımlar inşa edemeyiz. 

“Osmanlı” ismini de etkilerini de silme kararı vermiş olan yeni cumhuriyetin 

mimarları; eğitimden, devlet yapılandırmasına, müzikten, ekonomiye zaten her alanda ulusal 

bir kimlik oluşturma kararlılığı ve telaşı içindeydiler. Zaten Cumhuriyet de bir manifestoya 

sahipti.   

“Osmanlılık” ziyadesiyle şark kültürüne yaslanmış bir ekoldü. Devlet yapısından, 

sanatına, toplumsal yaşantıdan eğitim ve hukuk sistemine kadar dayanağı Kurani bilgi olan, 

kaçınılmaz şekilde yoğun bir Arap ve Fars etkisi taşıyan bir ekol… 

                                                           

2 Serpil Kırel (ed.). Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler. İstanbul: Parşömen Yayıncılık, 2011, s.123. 
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Atatürk, Osmanlılığın yerine Türklüğü yerleştirmek üzere, bütün kurumlarını ve o 

kurumların önder kurucularını teşvik etti. Böylece “ulusallık” doğal bir arayış haline geldi. 

Ulusal müzik ya da ulusal sinema ya da ulusal heykel gibi kavramsal müesseseler, 

herhangi bir kurum gibi yere ve zamana bağlı olarak belli komisyon, heyet ya da türevi 

ekiplerce kurulmazlar. Hayatın akışına uygun olarak bir kendiliğindenlik söz konusudur ama 

elbet hayatın ‘neden – sonuç’ ilişkisi içinde aktığını da göz ardı edemeyiz. 

Sinemanın keşfi Osmanlı’nın son nefeslerine denk gelmişti. Henüz eğlencelik olarak 

görülen sinema en önce saraylara, paşa konaklarına zamanın animatörleri olan “hokkabazlar” 

vesilesiyle girmiş, doğum günlerinin sünnet düğünlerinin eğlenceliği olmuştu. Halkla 

tanışması bir birahanede olmuş, bu arada Osmanlı’nın fetva kurumunun kısıtlamalarına 

takılmıştı. Matbaa denen icadın da takıldığı bu kurum sinemayı da sakıncalı bulmuştu. Seyir 

etme faslının harem-selamlık usulüyle yapılmasını şart koşan fetvacılar, yani yetkili din 

adamları, Müslümanların bu işe girmesine izin vermemişlerdi.  Bu kısıtlama sinemanın,  

gösterim ve dağıtım gibi kazanç kaynaklarının Osmanlı’nın gayrimüslim tebaasına kalmasına 

neden olmuştu.  

 Fetvalar sinemanın topraklarımızda ziyadesiyle; gayrimüslimlerin, Levantenlerin 

etkin olduğu bölge ve semtlerinde temellerinin atılmasına sebep olmuştur. Müslüman kesim 

bu yüzden gecikmeli olarak sektöre girmiş, bir kere kaçırdıkları etkin olma fırsatını on yıllarca 

tekrar yakalayamamışlardır. 

Çekilen filmlerde Müslüman kesimden kadın oyuncu bulmak bile bir meseleydi. 

Yurt dışından oyuncu getirilmesi çaresine bile başvurmuşlardı. Batı kökenli sanat dalları ile 

Türk halkı “fetvalara takılmadan” ancak, Atatürk devrimleri sayesinde tanışabildiler.  

Görüldüğü gibi, Ulusal Sinema’nın fikri alt yapısını oluşturan devrimin ideologu 

olan şahsiyetin, sinemaya yüklediği anlamları ve misyonu kendi söz ve beyanlarında yeterince 

açıklıkla bulmamız mümkün. Atatürk 1934 yılında Fuat Uzkınay tarafından çekilmiş olan 

“Zafer Yollarında” isimli belge filmi izlediği zaman tatmin olmamış ve film üzerinde daha 
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fazla çalışılmasını istemişti. İki yıl geçtikten sonra Nurettin Baransel’e çalışmaların nasıl 

gittiğini sormuş ve kendisiyle ilgili sahnelerin hareketsiz resimlerden oluşması sebebiyle 

filmin istendiği gibi tamamlanamadığı cevabını almıştır. Verdiği cevap çok anlamlıdır: 

“Ben hayattayım, Milli Mücadele’ye ait bütün evrakım, kılıcım, çizmem 
hâlihazırda mevcut olduğuna göre, çağırdınız da bana düşen vazifeyi yapmadım mı? 
Böyle bir teklif karşısında kalsam memnuniyetle kabul eder, bir artist gibi filmde rol 
alır, hatıraları canlandırırdım. Bu milli bir vazifedir. Çünkü Türk gençliğine bu 
mücadelenin nasıl kazanıldığını ispat etmek, hatıra bırakmak, ancak bu filmle 
mümkün olacaktır.”3 

Atilla Dorsay’ın makalesinde aktarılan bu hatıra “İstiklal” adlı filme aittir. 

Lütfi Ömer Akad filmlerin Batı Sineması’nın kaçınılmaz etkilerini taşıdığı görülse de, 

“sinemacı” diye nitelendirebileceğimiz ilk yönetmen kabul edilir. Giovanni Scognamillo bunu 

şöyle ifade ediyor: “Akad’ın çıkışını simgeleyen Vurun Kahpe’ye Türk Sineması’nda bir 

sinemacının doğuşunu da müjdelemiştir.” ve Ali Gevgilili’nin yorumunu ekliyor “Kanun 

Namına Türk toplumunun gerçeklerinden doğmuş bir film değildir, onda İtalyan 

gerçekçiliğinin büyük şehrin kıyı köşesine doğru uzanmış sıcak elinin izleri vardır. Orada 

Dassin’li, Losey’li Amerikan kara sinemasının damgasını taşıyan şiddeti sadizmi 

bulabilirsiniz. Üstelik Arap melodramlarından Türk filmlerine yerleşen “iğreti” kötü kişiler, 

zorlama aile faciaları da eksik değildir.”4  

Bu noktada “ulusal müzik” hareketinin örneklerine bakabiliriz. Türk Beşleri, 

akademik bir kararlılık ve söz birliği içersinde ne tür çalışmalar yaptı, bunu incelersek Ulusal 

sinema örneği olarak adlandırdığımız birçok filmi daha iyi anlar, sinema tarihimiz açısından 

önemini daha iyi kavrarız. Müziğin ilk öncü akademisyenleri Batı konservatuarlarında 

aldıkları eğitimlerden sonra, Anadolu’da ve arşivlerde derin araştırmalar yaparak, Türk 

enstrümanlarını, Türk makamlarını, Türk ritimlerini ayrıştırmışlar ve senfoniye 

                                                           

3 Anonim. Atatürk ve Sanat Sempozyumu. The Symposium of Ataturk and Art 26-28 Ekim 1981, İstanbul: 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yayın No: 86, s.91. 
4
 Giovanni Scognamillo. Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1998, s.164; Ali Gevgilili (akt.). “Bir 

Rejisörün Analizi, Osman Seden, Yeni Sinema, Sayı 3, Aralık 1960. 
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kazandırmışlardır. Ayrıca Türk milletine özgü konuların üstüne eğilmiş, onlardan opera ve 

baleler yaratmışlardır. 

     1789 Fransız İhtilali’nin sonrasında, kıta Avrupa’sında yaşanan gelişmeler, özgürlük 

ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yaşanan gelişmelerle 19. yüzyıl Avrupa’sında çeşitli ulusal 

akımlar oluştu. 

 

Alman, Fransız, Rus, İskandinav, Çek, Balkan gibi farklı coğrafyalarda yaklaşık eş 

zamanlı olarak ortaya çıkan bu akımların da sanat dallarında, hatta daha spesifik anlamda 

bakılacak olursa da müzik sanatı adına, her ulusun büyük öncüleri oldu. Rus Beşleri, Fransız 

Altıları gibi. 

 

Ancak; 1900’lerin ilk çeyreğinden itibaren bu akımlar Türkiye’de bir karşılık 

bulabildi. Özellikle Türk Beşleri, devlet burslarıyla gönderildikleri çeşitli Avrupa ülkelerinde 

eğitimlerini tamamlayıp yurda döndüklerinde, Türk Müziğimizin geleneksel öğelerini 

eserlerinde bolca kullanmışlar ve “Türk Ulusal Akımı”nın öncüleri olmuşlardır. 

 

Sinemada da Muhsin Ertuğrul ve Nazım Hikmet Ran gibi sanatçılar yurt dışında 

bulunmuşlar; yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nde sinemanın öncüleri olmuşlardır. 

 

Çağdaş Türk Müziği’nin oluşumunda Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziğimiz 

incelenerek Türk Müziği’nin temel unsurları olan mikrotonal ses sistemi, makamları, usulleri 

ve çalgıları yoğun bir şekilde kullanılarak ulusal müzik kimliğimiz oluşturuldu. Örneğin; 

kudüm, kös, zurna, mey, sol klarinet, bağlama, cura, kanun, ud, vb. Bunların hepsi Türk 

çalgılarıdır.  

 

Elbette ki; Beşler öncesinde de çeşitli girişimler olmuştur ama bu anlamdaki dönüm 

noktası “Türk Beşleri”dir. 
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Sinema’da da sanatçıların ve düşünce adamlarının yaptığı kendi öz konularımızı 

canlandırmak ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu belgelemek olmuştu. Ama 

sinemanın sanat yönü henüz dünyada da tam olarak keşfedilmemişti. O yüzden sinema bütün 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de henüz belgeleme ve eğlendirme vazifelerini üstlenmişti.5 

 
1.1. TÜRK SİNEMASINDA KİMLİK SORUNUNA ULUSAL SİNEMA  

        BAĞLAMINDA BAKMAK  

          Milli Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü’nün 1973 yılında düzenlediği açık oturumda 

bu akımın öncüleri kabul edilen isimlerin saptamalarına bakalım. Halit Refiğ, kimlikli bir Türk 

sineması oluşturma yolunda yaptıklarını şöyle özetliyor: 

“… “Ulusal Sinema” konusuna birkaç yönden yaklaşmak gerekiyor. 
Birincisi; hiç şüphesiz Türk Sineması’nın fikrî bakımdan karakteri nedir? Bu 
nerelerden çıkarılabilir? Bunu araştırmaya çabaladım. İkincisi; Türk sanatlarından 
ne gibi geleneksel unsurlar sinemaya intikal etmiştir? Türk sanatlarının ne gibi 
geleneksel unsurlarından sinemada istifade edilebilir ve bununla sinemamıza bir 
milli karakter kazandırılabilir? Bunlar araştırılmaya çalışılmıştır.”6 

Ulusal Sinemacıların, sinemada da ulusal kimliği bulma yolundaki araştırma ve 

çalışmalarının, “öze dönüş”  gayretleri olarak kendini göstermiş olduğunu görüyoruz. Ulusal 

müzik akımında nasıl yerel enstrümanlar ve motifler Batı formlarına sokularak yeni bir yol 

bulunmuşsa, aynı metodun sinemada da uygulanması yoluyla bir kimlik edinme çabasına 

girilmişti. Bu öze dönüş arayışları, sanatçıları her seferinde Doğu’lu kimliğimizle, sistem 

tarafından öngörülmüş Batılı bir vizyon arasında kalmalarına neden olmuştur...  

“Ve birden kendi yetişmemizle, kendi kültürümüzle, hitap ettiğimiz kitlenin 
kültürü, heyecanları, düşünceleri ve hissiyatı arasında büyük uçurumlar olduğunu 
fark ettik ve buradan, böyle bir yoldan, bu şekil bir yoldan, yani bizzat hayatın 
kendi içinden, bizzat hayatın kendi gerçeklerinden yola çıkıp, aydın olmaya çalışan 

                                                           

5 Ulusal müzik konusunda İ.Ü. Devlet Konservatuarı Kompozisyon A.S.D. Öğr. Gör. Ercan Keseroğlu’nun 
görüşlerinden faydalanılmıştır. 
6 Anonim. MTTB Sinema Kulübü Milli Sinema Açık Oturum, MTBB Sinema Kulübü Yayınları: 1, Açık 
Oturum Dizisi: 1, Yayınlayan: Milli Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü Güryay Matbaacılık, İstanbul: Fatih 
Gençlik Vakfı Matbaası, 1973, s.18. 
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biri olarak –kendimi kastediyorum burada-  halkımız ile arada gereken köprünün 
nerede yıkıldığını ve nasıl kurulması gerektiğini araştırmaya başladık.”7  

Türk sanatlarındaki, “ ferdi ön plana almayan”, aklı ve toplumun sorunlarını ele alan 

sosyal - toplumsal gerçekçi filmler de yapıldı bu dönemde. 90’lı yıllardan sonra tanıdığımız 

Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenlerin aksine, gişe yapmayan 

bir filmin tarzını bir kez daha deneyerek filmler yapamadı bu dönemin sinemacıları. Halit 

Refiğ’den örnek verecek olursak “Harem’de Dört Kadın”da denediği avant-garde unsurları bir 

daha tekrarlayamamıştır usta yönetmen Halit Refiğ. 

“Bizim insanımızı meydana getiren, milli karakterimizi teşekkül ettirten 
özellikler nelerdir? Bizim insanımızdaki özellikleri meydana getiren, gerek tarihsel 
şartlar, gerek sosyal şartlar nelerdir? Bu, bizim insanımızın, kendine mahsus 
düşünme şeklini, hissiyat şeklini, davranış şeklini meydana getiren sosyal ve 
tarihsel şartlarından farkları nelerdir? Bu farklar hangi farklardır ki, Türk 
insanını, belli noktalarda diğer toplumların insanlarından farklı şekilde 
düşünmeye, farklı şekilde hissetmeye ve davranmaya götürür. Ben şahsen Ulusal 
Sinema kavramında bunu araştırmaya çalışıyorum.”8 

1973 tarihli bu sempozyumda Ulusal Sinema hakkında; kendilerini, amaç ve 

görüşlerini detaylı olarak tanımlayan yönetmenlerin beyanlarına baktığımızda hepsinin ortak 

noktasının Türk tarihinde olagelmiş bir Batı ile çatışma gerçeğine dikkat çekmeleri olduğunu 

görürüz. Aynı sempozyumda görüş bildiren Halit Refiğ, Metin Erksan, Sami Şekeroğlu, Yücel 

Çakmaklı, Duygu Sağıroğlu’nun “birbirlerinden çok farklı şeyler söylemediğini” Yücel 

Çakmaklı tespit eder, daha sonra söz alan Sami Şekeroğlu da konuşmacıların hepsine 

katıldığını söyler. Metin Erksan resmi olmayan tarihin peşine düşmüştür ve bugünün tabiriyle 

“komplo teorileri” ile bir milli tarih yaratmaya çalışır. Spekülatif bazı zanlarını öne sürer ve 

‘bunlar benim Milli Sinema anlayışım’ der. Batı etkisinde kalma, tarihimizden kopma, yeni 

nesillere ulusal bilinç kazandırılması gerekliliği de sinema eğitimine birçok hizmetler vermiş 

olan Sami Şekeroğlu’nun adeta yarasıdır. Çeşitli gösterimlerde gençlerin reaksiyonlarını 

                                                           

7 Anonim. MTTB Sinema Kulübü Milli Sinema Açık Oturum. MTTB Sinema Kulübü Yayınları: 1; Açık 
Oturum Dizisi: 1,Yayınlayan: Milli Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü, Güryay Matbaacılık, İstanbul: Fatih 
Gençlik Vakfı Matbaası, 1973, s.18. 
8 Anonim,  s.19. 
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gözlemlemiş ve onların “peşin hükümlü” oluşlarını üzülerek saptamıştır. Yahudi propagandası 

ya da Hıristiyanlık ajitasyonu yapan filmler “göklere çıkartılırken”, ezan sesi olan bir sahneyle 

başlayan filmi, genç izleyicilerin devamını izlemeye gerek görmeden salonu terk ederek 

protesto etmelerini ironik bulur. 

 Halit Refiğ, Yücel Çakmaklı’nın milli kültür anlayışını tasvip etmediğini, onun milli 

kültürden Osmanlı ve Selçuklu kültürünü anladığını, kendisi gibi geçmişiyle barışık olduğu 

için muhafazakârlıkla suçlanmış bir sanatçının bile buna katılamayacağını söyler. Osmanlılığa 

geri dönüşün mümkün olmadığının da altını kuvvetle çizerek… 

 

Duvarlar örmenin ya da sınırları kapamanın küresel etkileşimden ulusları 

koruyamayacağını her geçen gün daha çok idrak ediyoruz. Yerellik kavramı ile ulusallığı 

birbirinin yerine kullanamayız… Unutmamak gerekir ki evrensel değerler zamana göre 

değişmeyen, modası geçmeyen değerlerdir. 

 

Türkiye uzunca bir süre ve daha yakın zamana kadar kendi içindeki kültürleri bir 

zenginlik olarak göremiyor, “ulusal” kimliği için bir tehlike olarak görüyor ve 

kabullenemiyordu. Şöyle bir düşünürsek bu tutumun Atatürkçü düşüncenin Halkçılık ilkesiyle 

aslında nasıl da çeliştiğini fark ederiz. 

 

1.2. TÜRK MİLLETİ İÇİN TASARLANAN KİŞİLİK MODELİ 

Türkiye Cumhuriyeti bir bağımsızlık mücadelesi ile kurulmuştur. “Padişahımız 

Efendimiz”, mutlak kuvvet olan iktidar mercii, “ kulunuz, köleniz, bendeniz…” ifadesi ise 

tebanın söylemini yansıtır. Cumhuriyet’in ilkeleri bugün dönüp bakıp ele aldığımızda bize 

yapay ya da zorlama bir şahsiyet oluşturma çabası olarak gelse de, etraflıca düşündüğümüzde 

“birey” olma kavramına ve duygusuna tamamen yabancı olan bir milleti yönlendirmek ve 

bilinçlendirmek için adım adım bir metodoloji oluşturmaktan başka bir yol olmadığını teslim 

ederiz. 
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“Atatürkçü Kişilik” başlığı altında çizilen, aslında evrensel bir karakterdir. Belki de 

kimimize itici gelmesinin nedeni, yerellikten evrenselliğe bu kadar hızlı bir sıçramanın 

mümkün olamayacağına inanmamızdır. Ayrıca yerellikten evrenselliğe geçmeyi istememek de 

bu önyargının kaynağı olabilir. 

İlköğretim çağında altı madde halinde hepimizin ezberlemiş olduğu Atatürk İlkeleri, 

devrimin Türk insanını şekillendirebilmek, yeni bir anlayışla kişilik kazandırmak için 

belirlenen kriterlerdir. Prof. Dr. İnal Aşkun bu hususun altını şöyle çiziyor: 

“Cumhuriyet’in ilanı ile Türkiye’de Osmanlı toplum düzeninden, Atatürk ilkeleri ve 

onlara bağlı devrimlerle yeni bir toplum düzenine geçilmiştir. Başka deyişle Cumhuriyet 

öncesi toplumu bireyleri, örgüt ve kurumlarından beklenen “Osmanlı Kişilik” yapısı 

bırakılarak, yerine “Atatürkçü Kişilik” yapısı getirilmiştir. Söz konusu kişilik yapısının 

temelinde şu altı Atatürk ilkesi bulunmaktadır: 

1- Cumhuriyetçilik 

2- Ulusçuluk 

3- Devletçilik 

4- Halkçılık 

5- Laiklik 

6- Devrimcilik”9 

Makalenin devamında her maddenin kazandırması gereken kişilik özelliklerinin tek tek 

tanımı yapılmış. Bu tutum sadece bir ülkeyi yeniden inşa etmekle kalınmadığını, bireylerin de 

Atatürkçü bireyler olarak yeniden “yapılandırıldığını” bize anlatıyor. Bu tutumun, “çağdaş 

medeniyetler seviyesine ulaşmak” bir başka deyişle evrensel değerlerle halkımızı buluşturmak 

gibi yüce bir amacı olsa da sanatçının kişiliği üzerinde ciddi bir baskı anlamına da geldiğini 

inkâr edemeyiz. 

                                                           

9 Anonim. Atatürk ve Sanat Sempozyumu, The Symposium of Ataturk and Art  26-28 Ekim 1981, İstanbul: 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yayın No: 86, s.12. 
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Prof. Dr. İnal Aşkun bu maddelerden “Halkçı Kişilik Özellikleri”ni şöyle açıklamış: 

“Halkçı Kişilik Özellikleri: 
1- Halka karşı saygılı ve kamuoyu duyarlılığına sahip olma 
2- Halkın sorunlarını bilme ve kendi çapında çözme çabalarına katılma 
3- Halka karşı eşitçi (adil), dengeli, gerçekçi tutum gösterebilme 
4- Halkı sevme ve ona inanma 
5- Halkın kültürüyle etkileşim sağlayabilme ve onun kültürüne katkıda 

bulunabilme 
6- Halka karşı toplumsal sorumluluk duyma ve toplumsal kişilik geliştirme 
7- Kişisel, grupsal, sınıfsal, örgütsel, vb. amaçlar için halkı araç olarak 

kullanıp, onu zor duruma sokarak, çıkar sağlama anlayışından uzak kalma 
8- Halkı bütün olarak görüp; çeşitli ırk, din, mezhep, meslek, sınıf, vb. 

açılarından bölme ve ayrıcalıklı tutum gösterme düşüncesini taşımama 
9- Halka karşı dürüst olma, yalan söyleyip, sahteci davranışlarda 

bulunmama”10  

Bu amaca ulaşılmıştı denilebilir. Atatürk’ten sonraki yıllarda azar azar özellikle 

bağımsızlığa verdiğimiz değeri gösteremez olduk. Bireysel olarak Türk halkının büyük bir 

kısmı dik duruş göstermekten uzağa düştü. Feodal ilişkiler canlanmaya başladı. “ Kula kul 

olmak” anlayışı yeniden, “vatandaş” olma anlayışını zorlar hale geldi. Böyle bir düzende 

sanatçıların durumu, evrensel insani değerlere de paralel olan bağımsız düşünme, bağımsız 

hissetme, bağımsız eser meydana getirme zorluklarıyla karşılaşılan bir nitelik kazandı. “Özgür 

sanatçı ruhu” kendini gösteremez oldu. Bu yüzden sanatçı yukarda vurgulanılan amaçları 

gözetemez hale geldi ve tasarlanan ulusal kimlikten uzaklaşıldığına dair işaretler ortaya çıktı. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

10  Anonim. Atatürk ve Sanat Sempozyumu, The Symposium of Ataturk and Art  26-28 Ekim 1981, İstanbul: 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Yayın No: 86, s.13. 
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2. ULUSAL KİMLİK ARAYIŞINDA DENEYSEL SİNEMANIN  

YERİ VE ÖNEMİ 

 

2.1. BAZI ULUS SİNEMALARIN TARİHÇELERİNDE DENEYSELLİĞİN VE  

       DENEYSEL SİNEMANIN YERİ 

 

2.1.1. Fransa 

Fotoğraf makinesinin yani Daguerreotype’ın icadı (1839) ile resim sanatı da yepyeni 

bir döneme girmiş oldu. Biz fotoğraf makinesi değiliz diyen ressamlar, kendi izlenim ve 

yorumlarını cesurca, manifestolar ve ekoller oluşturarak katmaya başladılar. Artık ressamlar 

gerçeği aktarmadaki mükemmellikleriyle değil kattıkları yorum yani Aristotales’in tabiriyle 

“soyutlama”larıyla öne çıkmaya başladılar. Resim sanatında ekollerin oluşması değişik ışık 

kullanımları, alışılmadık şaşırtıcı konuların, şaşırtıcı kompozisyonlarla ele alınması gibi farklı 

aktarım tarzlarının ortaya çıkmasıyla oldu. Bunlar ilk “öncü” akımları oluşturdular. 

Empresyonizm bunların ilkiydi. 

Sinema 1895’teki resmi doğuşunda da, ondan önceki Thomas Edison’un Black 

Mary’sinden de önce sadece harika bir icat, bir mucize, adeta bir sirk gösterisi unsuru gibiydi. 

İlk gösterimlerdeki film parçaları (trenin gara girişi, bebeğin mama yiyişi, boğa güreşi, bahçe 

sulayan bahçıvanın hortumla ıslanması) kısa zamanda cazibesini yitirip müşteri bulamamaya 

başladı. İsa’nın Çilesi’nin (Passion du Christ-1897) başarısı sinemada hikaye anlatmanın 

önemi ve gerekliliğini ilk olarak ortaya koyan fenomen olmuştu. 

“Sinema fazlasıyla anlaşabilir bir sanattır, bu da çözümlemeyi zorlaştırır.”11 Baştan 

beri, hayat kadar gerçek, inandırıcı, “doğal büyüklükte” (!) 

 

 

                                                           

11 James Monaco. Bir Film Nasıl Okunur. İstanbul: Oğlak Yayınları, 2003,  s.157. 
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Kaynak: Giovanni Scognamillo. Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1998, s.18 

 

O yüzden sıradanlığa düşüp cazibesini yitirme tehlikesiyle hep karşı karşıya olmuş bir 

sanat. Daima yeni bir şeyler bulmak gerekti. Sinemayı Amerika’nın yaşadığı kriz esnasında 

bile zarardan kurtaran icat “ses” gibi. Renk, cinerama, cinemascope, panavision ya da 3D gibi 

sinemanın icat yönü her zaman kitleleri çekmek için kurtarıcı olsa da  “hikâye anlatma” nın ve 

hikâye dinlemenin büyüsünün yerini hiç biri tutamadı. Pazarın ihtiyacı hikâyelerdi. 

Hikâyelerde de tekrara düşmek kaçınılmazdı, öyleyse anlatmanın yollarını çeşitlemek, yeni 

yeni yollar bulmak gerekti.  

Fotoğraf makinesinin, sinematografın, resim sanatındaki ilk devrim olan 

empresyonizmin doğduğu yer olan Fransa, sinemada da ilk hikâyenin anlatıldığı film La 

Passion du Christ’in de doğduğu yerdi. Sinemadaki ilk deneysel çalışmaları yapan sanatçının 

da Fransa’dan çıkması bu süreçte beklendik bir şey oluyor. Georges Méliés bir çok denemeler 

yapan, bir çok ilke imza atan, zamanının; öncü, deneyci, kendi bağımsız stüdyosunda kendi öz 

finansıyla çalışması açısından da hem bağımsız hem de underground sinemacısıydı. 
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Olaya kronolojik olarak bakarsak, Robert Houdin’in eşinden tiyatroyu satın alır, 

1895’te Lumiére Kardeşler’in ilk gösterisini izler, onlardan bu icadı da satın almak ister, 

reddedilir, o da bioscope adlı icadı gösterilerine katar, kendisi bu makineyi daha da 

geliştirerek kendi alıcısını yapar.  

Kamerasının tutukluk yapması üzerine gözden yitme hilesini buldu ve 1896 olduğunda 

her biri yaklaşık 20 metre süren 78 film çekmiş bir deneysel sinema yönetmeniydi. Méliés’nin 

sinema kariyerinde fantastik sinemanın çok önemli bir yeri vardır. Cinderella (1899), Jules 

Verne uyarlaması Ay’a Yolculuk (1902), Havada Duran Kadın (1902), Noel Rüyası (1900) 

gibi... 

Georges Méliés’nin bulduğu geçiş efektleri, fantastik hikâyeleri onun parasız bir insan 

olarak ölmesi kaderini değiştirecek kadar “para etmemiş” ama bugünün sinemacılarının artık 

“temel” olarak tanımladığı dile büyük katkıda bulunmuştur. Kronolojik anlatımı bozmak 

(chronotaraxis), söz gelimi hikâyeyi sondan başa doğru ya da karışık sıralamayla anlatmak, 

dramatik anlatımda haber kamerası etkisi veren sarsıntılı omuz kamerası kullanmak, değişik 

oyunculuk, ışık, makyaj, müzik çalışmaları yapmak, ilk olarak deneysel sinema sanatçılarının 

bağımsız mecralarda gerçekleştirdiği uygulamalardı. Bunlar şimdi, C kitlesine hitap eden 

kanalların prime-time dizilerinde bile karşımıza çıkmakta. 

Fransa’da çalışmalar aslında bir şair olan Cocteau’nun şiirsel denemeleriyle, Gance’ın 

bugünün televizyon dilinde çok önemli bir yeri olan polyvisionu (aynı anda ekranda çoklu 

görüntü) ve birçok deneysel sinemacıya esin oluşturacak ışık gölge oyunları ve doğaçlama 

çekim tekniğini geliştirmesi, Rosselini’nin omuzda kamera, doğal ışıkla ve belgesele yakın bir 

anlayışı getiren yenilikleriyle sürdü. Rosselini’nin bu gayretleri sinemaya birçok teknolojik 

katkı da sağladı. 

‘Objektif’, ‘kamera’, ‘vizör’ gibi terimler sinemanın Fransa’da doğması sebebiyle nasıl 

Fransızca’dan geçtiyse, polivizyon, fotojeni, perspektif sonor ve benzeri gibi birçok tabir de ta 

en baştan beri yapılmış deneysel çalışmalar sonucu literatüre geçmiştir. Özellikle Delluc’un 

derin bir anlam yüklediği fotojeni, bugün herkesin kullandığı ve bildiği bir tabirdir. Oysa 
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Delluc bir deneysel sanatçıydı ve bazı nesnelerin kamera karşısında diğerlerinden daha fazla 

anlam taşıdığını söylüyordu. Sıradan nesneler fotoğrafın gücü ile sessizce anlam 

kazanmaktaydı. 

1960’dan sonrası Fransız Sineması için çok parlak bir dönemdi ama o zamana kadar 

deneysel çalışmalar hep oldu. İlk evrede iki büyük kadın sinemacı yetişti. Dulac ve Autant-

Lara. Dulac bilinç altıyla ilgili, dini ve cinselliği sorgulayan cesur filmleriyle dikkat çekti. 

Ünlü izlenimci ressam Renoir’un oğlu olan yönetmen Renoir için ise kendini deneysel 

sinemaya adamış denilemese de Fransız avant-garde’ın önemli yönetmenlerinden olmuştur. 

“Deneysel sinemanın en köklü biçimde yerleştiği ülkelerden biri olan Fransa’da, bu janr 

genelde eleştirmen Jacques Brunius’un ortaya koyduğu bir sınıflamayla üç evreye ayrılır”12 

şeklinde aktarıyor Sabri Kaliç, Deneysel Kısa Sinema Tarihi adlı kitabında. Daha sonra bu 

evreleri şu şekilde özetliyor: “Fransız avant-garde’ının bu üçüncü evresi kendi içinde de iki 

gruba ayrılır: Birinci grupta René Clair ve Luıs Bunuel gibi hem ticari; ama hem de deneysel 

ağırlıklı çalışanlar vardır. İkinci grup ise daha çok aslen ressam olan sanatçılardan oluşur ve 

bu sanatçılar tamamıyla ‘ticareti takmayan’ deneysel filmler yapmışlardır: Fernand Léger, 

Man Ray, Marchal Duchamp, Henri Chomette, Jean Gremillon ve Jean Vigo gibi…”13  

1960 ile 1970 arasındaki dönem, bütün dünyada kendini sanat olarak kabul ettirdiği bir 

dönem olarak sinemanın tarihinde önemli bir dönemdi. Yönetmenlerin sinemada “essay” 

formatına yöneldiği, kendinden sonraki sürece, medya ve sinema dili için büyük katkıda 

bulunduğu, sessiz sinema döneminden sonraki, ikinci en verimli dönemdi diyebiliriz. Fransız 

sinemasının üçüncü evresine denk gelen bu dönem Yeni Dalga akımının öncü sinemacıları 

damgasını vurdu. Özellikle de Godard’ın “essay”lerinin önemli bir yeri vardır. Her filmi bir 

araştırma yapmak amacıyla ele alınıyordu.  

                                                           

12 Sabri Kaliç. Deneysel Sinemanın Kısa Tarihi. İstanbul: Hil Yayınları, 1. Baskı. Aralık 1992, s.28. 
13 Kaliç,  s.37. 
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Cahiers Du Cinéma dergisinde sinema yazıları yazan bir grup yönetmen yeni bir 

sinema anlayışıyla film yapmaya başladılar. Yani; “Yeni Dalga”, “Cahiers du Cinema” 

dergisinin bir avuç yönetici ve yazarın önce dergide fikirlerini yayınladıktan sonra, giriştikleri 

bir deneyime ve bu topluluğa verilen addır.”14   

Truffaut bireysel filmler çekmeye çalıştı. Tür sinemasının üstüne gidiyordu ve tür 

sinemasından örnekleri bireysel bir dille ele alıyordu. Chabrol onlardan farklı olarak tek bir 

türe yöneldi, “Hitchcockyen evreni Fransız terimleriyle yeniden tanımladı.”15  

Rohmer’in sineması romandan etkilenmiş, Resnais ise çok farklı türler denemiş, bu 

yüzden eklektik olarak tanımlanmış bir yönetmen olmuştur. Agnés Varda, içinde bulunduğu 

döneme belgesel katkılarda bulunmuştur. 

2.1.2. Almanya 

1920’ler Alman deneysel sinemacılarının başlıcaları Viking Eggeling, Oscar 

Fischenger, Hans Richter ve Walter Ruttmann’dır. Ama aynı dönem Caligarizm’in yani 

Alman dışa vurumculuğunun da sinema kendini gösterdiği bir dönemdi. 

Robert Wien tarafından çekilmiş 1920 tarihli Dr. Caligari’nin Karavanı, etkileri tüm 

dünyada görülmüş bir akımı başlattı. O kadar ki bu akım uzun süre Caligarizm olarak anıldı. 

1921’deki Fritz Lang’ın Kader filmi, Frederich Wilhelm Murnau’nun 1922 tarihli 

Nosferatu’su bu akımın karakteristik filmleri olmuştur. Sanatçıları sembolik bir dil kullanıp 

fantastik senaryolar üretmeye zorlayan baskıcı ve sansürcü ortam, aşırı milliyetçi Birinci 

Dünya Savaşı sonrasındaki bunalımlı ve baskıcı ortamda Alman sinemacılar irite edici 

kontrast ışık, abartılı makyaj ve oyunculuk, ‘deformé’ dekor anlayışıyla ve simgesel anlatım 

kullanarak kendilerini, bunalımlarını ifade etmeye çalıştılar. 

Ressam Hermann Warm’ın, “filmler canlı resim halini almalıdır” sözü düsturları 

olmuştu. Birinci Dünya Savaşı sonrası İkinci Dünya Savaşı Öncesi yükselen bir nasyonal 

                                                           

14 Alim Şerif Onaran. Sinemaya Giriş. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1986, s.146. 
15 James Monaco. Bir Film Nasıl Okunur. Ertan Yılmaz (çev.). 3. Baskı, İstanbul: Oğlak Yayınları, 2003, s.299. 
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sosyalizm vardı. Bu baskıcı ortamda ağır sansür korkusu altında, fantastik hikâyelerin içine 

gizlenmiş sembolik anlatımlarla isyanlarını “dışa vurmak” istediler. 

1920 ile 1930 arasında tiyatro kaynaklı bir akım daha gözüküyor Almanya’da: 

“Kammerspiel” akımı. Ruhbilimsel eğilimler, az ve küçük mekânlar, az kişi ile ortaya konan 

sade, içtenlikli bir sinema. 

Eggeling Dadacılığın etkisinde çalışarak birçok film üretti. I. Dünya Savaşı yıllarında 

başlayan bu akım var olan sanat akımlarına mantıksızlık yolunu takip ederek isyan ediyordu. 

“Resimde ritim” diyordu yaptığına. Fischenger ise doğrudan pelikülü boyama yoluyla film 

yapıyordu.  

Richter geometrik şekillerin müzik eşliğinde dans edişini filmleştirdi. Nazi rejimi 

tarafından “dejenere” sanat yaptığı gerekçesiyle filmlerinin orijinal kopyası bile yakılınca 

Amerika’ya göç etti. Ruttman ise bir mimardı ve asıl ününü “Berlin Bir Büyük Şehrin 

Senfonisi”(1927) filmiyle sağladı. Ritmik kurgunun mükemmel uygulamasıydı bu film ve 

dünyanın birçok şehri için örnekleri yapıldı. 

2.1.3. Sovyetler Birliği 

Sovyet devriminin ilk yaptığı işlerden biri de ülkedeki bütün özel sinema şirketlerini 

“ulusallaştırmak” oldu.  

“1918’in sonuna gelindiğinde Petrograd Komitesi kapalı altmış dört sinema ile eski 

sahipleri tarafından terk edilen iki sinema stüdyosunu ulusallaştırmıştı; pek çok sinema 

kuruluşunun yoğunlaştığı Moskova’daysa ulusallaştırma işlemi Kasım 1918 ile Ocak 1920 

arasında gerçekleştirilmişti.” 

Sovyet Montaj okulunun kurucu babası Kuleshov’du. I. Dünya Savaşı sırasında film 

ithalatının durması Rus Sineması’nın gelişmesini sağladı. Ham film sıkıntısı “Yeniden 

Kurgulama Bölümü” kurulmasına neden oldu. Lev Kuleshov’un ünlü deneyleri devrimden 

önceki filmlerin yeniden kurgulanma zorunluluğu ile başlamış oldu. Bu deneylerin en ünlüsü  
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“Kuleshov Efekti” olarak bilinendi. Bu deney, tabutta ölü bir kadın - bir çorba kâsesi - oyun 

oynayan bir çocuk planlarıyla bir oyuncunun yüzünün durağan yakın plan çekiminin 

eşleşmesinden oluşuyordu. İzleyici eşlenen planın değişmesiyle oyuncunun yüzündeki 

ifadenin de değiştiği izlenimini ediniyordu. Kolektif yazarlık düşüncesini ilk uygulayan da 

1919’da kurulan Kuleshov’un grubu olmuştu. Bu grubu Dziga Vertov’un (esas adı Denis 

Arkadevich Kaufman) grubu izledi. Eisenstein’ın sine-kolektif’i diğer adıyla Demir Beşli’si 

1923’te, FEX ise (Eksantrik Oyuncu Fabrikası) 1921’de kuruldu. Bütün bu grupların 

çalışmalarının özünde Sovyet Sineması’nı oluşturabilmek vardı.  Bu nedenle devrim öncesi 

Rus Sineması’nın izlerinin silinmesine yönelik çalışmalar başlattılar. 

Kuleshov ve grubu devrim öncesi “psikolojik drama”yı reddederek yeni bir oyunculuk 

anlayışı başlattı. LEF dergisinde bir manifestoları yayınlandı. Amaçları “haber filmleriyle 

devrim”i yakalamaktı. Eisenstein ilk teorik eserinde çarpıcı montajı dramatik örgünün yerine 

önerdi. Bu sanatçılar birbirlerinden de etkileniyorlardı.  

2.1.3.1. Bir İlham Kaynağı Olarak Dziga Vertov’un Manifestosunun İncelenmesi 

Dziga Vertov’un Manifestosu birçok deneysel sinemacı için ilham kaynağı olmuştu. 

Sinema dünyasının manifestolarını incelersek dünyaya nasıl şekil verildiğini anlayabiliriz. 

Çünkü sinema, kitleleri yönetmekte kullanılan ilk büyük propaganda aracı olmuştur. İlk 

kitlesel propaganda aracı… 

1923’te yayınlanmış olan Vertov’un manifestosunu incelersek, sadece sosyalizmin 

değil, 20. Yüzyılın şifrelerini de bulabiliriz.  

SİNEMA- GÖZ (1923) 

“Ben gözüm. 

Mekanik bir göz. 

Ben, size dünyayı yalnızca onun bakış açısıyla yansıtan makine. 
Artık insanın devinimsizliğinden kurtulacağım. Sürekli hareket 

halindeyim. 
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Nesnelere yaklaşıp, uzaklaşıyorum.  Üzerlerine süzülüp aralarından 
geçiyorum. 

Bir yarış atıyla at başı gidiyorum. 
Kalabalıkları tüm hızımla aşıyor, taarruz eden askerlerin en önünde 

gidiyorum. Uçaklarla havalanıp sırt üstü düşüyorum. Tıpkı çevremdeki 
bedenler gibi düştüğüm yerden kalkıyorum.  

İşte ben buyum. Karmakarışık manevralarla dönerken birbirlerinin peşi 
sıra kaydettiğim hareketleri yığınlar halinde bir araya getiren bir makineyim. 

Zamanın ve mekânın sınırlarından bağımsız bir halde, evrenin her 
noktasına dilediğim şekli veriyorum. 

Size tanımadığınız bir dünyanın kapılarını aralıyorum. Yolumu dünyayı 
yeniden değerlendirerek açıyorum. 

Dramatikleştirilmiş sinema insanlığın afyonudur. 
Kahrolsun beyazperdenin ölümsüz kralları ve kraliçeleri, yaşasın 

öncülerin sıradan hayatlarında ve tezgâhlarının başındaki çekimleri. 
Kahrolsun burjuvazinin düzmece senaryoları.  
Yaşasın hayatın kendisi. 
Dramatik sinema kapitalistlerin elinde öldürücü bir silahtır. 
Günlük yaşamımızdaki devrimci uygulamalarımızla bu silahı 

düşmanımızın elinden alacağız. 
Çağdaş sanatsal dramlar eski dünyanın kalıntılarıdır. Bu, devrimci 

perspektiflerimizi burjuva sosuyla yavanlaştırma girişimidir. 
Hayatımızın sahnelenmesine son verin. 
Bizleri olduğumuz gibi çekin. Yazarın senaryosu hakkımızda uydurulmuş 

hikâyelerden başka bir şey değildir. 
Her birimiz diğerlerininkini aksatmadan kendi işlerine devam etmelidir. 

Kinokslar’ın amacı rahatsız etmeksizin sizi çekmektir. 
Yaşasın Devrimin Sinema-Gözü! 
BİZ 
“Biz kendimizi çöplüklerden bolca malzeme toplayan paçavracı 

sinemacı sürüsünden ayırt edebilmek için “Kinoks” olarak adlandırıyoruz.  
Bu küçük panayır tüccarlarının alışverişleriyle “Kinokslar’ın gerçek 

sineması” arasında herhangi bir benzerlik yoktur. 
Çocukluk anılarıyla yüklenmiş Rus- Alman psikolojik-dram sineması 

bizce budalalıktan öte bir anlam taşımamaktadır. 
Kinoks, büyük ölçüde görkemli bir görüntü dinamizmine dayanan 

Amerikan serüven filmlerindeki Pinkertonvari sahneye koyuşlardaki yakın 
çekimlerle, hızlı geçişlere teşekkür eder. Bu iyidir, ama bütünüyle düzensiz ve 
kesin bir devinim araştırmasından yoksun olarak oluşturulmuşlardır. 
Psikolojik dramlara oranla bir üstünlüğe sahip olmalarına karşın, bunlar 
herhangi bir temelden yoksun, sıradan yapıtlardır. Kopyanın birer kopyasıdır. 

Biz ilan ediyoruz ki, eski romanlaştırılmış, tiyatrolaştırılmış ve diğer 
filmler cüzamlıdırlar. 

- Onlara yaklaşmayınız!  
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- Gözlerinizle dokunmayınız! 
- Ölüm tehlikesi vardır! 
- Bulaşıcıdırlar! 
Biz Kinoks sinemasını müzik edebiyat ve tiyatro gibi diğer sanatlardan 

arıtıyor ve bize özgü bir ritim arıyoruz. Bunu da, ancak şeylerin 
devinimlerinde bulabileceğimizi sanıyoruz. 

Biz sesleniyoruz: 
Romanın tatlı kucaklamasından, 
Psikolojik romanların zehrinden, 
Aşk tiyatrosunun sıkıcılığından, 
Kaçın! 
Müziğe sırt çevirin, 
Kendi ritmimiz ve kendi değerlendirmelerimizle, kendimize özgü 

araçların arayışı içinde büyük aşamalar kaydederek üçüncü boyuta zamanı da 
katarak dört boyutlu sinemaya ulaşalım. 

Yarının sinema sanatının bugünün sinemasının yansıması olması 
gerektiğini düşünüyoruz. Sinema sanatının yaşayabilmesi için sinematografi 
ortadan kalkmalıdır. Bu durumun bir an evvel gerçekleşmesini istiyoruz. 

Farklı sanatların bir araya getirilmesiyle oluşan, birçokları tarafından 
“sentez” sineması olarak adlandırılan bu olguyu reddediyoruz. 

Renkler özenle seçilmiş olsa da ürkütücü renklerin karışımı ürkütücü bir 
renk vereceğinden dolayı beyazı elde etmek mümkün değildir.  

Doruklarına varamadıkları sürece, farklı sanatların asli birlikteliği 
gerçekleşmeyecektir. Sinemamızı, tiyatro ve edebiyatın içine nüfuz etmiş olan 
her türlü hastalıktan kurtaracağız. Ona nesnelerin deviniminde kendine özgü 
bir ritim kazandıracağız. 

Devinim sanatı sinema, tüm dikkatlerimizi bugünün insanı üzerine 
yoğunlaştırmamıza hiçbir şekilde mani olmuyor.  

Tıpkı makineler gibi insanların da dengesizliği ve düzensizliği bizi 
utandırıyor. 

Gelişmelere ayak uyduramayan insanın filmini çekmeyi düşünüyoruz. 
Makinenin lirizminden tartışılmaz bir şekilde makineleşmiş insana 

geçeceğiz. Makinelerin ruhunu açığa çıkararak işçinin işliğini, çiftçinin 
traktörünü, makinisti lokomotifini sevdireceğiz. 

İnsanı ve makineyi yakınlaştıracağız. 
Yeni insanı yaratacağız. 
Beceriksizliklerinden arınmış ve makinenin öz ve biçimindeki 

gelişmelerin getirdiği zorluklara alışmış bu yeni insan, filmlerimizin ana 
temasını oluşturacak. 

Mekaniğin büyüsüne kapılmış bu yeni insan, makinenin işleyişini 
yüceltecek kimyasal tepkimelerin harikalarına doğru ilerlerken mekanik ve 
akkor halindeki araçlar sayesinde şiirler, senaryolar yazacak. 
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Bu yeni insan, akan yıldızların, gökyüzü olaylarının ve gözlerimizi 
kamaştıran projektörlerin devinimini gözlemleyecek.  

SİNEMA-GÖZ 
“Sinema-Göz” sinema analizdir. 
“Sinema-Göz” “uzakların kuramı”dır. 
“Sinema-Göz” perdede bağıntılılık kuramıdır. 
Saniyede 16 kare görüntüsünü kaldırıyorum.  Çünkü bunlar artık hızlı 

çekimlerin ve hareketli alıcıların görüntüleri yanında basit birer çekim 
yöntemi olarak kalmaktadırlar. 

“Sinema-Göz”ü gözün göremediğini çekebilen, teleskop ve mikroskop 
gibi sınırsız ve mesafesiz görebilme olanağını sağlayan bir telegöz, bir göz 
ışını, ani bir görüş olarak tanımlamalıyız. 

“Sinema-Göz” aşağıdaki hususları amaçladığından birbirini 
tamamlayan tüm bu tanımlamaları içermektedir. Çünkü “Sinema-Göz”: 

Tüm sinema olanaklarını 
Tüm sinema buluşlarını 
Tüm yöntem ve metotları 
Tüm gerçeği bulmaya ve göstermeye yararlı şeyleri amaçlar. 
Gizli çekimin amacı, “gizli çekim” değil, kişilerin maskesiz makyajsız, 

oynamadıkları bir anda, alıcı tarafından yalınlaştırılmış düşüncelerini alıcı 
göstermek olmalıdır. 

“Sinema-Göz” görünmeyi görünen kılan, karanlığı aydınlatan, maskeli olanı 

yalınlaştıran, oyunsuz oyunu sağlayan bir yöntemdir. 

“Sinema-Göz”, evrenin sosyalizme açılması amacıyla sürdürülen savaşta bilim ve 

sinematografik aktüalitenin birleşimi, gerçek sinemanın perdede gerçeği gösterme deneyidir.  

Vertov’dan önce bazı deneysel çalışmalar yapılmış, gruplar oluşturulmuştu ama ilk 

manifesto olarak sinema tarihine geçen Vertov’unkidir. Bütün dünyada bu manifestonun 

kuvvetli akisleri olmuştur. Adeta kendisinden gelen bütün manifestolar için bir “format”ı da 

ortaya koymuştur Vertov. 

Neye karşı olduğunu belirtir. Kendini tanımlar. Kendisine referans gösterir. Estetik 

olarak neler yapılması ve yapılmaması gerekliliğini kesin bir dille bildirir. Sınırlarını netlikle 

çizer. Neye karşı olduğunu estetik olarak da açıklar. Yapılan sadece bir sanat hareketi değil 

adeta hayata yeni bir bakış biçimidir. Sanki yeni insanı yaratmaktadır. İddialıdır, emindir. Soru 

işareti ortaya koymaz, araştırma konusu önermez, “acaba” demez. Daveti soru işaretlerinin 
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cevabını bulmak için değildir,  yanıtlar bulunmuştur. Büyük bir özgüvenle kamuoyuna 

sunulur. 

2.1.4. Amerika 

Amerikan Sineması içinse,  Rusların Bolşevik ihtilali, Avrupalıların da yükselen 

nasyonal sosyalizm ve I. Dünya Savaşı sonrası ekonomik kriz gibi etkenler nedeniyle 

Amerika’ya yaptıkları göçlerin yoğun olduğu 1920 ile 30 arasındaki dönem, Hollywood için 

verimli bir süreç olmuştu. Çünkü sinemanın sanatsal değeri ve kitleler üzerindeki etkisi henüz 

anlaşılmış, sinemada ulusal bir dil ve tutum oluşturmak için araştırmalara başlanmıştı. Bu 

dönem, sanatçıların ilk çalışmalarındaki özgünlüğün sonraki dönemlerinde azaldığını 

Amerikan Sineması’nın karakteristiklerine bezendiğini fark ederiz. 

Amerika ve bütün dünyada sinemanın bir eğlence aracı olması onu büyük bir gelir 

kaynağı haline getirdi. 1900’lü yılların başlarındaki kısa filmlerin maliyeti düşük ama karın 

büyük olması kısa zamanda birçok yapımcıyı bu pazara çekti. 10 yıl kadar bir sürede devasa 

Amerikan sinema sanayi kurulmuştu bile. 1913’te Broadway’de 3000 kişilik bir sinema sarayı 

inşa edilmişti. Amerika önce formülleri, sonra tür filmlerini keşfetti ve böylece stüdyo 

sistemine geçilmiş oldu. Çünkü artık belli bir yatırım yapıp karşılığını görmek anlamında bir 

sistem oluşmuştu. Bu dönemin en çok iş yapan filmleri kısa komedi (slapstick) filmleriydi ama 

ne var ki büyük komedyenler formüllere bağlı çalıştıkları zaman verimli olamadıklarını fark 

ettiler. Birçok sanatçı yaratıcılıklarını daha özgürce gösterebilmek için kendi yapım şirketini 

kurarak -görece- bağımsızlaşmayı tercih etti. 

“Ama etkili yazarlar ve yönetmenler, bazen kendi yapımcıları haline gelerek, 

kısıtlamaların üstesinden gelmekteydi.”16  

Charlie Chaplin ve Howard Hawks’ı örnek gösterebiliriz. 

                                                           

16 Geoffrey Nowell-Smith (Ed.), Dünya Sinema Tarihi. Ahmet Fethi (çev.), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003, 
s.513. 
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Amerika’da sadece 1926 yılının rakamlarına şöyle bir bakalım: 

“1926 yılında Amerikan Sineması 400 uzun konulu film imal ediyor ve bunları 14.673 

sinemada gösterime çıkartıyor. Sinema salonlarının dağılışı ise şöyledir: 

Nüfusu 5.000’i bulmayan kentlerde 7.178 salon,  

Nüfusu 5.000’i aşan kentlerde 7.495 salon, 

New York eyaletinde 1.194 sinema bulunuyor, Pennsylvania’da 1.032, İllinois’da 

1.008 ve Nevada’da sadece 23.”17  

Bu sayılar bize Amerika’nın, daha o zamanlarda bile nasıl dünyanın en büyük film 

ithalatçısı olduğunu açıklar nitelikte… 

1940’lar bu ticari formüllerle çalışan sistemin seyirci kaybettiği yıllardı. 1950’lere 

gelindiğinde auteur yönetmenlere gün doğmuştu. Orson Welles, Otto Preminger, Nicholas 

Ray, Sam Fuller, Douglas Sirk bu şanslı on yılın yönetmenleriydi. 

Avrupa, Amerika ve Sovyetler Birliği’nde sinemada her daim deneyler yapılması 

teşvik edilmiştir. Bağımsız stüdyolar kurulmuş, öncü akımlar desteklenmiştir. Ama birçok 

kaynak bu filmleri söz gelimi Orson Welles’in Citizen Kane’nini deneysel film olarak 

değerlendirmez. Deneysel sinemayı deneysel yaklaşımlar gösteren sinemadan ayrı bir başlık 

altında incelemeyi tercih ederler. 

Bu durumda Amerika’nın ilk deneysel filmleri 1921’de çekilmiş Mannahatta ile 

1925’te çekilmiş Twenty-four Dollar Island’tı. Bu filmin yönetmeni Flaherty filmini şöyle 

tanımlamıştır: “Bu, mimari bir şiir denemesidir. İnsanlar burada yalnızca fonun bir 

parçasıdırlar…”18  

                                                           

17 Geoffrey Nowell-Smith (Ed.), Dünya Sinema Tarihi. Ahmet Fethi (çev.), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003, 
s.29. 
18 Sabri Kaliç. Deneysel Sinemanın Kısa Tarihi. 1.Baskı. İstanbul: Hil Yayınları, Aralık 1992. 
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Ressam Charles Sheeler ile Fotoğrafçı Paul Strand’ın ortak çalışması olan 

Mannahatta’nın fotoğraf sanatçıları üzerinde etkileri görüldü. Flaherty’nin filmi ise telefoto 

lensle ile yaptığı çekimlerle kendinden sonra gelenleri etkiledi. 

Buraya kadar ulus ulus kısaca ele aldığımız deneysel sinemanın tarihi bize şunu da 

açıklıkla gösteriyor: Ulusal sinema oluşturmada deneysel ve bağımsız çalışmaların büyük 

önemi vardır. Ulusal bir dil, tarz, yaklaşım vs oluşturmak isteniyorsa deneysel yaklaşımlar ve 

manifesto hazırlayan bağımsız gruplar desteklenmelidir. 

“Atlama tahtası olarak Bağımsız Sinema: James Mangold” adlı makalesinde D.K. 

Holm Amerika’da sanatçıların bağımsız sinemaya yönelme sebeplerini etraflıca ele alır. 

1970’lerde film dünyasına girmek zor olsa da dikkat çekici bir kısa film yapmakla 

bunun mümkün olacağını söyler. Steven Spielberg ve John Carpenter’ı buna örnek gösterir. 

1980’lerde korku filmi yapmak her açıdan en çok geri dönüşümü olan yoldur. Az bir 

finansmanla mümkündür. 

1990’larda başka bir olanak belirmiştir, bağımsız bir film yapıp onu stüdyolara 

pazarlamak… Bu şekilde stüdyo sistemine dâhil olunmaktadır. 

Bu süreçte Telluride ve Sundance film festivalleri bağımsız sinemacılar için önemli 

destekler sundular. Festivale dâhil olacak projelere ödenek vermek atölye açmak gibi. Quentin 

Tarantino ve David O. Russel bu şekilde keşfedilmiş yönetmenlerdi. Rezervuar Köpekleri 

Sundance atölyesinde çalışılmış biter bitmez de festivalde gösterilmiş bir filmdir. 

Amacı “büyük sinema dünyası”na atlamak olan bir yönetmenin bu tür girişim ve 

çalışmaları ne kadar bağımsız olabilir? 

Amerika en başından yani kurulduğundan beri hiçbir alanda (politika, bilim, sanat) “iyi 

niyetli idealist çocuk” olamamıştır. Bütün samimi ve temiz girişim ve oluşumlar Avrupa’nın, 

bütün art niyetli ve çıkarcı yaklaşımlar onun olmuştur. Kurulmuş olan yeni dünya düzeninde 

ona biçilen rolün bu olduğunu sanıyoruz. 
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Bağımsız ve deneysel ya da underground sinemada Amerika’da yapılan çalışmaların en 

marjinali bile muhakkak ya televizyona hizmet etmiş ya da dünyada taklitleri yapılması teşvik 

edilen bir rol model olmuş sonuç itibarıyla gelir getirip muhakkak ticari bir meta olmayı 

başarmıştır. 

İnternet olgusunun gelişip güçlenmesi Amerikan bağımsız sanatçılarını teşvik ettiyse 

de ulusal manipülasyon anlayışları onları asla samimi sanat üreticisi ya da teşvikçisi statüsüne 

gelmesine izin vermemiştir. 

2006 yılında yaşanan Lonelygirl15 fenomeni bu konuda incelenmeye değer bir örnek. 

Lonelygirl sözde bir ev kızıydı. Her gün youtube’a kendi çektiği videoları yüklüyordu. 

Filmleri ayda 150.000 tıklama alıyordu. Bu filmler youtube’da hala izlenmektedir. 

Böyle bir kız olmadığı, bunun bir deney olduğu daha sonra ortaya çıktı. Deneyi yapan 

profesyonel film yapımcılarıydı. 

Gene Andy Warhol da yukarıdaki örnek gibi samimiyetsiz bir bağımsızlık mitidir. Yer 

üstündeki ticari çarklar için yapılmış, “sözde” underground bir mit… Aslında mesleği ticari 

illüstrasyon olan Warhol ilk döneminde hareketsiz resimleri kullandığı filmler yaptı. Gerçek 

zaman ve perde zamanı üstüne denemeler yaptı ve seks unsurunu irite edecek şekilde ele aldı.  

Üç filmini Amerika’da üretmiş bir Alman sanatçının şu sözleri bağımsız sinemayı 

tanımlamak adına kayda değer: 

“Hitler öncesi Almanya’sının en önemli sanatçılarından biri olan Fischenger ‘en üst 

düzeyde yaratıcı olan bir sanatçının her zaman yalnız çalışması gerektiğini’ savunuyor ve 

‘para ya da kitleleri mutlu etmek peşinde koşmadan, yalnızca yüksek idealler için’ film 

üretiyordu.”19  

                                                           

19 Sabri Kaliç. Deneysel Sinemanın Kısa Tarihi. 1. Baskı, İstanbul: Hil Yayınları, Aralık 1992. 
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Sine-Göz’den etkilenen ve haber filmini sinemanın temeli kabul eden deneyselciler 

gibi Fischenger ve Douglas Crockwell gibi şekil ve renklerle oynayan, pelikülü de kendilerine 

çalışma alanı olarak gören soyutçu deneyselciler de vardı. Bunlar plastik güzelliğe ulaşmayı 

isteyen, kendilerini 20’li yılların Avrupa avant garde’ının devamı olarak görenlerdi. 

1920’lerden itibaren, yani sesin hâkimiyetinin başlamasından önceki, Amerikan 

sinemasının Avrupalı ve Rusların etkisi altında kalmış olduğu dönemde, genel olarak kurgu 

üzerinde denemeler yapmak yaygın olan yaklaşımdı. Tabi özellikle de Rus sinemacıların 

filmlerinde bu etkileşim daha çok görülüyordu. 

Alman dışavurumcu etki taşıyan ilk filmlerini Macaristan’da üretmiş olan Paul 

Fejos’un 1927’de çektiği filmi The Last Moment ilk bağımsız film kabul edilir. 

1928’de çekilmiş, yüz dolara mal edilmiş ama binlerce dolar kazandırmış olan  “Bir 

Hollywood Figüranının Yaşamı ve Ölümü” de gene bir deneysel film olarak fenomen 

olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte deneysel sinema da sekteye uğradı. Ama bu dönem 

Amerikan halkı ticari amaçlı olmayan filmleri izlemeye alıştı. Haber, belgesel, ideolojik 

filmler… Savaştan sonra hükümet tarafından savaş öncesi filmler onları açıklayan 

kitapçıklarla birlikte bütün okullara ve film kulüplerine dağıtıldı ve deneysel sinemanın 

canlanması için büyük bir teşvik oldu. 

Bu organizasyon ve Frank Stauffascher, Richard Foster ve Paul Bollard gibi 

sanatçıların da ülke çapında düzenledikler panel, gösteri ve seminerlerin de sayesinde deneysel 

sinema tekrar canlandı. 

Amerikalı dansçı ve sinema sanatçısı Maya Deren bu dönemin önemli 

sanatçılarındandır. Dışa vurumcu, psiko-dramaları ve dansı çok sinematografik bir unsur 

olarak ele aldığı filmleriyle tanındı. Amerikan deneysel sinemasının ilk auteur’ü kabul 

edilmektedir, filmleri ise dans filmlerinin öncüsüdür. Sanatını kendisi şöyle tanımlıyor: 

“Filmleri kameralar yapmaz insanlar yapar. Filmlerinizi daha fazla ekipman ve daha çok 
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personelle değil, daha fazla yaratıcılıkla yapın. Ekipmanınızın en önemli bölümü 

kendinizsiniz; hareket eden vücudunuz, geniş hayal gücünüz ve onları kullanmadaki 

özgürlüğünüz.”20  

 

  Kaynak: Maya Deren, “The Very Eye of Night” (1958), http://www.youtube.com/watch?v=sk6xYt1J9fU 

 

Amerika’da pazarlanamayacak hiçbir şey üretilmez. Deneysel çalışmaların bütün 

dünyada en rağbet gördüğü süreç olan 50’lerin sonu ve 60’ların başında deneysel bir tarz olan 

“direct cinema” tarzı televizyonda kendini gösterdi. Hafif teçhizatın kullanıldığı bu stil yarı 

belgesel gibiydi ve gayet popüler eserlere imza atıldı. Kendisinin gözetimi altında Chuck 

Wein’in yazıp yönettiği filmlerle kariyerine devam etti, son döneminde de çoklu perde 

kullanımına yöneldi. 

 

 

 

                                                           

20 Maya Deren (akt.), Amateur Versus Professional Film Culturie. No: 39, 1965. 
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2.1.5. Türkiye 

Deneysel sinema yapmak için bir sanat kültürüne, ayrıca sinema kültürüne sahip olmak 

gerekir. Ayrıca sinemanın bir pratik yönü de vardır ki olmazsa olmaz bir usta çırak ilişkisini 

gerektirir. Türk sinemacılar uzun yıllar bu bilgi aktarımını, bilgi yayılımını setlerde çalışarak 

ustalardan tedarik ettiler. Daha önce incelediğimiz gibi bütün dünyada alternatif sinema 

akımlarının ve örgütlenmelerinin zirve yaptığı dönem olan 1960 ve 1970 arası süreçte az 

sayıda da olsa sinematekler açıldı. Bu “kulüp”ler edebiyatçıların, ressamların, sinemacıların 

toplandığı Avrupa’dan gelen akım sinema örneklerini büyük bir iştaha ile bekledikleri ve 

seyrettikleri, yorumlar yaptıkları ve bu arada birlikte projeler ürettikleri yerlerdi.  

Muhsin Ertuğrul bu ustalardan biri, ekol olmayı başarmış olarak ilkiydi. Aslında bir 

tiyatro sanatçısıydı. Sinema tarihçileri onu sinemacı kabul etmek istemediler. Filmlerini 

fazlasıyla tiyatro etkisinde buldular. Ama yurt dışına giderek edindiği bilgi, görgü ve 

deneyimlerini paylaşan Ertuğrul aslında tek başına bir okul olmuştu. Birçok sinemacı 

yetiştirdi. Yetiştirdiği ya da yetişmesine sebebiyet verdikleri arasında; ışıkçılar, kameramanlar, 

montajcılar olduğu gibi, senaryocular, oyuncular, yönetmenler de vardı. Nazım Hikmet Ran 

onunla hem oyuncu hem senarist olarak çalışmıştı söz gelimi. 

Türk Sineması, Rönesans ve öncesindeki resim atölyelerinde yetişen ressamların 

sistemi ile adam yetiştirdi uzun bir zaman. Usta - çırak ilişkisiyle ve “iş başında.”  Yani 

öğrenmenin yolu çok uzun yıllar sadece setlerden geçti. 60 sonrasında belki biraz da 

sinemateklerden… Türkler sinemayı el yordamıyla öğrendiler. Deneme yanılma yöntemiyle. 

Onlar için deneyler yapmak kaçınılmazdı. 

Ama “deneysel sinemayı bilinçlice ve belli bir birikimle yapan ilk Türk sanatçısı 

kimdir” diye tarihçemizi gözden geçirirsek Alp Zeki Heper’e kadar kayda değer bir çalışmaya 

rastlayamayız. Bu da bizi şu sonuca vardırır; 1966 yılına, yani Alp Zeki Heper’in ilk filmi, 

Soluk Gecenin Aşk Hikâyeleri’ne kadar deneysel sinemamız olmamıştır. Ama sinemamız 

yokluklar, kısıtlı imkânlar gibi nedenler yüzünden hep doğal bir araştırma duygusuyla bir 

deneysellik içinde varlık ve gelişim göstermek durumunda kalmıştır.  
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Söz gelimi, Türkiye’nin de Georges Méliés’nin dünyasına benzer bir fantastik sineması 

vardır. Mélies’nin teknik başarılarından gösterilmiş olmasa da… Masalların, bilim kurgu 

hikâyelerinin hatta  “Keloğlan ve Yedi Cüce” (Yönetmen Semih Evin-1971), “Turist Ömer 

Uzay Yolunda” “Sevimli Frankeştayn” şeklinde enteresan adaptasyonların sineması. 

Çok farklı türler denemiş, bu arada Kadın Hamlet ya da Şeytan gibi gerçekten çok 

özgün deneylerde de bulunmuş yönetmen Metin Erksan’ı da ele almadan geçemeyiz. Gerçek 

bir entelektüel olan Metin Erksan Sanat Tarihi mezunudur. Önce sinema yazıları, sonra 

senaryolar yazarak sinemaya başladı. Dünya Gazetesi’nde düzenli sinema yazılarına 

başladıktan sonra belgesellerle de yönetmenliğe başladı. Sosyal konular ve edebiyat 

adaptasyonlarıyla da kurmaca alanına geçti. Susuz Yaz’la 1963’te Berlin Film Festivali’nde, 

bir daha ancak 46 yıl sonra Semih Kaplan’la Türkiye’ye gelebilecek olan Altın Ayı’yı 

kazandı. Halit Refiğ’le birlikte öncülüğünü yaptıkları “Ulusal Sinema” anlayışı üzerine çok 

denemeler yapmış, çeşitli platformlarda kendine has düşüncelerini gene kendine has bir 

üslupla birçok kez cesurca dile getirmiştir. Bu arayış ve denemeleri onu bazen sufi bir bakış 

açısı ve halk edebiyatımızdaki yaklaşımlarla aşkı anlatmaya (Sevmek Zamanı) bazen destansı 

bir yaklaşımla halk hikâyesi anlatmaya (Karanlık Dünya, Yılanların Öcü, Kuyu) , bazen 

politik eleştiri için (Gecelerin Ötesi) film çekmeye sevk etti.  

 

Kaynak: Giovanni Scognamillo, Metin Demirhan. Fantastik Türk Sineması.  
                 İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1999. 
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Kaynak: Giovanni Scognamillo, Metin Demirhan. Fantastik Türk Sineması.  
 İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1999. 

 

İFSAK Kısa Film Yarışması henüz 30 yaşında. Ankara Kısa Film Festivali ise 23… 

Robert Kolej’de okumakta olan bir grup genç insanın 1963’te kurduğu sinema kulübü önce 

“Görüntü” isimli bir dergi çıkarır. 1967’de de 1. Hisar Kısa Film Yarışması’nı başlatırlar. 

Ekim 1968’de Genç Sinemacılar, Devrimci Sinema Dergisi’nde Genç Sinemacılar 

Bildirisi’ni yayımlarlar. 

YDGSA Film Arşivi, Sinema-TV Enstitüsü’ne dönüştürüldü ve Gayrettepe’ de inşa 

edilen yeni binasına taşındı. Ancak 1976 yılına gelindiğinde üniversite düzeyinde bağımsız 

diploma veren ilk Sinema-TV öğretim programı, Sinema-TV Enstitüsü’nde uygulanmaya 
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başlandı.21  

Sinan Çetin, Yavuz Özkan, Ali Özgentürk ve Muammer Özer kısa ve bağımsız 

filmlerden, ticari sinemaya geçmiş sanatçılarımızdan… Ama 70’li yıllardan itibaren kısa 

filmleriyle ünlenmiş yönetmenlerimiz de oldu. Süha Arın, Yeşim Ustaoğlu, Dilek Gökçin, 

Özcan Arca, Ateş Benice, Behlül Dal, Hilmi Etikan, Refik Güley, Mehmet Güreli, Sabri Kaliç, 

Derviş Pasin, Emre Senan, Semih Taytak, Mehmet Eryılmaz, Ümit Ünal ve Tonguç Yaşar 

gibi…  

2.1.6. İngiltere 

Bristish Film İnstitüte’in bir “deney komitesi” vardı ve bu komitenin desteklediği bazı 

belgesel yönetmenlerin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaptıkları filmlerle başlayan bir sinema 

akımı olarak Free Cinema Akımı İngiliz Sineması dendiğinde akla ilk gelen en belirgin 

sinema hareketlerindendir. 

Yeni Dalga akımının İngiltere’de ortaya çıkmayışının nedenleri hep sorgulanır. 

“Fransa’nın aksine İngiltere’de yaratıcı kişilerin kendilerini göstermeleri için pek fırsat 

çıkmamıştır.”22  

1956’da Anderson ve Reisz, Free Cinema’yı kurana kadar hiç deneyler yapılmamış 

mıydı?  

                                                           

21 http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/16.aspx, (Erişim tarihi: 10.04.2012) 
22 Alim Şerif Onaran. Sinemaya Giriş. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1986, s.151. 
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Norman McLaren, Ballet Adagio, 1972 
Kaynak: Sabri Kaliç. Deneysel Sinemanın Kısa Tarihi. 1.Baskı, İstanbul: Hil Yayınları,  

                           Aralık 1992, s.87. 
 

 “Yalnızca geçmişte değil, günümüzde de İngiliz Deneysel Sineması denince akla 

gelen yalnızca iki ad var: Biri, Yeni Zelanda doğumlu, Avustralya asıllı İngiliz Len Lye, diğeri 

de ünü dünyayı tutan İskoç asıllı Kanadalı Norman McLaren.”23  

Deneysel sanatçıların çoğunda olduğu gibi Lye da hayatı deneysellik taşıyan bir 

sanatçı. Avustralya’da sanat eğitimini tamamladıktan sonra, gemilerle güney denizlerini 

dolaştı. İngiltere’ye geçtiğinde ciddi bir maddi sıkıntı içindeydi ve film stüdyolarında çalışan 

arkadaşlarının stüdyo çöplüklerinden topladıktan sonra kimyasallarla temizleyerek ona 

getirdikleri boş film şeritlerinden başka film yapacak malzemesi yoktu. Lye doğrudan şerit 

üstünde çalıştı ve yaptığı her filmde bir yenilik denedi. Birçok Avrupalı sanatçı gibi o da 

1944’te Amerika’ya göç etti. 

                                                           

23 Sabri Kaliç. Deneysel Sinemanın Kısa Tarihi. 1.Baskı, İstanbul: Hil Yayınları, Aralık 1992, s.87. 
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Norman Mclaren ise filmleri dünya televizyonlarında hatta TRT’de bile oynayabilen 

ender deneysel sanatçılardan biridir. Filmleri canlandırma sineması teknikleri ile yapılmıştır. 

Genelde 3 temel tekniğe dayanır: Pixilation (Yürütme), Kamerasız (Film üstünde) 

Canlandırma (Animation), Cut Out (Kesme Kâğıt) İlk karakteristik filmini yaptığında 24 

yaşındaydı ve yıl 1935’ti: “Kamera Dalgasını Geçiyor” (Camera Makes Whopee) 

2.2. DENEYSEL, BAĞIMSIZ, UNDERGROUND VE AVANT- GARDE  FİLMİ  

       TANIMLAMAK 

 
İnsan iki ayağı üzerinde durmaya başladığından beri, tek başına olmaktansa gruplar, 

klanlar, kabileler oluşturmayı tercih etmiştir. Tek başına var olmayı başaranları, “meczup”, 

“maceracı”, “tutunamayan” olarak tanımlamıştır grup yaşantısını sürdürebilenler. 

Gruptakilerse kurallara uyabilenler, yani kontrol altında tutulabilen ya da oto kontrolleri 

sürüye uygun olarak gelişmiş olanlardır. 

Yaşantısını kendi belirlediği kurallar ya da kendine özgü yol ve yöntemler içinde 

sürdürebilmenin bir gerekliliğidir aslında, sürüden ayrılıp daha az güvenli olan koşulları tercih 

etmek.  

“Kitle”nin kuralları dünya küreselleşmeden önce yöreseldi; sadece paraleller, 

meridyenler değiştikçe değişkenlik gösterirdi. Önce ulaşım, sonra iletişim, sonra da ürün 

dağıtım teknolojisi ve yöntemleri geliştikçe büyük bir sürü oluştu. Küçük ve birbirinden farklı 

sürüler yerine… 

Sürüleşme; insanın biyolojik, genetik kökenli bir refleksi, belki de ihtiyacı… Ama 

zorlu imtihanlardan geçmek zorunda kalsalar da dağlarda yalnız gezen bilge kişiler hep olmuş, 

öldükten sonra da hatırlanmışlardır. 

Her daim bu şekilde iki ayrı yolu olmuştur insanın: Ya yalnız ve özgün, ya da 

kalabalığa adımlarını uydurarak ve sıradan… Ulusal kimlik taşıyan filmlerin kaderi küresel 

boyutta daha yalnız ve tenhada kalmalarına neden oluyor.  
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Günümüzde bu iki ayrı dile, “kitlelerin dili” ile “alternatif üsluplar” deniyor. Alternatif 

üsluplar ise “üst kültür” olarak niteleniyor. Hayatını Türkiye’deki alternatif rock müziğine 

adamış olan Güven Erkin Erkal24, “alternatif sanatçıları küçük bir pastanın büyük dilimlerine 

talip” olarak niteliyor, “popüler sanatçılarıysa büyük bir pastanın ince dilimlerini paylaşıyor” 

olarak görüyor. Buradan da anlıyoruz ki aslında sürüye alternatif yollar geliştirenler de 

tamamen müşterisiz kalmıyor, küçük de olsa bir kar pastasının dilimlerine talipler. Nur 

Onur’un üzerine kitap yazdığı” B filmleri” de böyle filmlerdir söz gelimi. Kitle sinemasına 

alternatiftirler ama Hollywood’da onları üreten ve dağıtan firmalar da vardır.  

Yan yollara sapıp yeni ve hiç yürünmemiş yollar keşfedenler de bir gün küçük de olsa 

bir sürünün lideri olup çıkıyor aslında. Öncü (Avant-garde) yapıtların daha sonra ekollere 

dönüşmesi gibi. 

Avant-garde tabiri Fransızca… Öncü akımların ve öncülük yapan, öncülük misyonunu 

yüklenmiş sanatın doğduğu yerin Fransa olduğunu buradan da anlıyoruz. Bu oluşumun 

filmleri de “deneysel” diye nitelendirilir ama bireysel arayışlar değil birçok zihnin bir araya 

gelip dayanışmasından ortaya çıkan hareketlerdir. Bu yüzden bağımsızlığı da bizce görecelik 

kazanır. Bu durumda gene avant- garde yani  “Öncü Akım” en doğru tanımlama olur.  

Avrupa’da resim çevrelerinde doğan öncü akımlardan (Empresyonizm, Kübizm, 

Dadaizm, Sürrealizm gibi) etkilenen sinemada da çeşitli akisler oluştu. Aslında bu akisler 

artık, sinemanın sanat oluşunun kabulü anlamına da geliyordu.  

“Sessiz dönemde, dil engeliyle çok az karşılaşılan, görsel yanı ağır basan 
bu filmlerin, karşı çıktıkları ve Hollywood’un başını çektiği ana akım kadar uluslar 
arası izleyicisi vardı. Paris’ten Londra ve Berlin’e kadar film kulüpleri, radikal 
sanat dergileri (G, De stijl), uzmanlık dergilerinde (Close Up, Film Art, 
Experimental Film) tanıtımı yapılan filmler için ticari olmayan bir gösterim çevresi 
oluşturdular.”25  

                                                           

24 Güven Erkin Erkal, Mart 2012 tarihli kişisel görüşme. 
25 Geoffrey Nowell-Smith (Ed.). Dünya Sinema Tarihi. Ahmet Fethi (çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003, 
s.124. 
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Görüldüğü gibi “avant- garde sinema” böylece Fransa’da doğmuş olsa da bütün 

Avrupa’yı hatta Rusya’daki çalışmaları da içine alan bir kavram oldu. 

“Sanat sineması veya anlatısal avant- garde, Alman İzlenimciliği, Sovyet montaj okulu 

gibi hareketleri, Fransız “izlenimciler” Jean Epstein ve Germaine Dulac’ı ve Abel Gance, 

F.W. Murnau ve Carl Theodor Dreyer gibi bağımsız yönetmenleri içeriyordu.”26   

Büyük “sürü”lerin tercihlerinden farklı olan yollara alternatif yollar dendi. Bu yollar 

zamanının ekonomik, politik çarkın kaidelerinden bağımsız olmayı seçen şahıs ya da grupların 

saptığı, açtığı, tercih ettiği yollardı. 

“Bir bağımsız sinema tanımına ulaşmak konusunda onun nereden bağımsız olduğunu 

anlamak önemlidir. Tek kelimeyle söylemek gerekirse, Hollywood’dan.”27 

Hollywood’un neyi temsil ettiğini de tanımlarsak eğer, bu tanımlama tamamlanmış 

olur: Ticaret mantalitesini, arz-talep ilişkisini, yediden yetmişe geneli, çoğunluğu pek tabi kitle 

iletişim dilini… Küçük ya da büyük, gelişmiş ya da gelişmekte olan her ülkede küçük ya da 

büyük “Hollywood” karşılığı olabilecek bir sektör var. 

Bağımsız sinema türlerini tanımlamak sanatı tanımlamak kadar zor aslında. Sanat 

Tarihçileri için de, “sanat neye denir” ya da “ne sanattır” sorusunun cevabını bulmanın zor 

olması gibi. Aristotales’e göre bir yapıtın sanatsallığından bahsedebilmek için gerçeğin 

taklidinden ne kadar uzaklaşıp soyutlamaya ne kadar yaklaşmış olduğunu ayrıştırmamız icap 

eder. “Farklı sanatları sınıflamanın ikinci ve daha modern bir yolu yapıt, sanatçı ve gözleyici 

arasındaki ilişkilere dayanır.”… “Burada yapıtın niteliğiyle değil ama onun aktarım tarzı ile 

ilgileniyoruz.”28  

                                                           

26 Geoffrey Nowell-Smith (Ed.), Dünya Sinema Tarihi.  Ahmet Fethi (çev.). İstanbul: Kabalcı Yay., 2003, 
s.124. 
27 D.K. Holm. Bağımsız Sinema. Barış Baysal (çev.), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2011, s.16. 
28 James Monaco. Bir Film Nasıl Okunur. Ertan Yılmaz (çev.). 3. Baskı, İstanbul: Oğlak Yayıncılık, 2003, s.34 
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  “Büyük sinema işletmelerinin çarkını döndüren aslında o “gösterişli” filmlerdi. Büyük 

emek ve zaman isteyen süreçlerin ardından çıkan bu filmler stüdyoların lokomotifiydiler. 

Ayrıca büyük stüdyolar o yıllarda dağıtımı ellerinde tuttukları için belli sayıda sinemayı yıl 

boyu doldurmak zorunda idiler. Her zaman büyük pahalı filmler yapamadıkları için arada boş 

kalan haftaları, bir şekilde doldurmak zorundaydılar. Öyle ki, bu gösterişli filmlerden arta 

kalan boş zamanları kısa sürelerde doldurulabilecek, hızlı kotarılmış çok daha ucuza çıkan ve 

böylece bir anlamda filmlerin getirdiği mali riski de dengeleyen, küçük filmler üretilmesi söz 

konusu oldu. İşte bu noktada B filmleri karşımıza çıkmaktaydı.”  

“O filmlerin bütçeleri küçük olurdu ve hiçbir açıdan iddia taşımazlardı. Hikâyeleri, 

dekorları, kostümleri abartılı olmazdı. Filmlerin başrollerini ise daha önce sözünü ettiğimiz 

gibi stüdyoların kontratı altındaki büyük starları değil henüz yeterince tanınmamış oyuncuları 

oynardı.”29 

Sonuç itibariyle B filmleri de onları üreten bir sektöre, küçük de olsa bir endüstriye 

sahip olmuş görünüyor. Zamanla kendi izleyicisini yaratarak bir talep ve arz mekanizmasına 

sahip oluyor. Yatırılmış olan para diğerlerine göre çok daha küçük olsa da geri dönüşüm 

beklentisine sahip bir yatırımcısı var. Bu filmlerin dağıtımları da büyük dağıtımcılar tarafından 

yapılmakta.  

Bu durumda bu filmlere bağımsız diyebilir miyiz? Başlıkta geçen deneysel 

(experimental), avant-garde (öncü), underground (yer altı) sinemalarının hepsini aslında 

bağımsız (independent) sinema olarak tanımlayabiliriz. 

Terminolojik olarak “underground” aslında Amerika menşelidir. Amerikalı sanatçılar 

kendileri de terimin illegalliği çağrıştırdığını söyleyerek ve bundan rahatsız olarak, kendilerine 

independent yani bağımsız denmesini istemişlerdir. Bizce bu noktadan itibaren bu kavrama 

sinemaya mal olmuş bir kavram olarak tekrar tanımlanıp sahip çıkılması gerekliliği belirmiştir. 

Deneysel ya da bağımsız filmler skalasında hala kullanılan bu İngilizce tabire doğru bir kimlik 

                                                           

29
 Nur Onur. Kitle Kültürü Sineması ve B Filmi. İstanbul: Hayalperest Yayınevi Sinema Kuramları, 2011, s.86. 
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kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Amerikalı deneysel bir sanatçının şöyle bir sözü 

var: “ Amerika gibi bir ülkede yalnızca sanat için film yapmak başlı başına bir çılgınlıktır 

zaten!”30  

O yüzden de Amerika’da doğmuş olan underground sinema çılgındır, protesttir, 

korkusuzca otobiyografiktir, seks ticari sinemada ele alındığı gibi değil ama gene de çok 

cesurca ele alınır. Söz gelimi eşcinsellik hem de otobiyografik olarak ilk, underground olarak 

beyaz perdede yer almıştır.  

Bu kavramı evrenselleştirmek ve yeniden tanımlamak adına konturlarını yeniden 

çizmek gerekirse, bu filmlerin düzenle çatışan bir yönleri, sorgulayan bir duruşları ve örgütlü 

organize çalışmaları söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman yasaları zorlayıcı 

ideolojik bir tarafları vardır. Fazlaca cesaret gerektiren konuları fazlaca cesaret gerektiren bir 

aktarımla anlatmaya kalkışırlar. Kolay söylenecek sözler söylemedikleri için herkesin 

gitmediği, bilmediği yerlerde bu söylemlere hazırlıklı küçük kitlelere gösterimler düzenlenir. 

Bu gösterimler, genellikle, tartışmalı diyaloglu organizasyonlara dönüşür. Çünkü bu tip 

hareketlerin mensupları düzenin taşlarını yerinden oynatan sert çıkışları olan filmlerini bir 

tartışma ortamı oluşturmak için çekmişlerdir çoğu zaman. Ama elbette underground filmler de 

kısadır, bağımsızdır, deneyseldir aynı zamanda… 

Yürüdükleri yolun bedellerini ödemeye hazır özverililik ve kararlıkta bir grup genç 

sinemacıyı da böylelikle bir kez daha bir bilimsel çalışmanın konusu yapmış olduk. Bağımsız 

ve öncü sinemanın ne olduğuna ve olmadığına göz attıktan sonra tartışmamız gereken şudur; 

“küçük bütçeyle çalışan, bağımsız mecralarda filmini gösteren her sinemacının yapıtına 

deneysel sanat adını verebilir miyiz?” 

Türk Dil Kurumu Yayınları’ndan çıkmış olan Nijat Özön tarafından hazırlanmış 

Sinema Terimleri Sözlüğü’nde çeşitli tanımlamalar var. Önce onlara bir göz atalım: 

                                                           

30 Sabri Kaliç. Deneysel Sinemanın Kısa Tarihi. İstanbul: Hil Yayınları, 1.Baskı, Aralık 1992, s.84. 
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“Deneysel Film: (Fr. film expérimental) (İng.experimental film): Sinemada, alışılmışın 

dışında yenilikler deneyen film çeşidi. Ay.bk. öncü film. 

Deney Sineması: ( Fr.cinéma d’essai) (İng. “cinéma d’essai”): Taşıdığı değerler, 

getirdiği yeniliklerin anlaşılması güç olduğu için iş sinemalarında gösterilmeyen filmleri 

düzenli bir yolda gösteren özel sinema salonu. Ay. Bk. Sanat sineması.”31   

Deneysel sinemanın en temel örnekleri olarak kabul edilmiş başlangıç örneklerine göz 

atarsak eğer, deneysel film, ya da deney sineması terimleri bizim için bir terim olmaktan öteye 

geçmeye başlar. 

           Başlangıcından itibaren deneysel olarak adlandırılmış filmlere baktığımızda, ele 

aldığımız terimler içersindeki en kapsayıcı terimin, ne bağımsız, ne underground, ne avant 

garde olduğunu, deneysel sinema tabirinin en kapsayıcı başlık olduğunu görürüz. 

 

2.3. KİMLİK ARAYIŞLARI YOLUNDA TÜRK SİNEMASI İLE AVRUPA, AMERİKA  

       VE SOVYET SİNEMALARININ YAPTIKLARI DENEYSEL ÇALIŞMALARIN  

       KARŞILAŞTIRMASI 

 
Sinemanın doğduğu yer olan Fransa, onun sadece bir sirk maymunu değil isterse bir 

sanatkâr da olabileceğini çabuk anladı. Çok geçmeden Avrupa ve Rusya’daki, aynı zamanda 

teorisyen olan yönetmenlerle birlikte, onu yedinci sanat olarak kutsadı ve şapka çıkardı. 

Avrupalı ve Sovyet sanatçıların, Rönesans sonrası dünya için çok önemli bir icat ve 

çok önemli bir sanat olduğunu hemen fark ettikleri sinema adına benzer reflekslerde 

bulunduklarını görürüz: Düşünce grupları oluşturarak sinema üzerine düşünmek, sağlam bir 

felsefe ve dünya görüşüne yaslanan bildiriler yazmak ve düşüncelerine uygun sinema 

deneyleri yapmak… 

                                                           

31 Nijat Özön. Sinema Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları. Sayı: 210, Ankara: Ankara Ünv. 
Basımevi, 1963, s. 31. 
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Amerika’daki sanatçılar da bu gücün ve yeni doğan sanatın büyüsünün farkındaydılar. 

Ne var ki yapımcılar “stüdyo sistemi” denen sanatçıyı kısıtlayan sistemi de aynı zamanda icat 

edivermişlerdi. Amerika yeni kurulmaktaydı, ortak bir gustoya, bir rüyaya, bir ideale ihtiyaç 

vardı ve bireysel sanatla kaybedecek ne vakti ne de zamanı vardı Amerikan ideolojisinin 

teminatçılarının. 

“Avrupa’da, Vincent’e göre, sanatsal bireycilik stüdyolarda hala geçerliydi; en başarılı 

yönetmenler eserlerini senaryodan kurguya kadar neredeyse tek başlarına yaratıyorlardı. 

Amerika’da ise toplu(kolektif) ekip şeklindeki çalışma en ince ayrıntısına kadar 

uygulanıyordu. 

“1920’lerde Hollywood’u ilk defa ziyaret eden Fransız yönetmeni René Clair 

gördüklerini şöyle anlatıyordu:  

Sanayileşme Amerikan Sineması’na dizi halinde filmi, prefabrike ürünü 
kazandırdı: İki sanat yönetmeni, üç senaryo yazarı, bir yönetmen, bir sürü teknik 
yönetmen, kurgucular ve bir süpervizör aynı film üzerinde bir arada çalışıyor. 
Bunların sayesinde film bütün tadını kaybediyor, en iyi konu –bu kalabalığın 
süzgecinden geçtikten sonra- özgünlüğünü kaybedip şekilsizleşiyor.32 

Birinci Dünya savaşı ve sonrasındaki buhranlı yıllar ile yükselen nasyonal sosyalizm 

ve baskıcı atmosfer, birçok değerli sanatçının ülkesini terk etmesine ve parlak bir gelecek vaat 

eden fırsatlar ülkesi Amerika’ya göç etmesine zemin oldu. 

           Türkiye de I. Dünya Savaşı’ndan çıkmıştı. Çıktığı gibi kendini amansız bir yeni 

mücadelenin daha içinde bulmuştu. 1919’da yapılan Mondros Mütarekesi ile Türk ordusu 

silah bıraktı ve terhis olmuştu, buna karşılık düvel- i muazzama, yani büyük devletler dedikleri 

emperyalist güçler Türkiye’nin her bölgesini işgal ettiler. İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler, 

Yunanlılar… Bu işgalle birlikte Atatürk milli müdafaa hareketlerini hızlandırdı, mitingler, 

toplantılar, yürüyüşler için vilayetlere telgraf çekti, milli dernekler oluştu. Her bölgede vatan 

müdafaası hareketleri başladı. Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas Kongreleri’yle birlikte 

                                                           

32 Giovanni Scognamillo. Dünya Sinema Tarihi. İstanbul: Timaş Yayınları, 1997, ss.30-31. 
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hareket büyük bir ciddiyet kazandı. Çünkü Atatürk’e silahlı güçler iltihak ediyordu. 1919’da 

Kazım Karabekir Paşa  “Kolordum ve ben emrinizdeyim Paşam” diyebilmişti. Oysa o sırada 

Atatürk sivildi.  

Bir yandan savaş devam ediyordu, bir yandan meclis kuruldu. Türk tarihinin en 

heyecan verici bölümlerinden biri budur. Meclis çalışırken Polatlı’dan düşman toplarının 

sesleri geliyordu. Sakarya Meydan Muharebesi’yle birlikte bu büyük mücadelenin sonuna 

gelindi ve Türk süvarileri büyük bir zafere imza atmak üzere İzmir’e aktılar. 

Bu ağır, hala daha anlaşılması ve idraki zor tragedya esnasında Türk Sineması doğdu. 

Bu doğuş da hala daha tartışmalıdır. Çünkü o süreçte çekilenler sadece belge filmler ve teatral 

diye nitelenen adaptasyonlardan ibarettir. Henüz özgün değildir, bu yüzden de “sinema” 

olarak kabul edilemez kimilerince. Savaş sonrası Muhsin Ertuğrul’un yaptığı sinema bile 

genellikle Türk Sineması’nın başlangıcı kabul edilmemektedir. Ama eğer Lumiére kardeşlerin 

Paris’te yaptıkları gösteri ile, “1895”,  sinemanın doğum tarihi oluyorsa, Türk sinemasının 

doğumu da pekala Fuat Uzkınay’ın kayda aldığı Rus Abidesi’nin yıkılışı sayılabilir. Hemen 

akabinde Enver Paşa’nın direktifiyle Merkez Ordu Sinema Dairesi’nin kuruluşunu da bu 

süreçteki çok önemli bir olay olarak değerlendirebiliriz. 

1923’teki Vertov’un Manifestosu başta olmak üzere çeşitli manifestolara bakarsak 

hepsi de büyük kitlelere yaymak istenen bir ideoloji ya da ideal çerçevesinde ele alınmıştır. 

Çünkü artık, dünya, sinemanın propaganda gücünü 1917 Ekim devriminin hazırlanışında 

görmüş ve şahitlik etmiştir.  

Sinema, estetik arayışları ve tekâmülünde (evrilmeyi ve evrimi anımsatmasından ötürü 

özellikle bu sözcük seçilmiştir), ulusal sorunları teşhis etmek ve sanatın gücünü kullanarak 

mücadele etmek isteyen sanatçıların öncülük edip kurdukları hareketlere çok şey borçludur. 

Bu hareketlere öncü akımlar denmektedir. Öncü akımlar; muhakkak bir şeye, özellikle de 

mevcut düzene karşı çıkarken yenisini öneren, bunu da estetik bağlamda yeni teknik ve 

anlatım biçimleri deneyerek gerçekleştirmek isteyen tutarlı, o yüzden de etkileri geniş ve 

kalıcı, devrimci hareketlerdir. 
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Alman Dışavurumculuğu, İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Fransız Yeni Dalgası, Latin Yeni 

Sineması∗, İngiliz Özgür Sineması, Sovyet Cine-Göz’ü hep böyle hareketlerdir. 

Tarihlere şöyle bir göz atarsak 14 Kasım 1914’te biz 150 metrelik ilk filmimizi 

muvazzaf bir asker eliyle “kayıt ediyoruz.” 1915’te de Merkez Ordu Sinema Dairesi’ni 

kuruyor ve milli mücadelemizi kayıt altına almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 

arada 1917’de Sedat Simavi’nin çektiği ilk konulu filmimiz olan “Pençe” gösteriliyor. Ne var 

ki “Pençe” de bir uyarlamadır. 

Yukarda da bahsettiğimiz gibi o sırada Rusya’da Ekim Devrimi hazırlanmakta ve 

sinema dili adına büyük adımlar da atılmaktadır. Ünlü “montaj grubu” kurgu dili adına önemli 

deneyler yapmakta ve Çarlık Rusyası’nın izlerini silmek isteyen Kuleshov gibi yönetmenler o 

dönemin oyunculuk ve sinematografik dilini kodlayıp yok etmek için karşı dil 

oluşturmaktaydılar. 

Vertov, devrimden altı yıl sonra 1923’te yeni kurulmuş olan devletinin bekası için, o 

devletin ideolojisiyle paralel bir manifesto düzenler. Sinemaya yaklaşımı, sinema anlayışını 

ulusal kaygılara göre hizalayan bir yaklaşımdır. 

Biz kendi devrimimizden altı yıl ya da on altı yıl sonra yeni kurulan devletimizin 

bekasını desteklemek için sinemada ne yapmış olabiliriz? Bunları şöyle nitelendirebiliriz: 

Münferit gayretler… Hasbelkader, rastlantısal gelişen bir Türk Sineması… 

Çok uzunca bir süre, ne devlet olarak tasarlanmış tutarlı kalıcı bir destek ya da koruma 

sistemi oluşturulabilmiştir, ne de sanatçılar örgütlü ve bilinçli bir sanat hareketi 

yaratabilmiştir. 

                                                           

∗

 1950’li yılların başında ortaya çıkan, iktisaden geri bıraktırılmış ülkelerin sorunlarını yalın fakat çarpıcı 
görüntülerle yansıtan bir sinema anlayışı. İsim babası Nelson Pereira’dır. 1960’larda daha parlak bir şekilde 
canlanır. Glauber Rocha, Ruy Guerra ve Nelson Pereira dos Santos bu akımın önemli yönetmenleridir. 
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Ulusal birlik beraberlikte sinemanın katkılarını anlamak için savaş sonrası Avrupalı 

sanatçıların oluşturduğu düşünce grupları ve yazdıkları manifestolar ve çektikleri filmleri 

incelememiz yeterlidir. 

Türklerin, milli mücadelelerini verirken, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir 

“underground” yani yer altı, unique yani özgün ve avant-garde yani öncü akım bir 

teşkilatlanma, örgütlenme, fikir mücadelesi başarısı göstermiş olduğu apaçık ortadadır. Peki, 

biz neden silahlı mücadeledeki başarımızı sanatta, ya da sinemada gösteremedik? 

Bu sorunun yanıtını bulmak için bağımsız sinema yapmaya çalışan sanatçılarımızla 

konuştuk. Hepsi de bireyselliğin önemini vurgularken bizim toplumumuzda sansür, oto sansür, 

sürü psikolojisi ve egemenliğine, bireysel olma ve bireyselliğini ortaya koyma korkusuna 

vurgu yaptılar. 

Oysa Avrupa’da ve Amerika’da gruplar halinde yapılan arayışlar ve denemelerin yanı 

sıra, adı “deneysel sinema” olarak konmuş, bilinçlice yapılmış eserler de ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bizim, literatürümüzdeki ilk deneysel filmin, 1966’daki zuhur edişine daha çok 

vardır oysa.  

Türkiye’nin ilk manifestosu olan Genç Sinemacılar Manifestosu’nun altında imzası 

olan yönetmen Enis Rıza ile  “görüşme”yi, çalışmamıza eklememizin nedenlerinden biri de 

bağımsız sinema yapabilen bir sanatçıyı yakından tanımaktı. Bağımsız şahsiyetler 

geliştirmeden, bağımsız sanat yapılamayacağına özellikle sayfa 20’deki Türkiye’de Sanatçının 

Birey Olamaması Sorunu bölümünde değindik.  

Bir Doğu toplumunda, adanmışlık içinde, kanlarını satıp para kazanarak film alan ve 

Anadolu’yu dolaşarak film çeken ve gösterimler düzenleyen bir grup sinemacıdan birini 

incelemek istedik. Enis Rıza da Genç Sinema Hareketi’nin öncülerinden biri olarak ilk 

görüştüğümüz sanatçıydı. Diğer iki bağımsız sinemacı Hüseyin Yaman ve Yamaç Okur’la 

görüşmelerimizi de bu nedenle gerçekleştirdik.  
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Hüseyin Yaman ve Yamaç Okur’un ortak noktası Yeni Sinema Hareketi adında bir 

sinema hareketini başlatmış olmalarıydı. Bir takım “ilkeler” yayınlamış olmaları ve gönüllülük 

esasına uymaya söz vermiş olmalarıydı. Yayınladıkları ilkeler içinde yapacakları sinemanın 

biçimsel tarifi olmadığı, sadece etik üzerinde duruşları nedeniyle manifesto demekten 

kaçınıyorlar, ‘ilkeler’ demeyi tercih ediyorlardı. 

Her şeye rağmen, an itibarıyla, sinematografın icadından sonraki on yılda, önce bu 

icadın bir sanat olduğunu keşfeden, sonra da ivedilikle bir ulusal dil oluşturma için bilinçli 

çalışmalar başlatan Avrupa, Amerika ve Rusya’ya göre çok geç kalmış olsak da, hali hazırda 

ortalama seyirciden farklı/farklılaşmış bir seyirci kitlesine biz de sahibiz. 

“Yaşadığımız bilgi çağında, birçok etkenin seyirci portresini değiştirdiğini 
söyleyebiliriz. Sayısız televizyon kanalının, paralı televizyon, sinema kanallarının, ev 
sinema sistemlerinin sinemaya alternatif olarak geliştiği bu dönemde seyirci farklı 
bir noktadadır. Dolayısıyla, seyirci artık serseri mayın gibi hafta sonu Beyoğlu’na 
veya Amerika’da ise Broadway’e çıkıp iyi vakit geçirebileceği bir film aramıyor. Ne 
aradığını gayet iyi biliyor ve kesinlikle amaçsız bir kitleden söz etmek mümkün 
değil.”33  

Doğu’lunun bireysel ifade yolları Batı’lıya göre hep daha kısıtlı olmuştur. Bu gerçeğin 

sanattaki ispatını manifestoların istatistiği ile yapabiliriz. Zaten Avant-garde tabiri Avrupa 

bağımsız sinemasını tanımlar. Türk Sineması’nda sahip olduğumuz manifestolar bir elin 

parmaklarını geçmiyorken herhangi bir Avrupa ülkesindeki kayda geçen manifestoların sayısı 

emin olamayacağımız kadar çok. Doğu kültüründeki gecikmelerin nedenlerini Nur Onur, 

kitabında şöyle açıklıyor: 

“Kitle kültürüne sanayileşmeyle geçilmiştir. Doğu toplumlarında ise kitle 
kültürünün gelişimi Batı’dan farklı olmuştur. Batı 14-17. yüzyıllarda siyasal, 
düşünsel, sanatsal alanlarda ilerlerken, Doğu’da bir gelişme yaşanmamıştır. Batı 
16-17. Yüzyıllarda folk kültüründen daha gelişkin, üretken bir kültür olan popüler 
kültür yapılanmasına girmiştir. Kent yaşamının gelişmesi ve yaygınlaşması ile 
oluşan popüler kültür, Doğu toplumlarında oluşamamıştır. Böylece Doğulu 
toplumlarda kentleşme, kitle basını, eğitimin standartlaşması, hukuk sisteminin 

                                                           

33 Nur Onur. Kitle Kültürü Sineması ve B Filmi. İstanbul: Hayalperest Yayınevi  Sinema Kuramları, 2011, s.97. 
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laikleştirilmesi ile popüler kültür olgunlaşmasından daha önce kitle kültürüne 
geçilmiştir.”34  

“Aslında Batı sineması klasik sinema anlatısının eleştirisi sayılabilecek 
modern ve post-modern sinema aracılığıyla farklı anlatı teknikleri (stilleri) 
geliştirdi. Bir bakıma sanat sineması da diye tanımlanan bu yaklaşım yaklaşık elli 
yıl aradan sonra Türkiye'de belli yönetmenlerce ele alınmaya çalışılıyor. Bu olgu 
sadece sinema sanatı açısından değil, diğer sanatlar açısından da ülkemizde çok 
farklı bir gelişim sergilemedi. Bu yeni yaklaşım sinemacının, yönetmenin yapmaya 
çalıştıklarını göstermeye çalışması ve bir film yaptığını seyirciye hissettirmesi 
olarak da tanımlanabilir ve bunun bir başka yoluna ise metacinema ya da 
Türkçesiyle üst sinema demek mümkün olabilir. Bu tarz sinemada aynı zamanda 
yönetmenin gösterdikleri dışında göstermedikleri ya da gizledikleri de önem 
taşımaktadır.”35  

Önceki maddede ulus sinemalarda deneyselliğin ve deneysel sinemanın yerini 

incelerken, sinemada deneyler yapılmasını ve deneyler yapan grupları devletin destekleyişini 

saptamıştık. İngiltere’deki deney komitesini, Amerika’da savaş sonrasında okullara dağıtılan 

deneysel sinema rehberlerini, filmlere maddi destek sağlayan festivalleri gördük.  

1920’lerin başı, Türk Sineması’na Muhsin Ertuğrul’un yeni girdiği, Cumhuriyet’in 

henüz kurulmadığı, Kurtuluş Savaşı’nın henüz bitmediği, ancak zar zor birkaç adaptasyon 

eserin filme alındığı yıllardır… Film seyretmeyi günah saydıkları yıllar… Oysa o yıllarda 

Avrupa’da da Amerika’da da, yeni kurulmuş olan Sovyetler Birliği’nde de sinemada bilinçli 

deneysel çalışmalar, teorik araştırmalar yapılmaktadır.  

“ Yıl 1914 ve artık bol sayıda yabancı film ihtiyacında olan Türkiye’de 
henüz hiçbir Türk filmi çevrilmemiştir. Bu arada Batı’da sinema ilk altın çağını 
yaşamaktadır. Amerika’da Chaplin, Keyston dizisini çevirirken, Fransa’da Louıs 
Feuillade Fantoma ile olay yaratır, İtalya’da 417 filmlik bir yapım içinde Cabiria 
gibi üstün yapımlar, Sperduti nel buio (Karanlıkta Kaybolanlar) gibi gerçekçi 
filmler yapılırken İsveç’te Sjostrom ve Stiller ilk önemli yapıtlarını yönetirler.”36  

 
 

                                                           

34 Nur Onur. Kitle Kültürü Sineması ve B Filmi. İstanbul: Hayalperest Yayınevi Sinema Kuramları 2011; Ünal 
Oskay (akt.), “Batı ile Doğu Toplumlarında Folk Kültürü, Kitle Kültürü, Popüler Kültür ve Özgürleşme 
Beklentisini Dile Getiren Karşı Kültür”, Varlık Dergisi. Ocak 1992, Sayı: 1012, s.6. 
35 Prof. Dr. Bülent Vardar, Nisan 2012 tarihli kişisel görüşme. 
36 Giovanni Scognamillo. Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1998, s.24. 
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3. KÜRESEL ETKİLEŞİM VE ULUSAL KİMLİK OLUŞUMUNDA 

SİNEMANIN ROLÜ 

 

Batı ya da doğu izleri taşıdığı için birçok unsurun dışlandığı Ulusal ya da Milli Sinema 

anlayışıyla bugünün gerçekleri artık örtüşmemektedir. Kaçınılmaz şekilde her iki kültür ve 

onun unsurları, elenerek ya da güçlenerek ya da değişerek de olsa varlıklarını sürdürmeye 

devam ediyor. İletişim teknolojileri ve hızlı seyahat imkânlarıyla dünyanın küreselleşmekte 

olduğunu artık herkes görüyor ve kabul ediyor. Bu koşullarda kültürümüze giren komşu kültür 

etkileri bir yana, dünyanın diğer yarım küresindeki bir fenomenden bile etkilenmemiz 

kaçınılmaz oluyor. 

 Özellikle Asya Sineması (Hong Kong, Kore, Çin ve Tayvan) konusunda ilgi ve 

uzmanlık sahibi olan Mithat Alam, Küreselleşmeden korkmadığını aksine bunun her alanda 

bizim için iyi sonuçları olacağını düşünüyor: 

“Ben Globalizmden bütün kültürlere açık olmayı anlıyorum. Bilgi akışkanlığının 

artmasıdır aslında bu hareket. Bize bireyselleşme konusunda katkıları oldu daha da olacağını 

tahmin ediyorum. Sınırlarımız içinde Türk’ten başka kimse yok sanıyorduk. Bu entegrasyon 

süreci insanların kimliklerine kavuşmalarını sağlamaya başladı. Tehcir vs. sebeplerle kimlik 

değiştirmiş olanlar köklerini aramaya başladı söz gelimi. Sinemada konuları nasıl etkiledi fark 

etmiyor musunuz, özellikle belgeselde. Kürtlerle, alevilerle ilgili ya da azınlıklarla ilgili çok 

fazla belgesel yapılmaya başlandı. Sinema festivallerinde bu alternatif filmlere de rağbet fazla. 

Salonlar doluyor. Kimlik arayışları başladı, kimliklerin altını çizmek, vurgulamak adına 

filmler yapılmaya başlandı. Said-i Nursi diye bir film yapıldı, bir milyon kişi izledi. Politik 

izleyiciydi gelenler. Bunlar yoktu, ben fazlalaşacağına inanıyorum.” 

Ülkeler birbirlerinden sadece film alıp vermezler, beraber film çekerler, ya da 

birbirlerinin coğrafyalarını ya da tarihlerini kullanarak çekim yapabilirler. Filmlerini banyo 

ettirmek için teknolojisini beğenip seçtiği bir başka ülkenin laboratuarına gönderebilir. Ya da 
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birbirlerinin hikâyelerini, ya da kahramanlarını kullanabilirler. Hikâyeler ve kahramanlar 

sınırları aşar çünkü… 

Nasıl, sevmek ve öykünmek insanoğlunun engel olamadığı bir hal ve durumsa, halklar 

da mesafelerin bir çırpıda aşılıverdiği günümüzde gidip gördüğü ülkelerin sevdiği unsurlarını 

bazen öykünerek bazen içselleştirmeden aktarma, anlatma ihtiyacı duyar. 

Sinemadan bahsederken akademisyenlerin en çok söylediği birkaç cümleden biri 

“sinema kolektif bir sanattır” cümlesidir. Filmler büyük ekiplerce tasarlanır, çekilir, 

birleştirilir, dağıtılır ve pazarlanır. 

Holding benzeri kuruluşlar elbette sinema sektöründe de vardır. Dünya devi film 

şirketleri, ulusal film şirketleriyle elbette alış veriş içersinde olacaklardır. Uluslararası siyaset 

dengeleri buğdayın ya da patatesin rekoltesini etkileyebildiği gibi sinemanınkini de 

etkileyebilir. 

“Batı Türkiye’ye özgü filmler istedi. İthal ikamesi (içe kapalı ekonomi) dönemi alet 

edevat bile bu talebi karşılamaya uygun değildi. Globale entegrasyon için önce reklam 

sektörüne yatırım yapıldı ve daha sonra diziler ile bu açılım devam etti.  Batı’ya, talep ettikleri 

Türkiye’ye özgü filmler yapılırken onların ne görmek ve nasıl görmek istedikleri de elbette 

göz önüne alınıyordu.” Böyle söylüyor o süreci yaşamış olan Enis Rıza. 

            Bağımsız milli ekonomi tasarımı ne kadar tasarlanırsa tasarlansın daima başarısızlıkla 

sonuçlanacaktır. Bu görüş ispatlanmamış bir teoriden öte geçememiştir. Hal böyleyken, her 

türlü etkiden bağımsız kılabileceğimiz bir ulusal sinema sanatı mümkün müdür, en basit 

ekipmanı üretmekten bile acizken?.. 

Bu faraziye, yani doğu - batı etkileşiminden uzak ulusal sinema faraziyesi, ülke 

sınırları içersinde bile mümkün değildir. Şu ana kadar yapılagelmiş çalışmalardan bunu 

anlıyoruz. 
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Biz Doğu’su ve Batı’sı bambaşka özelliklere sahip olabilen çok nadide bir kültüre 

sahibiz. Hangi Avrupa ya da Asya ülkesinin Doğusu ile Batısı arasında bizimkinde olduğu 

kadar büyük farklılıklar vardır? 

Tek tipleştirme ne küresel ne ulusal boyutta sonuç verebilecek bir girişimdir. Bu 

faşistçe bir tutum olmaktan öte geçemeyecek ve daima kötü hatırlanmaktan başka bir kadere 

sahip olamayacak talihsiz bir anlayıştır. Tek tipleştirmenin olduğu yerde sanat olabilir mi, 

sanat böyle bir ortamda varlığını sürdürebilir mi? 

Dünya tek pazar haline gelmiştir, doğru. Ama bu tek kültür haline de geleceği ya da 

gelmesi gerektiği anlamına gelmez. Pazarda söz sahibi olmanın, baskın kültürü yaratacağı 

gerçeği değişmez bir gerçek değildir. 

Elbette pazarda güçlü olanın kültürünü yayma olanağı da olacaktır. Sormamız gereken 

soru şu olsa gerek; “bu muhakkak böyle mi olmalıdır?” Tek tipleştirme sadece tek bir cenahta 

olumsuz sonuçlar vermez, kaldı ki tekleşmiş pazarda zararın sadece bir bölgeye değeceğini 

düşünmek saflık olur. 

Euro, yani Avrupa ortak parası girişiminin sonuçlarını görmeye başladığımız 

günlerdeyiz, geri dönme konuşmaları yavaş yavaş gündeme geliyor. 

Çeşitliliğin piyasaya hareket kazandıracağı gerçeğini unutmazsak varacağımız sonuç 

çeşitliliğin bize bitmez tükenmez bir kaynak sunacağı olur. 

Onat Kutlar’ın “ne Musa’ya ne İsa’ya yaranmak”37 olarak ti’ye aldığı, başarısızlıkla 

sonuçlanan Doğuculuk ya da Batıcılık tutumlarını daha sonra Doğu - Batı sentezi arayışları 

izlemiştir.  Bu tür zorlama formüller oluşturmak yerine sanatçıları özgürleştiren bir medeniyet 

tesis ederek Doğu’daki sanatçının en gerçek ve içten var oluş tezahürünü yani Batı’daki 

sanatçının kendi dilinden kendini ya da kendi gözünden ötekini anlatmasını neden seçmiyoruz? 

                                                           

37 Anonim. MTTB Sinema Kulübü Milli Sinema Açık Oturum. MTTB Sinema Kulübü Yayınları: 1; Açık 
Oturum Dizisi: 1,Yayınlayan: Milli Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü Güryay Matbaacılık, İstanbul: Fatih 
Gençlik Vakfı Matbaası, 1973, s.130. 
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3.1. MISIR FİLMLERİ FURYASININ TÜRK MÜZİĞİ’NE OLAN ETKİSİ ÖRNEĞİ 

 
II. Dünya Savaşı sırasında Amerika üzerinden satın alınan filmler ithal edilemez 

olmuş, çözümü Mısır üzerinden film almakta bulan Türkiye bu vesileyle Mısır filmleriyle de 

tanışmıştı. Batılı filmlerin yanında Mısır filmleri de satın alınır olmuş, bu filmlerin 

müziklerine Türkçe söz yazılmasıyla da “Fantezi” denen bir müzik anlayışı doğmuştu. 

 
Basit ve kolay anlaşılır bir ekonomik zorunluluk açmazı, sinemamızın bir döneminin 

tarzını etkilemiş, bu değişim ve etkileşim daha sonra halkın beğeni ve yönelimlerinin 

değişmesine de sebebiyet vermiştir. Bir döneme damgasını vuran arabesk kültürün piyasamıza 

girişi tarih için sıradan bir toplumsal fenomene dayanır aslında: Savaş fenomeni… ve onun 

uluslararası ticarete olan etkisi… 

 

3.2. ULUSAL SİNEMA’NIN KÜRESEL ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA AŞAMADIĞI  

        AÇMAZLAR… 

Ulusal Sinema dendiğinde Türkiye sınırları içersinde aklımıza belli başlı isimler ve 

belli bir dönem ve belli filmler gelir. Oysa bir ulusun ismiyle birlikte anılacak sinema başka 

bir şeydir, hali hazırda bir akım olarak algılamamızda yer eden bu ulusal sinema anlayışı 

başka şey. Fransız Sineması, Alman Sineması, Sovyet Sineması, İran Sineması gibi… Söz 

gelimi Fransız Sineması dendiğinde belli bir dönemi, belli filmleri ya da belli yönetmenleri 

hatırlamayız. Birkaç sahnesini sesi olmadan sadece görüntülerle ya da dublajla izlediğimizde 

bile bize “bu bir Fransız filmi olmalı” dedirten bir kimlikliliğe sahiptir Fransız Sineması. 

Paolo Cherchi Usai, Rus sinema sanatçılarının sinemada ulusal bir kimlik oluşturma kaygısını 

daha yolun en başlarında nasıl taşıdığını ve bu konuda neler yapıldığını şöyle anlatıyor: 

“1914-16 arasında içe dönük ve ağır bir tarz, Rus yönetmenler tarafından bilinçli bir 

şekilde geliştirildi ve sektör basını tarafından ulusal bir estetik olarak kabul edildi. Bu tarz, 

tipik karakterler – femme fatale, kurban kadın, nevrotik erkek- ve tipik bir mizansen- derin 



 

 49 

düşüncelere dalmış karakterlerle hareketsiz tablo- geliştiren Yermoliev’in stüdyosunda 

belirginleşti. Tablo imgesi, olay örgüsü geliştirmekten daha önemli hale geldi.”38  

 
Yerellikle, ulusalcılık kavramları, anlamları aynıymış gibi örtüştürülmüştür. Karagöz 

Hacivat, Keloğlan, Deli Dumrul, Malkoçoğlu gibi yerel kahramanları sinemaya aktarma 

ulusalcılık ya da millilik olarak değerlendirilmiştir. Bu ayrımın ayırdına vardıktan sonra 

anlatım teknikleri yani biçemin de üzerine eğilme gerekliliği ve sinemanın estetikten bağımsız 

düşünülemeyeceği konusunda da yükselen eleştirilere maruz kalmışlardır. Biltin Toker bir 

eleştirisinde bunu dile getirmiştir: 

“Biri Osmanlı kaynaklarından yararlanmayı savunurken, öbürleri kaypak 
sözcüklerin anlamları üstünde durmuş. Erksan’ın bir Antonioni- Bergman- Resnais 
özentisi olan Sevmek Zamanı filmi, Fuzuli’nin felsefesine bağlanarak övülmüş! Bir 
ara Türk Sineması’nın “ulusal mı?” yoksa “milli mi?” oluğunda takılıp kalınmış. 
Müslümanlık, Hıristiyanlık, vatan, millet, örf, adet, sınıflı - sınıfsız toplum, 
burjuvazi, proletarya, yobaz, ilerici, gerici, doğu, batı, eşitlik, ırkçılık bol bol 
konuşulmuş ama film yapımından tek bir söz edilmemiş. Sinemamızın en büyük 
sorunu olan anlatım diline ve tekniğine değinen biri çıkmamış.”39  

Zaten bu dönem sinemacılar, ticari kaygıların kuşatması altındaydı. Bugünkü kadar 

devlet yardımı ya da sponsorların katkıları yoktu ve onlar da bir kez denedikleri bir yöntemi 

gişe korkusuyla tekrarlayamamışlar, gişe kaygısını Demokles’in kılıcı gibi başlarının üzerinde 

hissetmişlerdi. 

 

3.3. KÜRESELLEŞMEDE KİMDİR ÖTEKİ OLAN? 

Çalışmamızın başında birincil ağızlardan, incelediğimiz gibi ulusal sinema ya da 

kimlikli sinema çalışmaları, yeni kurulmuş olan ya da form değiştirmiş olan devletin millet 

cenahına ‘çeki düzen vererek’ ya da ‘imaj çalışması’ yaparcasına yeni bir yüz kazandırma 

                                                           

38 Geoffrey Nowell-Smith (Ed.). Dünya Sinema Tarihi. Ahmet Fethi (çev.), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003, 
s.196. 
39

 Anonim. MTTB Sinema Kulübü Milli Sinema Açık Oturum. MTTB Sinema Kulübü Yayınları: 1, Açık 
Oturum Dizisi: 1, Yayınlayan: Milli Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü Güryay Matbaacılık,  İstanbul: Fatih 
Gençlik Vakfı Matbaası, 1973, s. 130-133. 
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çalışmalarıyla başlamıştır. Bu başlangıç çalışmaları ilk etapta faydasız olarak değil, bilakis 

yapılandırmanın şartı olarak yorumlansa ve görülse bile ilerleyen zamanlarda bu formül 

çalışmaz olmuştur. 

Bir önceki maddede incelediğimiz gibi Ulusal Sinemacılar da Milli Sinemacılar da,  

meselenin özünü yabancı saydıkları unsurlardan ayıklamak olarak görmüş, bireysellik üzerine 

yoğunlaşamamışlardır.   

Üzerinde oynama yapılması istenen ve reçeteye doğaları itibariyle en uzak düşen farklı 

kültürel gruplar bu “milli birlik ve beraberlik hedefi”ne ulaşmak kampanyası içinde yer 

almakta zorlanmış, onların yürüyeceği yol hep daha uzun olmuş, doğal akış içinde bu da 

kopmalara sebep olmuştur. Sonuç olarak, siyasi isyanları sanatçıların isyanları desteklemiş ve 

bir, “muhalif sinema”, “ötekinin sineması”, “diğerlerinin sanatı” gibi ulusal sanat hedefi 

projesini işlemez hale getiren sosyal bir gerçeklik fenomeni zuhur etmiştir. 

Alt kültür olarak da değerlendirilen bu gruplar, daha az kültürlü ve eğitimli olmakla 

tanımlanmışlar, popüler sanatta kendilerine daha çok yer açabilmişlerdir. Çünkü müşteri 

potansiyeli itibariyle de hep bu alt kültür grupları “çoğunluğa” hitap ede gelmiştir. 

      Dikkat edilirse azınlık tabiri Amerika’ya değil Avrupa’ya ait bir tabirdir. Avrupa’nın 

halen daha azalan öz nüfusu ve artan göçmen nüfusuna rağmen korumaya ve tanımlamaya 

çalıştığı bir Avrupalılık kavramı vardır. Daima göçmenlerini göçmen olarak tanımlamaya 

ikinci üçüncü kuşakta bile yatkın olan bu bakış “azınlık” tanımını da sık sık günceller. Onların 

hakları söz konusu olduğunda bile bu kavramın kamuoyuna tekrar tekrar zerk edilmesi  

“ötekileştirme” olarak sosyolojik terminolojide yerini aldı. Küreselleşme rüzgârları bu 

tutumun ayırdına varılması ve bir mukavemetle karşılanmasını sağlar olmuştur son yıllarda.  

Bağımsız Sinema alanına, kısa filmleriyle, deneysel ya da avangart denemeleriyle, 

eğitim alan alt kültür gruplarının genç sinemacıları son yıllarda apayrı bir lezzet katmıştır. 

    Şimdi eldeki gerçeklere bakılarak sorgulanması gereken acaba şu mudur? Bütün bu 

gerçeklere rağmen kimlikli ulus sinemalarına vasıl olmak olası olabilir mi? 



 

 51 

Basit bir matematik bize şu tabloyu öngördürtüyor:  Merkez tarafından kucaklanmış alt 

kültürler ve merkezi benimseyebilen, sayısı “çok” olsa bile “az” olarak nitelendirilenler. Bu 

tür bir yaklaşımda azınlık sözcüğü kendiliğinden hükmünü kaybediyor zaten. 

Türk sinema sektörünün beslendiği sermaye sinemadan gelmiyordu. Dağıtım 

mekanizmasının üretim mekanizmasını belirlediği, piyasa talebi doğrultusunda hareket eden 

bir sistem mevcuttu. Söz gelimi güneyde Adana, Orta Anadolu’da Kayseri merkezdi ve bu 

noktalardaki sermayedarlar da sinema eğitimi olan ya da sinemacı diyebileceğimiz şahıslar 

değillerdi. 90’lı yıllar Turgut Özal sonrası yıllardı ve liberal ekonominin sinema sektöründeki 

“kast”ı kırdığı dönem başlamıştı. O yıllarda Avrupa’da, mesela Fransa’da sinemacılara 

sponsor olan, destek veren vakıflar, üniversiteler gibi birçok kurum vardı.  Mesela Fransa’da 

CNC… Akademisyenler ve sanatçılardan oluşan çok saygı değer üyeleri olan burjuvazinin 

karlarının bir kısmını verdiği bir kurum. Gene de küresel ve liberal sistemden payını almış 

olan Avrupa ülkelerinde de son yıllarda kimlikli sinemayı ya da bir başka deyişle auteur 

filmleri daha az sayıda görüyoruz. Bu noktada Türk Sineması çıkardığı auteur yönetmenlere 

bakıldığında 90’larda başlayan hareketlenmeyle Avrupa sinemasının önüne geçmiş durumda. 

Bağımsız sinema salonları açısından baktığımızda ise çok geride olduğumuzu söylemeliyiz. 

Avrupa’da araştırma yapmak isteyen sanatçılara projesi bitene kadar aylık veren “kızıl 

milyarderler” hala var söz gelimi. Bir tek bağımsız sinema salonu olmayan Türkiye’nin 

yönetmenleri gene de uluslararası platformlarda çok büyük başarılara imza atmıştır. 

        Türkiye’de bağımsız filmlere destek veren sadece Kültür Bakanlığı var.  Çünkü 

Türkiye burjuvazisi sanatı destekleme konusunda bir mekanizma ve bilince hala sahip değil. 

Kaldı ki; hala daha bağımsız sinema örneği filmler dağıtması için büyük dağıtım firmalarına 

veriliyor.  

   Ayrıca yönetmenlerimizin örgütlü ya da organize çalışmak konusunda Batı’daki 

muadil gayretlerden epeyce geride kalışını da önemli bir dezavantaj olarak belirtmeliyiz. 
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Tam bu noktada genel olarak Türk sanatında bu tür gönüllülük esasıyla motive olmuş 

örgütlü çalışmaların, sol söylemin yoğun olduğu dönemlerin dışında, neden yapılamamış 

olduğunu da sorgulamamız icap eder. 

3.4. TÜRKİYE’DE SANATÇININ “BİREY” OLAMAMASI SORUNU 

Bu noktada “birlik” olamamanın “birey” olamamaktan kaynaklandığını saptarız. Birey 

olmayı başaramayan kişilerin de “özgün” olamayacakları gerçeği kaçınılmaz olduğundan; 

taklit, tekrar, - iyimser ihtimalle-  esinlenme adı altında çoğaltılmış bir sanat ortaya çıkması 

kaçınılmazdır. 

Doğu’ya doğru gidildikçe, “farklı olmak”, bazı bölge ve memleketlerde başka yerlerde 

olduğundan daha zordur. “Çoğunluğun” baskısı, bir zaman sonra otosansüre dönüşür. Özgür 

iradeyle davrandığını zanneden insanoğlu aslında dayatılmış olana meyilli hal ve hareketler 

içindedir. Hiç kimse bu hipnotik halden uyanmadıkça kendi özgün seçimlerini yapıp, özgün 

olan bir yolda ilerlemeyi başaramaz. 

 
Sinema bireysel bir sanat değildir. Daha doğrusu sinemanın başlangıcından itibaren 

çok uzun bir zaman, yaratım süreci bunu imkânsız kıldı. Her ne kadar auteur sinema en baştan 

beri var olmuşsa da, birçok operatörü gerektiren bir teknolojisi olması, bireysel sanat 

olmasının önündeki devasa engeldi. 

 
Teknolojinin çekim ve çekim sonrası işlemleri kolaylaştırmış olduğu bugünün gerçeği 

ile sinemanın da bireysel bir sanat olabileceğini konuşabiliyoruz. Acaba bir kişi tarafından 

yapılmış olması o sanatta bireyselliğin var olduğunu gösterir mi? 

 
          Sürü ya da kitle psikolojisinden çıkamamış zihinler ne kadar bireyseldir? Ya da özgün 

düşünce ve tarza sahip olan bir sanatçı bile, çıkar ilişkileri içersinde bireyselliğini koruyabilir 

mi?  
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Ayrıca hesaba katılması gereken bir unsur daha vardır: Sansür… 

“Sanatçı için özgürlük öylesine gereklidir ki, yeniyi yapma yolunu seçen 
sanatçı, en ağır baskı altında bile, canı bahasına, bu özgürlüğünü kullanmak ister. 
Bütün çağlarda bu davranışın örnekleri vardır. Toplumun başka bir deyimle 
toplumu yöneten güçlerin, bu özgürlüğe saygı duymaları, sanatın oluşması için 
aranan baş koşuldur. Böyle bir özgürlüğün toplumca benimsendiği, hiç değilse hoş 
görüldüğü zamanlarda yaratma ürünleri çoğalır ve yayılır.”40 

 

“Tekelin” olduğu zamanlarda bile bağımsız sinemayı, üstelik de bunu örgütleyerek 

gerçekleştirmeyi başarabilmiş bir sinemacı olarak görüşlerine başvurduğumuz Enis Rıza, 

devlet ve birey ilişkisi için şöyle söylüyor: 

“Bizde Kuzey Afrika ya da Orta Doğu’da olduğu gibi diktatör ya da dikta rejimi yok, 

olmadı da. Ama güçlü ve hiç değişmeyen bir hegemonik devlet sistemi var. Halktan tek tip 

olmasını bekleyen bir devlet anlayışı. Sağ ya da sol fark etmiyor, iktidarda olan özgür 

düşünceden rahatsız oluyor. Ağır, önyargılı ve paranoyak bir devlet mekanizmamız var. 

Bugünlerde Şeyh Bedrettin üzerine çalışıyorum. Rumu, Yahudisi, Ermenisi birlikte 

zikrediyorlar. Osmanlı ondan asıyor Şeyh Bedrettin’i. Bu anlayış hep reddedilmiş Osmanlı’da. 

Tek tipleştirme zihniyeti hep var bu topraklarda.”  

 
3.5. ULUS KİMLİĞİ TAŞIRKEN EVRENSEL DE OLABİLEN İDEAL SİNEMAYA  

      ULAŞMAK YOLUNDA DÜŞÜNCELER 

 

             “Kuşkusuz sanatsal üretim için teknoloji tek başına bir şey ifade etmez. Nasıl 

yaptığınızdan çok, ne söylediğiniz önemlidir. Ürettiğiniz eserin sanat olup olmadığına karar 

verecek olan da evrensel bellektir.”41 

 

                                                           

40 Mustafa Aslıer. “Çağdaş Görsel Sanatı Oluşturan Etkenler”, 2000 Yılına Doğru Sanatlar Sempozyumu.  
İstanbul Devlet Sanatlar Akademisi, 24-28 Ekim 1977, İstanbul, ss. 1-2. 
41  Sanat Tasarım Dergisi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Temmuz 2010, Cilt: 1 Sayı: 1, s.48. 
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Artık 35 ya da 16 ya da 8 mm gibi pahalı malzemelere mahkûm değiliz. Bunların bizi 

mecbur kıldığı pahalı işlemlere de… Bir heykel tıraşın yontu cihazı düzeyinde ucuz ve kolay 

ulaşılabilir yöntemlerle de sanatın zirvesine ulaşılabileceğini biliyoruz. Teknolojinin hantal 

olduğu zamanlarda da biliyorduk. Roma Açık Şehir, 1945 Eylül’ünde, küçük bir festivalde 

halka gösterilmeye başlandı. Film, seyircilerinin ıslıklamaları eşliğinde gösterildi. Roberto 

Rosselini bu filmi kendi parasıyla büyük maddi sıkıntılarla çekmişti. Ama kısa zaman sonra bu 

film hak ettiği saygıya ve beğenilere kavuşmuştu. 

Birçok yönetmen ve akademisyen, sertlikle ve sıkı sıkıya savunduğu ve öğrencilerine 

dayattığı gibi, planlanmış metre metre tasarlanmış bir çekimin aynısını gerçekleştirmekten 

yanadır. Bu coğrafyanın yönetmenleri ise, aniden yağmaya başlayan yağmuru, bir set işçisinin 

bir role aniden uygun bulunuşunu, toplumsal bir olayın hemen senaryoya eklenmesini 

garipsemezler.  Bu tür rastlantıları hemen hepsi yaşamış ve anılarının en sempatik kısmına da 

katmışlardır. Biz bu tür bir kıvraklığı ciddiyetsizlik ya da acizlik olarak değil bilakis zekâ ya 

da kıvraklık hatta “Allah tarafından kayırılma” olarak görürüz. 

Robert Bresson,  “Sinema Özgürlük Demektir” adlı makalesinde şöyle der: “Sinema 

adamları duygularını dile getirmekte özgür oldukları gün sinema salonları seyirciyle dolup 

taşacaktır.”42  Yazar Sineması yerine biz auteur sinema ya da yönetmen sineması tabirini 

kullanıyoruz. Lelouch’dan yapılan bir çeviride kullanılan bu tabir “Biz yazamadığımız 

romanların filmini çekiyoruz.” diyen Yeni Dalga’nın yönetmenlerini bu şekilde, yani, “yazar 

sineması yapan yönetmenler”, olarak nitelemek daha doğru geliyor. 

“Yazar Sineması” yapan Lelouch, yaptığı sinemayı şöyle tanımlıyor: 

“Senaryocuya gelince, kendi buluşum üzerinde çalışmak bir ihtiyaç benim için. İnsan 

iyi bir senaryocu değilse, iyi bir yönetmen olamaz.”43 

 

                                                           

42
 Türk Dili Yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi. Sinema Özel Sayısı. Sayı:196, Ocak 1968, s. 448. 

43 Türk Dili Yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi. s. 501. 
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        Herkesin baktığı açıdan bakan yönetmen, yönetmen midir? Yoksa ona zanaatkâr mı 

demek gerekir? Sanat olarak sinema nedir? Alet edevata organik bir bağı olan sanatın 

bağımsızlık ya da özgürlüğü ne kadar mümkün olacaktır? Maddeci bakışla bir şey kendisinden 

faydalanıldığı ölçüde değerlidir ve bu yoz bakış açısıyla yapıtların değerlendirilmesinde en 

büyük karışıklıkları doğuran ölçü, yargıyı seyirciye bırakma ölçüsüdür. Halk çok kez, düşük 

sanata doğuştan eğilimli bulan sinema yapımcılarının kafasındaki o soyut halktan çok 

üstündür ve üstün olduğunu da göstermiştir. 

      Türk sinema sanatçısının apolitize olunan süreçte yani 80 sonrasında, politize olduğu 

dönem yani 80 öncesine nazaran, sinemamızın daha az kriz çözücü, düğümleri saptayıp çıkış 

noktaları tasarlamada, önermeler ortaya koymada daha gevşek ve şevksiz olması tesadüfî 

değildir.  

 Bir politik film yapılması demek, onun üzerinde konuşulması, yazılması ve bunların 

kayıt altına alınması demektir. Bu tür filmler soruna işaret ettiği gibi çözüme de katkıda 

bulunurlar. 

“Başlangıcından itibaren Üçüncü Sinema, tıpkı genelde devrimci praksis 
gibi, kuram ile uygulamayı birleştirmeye çalışmıştır –özellikle kilit sinemacılar 
(yalnızca Latin Amerikalılar değil) çeşitli manifestolar yazmışlar ve film yapımının 
kültürel ve politik içerimleri üzerine kuramsal olarak düşünmüşlerdir.”44 

Peki, Türk sinemacısının birey olamama sorununun altında hangi nedenler vardır. 

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bir film merkezi kurulmasına önayak olan ve 

imkânlarını bu merkez için seferber ederek kişisel bir atılım ve gönüllü bir çalışma ortaya 

koyma noktasında sembolleşmiş bir isim Mithat Alam, aşılması gereken en önemli engelin 

“zihniyet” olduğuna dikkat çekiyor: 

“Tabular çok. Biz hala filmlerimizde polisi eleştiremeyiz. Bu yıl alevi genç- sünni kız 

aşkını anlatan bir film yapıldı. Sadece iki hafta gösterimde kaldı. Çok geç kaldık bu tür filmler 

                                                           

44 Mike Wayne. Politik Film, Üçüncü Sinema’nın Diyalektiği. İstanbul: Yordam Kitap, s. 15. 
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için. Turgut Özal 20 sene önce babaannem Kürt dedi herkes ayağa kalktı. Yakın zamana kadar 

Türkiye’de Kürt bile yoktu (!)”  

3.6. KİMLİĞİ BELİRLEYEN ETKENLERDEN, COĞRAFYA VE GÖÇ 

           2008 yılında Antalya’da gerçekleştirilmiş olan Güzel Sanatlar Etkinlikleri’nde Akdeniz 

kültürünün yansımaları konusunda çeşitli bilim adamları bildiriler vermiş, o bildirilerden 

birinde Akdeniz Sineması tanımlanmış. 

Yrd. Doç. Dr. Zühal Çetin Özkan, Akdeniz Sineması’nı incelemeden önce Akdeniz 

Tarihi’ne bakıyor. Akdeniz’e kıyısı olan çeşitli ülkelerin ortak noktalarının fazlalığından ileri 

gelen bir Akdeniz Kültürü gerçeğinin temelinde iklim ve doğal çevre benzerliğini buluyor: 

“Akdeniz’in farklı ülkelerinde üretilseler bile aynı duyarlılığı taşıyan filmler ortaya 

çıkmakta ve adına Akdeniz Sineması denilen bir olguyu var etmektedirler.”45 

Akdeniz’li sinemacı, kimliğiyle barışıktır. Coşkunlukları, aşırılıkları, neşesi, müziği, 

dinsel katılıkları ile çelişen ateşliliği, ata erkil aile anlayışı ve töreleri ile… Akdeniz Sineması 

örneğinden anladığımız şudur, sanatta ulusal kimlik zorlama ile değil, sanatın beslendiği, 

sanatla beslenen ortamlarda kendiliğinden ortaya çıkar. Kimlik sahibi olmak özgüven sahibi 

olmayı, kendini gerçekleyebilmek de cesur olmayı gerektiriyor.  

  Coğrafya, iklim, tarih ve ekonomik gerçeklerin ulusal kimliğin oluşmasındaki etkisine 

göç olgusunu eklemeden geçemeyiz. Türkiye’nin Doğu’sundan Batı’sına olduğu kadar yurt 

dışına göçler de Türklerin kaderini ve kimliğini belirleyen önemli bir olgu olmuştur. 

“Yurt dışına işçi göçünün oluşturduğu, yabancılaşma, izolasyon, ırkçılık, entegrasyon 

(uyum sorunu), vatan hasreti, kültür şoku gibi olguların çoğu, filmin sekanslarında karşılığını 

bulmaktadır.”46 

                                                           

45 Güzel Sanatlar Etkinlikleri 5-10 Mayıs ’80 Antalya, Yayınlayan Akdeniz Üniversitesi, s.337; A. Ginio, 
“Akdeniz Dünyası”, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006, s.29 
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“Orada olmaması gereken şeyin orada olması onu çekilmez ve iğrenç yapar.” ∗ 

 “Bu bir masal başı iyi sonu mutsuz, 

Senle ben Doğu Batı ama dünya yuvarlak” ∗∗    

 “Öteki”yi anlatan, “öteki”ye toslayan ve can yangısını haykıran, beriki(!) tarafından 

yazılmış eserlerden biridir Şebnem Ferah’ın şarkısı. 

Oysa ezilen olmasına alışık olduğumuz, “şehre en son gelen ve bir türlü ait 

hissetmeyen” adamdı. Çirkin Kral bu sorunun sanat yanını çok güzel ortaya koymuştu, 

Umut’ta, Sürü’de.  

Popüler kültürde de karşılığını gene “ezilen erkek” üzerinden bulmuştu ‘olması 

gereken yerde olmayan ama olmak isteyen’, ya da ‘olması gereken yerin adresini çoğunluğun 

hilafına kendisi belirlemiş’ şahısların acısı. Birçok ‘baba’ üretmişti sahipsiz göçmen adamlar. 

Müslüm Baba, Ferdi Baba, Orhan Baba gibi. 

Ama şehre en son gelen adam şehre geleli çok olmuştu. Ya da kendinden önce gelen 

büyük amcası sayesinde artık o kadar da ‘öteki’ değildi. 

Şimdi ise o ‘öteki’lerin kalbinde bir türlü istediği yeri bulamayan şehir kadınlarının 

sıkıntısı üzerinden eserler yaratılır oldu. Televizyon dizilerindeki; “Batılı ve zaten şehirli 

kadınla, Doğulu ve şehrin dönüşmüş karanlık bir noktasından gelen ama söz ve kudret sahibi 

olmasından artık pek de öteki olmadığını anladığımız adamın, uyuşamama krizleri içersinde 

yaşanan ya da yaşanamayan aşkı” öykülerinin artışı, artık bilim adamlarını acilen masalarının 

başına çağırıyor. Ama bunların da sosyal antropologların dikkatini çekecek bir istatistiğe 

ulaşmasını beklemeliyiz ki bu fenomenle alakalı araştırmalar ve zengin makale kaynaklarına 

ulaşabilelim. 

                                                                                                                                                                                      

46
 Akdeniz Sanat Dergisi, Antalya- Kasım 2008, s.70. 
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 Zygmunt Bauman, Serpil Kırel (ed.), Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler. İstanbul: Parşömen 
Yayıncılık, 2011, s.102. 
∗∗ Şebnem Ferah, Artık Kısa Cümleler Kuruyorum Albümü, 1999, 6 Temmuz, “Kalbim”, 5. Şarkı 
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Şehir içersinde kentleşme sürecinde aslında sadece şehirleşemeyen bu iki kentli grubun 

varlığı aslında birbirlerini tanımlamak için birbirlerine muhtaç olan bir kimliğin ikiye 

bölünmüş halidir. Bu iki grup arasında en baştan beri, yani göçün başladığı o, 50’li yıllardan 

beri var olmuş olan bu gerilimin patladığı ve biriktirip sakladığı ne varsa püskürttüğü nokta, 

bir başka deyişle şehrin ortasında Kandil çatışmalarının izdüşümlerinin yaşandığı yerler, 

kadınla erkeğin sıfır noktasında göğüs göğüse süngü süngüye çarpıştıkları noktalar olmakta.  

“Batılı erkek- Doğulu kadın” olarak değil de her daim “Doğulu erkek- Batılı kadın” olarak 

karşımıza çıkması da,  şarkıda ifade edildiği gibi mutsuz sonlu bir masal oluşu da, kadının 

şarkıdaki gibi “nasılsa dünya yuvarlak” diyerek iyimser olması ama erkeğin ölümü çağırıyor 

ve gerçekliyor olan taraf olması da, hep hep incelenmeye değer olgular. 

Kadına şiddetin asla ve asla “münferit” olmadığının anlaşıldığı şu günlerde (2010-

2011-2012), şehrin göç kaynaklı aşk sorunu sadece sanatçılar için değil araştırmacılar için de 

önemlilik sıralamasında hak ettiği yeri almalı. 

Bu iletişimsizlik girdabına tutulmuş sanatçıların dillendirdikleri analiz ve ifadeler bu 

sorunun çözümünde ilk işaret fişekleri olabilir. 

“…Öznenin kuruluş sürecinde ‘ben’e atfedilen her şey ‘öteki’yi de belirler. ‘Ben’ ile 

‘Öteki’ birbirlerinden ayrılamaz bir yapı, birbirinin varoluş nedenidir. Biri olmadan diğeri 

açıklanamaz.”47  

Göçlerin hep Doğu’dan Batı’ya olması tanımlama önceliğini otomatikman Batılıya, 

tarafsız davranmak gerekirse “önce gelen”e veriyor. Önce gelen olan Batı’lıya sanki kırk 

kuşak önce orda peydahlanmışçasına ya da doğrudan gökten inmişçesine bir kibirle Doğu’luyu 

bazen “misafir”, bazen “sığınmacı”, bazen “kaçak işçi” bazen “göçmen” olarak tanımlama 

keyfiyeti veriyor. 

                                                           

47
 Serpil Kırel (ed.), Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler. İstanbul: Parşömen Yayıncılık, 2011, s.104. 
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Daima; “daha iyi koşullara” diye tanımlanan göç sebebi ise araştırmalarını derinleştiren 

bilim adamlarının karşısına “şehrin cazibesine kapılmaktan öte bir sebebi yokmuş meğer” 

sonucunu da çıkartabiliyor. 

İçinde bulundukları küçük yerleşim biriminin yeknesaklığı, daha iyi diye tanımlanan 

şehri, tanımın açılımı yapılırsa eğer, fırsat bolluğu sunan motive edici bir yere dönüştürüyor 

küçük yer insanının gözünde. Zengin ve mutlu azınlıktan başka azınlık yoktur, aslına bakacak 

olursak. Kendini kaybolmuş hisseden, fırsat eşitliğini sağlayamamış devletin vatandaşı, 

fırsatların yaratıcılarına yakın olmak, sonuç olarak da mutlu azınlığa nüfusunu aldırmak için 

kimliklerinin hepsini de terk etmeye dünden razı gözüküyor. 

Uyum sorunu, kültür şoku, vatan hasreti göçün getirdikleri. Bu alametler, ülke içinde 

bir şehirden bir şehre yapılan göçte de, Türkiye’den, başta Almanya olmak üzere (Berlin için 

68. İl deniyordu) birçok Batı ülkesine gerçekleştirilmiş göçlerde de, ortak bunalım ya da 

sorunun kaynağına işaret ederler. 

“Tarımsal bir toplum ortamında yaşayan Mısırlılar, Mezopotamyalılar, Grekler ve 

Romalılar, yüksek bir kültür yaratırlarken, Avrupa’nın kuzeyindeki halklar henüz tarihin 

karanlıkları içindeydiler. Henüz iş bölümü ya da yazıyı bilmiyorlardı.”48  

Doğulunun Batı ve Batılıyla hep uçlarda seyreden bir ilişkisi olmuştur. Tavşan ve dağ 

ilişkisinde olduğu gibi bundan Batı’nın ya da Batılının haberi olmasa bile. Kızıldığında “bizim 

hamamlarımız varken sizin saraylarınızda bile helâ yoktu” anlayışıyla küçümsenen, göçlerinin 

haklı gerekçesini hemşerisine açıklarken ise nizamı, düzeni, temizliği ve insana verdiği değeri 

ballandıra ballandıra anlatılan Batı… 

İşçiye, özellikle de ucuz ve en ağır ve katlanılması zor koşulların işçisine gereksinim 

duyulduğunda kucak açılan Doğu’lu ve onun asıl sahipleri tarafından yeterince 

                                                           

48 Ufuk Güral (akt.). Dış Göç Olgusu Bağlamında “Otobüs” Filminin İncelenmesi, Antalya, 2008,  Akdeniz-
Sanat Dergisi, Sayı: 2, s.76. 
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değerlendirilemeyen ama değerli olduğu noktasında katiyetle birleşilen memleketi, yani 

Doğu… 

Bu git gelli algılamalar göçünü tamamlamış ya da misafirliğini ikametgâh senedi 

edinerek sonlandırmış adamın geleceğinin de lanetidir: Ne oraya ait olabilmek artık ama ne de 

eskisi gibi olabilmek. Bu kimlik sorunu, göçmenden, ilişki kurduğu insanlara da yayılır, 

yerleştiği ve kendisine doğru, kendisi için dönüştürdüğü topraklara da. Artık, göçmenden 

kendi torunlarına, komşularına, kurduğu belki de tam kuramadığı aile ve akrabalarına sirayet 

etmiş bir kimlik sorunu vardır… Gün geçtikçe büyüyen, evrilen, ölse de arkasından yeni nesil 

“torunsorun”ların bayrağı devralacağı bir kimlik krizi. 

3.7. YERELLİK VE EVRENSELLİK KRİTERLERİ ÜZERİNDEN “KİMLİKLİ”  

        FİLMLERE BAKIŞ 

 
Bu çalışma için bazı filmler belirledik. Umut, Yatık Emine, Muhsin Bey, Hacivat ve 

Karagöz Neden Öldürüldü, Beynelmilel. “Yazar yönetmen”lerden seçmiş olduğumuz bu 

filmler geniş bir tarih aralığındaydılar. 

  “Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü” ile “Yatık Emine” arasında çok önemli 

benzerlikler vardı. Ele aldıkları konu, zamandan ve mekândan bağımsız olarak, “insan” ortak 

paydasında birleşmişti. Namus kavramının nasıl da görece bir şey olduğu en önde giden 

savunucularının en “namussuz”lar oluşu ve bütün naifliğiyle, dürüstlük, aşk ve masumiyetin 

bu ikiyüzlüler dünyasında nasıl da ” linç”e mahkûm olduğuydu. 

Birisi Refik Halit Karay gibi önemli bir edebiyatçının eserinden, biri de bir biyografik 

halk hikâyesinden yola çıkmıştı. Filmler sağlam kaidelere oturtulmuştu ama konu itibariyle 

her yüzyılın ve her coğrafyanın meselesi olan “namus” ve “iki yüzlülük” seyirciyi hangi 

milletten olursa olsun yakalıyor. 

Yerellik uluslararası platformda bir dezavantaj değil avantajdır aslında, şayet bu 

şekilde evrensel yakalanmışsa… Herkes başka kültürlere bir göz atmak ister. Gidilemeyen 
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görülemeyen yerler ayağına gelsin ister ama hikâye ona bir şey ifade etmelidir, işte bu da 

evrensel olanı yakalayabilmekle olmaktadır. 

Muhsin Bey’de ilişkiler son derece intim olmasına, ideolojik olmamasına ya da 

toplumsal bir yaraya değinmemesine rağmen, evrensel bir şey olan müzik, şöhret ve onun 

bilindik, değişmez ve acımasız kaideleri gene seyirciyi zamanlar ve mekânlar ötesi bir noktada 

yakalamayı başarıyor.  

Beynelmilel, adı üzerinde evrenselliğe namzet bir film olma özelliğini konusundan 

ötürü taşıyor zaten. Sosyalizm ve onun marşının etrafında örülmüş bir olaylar zincirine 

dayanıyor. Güler yüzlü bir gidişatı trajik bir sona bağlıyor ve tıpkı “Karagöz ve Hacivat Neden 

Öldürüldü?” filminde olduğu gibi, kontrastlık etkisiyle daha da vurucu bir katarsise ulaşıyor. 

Görüldüğü gibi yönetmenin ne anlattığı bazen nasıl anlattığından da önemli oluyor.  

Sinema hangi teknolojik imkânlara sahip olursa olsun, “bir hikâye anlatmak” üzere 

vardır ve öyle de olacaktır. Hala Şarlo’ya gülüyorsak ve tanımadığımız bilmediğimiz 

beldelerin acılarıyla ağlayabilip özdeşleşebiliyorsak hikâye hala daha önemini koruyor 

demektir. Biçimsel denemeler elbette olmalıdır ve zaten olacaktır da… Angelopulos gibi, 

Tarkovski gibi yönetmenler sinema denen hikâyede hep önemini muhafaza edecektir, çünkü 

onlar da bu büyük hikâye içinde önemli şeyler söyleyen aktörlerdir.  

Kimlikli sinema araştırması yapacak olursak, Yılmaz Güney’in filmlerini 

değerlendirme dışı bırakmamız imkânsız olur. Hiçbir akademik sinema eğitimi olmayan 

Güney, kendi özgün sinemasını yaratabilmişti ve belki de özgün üslubunu sinema eğitimi 

almayışına borçluydu. Ayrıca, o bir hikâyeci ve romancıydı. 

Oyuncu yönetimi ve oyuncularına mizansen verişindeki performans yüksekliği ise 

kendisinin de iyi bir oyuncu olmasından kaynaklanıyordu. 

Yılmaz Güney’in ilk filmleri bir başka tanımla siyah beyaz dönemi ile son filmleri 

arasında; tarz, stil ve konular açısından bir farklılık göremeyiz. O kendini  “halkının sesi” 
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olarak gördüğü için bir bakıma misyon filmleridir filmleri. İçinden geldiği doğu, güney doğu 

halkını yoksunlukları ve açmazları ile ele alıyordu. Hapishaneden çıkınca “Duvar” filmini, 

yolunun başlarındayken, kendisine verilecek fırsatların beklentisi içindeyken  “Umut” filmini, 

kendini sanatsal ve düşünsel bir eğitime tabi tuttuğu son hapis yıllarında Şerif Gören 

aracılığıyla “Sürü” ve “Yol”u çekti. “Aç Kurtlar”da da kendi yöresinin destansı 

söylencelerinden etkilendiğini görürüz. 

Aynı zamanda bu kadar otantik olup kalıcı ve evrensel olmayı da başarabilmesi ve çok 

derin, çok belirgin kontürlere sahip, ticari ve kişiliksiz sinemaya kafa tutan bir tavır 

geliştirmesi başka nasıl açıklanabilir? 

        Sanatçının kendi öz dehası dışındaki, diğer etkenleri ancak bu kadar 

çözümleyebiliyoruz. 

Yılmaz Güney, hep kendi “öz”ünden hareketle film çekmiştir. Ne sipariş üzerine ( o 

yıllarda Türk Sineması’nda böyle bir uygulama vardı ) ne de para kazanmak için, ne de 

şöhretine şöhret katmak için harekete geçmiştir. Halkına ve sinemaya duyduğu aşk, onun 

“ümmiliği”∗ ile birleşerek bu üslubu ortaya çıkartmıştır. 

Atatürk’ten itibaren yakın tarihimizin dönemeçleri, ekonominin de, sanatın da dönüm 

noktaları olmuştur Türkiye için. Söz gelimi bir Adnan Menderes dönemi ve dönemeci, 12 

Eylül dönemeci ve sonraki apolitik dönem. 

Güçlü inançlara sahip yönetmenler sinemaya bir ivme kazandırmaktaydılar. 80 sonrası 

apolitik dönem, o dönemde tanıştığımız liberal ekonomi ve liberalizmin her alanda hissedilen 

esintileri, sanatçıları da toplumsal amaç ve hedeflerinden uzaklaştırdı. Bireysel kaygı ve 

hedefler, toplumsal ütopyaların yerini aldı. Bireysel söylemler içinde elbette çok kalıcı eserler 

de verildi ama bu dönem artık ulusal kimlik kaygısının tamamen rafa kalktığı bir dönemdir. 

 

                                                           

∗

 Ümmilik, tahsil görmeden bilgi sahibi olanlar için söylenir 
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4. DOĞU BATI EKSENİNDE TÜRK SİNEMASI’NDA KİMLİK SORUNU 

BAĞLAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VALİZ FİLMİNİN OLUŞUM 

SÜRECİ 

 

Bu çalışmanın başından itibaren Türkiye’deki sanatçıların neden kendi özgün tarzlarını 

yaratmada geç kaldıklarını ve bu tarzı yaratırkenki çekincelerinin neler olabileceğini araştırdık 

ya da tartıştık. Her ne kadar Batı kültürü içinde yetişmiş de olsa bir sanatçının farklı bir biçim 

denemesi yaparken ya da farklı bir şey söylerken, Doğu toplumuna özgü refleksleri göstererek 

ne kadar tereddütlü olduğunu saptamak ve sanatçılarımızın, Cumhuriyet’in başından beri 

sosyal yaşantımızda alttan alta kendini hissettiren etkenler ile Doğu’lu olma gerçeğinin 

bağlantısını hatırlatmak istedik. 

Tezimizin başından beri özgün olmanın çaresinin bağımsız düşüncede, bunun da 

köklerinin gerçek özgürlükte olduğunun altını çizdik. Gerçek özgürlüğün özgünlüğü, yani 

“benzersiz olan bireysel ifadeleri” getirebileceğini; bunun da baskısız, sansürsüz, ötekine 

saygılı, dahası sevgili bir düzen içinde gerçekleşebileceğini anlatmaya çalıştık. 

Biat ve itaat disiplininden yeni çıkmış bir millete “Atatürkçü Kişilik Modeli” ile nasıl 

çıkış yolu bulmaya çalışıldığını sayfa 10, 11 ve 12’de ortaya koymaya çalıştık. Atatürk’ten 

sonra çeşitli olumsuz süreçler yaşayan ülkemizde ne yazık ki; son hali, ötekine ya da farklı 

olana tahammülsüz, kadına kendini ifade hakkı hemen hiçbir mecrada sağlıklı bir şekilde 

tanımayan bir görünüm sergileyen memleketimizde, bir kadın olarak kendimi ifade etmenin 

özellikle cesurca yollarını araştırdım. 

Her şeyden önce filmde tezin son bölümünde yazılan manifestonun her maddesine 

uymaya gayret edildi. Sanatçıların zaten kısıtlı maddi imkânlara sahip olduğu ülkemizde 

sinemacıların maddi kaynak sorunsalından sıkça bahsetmiş, yapılan röportajlarda da görüşülen 

kişiler de buna değinmişti. 
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“Ben filmimde bir erkek kuşatmasına maruz olan bir kadın sanatçı eğer sinemacıysa 

kendini nasıl ifade eder” sorusunun cevabını bulmak istedim. Tabi bu benim biçemimde son 

derece belirleyici olacaktı. 

Kadına şiddetin inanılmaz yüzdelerle artış göstermiş olduğunun kesin rakamlarla 

saptandığı şu son zamanlarda seçtiğim bu konuyu nasıl kurgulayacaktım? 

Hikâyemde kadın Batı’lıydı. Erkekse Doğu’lu. Kadın takip edilmekteydi. Kadının 

ahlaki doğruları ile erkeğinkiler çatışıyor ve çelişiyordu. Erkek kadının kültürünü ve şehrini, 

kendininkine tercih etmiş ve göçmüştü ama şehri dönüştürmeye çalıştığı gibi kadını da 

dönüştürmeye “terbiye etmeye” çalışıyordu. Erkek güçlüydü ve sistemle barışarak ve sisteme 

kaynaşarak direk şiddet uygulamayıp, gücü ve yetkisini kullanarak, baskıcı bir rejim gibi 

dolaylı yolları tercih etmeyi öğrenmişti. Kadın, evini kapatmak, sığınma evlerinde kalmak, 

hatta kendisinin ve çocuklarının güvenliği için başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalmıştı. 

Neredeyse devlet kadar güçlü bu adam, kadının maddi imkânlarının da tükenmesini 

sağlamışsa, bu kadın hangi koşullarda sinema yapabilirdi, bunu bulmaya çalıştım. 

Telefonların rahatça dinlendiği, bilgisayarlara kiralık katil gibi tutulan kiralık hekırlarla 

delil bırakmadan rahatça ulaşıldığı bu düzende, şehirde yalnız yaşayan bu kadın başına 

gelenlere şahit bulmakta da zorluk çekecektir. Düzenin polisi ve savcısı; sanatçı, dul ve yalnız 

yaşayan bir kadını değil, işini kitabına uydurarak şiddet uygulayan adamın tarafını tutacak, 

dahası kadına “paranoyak” teşhisini bile koyacaktır. Çünkü ortada ne bir morarmış göz, ne 

kırılmış bir kemik vardır. Kadının yüzüne kapanan kapılar ( …ki artık bunun yasal bir adı var, 

mobbing…) yavaş yavaş çökertilen bir hayat içinde, “eğer ben olsaydım, kadın sinemacı 

olarak kendimi nasıl ifade ederdim” sorusundan yola çıktım. 

Söz konusu sanatçının parası yoktur ve basit bir görüntü kayıt cihazına –o da ödünç 

alarak– ulaşabilmiştir. Sokaklarda bile rahat “var olamamakta”, her adımını peşine takılmış 

olan takipçilerin ürkütücü bakışları altında atmak zorunda kalmaktadır. Gözlemlerimden yola 

çıkarak kurguladığım bu “preproduction koşulları” ülkemizde hiç de “olmaz” ya da “çok uzak 

ihtimal” değildir. 
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4.1. KONU 

Yukarda açıklanan koşullar konuya da etki etti doğal olarak. Bahsedilen bu koşullar bir 

drama şeklinde aktarılacak olsa bu “Fatmagül’ün Suçu Ne” gibi bol ratingli ya da bol 

dedikodulu bir yapım olurdu. Oysa burada tartışılan şuydu: Fatmagül bir sanatçı olsaydı yalnız 

bırakıldığı bu dünyada kendini nasıl ifade eder, sesini nasıl duyururdu? 

Bu sorular ve cevapları, öyküyü  “deneysel” adını verebileceğimiz bir filmin kontürleri 

içine yerleştirmiş oldu.  

Filim peş peşe gelen sekanslar şeklinde tasarlandı. Sekanslar iç içe geçmeyecekti, 

kronolojik olarak sıralanacaktı. Çünkü autuer sinema ürünü olan filmin yönetmeninin hayatı 

da sekanslar, chapter’lar, belli süreç ya da evrelerden oluşuyordu. Batı ile Doğu’nun tam orta 

noktasından başladı hikâyenin kurgusu, Kız Kulesi’nden. Kız Kulesi sekansından önce ise; 

hikâyenin gerçekçi, soğukkanlı ve mağrur üslubu içinde verilemeyecek olan duyguların 

aktarıldığı, gene “ima eden” bir dans buyur etti konuya. Adeta bir tanışma faslı gibi. Kız 

Kulesi hakkında çeşitli hikâyeler anlatılmaktadır. Ama hepsinin ortak noktasında “hapsedilmiş 

ve özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen bir kadın” vardır. Üçüncü sekans kadının yaşadığı daha 

doğrusu bir köşeye sıkıştırılmışlıkla yaşamak zorunda bırakıldığı sığınma evinin kapısındaki 

gözetleme deliğinin üstünde asılı olan “yelkenli maketi” ile açıldı. Bir önceki planda Kız 

Kulesi’nin önünde bekleyen kadının beklediği tekne o sığınma eviydi belki de. Sığınma evleri 

kapıları üstünde tabela olmayan, olabildiğince güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğu yerlerdi ve 

gene imalara gerek vardı. Burada kullanılan özgün müzik adeta ikinci bir anlatımcı gibi 

konuya yardımcı oldu.  

 İstanbul’u yeni sahiplerine bıraktığını, o sahiplerden biri olan “peşindeki adam”a 

yazdığı kısa notta gördükten sonra kadın, Saraybosna’ya, yaşantısını çocuklarıyla orada devam 

ettirmek üzere gider. 
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Masallarda, kulelerde kızlar hapsedilir. Kral kızları veya rahip kızları. Bu masallarda 

onlara âşık olan delikanlılar çıkar ortaya ve kendilerine tutulan fenerle sevdiklerine ve onun 

hapishanesine doğru yüzerek kurtuluş umudu olurlar. 

 Oysa günümüzde kuşatılan ve tacize uğrayan kadınların kurtuluş umudu ya başka 

kadınlar olmuş ya da kurtuluşa kendi çabalarıyla ulaşmışlardır. 

Büyük bir savaştan çıkmış, yaralı şehir Saraybosna ile kadın özdeşleşir. Zaten 

Saraybosna, kuşatmanın, vandallığın, kadına şiddetin sembolü olmuş bir şehirdir, ne yazık ki. 

           Türkiye’de sanatçıların örgütlenmesi özellikle gönüllü örgütlenmeler olarak 

bakıldığında –bu çalışmamızda da belirtildiği gibi– zordur ve genellikle başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Batı’yla kıyaslandığında sinema sanatçılarımız hayatla mücadelelerinde de 

kendilerini yalnız bulurlar, deneysel çalışmalar ve yeni akımlar ve fikirler çerçevesinde de zor 

örgütlenirler. (Bu husus Ek B: Enis Rıza ile Görüşme’de, Ek C: Mithat Alam ile Görüşme’de 

etraflıca ele alınmıştır.) Türkiye’deki bu yalnızlık ve sahipsizlik durumu sadece sinema 

sanatçılarının değil kadınların da kaderidir ne yazık ki.  

Biz tezimizin yazılı kısmında; bireysel- bağımsız- özgün dilin Türk sanatçısı için neden 

bu kadar nadir ulaşılan bir şey olduğunu tarihsel, ekonomik, hatta coğrafi boyutlarıyla 

tartışırken filmimizde de bunu denemeyi ve gerçekleştirmeyi amaçladık. 

4.2. ÇEKİM YÖNTEMLERİ VE BİÇİMSEL YAPI 

Koşullar ve amaç, konudan da önce biçimi belirlemektedir. Ayrıca tezimiz boyunca 

tartıştığımız bağımsızlığın ve bağımsız sanatın tanımının ışığı altında, cesur olmak da filmde 

anlatıcı, besteci ve şarkıcı olarak da kendimi motive etmeme daha doğrusu sınırlarımı 

zorlamaya itti. Gerçekten ürktüğüm ve hoşlanmadığım bir yol olarak kamera önüne geçmek, 

“Türkiye’de kadının kendini ifadesindeki yaygın çekingenliğini” yenmek adına deneysel bir 

girişimdi. 
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Deneysel sanat adına bir şeyler yapmak demek denenmemiş olana yönelmek, onu 

kendi içinde bir nedensellikle açıklayabilmek demektir. Elbette yaptığımız şeye “deneysel” 

denmesi sadece koşulların belirlediği bir “kader” değil, bilinçli bir tercihti. 

Filmi çeken sanatçının seslendirme yapmaya imkânı olacağının garantisi olmayabilirdi. 

Böylece çekim esnasında, seslendirme yapmak da kamera elinde olan şahıs tarafından 

yapıldığı için gene deneysel bir tutumdu. Seyredilen şeyin bir film olduğunu hissettirmek 

zorunda kaldım, böylece yaptığım film “metasinema” akımının bir ürünü olmuş oldu. 

İtiraf etmeliyiz ki kamerayı kalem olarak kullandıklarını söyleyen Fransız Yeni 

Dalgacılar bu çalışmaya ışık tutmuştur. Ömer Lütfi Akad’ın “yazamadığım romanların filmini 

çekiyorum” sözü de benim için ayrıca aydınlatıcı olmuştur.  

Konuşmanın olduğu yerde sözlü müzik kullanımı genel yaklaşımla yanlış kabul 

edilegelmiştir. Valiz görüntüsü üzerinde süren anlatıcı ile beraber enstrümansız söylenen 

şarkıyı özellikle kullandık. Aslında her iki ses de aynı kişiye aittir ve şarkıda sorular 

sorulurken metinde cevaplar sunulmaktadır. 

Bu planda durağan görüntünün uzun uzun kayda alınması ve üzerine konuşulmasının 

bir espirisi de, bir tasavvuf geleneği ya da doğulu bir yaklaşım olan “tefekkür etme” fiilini 

resmetmekti. Çünkü sadece bir ağaca, bir karıncaya ya da denize bakarak, dakikalarca, hatta 

saatlerce düşünce üretmek mümkündür.  

Daha önce de belirtildiği gibi, bağımsız sinema ya da bağımsızlık kavramı tartışılırken 

dünyanın her yerinde sanatçılar sözbirliği yapmışçasına küçük bütçelerden bahsederler. Bütçe 

küçüldükçe ve gişe kaygısından uzaklaşıldıkça sanatta bağımsızlık artacaktır. 

Çalışmanın sonunda hazırladığımız manifestoda da yer aldığı gibi amatör imkânlar 

sanat değerinde düşüklük yapmaz. Mağara duvarlarındaki bizon resimlerinin sanat tarihinin 

başlangıcı kabul edildiğini hatırlarsak, bağımsız sinemacıların bu söylemi daha anlam kazanır.  
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Bu filmde bir, “görüntü de…” kaydedebilen küçük dijital bir fotoğraf makinesi kullandık. 

Hatta farklı zamanlarda üç ayrı makine desek daha doğru olur. Çünkü ödünç alınarak 

kullanıldılar. 

        Dans sahneleri aslında kesintisiz 22 dakikalık bir dans olarak, bir tiyatro sahnesinde 

çekildi. Aynı zamanda profesyonel bir tiyatro oyuncusu ve İstanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olan dansçımız Yeşim Alıç’la tema üzerinde anlaştıktan 

sonra onu doğaçlama yapmak üzere özgür bıraktık. 20 metrelik bir kumaş kullanmaya ve onu 

bedeninin anlamlı yerlerinde düğümlemeye karar verdik. Dansının birinci bölümünde o 

düğümlerden kurtulacaktı. Yaşayacağı diğer duygusal düğümleri ise kumaş olmadan ikinci 

bölümde anlatacaktı. Üçüncü Bölüm ise onun zaferiyle sona erecekti. DJ’imiz de ona 

verdiğimiz Tuluyhan Uğurlu’nun CD’si ile bu performansa başarıyla katkıda bulundu. Daha 

sonra bu bloku, başı ortası ve sonu olmak üzere filmin üç ayrı yerine yerleştirdik. 

          Dans sahneleri 3 kamerayla çekildi. Dürbün efekti verilen kamera, bir keskin 

nişancının konuşlanışında olduğu gibi üst bakış açısına yerleştirildi. Bu kamera diğer 

çekimlerde de kullanılan basit bir fotoğraf makinesiydi. (Cannon-Power Shot- A2200) 

İkincisi, yani aktüel tabir ettiğimiz şekilde elde ve hareketli kullanılan ise aynı okuldan mezun 

olduğum arkadaşım Belen Ünal’ın kullanarak projeme katkıda bulunduğu Sony 9ME idi. 

Üçüncü kamerayı ise tripota yerleştirerek, boy planda sabitledik, onu kullanan da bir sinema 

öğrencisi olan Turgut Çelikkartal’dı. Kullandığı kamera ise master sınıfından arkadaşım 

Mustafa Korkmaz’ın şirketinden getirttiğimiz Sony pd- 170’di. Işık tiyatro sahnesinin kendi 

spot ışığıydı. Burada şunu söylemek isterim ki, “cam gibi ya da “şıkır şıkır” olarak tabir edilen 

yüksek çözünürlüklü görüntü hiçbir zaman bana cazip gelmemiştir.  

        Fotoğraf makinesinin 1839’daki icadından sonra ressamların “biz fotoğraf makinesi 

değiliz, artık o işi yapan bir makine var!” dediği yıllarda ortaya çıkan empresyonizm, 

arkasından gelen ekspresyonist akımların birçok varyasyonundan daha çok beni etkilemiştir. 

Hala daha hep o tablolardaki etkiyi ararım elektronik ortamda. Bunun yüksek çözünürlük 

anlamına gelen üstün bir teknolojiyle gerçekleştirilecek bir şey olmadığına kanaat etmiş 
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durumdayım. Çünkü sadece İncil’den hikâyeleri ve asillerin aile resimlerini ya da portrelerini 

resmetmekle kısıtlanmış olan Ortaçağ ressamlarının “camera obscura” sayesinde neredeyse 

fotoğraf makinesi mükemmelliğinde bir ustalığa yaklaştıkları dönemde yapılan resimler, 

kullandıkları ışıklar açısından beni heyecanlandırmıştır ama özlediğim, aradığım görüntü asla 

bu olmamıştır. Santimetrekaresine çok daha az renk ya da ton düşen, hatta fırça darbelerinin 

hissedildiği, zaman zaman kontür çizgisinin bile kullanıldığı o tabloların lezzetini aramışımdır. 

Küçük Cannon’um bana nedense istediğim tonları vermedi. Ama Belen’in kullandığı küçük 

DV kamera aradığım lezzete yakındı. Üniversite yıllarında sahip olduğum (1987-91) Sony 

marka video 8’imin lezzetini hiçbir profesyonel çalışmada bulamadım. Daha az çözünürlük 

demek; renk sayısının, tonajın azalması demek ve bu bana empresyonist tabloları hatırlatıyor. 

Hele de mum ışığı ya da gün batımı gibi “doğal az ışıklarda” ortaya çıkan ekstra renkler, bu 

keyfi daha da arttırıyor. 

İstanbul sekansı adını verebileceğimiz sekans siyah-beyaz oldu. Bunu seçmemizin 

sebebi, İstanbul’un artık kahramanımız ve birçokları için yaşanmaz hale gelişi gerçeğine vurgu 

yapmaktı. Başta kullanılan mobese kameralarından alınmış İstanbul görüntüleri ve hemen 

arkasından gelen helikopter planı ve mobese görüntülerine de düşürülen helikopter sesinin 

amacı ”takip” kavramını ve boyutlarını çağrıştırmaktı. Kahramanın el yazısıyla (burada 

yazının manuel olmasına dikkat ettik) takipçiye düşülen not sekansın bitişi oldu.  

Saraybosna sekansında kadın ve yaralanma, kadın ve hasar alma kavramlarının 

özdeşleştirilmesinin anlatıcının anlatımına yüklenmesindense kamera hareketleriyle 

betimlenmesi tercih edildi. Yaralanmayı anlatan plan sekanslarda kamera hareketi aynı 

zamanda anlatıcı ve görüntüleyici olan kadında son buldu. 

Geçiş efektlerinden “miks” efekti, hiç kullanılmadı. Doğala ve doğadakine en uygun 

olan cut ile fade in - fade out tercih edildi. 
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4.3. MÜZİK 

Filmde kullanılan enstrümansız iki şarkının sözlerinin filmle ve o planlardaki metinle 

anlam bütünlüğü içinde olmasına dikkat edildi. I. ve II. Şarkı, söz ve müziği Defne Ilgaz’a ait 

şarkılardı. Filmin ikinci sekansında, yani Kız Kulesi sahnesinde gene enstrümansız şekilde 

kullanılan parça ise bir Kırım türküsüydü. Dans sahnelerinde ise Tuluyhan Uğurlu’nun 

“Beyazıt’ta Zaman” CD’sindeki eserlerinden yararlanıldı. Eser duygulara tercüman olmaktan 

başka bir misyon da taşımaktaydı. Hem doğu hem batı motiflerinin bulunuşu; kadının kimliği, 

kadına “mobbing” uygulayanların kimliği ve üzerinde araştırma yaptığımız kimlik sorunsalı 

ile ilgili ipuçları taşıdığı için özellikle seçildi.  

I. ŞARKI: 

Düşünürüm de, 

Sorarım bazen kendime, 

Yanıt bulamam, 

Sizsiniz son çare, 

Ne olur anlatın bana, 

Ne olur söyleyin, 

Niye niye… 

 

Milyonlarca göz süzse beni, 

Yargılasa mahkûm etse, 

Ben yine de vazgeçmem, 

Sevmekten seni, 

Sevmekten seni… 

 

II. ŞARKI:  

Uzun zamandan beri, 

Böyle özlemedim seni, 

Gelmedin… 
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Gözüm saatte bekledim bekledim 

Gelmedin… 

Söylenecek çok söz vardı, 

Belki de hiç konuşulmazdı bu gece, 

Anlatacak çok şey vardı, 

Belki de hiç konuşulmazdı bu gece, 

Gelmedin. 

 

Söz ve Müzik: Defne Ilgaz 

“VALİZ”in Süresi: 21’56’’ 

 

4.4. SİNOPSİS 

30 yaşlarında bir kadının İstanbul’da başlayıp Saraybosna’da biten öyküsü. Kendisinin 

bulunduğu yere değil, bulunduğu yerin kendisine yabancılaştığını anlayan, değişimi fark eden 

ve kabullenmeyen, kimliğini korumaya çalışan kadınlardan biri. Sevgisini “mobbing” 

uygulayarak ifade eden adama o da kendi lisanıyla cevap veriyor. Ama bir yandan da yaşamını 

sürdürebilmek için daha Batı’ya göçmekten başka çaresi de kalmamış. 

 Anlatsa inandıramamaktan korkuyor, hatta haklıyken haksız duruma düşmekten. 

Öyleyse ne yapacak, ne yapmalı? Çok güçlü ya da çok zengin değil. Çocuklarından başka 

kimsesi kalmamış. Öyküsünü kendi anlatacak, kısıtlı imkânlarıyla, kısıtlanmış lisanıyla. Şarkı, 

şiir, rötarik, dans, görüntü. Elinde en son kalanlarla. Önce İstanbul’da direnmeyi seçiyor, bu 

mümkün olmayınca Saraybosna’ya göçüyor. Ama istenilen gerçekleşmiyor, yani yıkılmıyor, 

perişan olmuyor, “aman” dilemiyor. 
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4.5. TRETMAN 

30 yaşlarında İstanbul’lu dul bir kadının Saraybosna’da biten öyküsü.  

Zalim bir kuşatma altında (bugünün deyişiyle mobbing), her şeyini kaybeden kadının 

elinde sadece ödünç alınmış basit bir görüntü kayıt cihazı kalmıştır. Yeteneği ile birlikte. 

Neredeyse mağara duvarlarına resim yapan sanatçı gibidir, bir hikâyesi vardır, bir de aleti.  

Bazı hikâyeler açık açık anlatılamaz. Sakıncalıdır. İmkânların kısıtlı oluşu gibi, anlatı 

alanı da kısıtlanmıştır. Kimseleri suçlamamalıdır. Çünkü deliller ustalıkla yok edilmiştir. 

Filmi anlatan, görüntüye alan, şarkıyı besteleyen, söyleyen hep aynı kadındır. Bir gazete 

haberi kadar net olamayacak ya da detaylı olay örgüsüyle karşınıza çıkamayacaktır.  

Şimdiye kadar izlediğimiz kadın hikâyelerinden farklıdır bu. “Mağdure” kendi 

hikâyesini kendi anlatacaktır. 

Burada sözü geçen çatışma Türkiye’de binlerce benzeri olan türden bir çatışmadır. 

Sadece kadın ile erkek çatışması değildir izlediğimiz.  Doğu ile Batı’nın, ilericilikle 

gericiliğin, aydınlıkla karanlığın, uzlaşma ile ketumluğun, gelişme ile durağanlığın 

çatışmasıdır. Her iki taraf da kendi kimliğinin varlığını sürdürebilmesi için direnmektedir. 

 Yaşadığı şehirden, hatta ülkeden göçer. Zaten hayatı darmadağın olmuş, bir valizin 

içine sığacak kadar yalınlaşmış, bir kadın yurdunda yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır.  

Onun için karanlık bir yer halini alan İstanbul’dan, daha Batı’ya göçmelidir. İstanbul 

artık Batı olmaktan çıkmıştır çünkü. Onu takip eden adam sistemden beslenmekte, sırtını 

sisteme dayamakta ve o yüzden başa çıkılamaz olmaktadır. Kendisi gibi yaralı ama dimdik 

ayakta olan bir şehri seçer. Katliamlar, keskin nişancılar ve acımasız bir kuşatmayla 

hafızalarımızda yer etmiş Saraybosna’ya... Özellikle kadınlara yapılanlarla, ya da kadınların 

dimdik duruşuyla yaralı şehirler içersinde ayrı bir yeri olan, kadına zulümle özdeşleşmiş 

Saraybosna, bugün kahramanımızın rahat ettiği huzur bulduğu bir şehir olacaktır. Terk ettiği 

şehir, güya metropol olan İstanbul’daki kadına ilkel muamele, söz gelimi “sokakta taciz” bu 
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şehirde yoktur. “Kadın” (filmde adı geçmemektedir, adının da bir önemi yoktur), 

Saraybosna’yı “içini ısıtan bir çorbaya” benzetir.  

Aslında Boşnaklar savaştan bahsedilmesinden de, delik deşik olmuş binaların 

görüntülenmesinden de hoşlanmazlar. Filmde bu belirtilse de filmin son planında, yeni yeni 

yapılan tadilatlar ile izleri silinmeye nihayet başlanmış olan savaştan arta kalan bir binayı 

“pisliği sifonu çekmeden önce son bir kez bakılması için” uzun uzun gösterir. Bu plan kadının 

ayaklarında biter, çünkü kadının kendisinin aslında görüntülediği o delik deşik binadan bir 

farkı yoktur. 

Kadının adeta iki cephesi vardır, dünyaya gösterdiği mağrur, yıkılmaz, kızgınlığın 

belki ama acıların olabildiğince belli edilmediği bir cephesi ile isyanlarla dolu, son derece 

kızgın, Allah’la her daim bağlantı halinde olan bir cephesi. Bu ikinci ciheti dans ile anlattık. 

4.6. ÇEKİM SENARYOSU 

 

1. İÇ (Stüdyo)……Soyutlanmış Zaman……………………………………….Kadın 

Bir tepe ışığıyla (kontrast ışık) 

aydınlatılmış stüdyoda zeytin yeşili bir 

elbise giymiş 30 yaşlarında uzun saçlı 

güzel bir kadın; çok uzun, halata benzeyen 

bej bir kumaşla her tarafından bağlanmış, 

çaresizlik içinde debelenmekte. Dürbünlü 

tüfek ve gece görüşü efekti veren kamera, 

ve 2 kamera daha, toplam 3 kamera reji ile 

4 dakikalık bir dans. Dans boyunca 

bağlarından kurtulmaya çalışır. 

Duraksar. Yorulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefes nefesedir.   
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2. DIŞ (Kız Kulesi)…GÜN…………………………………………………………….Kadın 

P.1:Genel Ç. Aşağı tilt. Kız Kulesi.  

 

P.2: Genel Ç. Kız Kulesi İskele. Kadının 

arkası dönük sahile doğru bakmaktadır. 

Deniz dalgalı, hava fırtınalı ve karanlıktır. 

 

P.3: Detay Ç. Fırtınalı denizde adeta  

küçük girdaplar oluşmaktadır. 

 

P.4: İşaret Kulesinin paslı demirlerinin 

arkasından fırtınalı deniz. 

Şarkı: Ben seni bekledim 

 

Bekledim çoktan 

         ↓ 

 

 

Niçin bilmem sen… 

         ↓ 

 

Gelmedin güzelim… 

   

 

3. İÇ. (Kız Kulesi). Gün………………………………………………………………………. 

P.1: Caption: Kız Kulesi’nin duvarındaki 

mozaik tablodan detay. Tablo Kule’ye 

ulaşmaya çalışan adamı resmetmektedir. 

 
P.2: Caption: Bir kademe daha yakın, 

yüzen adam detayı. 

 
P.3:Genel Ç. Pencerede ışık 

patlamasından, otomatik diyafram ayarı 

etkisiyle gökyüzündeki süzülen martılara 

geçiş. 

Senden ayrı… 

      ↓ 

 

 
Hiç kimseyi… 

     ↓ 

 

Sevmedim… 

    ↓ 

 

P.4: Kız Kulesi’nin kendine özgü, oyuk 

şeklindeki bir başka penceresi. Martılar 

uçmaktadır. 

Yollardadır hala benim gözlerim… 

     ↓ 
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4. DIŞ. (Kız Kulesi).Gün………………………………………………………………..Kadın 

P.1: Genel Ç. Öznel Kamera etkisi ile 

gökyüzünde panlar, martılar uçmaktadır. 

Hareket kadının ayaklarında biter. 

Senden ayrı hiç kimseyi sevmedim, yollardadır 

hala benim gözlerim. 

 

5. İÇ (Sığınma Evi)…GÜN...……………………………………………………………Kadın 

P.1: Dty çekim. Kapının üzerinde 

nazar boncuğu ve bir tekne maketi 

asılıdır. 

Dış Ses:  

Biz zamanın çok değerli olduğuna inanıyoruz, çok 

değerli olduğuna, hayatın şaka olmadığına inanıyoruz, 

çekim tekrarı olmadığına. 

P.2.Genel Ç. Kadın Sığınma 

Evi’ndeki odada ranzalar. 

P.3.Aynanın önü. (Vitaminler, 

kitaplar, bir adet Kur’an, fırça, 

krem) 

P.4.Ayna önü. 

P.5. Şarjda telefon ve valiz 

P.6. Evde rastlanmayacak türden 

çirkin eski bir plastik sandalye 

 

P.7. Valiz Fiks Ç. Dış Ses: (Konuşmayla birlikte I. ŞARKI başlar.) 

Aslında çok önemli bir hikâyenin tanığıdır, hani derler 

ya duvarlar için falan, dili olsa da konuşsa diye. Keşke 

bu valizi konuşturabilseydim. 

(Şarkı yükselir.) 

Dış Ses: Bu valiz İstanbul’dan çıktı. Saraybosna’ya gitti, 

Saraybosna’dan İstanbul’a geldi. Ama aslında hikâye bu 

kadar basit değil. Hikâye bu kadar basit değil. Hikâye 
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anlatılması gerçekten güç bir hikâye. Benim anlatmamı 

istemiyorlar, ben anlatmamalıyım, benim yerime herkes 

anlatmalı, öyle istiyorlar. Benim hikâyemi benden çalıp, 

kendi hikâyeleri yapmalılar. Ben konuşmamalıyım. 

Benim konuşmama ihtiyaçları yok. Ben düşmeliyim ve 

kalkmalıyım, sonra düşürülmeliyim tekrar kalkmalıyım. 

Defalarca düşürülmeli, çelme takılmalı ve tekrar tekrar 

yerimden kalkmalıyım. 

P.8: Fiks Ç. Perdenin arkasından 

görülen karşı bina. Şarkı devam 

ediyor. 

Dış Ses: Ben hiç kendi hikâyemi anlatmamalıyım.  

Ben hiç konuşmamalıyım,  öldürülmeli, gömülmeli ve 

sadece bir mezar taşı olmalıyım. 

  

P.9: Bel Ç. (Odadan çekimle), 

balkonda sigara içip kitap okuyan, 

entelektüel görünümlü kadın. 

 

 

6. DIŞ (Sığınma Evi’nin sokağı) GÜN………………………………………………………. 
 

P.1. Genel Ç. Binalar- Tilt Down- 

Sağa –sola- sağa pan. 

 

Balkonda bir önceki planda 

oturan kadının boş sandalyesine 

pan. 

Dış Ses:  

Onların her şeyleri var her şeyleri. Binaları, daireleri 

evleri, gayrimenkulleri, siyah camlı siyah siyah arabaları. 

Onların her şeyleri var. Onlar çıkışları kapatırlar. Yolları 

keserler. Sesinizi gürültüyle boğarlar, matkap sesleriyle, 

çekiç sesleriyle, çeşitli korkutucu çirkin gürültülerle sizin 

sesinizi boğarlar, kimse söylediğiniz şarkıyı duyamaz. 
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7. İÇ (Stüdyo)……Soyutlanmış Zaman……………………………………….Kadın 

1.sahnedeki dansın devamı.  

Kadın bağ ve düğümlerden kurtulmuştur. 

 

8. Caption’lar…………………………………………………………………………………. 
 

P.1:Sırayla 4 mobese 

kamerasından görüntüler ekrana 

gelir. 4.’nün gelmesiyle 

helikopter sesi de başlar. 

Görüntüler siyah- beyazdır. 

 

 

 

9. DIŞ (Taksim Meydanı)…GÜN………………………………………………………….... 
 

P.2: Genel Ç. Gökyüzünde 

helikopter, panla takip. 

P.3: Taksim meydanı ortasında 

duvara dayanmış etrafa bakan 

tipik orta sınıf Türk erkeklerinden 

3- 4 kişi. 

P.4:Taksim Meydanı’nda hızlı 

adımlarıyla ilerleyen modern bir 

genç kız. 

P.5: Siyah ve Beyaz iki köpeğin 

itişmesi. 

P.6:Önlü arkalı park etmiş siyah 

bir jip ve siyah bir araba ve 

yanında bekleyen, koruma olduğu 

anlaşılan bir adam. 
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P.7: Park düzenlemesi yapan 

elinde hızar, bir belediye işçisi. 

P.8: Taksim meydanında çekim 

yapan kadın ve ona yanaşıp taciz 

bakışları atan alt sınıf erkek. 

Görüntü donar. 

P.9: Siyah fon üzerinde yeşil 

harflerle şu yazı yazılır harf harf: 

“İstanbul senin olsun, Ben 

gidiyorum, Sevgilim.” 

 
10. İÇ (Ev)………..AKŞAM…………………………………………………………………… 
 

Valiz yerleştirilmiştir. Valiz’in 

arkasına beyaz bir kedi saklanmış 

afacan bakışlarla bakmaktadır. 

Valizin kapağını bir el kapatır. 

Dış Ses: 

Gelecek misin benimle, bavulun içine girecek misin 

Pamuk? 

 

 

 

11. İÇ (Saraybosna’daki Ev )…..GÜN……………………………………………Esma, Sina 
 

16 yaşlarında erkek çocuğu  

koltukta uyumaktadır. 

Öznel Kamera evi dolaşmaya 

başlar. 

Holde valiz durmaktadır. 

Öznel kamera mutfağa doğru 

ilerler. Ayak sesleri duyulur. 

 

Dış Ses: Çocuklarımın yanındayım. 

Dış Ses: Nihayet Bosna’dayım. 

 

Dış Ses: Ben ve valizim.  

Dış Ses: Tekrar bir hayat kurulacak. Yeniden yeni 

baştan. 
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Yerde duran torbalar- tilt down 

Dolaplar- tilt up. 

Öznel kamera diğer çocuğun (18 

yaşlarında, kız) uyuduğu odaya 

ilerler. 

Dış Ses: Torbalar boşaltılacak. 
 
Dış Ses: Dolaplara yerleştirilecek. 
 
Dış Ses: Ve hayat yeniden başlayacak. 
 

 
 
12. DIŞ (Saraybosna’daki Ev’in Balkonu)  GÜN………………………………………… 
 

P.1:Genel Ç. Balkondan cadde 

görüntüsü. Trafik işlemektedir.  

Sağa pan başlar. 

Dış Ses: Saraybosna deyince darmaduman olmuş bir 

şehir, delik deşik olmuş binalar görmek istiyorsunuz 

değil mi? 

Pan tamamlanır. Fix - genel şehir 

görüntüsü. 

Dış Ses: Ama Boşnaklar bundan hiç hoşlanmazlar. 

Boşnaklar yaralarını göstermeyen kediler gibidirler. 

Kediler ölecekleri zaman saklanırlar bilir misiniz? 

Genel Ç-Sola Pan Dış Ses: Saraybosna biraz eski biraz yıpranmış ama tıkır 

tıkır çalışıyor ve dimdik ayakta benim gibi. 

 

 

13. İÇ (Saraybosna’daki Ev)……….İKİNDİ………………………………………………… 
 

P.1:Genel Ç. Televizyonun üstüne 

konmuş, sarı lacivert, Bosna 

Hersek’i sembolize eden bir şapka 

ile görüntü başlar. 

 

Çocuklar gitmiş, Sina’nın 

uyuduğu koltuk ve ev derlenmiş 

 

 

Dış Ses: Çocuklarımın barındığı korunduğu ve yaşadığı 
şehir. 
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toparlanmıştır. Evde yapılması 

planlanmış işler yapılmış 

bitmiştir.  

 

Öznel Kamera ayak sesleri 

eşliğinde mutfağa ilerler. Masanın 

üstünde içilmeye hazır dumanı 

tüten bir çorba, yanında da bir 

paket sigara vardır. 

 

İkindi güneşinin caluziler 

arkasından gözüktüğü pencerede 

tilt up.  

 

Dış Ses: Kızımın sokaklarda taciz edilmediği şehir. 

 

 

 

 

Dış Ses: Saraybosna benim için bu. Dumanı tüten bir 

çorba gibi içimi ısıtıyor. 

 

 

Dış Ses: Biraz sonra bu pencereden bakarak çorbamın 

üstüne bir sigara tüttüreceğim… 

P.2: Ocakta tüten çaydanlık,  

Dış Ses: … ve muhakkak yanında Türk çayı olacak. 

Türk çaydanlığında demlenmiş. 

P.3: Bir “Rize Çayı” paketi. (Sağa 

Pan) Islatılmaya bırakılmış bir 

kap kuru fasulye. 

P.4: Genel Ç. Mutfağın penceresi 

 

 

 

 

Dış Ses: Saraybosna’da benim cenahta her şey yolunda. 

 

14. DIŞ ( “Parkuşa” Parkı)……..İKİNDİ…………………………………………………….. 
 

P.1: Genel Ç. Sağa Pan. Çocuk 

arabasıyla bir kadın. 
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P.2: Diz Ç Fiks. İki kadın 

şehitlerin isimlerinin yazılı 

olduğu sütunlara bakıyor. 

Sütunların etrafında kurumuş 

güller ve çiçekler. 

P.3: Dty Ç. Sütunlar yakın sağa 

pan. 

 
P.4:Genel Ç. Osmanlı’dan kalma 

mezar taşları. Çocuk arabalı kadın 

taşların yakınından geçerek 

geldiği yoldan geri dönüyor. 

 

 

15. DIŞ  ( Parkuşa’nın önü - kaldırım)….AKŞAM ÜSTÜ………………………………… 
 

P.1: Genel Ç. Sola pan. Bir 

zamanlar keskin nişancıların 

yerleştirildiği bina üstleri. Aşağı 

tilt’le kameranın durduğu 

kaldırımdaki noktayı görüyoruz. 

Öldürülmüş Boşnak’ların anısına 

yere yapılmış kırmızı işaretleri 

anlatan kadının ayaklarıyla 

beraber görüyoruz. Kadın elinde 

kamerasıyla o ölüm noktasında 

durmaktadır. Geriye kaydırma ile 

kaldırımdaki sıçrayan kan 

izlenimi veren çalışmayı genel 

planda gösterir bize. Genel Ç. 
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İşleyen cadde görüntüsüyle plan 

biter. 

P.2: Genel Ç. Sola Pan 

 

Dış Ses: Saraybosna’nın sesi, tramvay sesi. Sakin bir 

şehir. Umarım hep böyle sakin kalır. 

P.3: Genel Ç. Akıp giden rutin 

hayat. 

P.4: Genel Ç. Binaların arasından 

batan güneş, cadde, arabalar. 

 

 
 
16. DIŞ (Nedzarici)……………….GÜN………………………………………………………. 
 

P.1: Genel Ç. Bloklar az hasarlı 

P.2: Genel Ç. Bloklar, delik deşik, 

mermi izleriyle bezeli. Tilt down, 

sola pan, tilt up. 

 

 

 

 

P.3: Genel Ç. Tilt Down. Binlerce 

mermiyle kevgire dönmüş bina. 

Sola pan ve yukarı tilt.  

 

Tilt down anlatıcı ve görüntüyü 

alıcı kadının ayaklarında biter. 

Dış Ses: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye 

bizim sözümüz var. 

Dış Ses: Bunlardan haberiniz var mıydı? 

 

Dış Ses: Sifonu çekmeden önce son bir kez doya doya 

pisliğinize bakın. 

 

17. İÇ (Stüdyo)……Soyutlanmış Zaman……………………….………………….Kadın 

Kadın, 1. ve 7. sahnelerdeki dansını  

      sürdürür ve tamamlar. 

 

II. ŞARKI eşliğinde yazılar akar. 
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SONUÇ 

 

Sonuç olarak Türk Sineması tek başına ele alınıp kritik edilecek olursa, kimliğini 

oluşturmakta oldukça geç kalmıştır.   

Türk Sineması’nda örgütsel ve gönüllü hareketlere az rastlanmaktadır. Oysa Avrupa, 

Amerika ve bizim gibi doğulu sayılabilecek olan Rusların sineması bu açıdan çok verimli bir 

tarihe sahiptir. Türk Sineması’nı Türk ekonomisinden ve Türklerin yakın tarihinden bağımsız 

olarak ele almak sağlıklı bir bakış ve ele alış değildir. 90 sonrasındaki, sinema adına 

gerçekleşen olumlu hareketlenmeler, bireysel olarak nitelikli sanat eserleri ortaya koyan 

yönetmenlere bakarak, “işte Türk Sineması budur” dememiz için, henüz yakın bir geçmiştedir.  

Oysa Sovyetler Birliği’ne, Amerika ve Avrupa’ya bakarsak, kinemotografla 

tanışmalarının hemen ardından, sinemanın bir sanat olduğunu,  öte yandan da güçlü bir 

propaganda vasıtası yönü olduğunu anlamışlar ve ulusal bir yaklaşım geliştirebilmek amacıyla 

“deneme”ler yapmak üzere büyük hareketler başlatmışlardır. 

Deneysel sinemacıların ve bağımsız sinema sanatçılarından oluşan grupların, bu erken 

süreçte yaptıkları, hem estetik hem politik arayış ve denemeler, hep uluslarının geleceğine 

bakış olarak konumlandırılmıştır. 

Çalışmamızın son bölümünde yer alan deneysel sinemanın özet bir tarihçesi bize bunu 

açıkça göstermektedir. 

           Türkiye’de sinema eğitiminin ve akademik çalışmaların geçmişi kısadır. Bu çalışmada 

ülkemizde kültür ve sanata, devletin verdiği ya da veremediği destekler, sanatçıların yetişme 

süreci ve Türk halkının “Batı icadı” olan sinemayı benimsemesi ve kabullenmesinin 

kaybettirdiği zaman gibi olumsuz etkenler de göz önüne alınarak Türk Sineması’nın kimlik 

sorunu incelenmeye çalışılmıştır. Göç olgusuna da değinilmiştir. Daima Batı’dan Doğu’ya 
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doğru göç eden Türk insanının hikâyesi, hem sinemasına konu olmuş, hem de o sinemanın 

kimlik bulmasına katkıda bulunmuştur. 

Deneysel ve öncü çalışmaların ulusal kimlik için önemi anlaşıldıktan sonra, bu tür 

çalışmaların neden bizim iklimimizde gelişip serpilemediğini anlamaya çalıştık. Bu bağlamda 

sanatçılar ve objektif davranabilecek kurumsal kişiliklerle görüşülmüş, çok sayıda kaynağa 

başvurulmuş ve kaçınılmaz olarak bu tezi ele alan kişinin bakış açısıyla bu veriler 

yoğrulmuştur.  

Ayrıca özgün ve bağımsız olabilmek konusu üzerinde önemle durulmuş ve prototip bir 

manifesto yaratılarak bir düşünce egzersizinde bulunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca o 

manifestoda savunulan her madde, bu tez için çekilen filmde hayata geçirilmeye gayret 

edilmiştir. Tekrar altını çizerek belirtmek isteriz ki bu çalışmada Türk sinemasına bir kimlik 

biçmekten ziyade onun zaten var olan kimliğini anlayabilmek esas amaç olmuştur. Bu 

bağlamda çekilen film de sadece bir öneridir.  

 

Bir Manifesto Önermesi: 

 

- İçinde özgün düşünce olmayan hiçbir yapıt, tek bir özgün düşünce kadar değerli 

değildir. 

            -  Bir sanatçı, kendi hayatını, özgün düşüncenin peşine düşmek adına, klişe ve 

dogmalara körü körüne bağlı kalmadan, soru sorarak ve cevapların peşine düşerek adeta bir 

deneme (essay) yazar gibi yaşamalı. Deneyler yapacak cesareti olmayanların sanat yapmaya 

da hakkı yoktur. 

           -   Ortaya konan eser ya da yapıtın en önce Türkiye için olduğu göz önüne 

alınmalı, Türkiye için demek Türkiye’nin geleceği için demek olduğuna göre de, biz 

Türkiye’nin nasıl bir geleceği olmasını istiyor ve düşlüyoruz sorusuna da cevap arayarak,  
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-   dini, etnik, cins ayrımlarından beslenen önyargılara savaş açmış, eşcinselleri, 

doğayı, folklorik motifleriyle kendini (yani Türkiye’yi) oluşturan her motifi içine alan, dahası 

içselleştiren yaklaşım, 

-   büyük platolara, endüstrileşmiş ve (yasal düzenlemeler açısından bakıp Batı’yla 

mukayese edersek) devlet desteği olan bir sinemaya sahip olmadığı için yarı profesyonel 

teknolojilerin kullanımı ve küçük bütçe tasarımlarına yönelme, 

-  Türkiye’nin zengin doğal platoları ile zengin kültürel yapısı arasındaki organik bağ 

nedeniyle, olabildiğince dış mekân kullanımı, 

-   sinema oyuncusu, ya da ışıkçı, ya da koreograf, ya da senarist yetiştiren okullarının 

olmaması nedeniyle, Türk Sineması’nın Muhsin Ertuğrul döneminde olduğu gibi 

yönetmenlerin bu alanlara eleman yetiştirmesi, 

-  eleştirmenlerin kısa filmlerle de olsa sinemanın kamera arkasında çalışmaları ya da 

başlı başına kendi eserlerini ortaya koymaları gibi teorisyenlerin “üret, dene, yaz ve öğret” 

sürecine adapte olmaları, 

-  sinemacıların, edebiyat, bale, fotoğraf, tiyatro dünyasının mensuplarının, sayıları 

artacak olan sinematekler ve sinema derneklerinde birbirleriyle daha sık görüşüp işbirlikleri 

yapmaları ile, 

-  birbiriyle bağlantısı kopmuş, kopmakla da kalmayarak kutuplaşmış sanatçılar, farklı 

arka planlardan standardize olmayan Türk tiplemeleri ile bir ve birlik olarak aydınlık 

Türkiye’nin sineması yaratılmalı. 

- Tesadüflerle şekillenen hayatlara sahip Türk insanının sineması da tesadüflere açık 

olmalı. Rastlantısal oluşumlar, sürprizler, spontanlık sanatın dışlayacağı bir şey olamayacağına 

göre, kemik senaryolara körü körüne bağlanarak, kuralcılık yapmak Türk’ün de, onun 

sinemasının da karakteristiği olamaz. 
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Hem bu sivil grupların çalışma ve toplantılarında, hem de ortaya konan eserlerde; sağ 

- sol, deneysel ya da gerçekçi, hatta elektronik mecra ya da film sektörü demeden bir olmak, 

birlik olmak hedeflenmeli, ortak paydalar aranmalı, bulunmalı ve bu konuda akademik 

destekle de kalıcı çalışmalar yapılmalı. 

Bireysel, vicdani ve toplumsal özgürlük ve bağımsızlık, ortak paydaların en çok altı 

çizilmesi gereken unsurları olmalı. 
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EK A: ENİS RIZA İLE GÖRÜŞME   

 

“- Sizi tanıyoruz ama bir de sizin gözünüzden duymak isteriz. Enis Rıza kimdir? 

- Herhangi birisi. Kendim için söyleyeceğim tek şey herhangi birisiyim. Ama tabi 

hayatı kavramaya, öğrenmeye çalışan, merak eden birisiyim. Merak kavramı benim 

seçimlerime yön veren biraz da beni tanımlayan bir kavram. Hayatım boyunca hep merak 

ettim. O yüzden de belki belgeselci oldum. Her belgesel çektiğimde de biraz daha merakım 

artıyor. Her seferinde de ne kadar az şey bildiğimizi, dünyayı ve insanı ne kadar az 

kavradığımızı görüyorum. Herkesin de çok az empati kurabildiğine inanıyorum. Bir takım 

problemlerin de empati kültürünün gelişmemişliğinden kaynaklandığını fark ediyorum. Bütün 

bunların eksikliğinden dolayı da, hayal kurma yeteneğinin eksikliğinden dolayı da insanların 

hep yaşanabilir gelecek bir dünya tasarlama imkânlarını giderek kaybettiğini düşünüyorum. 

Bütün bunlar hep iç içe geçen şeyler tabi. Belgesel çekmek, öğrenmek, öğrendiğini 

aktarabilmek, onun estetiğini yakalayabilmek insanı belirleyen özgün refleksleri oluşturuyor 

ister istemez. 

- Peki bunu, bu refleksi ilk fark edişiniz, ben merak eden bir insanım ve bunu 

sinemayla keşfetmeliyim dediğiniz nokta nerdeydi? 

- Çok çocukluktan başladı. Orada tabi sinemanın büyüsü çok önemli. O büyüye nasıl 

kapıldım? Çocukluğumda çok sinemaya giderdim. Bursa’da yaşadık. Temel eğlence 

sinemaydı. Hele bizim gibi orta halli, çok “yüksek standartlar”ı olmayan insanlar için okumak, 

sinemaya gitmek, yaşamlarında önemli yer tutuyor. Biz de Bursa’da -hala var - Tayyare 

Sineması’na aboneydik. Her Pazar iki film gösterilirdi. Pazar günü müthiş bir şeydi. Sabah 

kahvaltı edilir, Tayyare Sineması’na gidilir. Çok fazla insan abonedir, abone biletleri 

yılbaşından alınmıştır. Her hafta aynı insanlar… Aralarda sohbet edilir, bir tür sosyal hayat 

vardır orada. Pazar günü öyle geçerdi genellikle de kışları. Öğleden sonra, iki film izlersiniz. 

Ben tabi o zamanlar daha çocuktum ama çeşitli flörtler, bakışmalar, konuşmalar, tanışıklıklar, 

bir şeyler de yaşanıyor. Akşam sinemadan çıktığımızda hava kararmış olurdu. Saat 9 da benim 

yatma saatimdi. Yatma vaktini haber veren de bir spor programının müziğiydi. O 
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kulaklarımdan hiç gitmedi. Nırınnınının nınınınınıının diye bir müzikti. O benim yatma 

saatimdi ve ölümdü. Onunla saat 9’da yatacağım sabah kalkacağım ve okula gideceğim, 

yeniden bir dahaki pazarı bekleyeceğim. O dönemde, çocukluğumda, her hafta ve hep o Pazar 

gününü beklemek üzere kurulu neredeyse bir hayat oluşuyor sizde. Tabi bu arada Çarşamba 

günleri de radyo tiyatrosu vardı. O da benim için çok büyülü bir şeydi, hayal kurmamı 

sağlayan. O sesleri, konuşmaları olayları gözlerim kapalı hayal ettiğim ve tutku halinde takip 

ettiğim bir programdı.  

Bir de herhangi bir kente gittiğimiz zaman -  özellikle Anadolu kasabalarında, bazı 

sinemalar 8 film, 6 film peş peşe gösterirlerdi. Özellikle babam, bir iş için gittiklerinde bir 

şehre, beni bir sinemaya bırakırlardı sabah, akşam alırlardı, 8 film seyrederdim. Yazları da 

Mudanya’da bir akrabamız vardı onun evinin çatısından hemen yanındaki yazlık sinemanın 

perdesi görülürdü sesi de iyi duyulurdu. Orada da bir filmi 5- 6- 7 kere her gece seyrettiğimi 

bilirim. Bazı filmler sahne sahne ezberimdedir  yani diyalogları vs. Hala da birçok şey aklımda 

kalmıştır.  

Ayrıca yine Bursa’da, Yeni sinemanın müdürü sıra arkadaşımın babasıydı. Her 

fırsatta kaçardık oraya…Diyebilirim ki çocukluğumun bir dönemi film izlemekle, onun 

büyüsüne kapılmakla geçti. Hatta bir filmin etkisinde kalırsınız, o filmin kahramanının 

jestlerini, davranış biçimlerini benimsersiniz, oradaki bir şeyleri merak edersiniz, o filmin 

nasıl çekildiğini merak edersiniz. Sanırım bu çok etkili oldu sinemaya olan ilgimde. Bu 

İstanbul’da sürdü. Emek ve Konak sinemaları… Atlas. Çarşamba ve Cumartesi günleri. Hatta 

filmleri bölüşürdük arkadaşlarla. Herkes izlediği filmi, sahne sahne anlatırdı diğerlerine.  

15- 16 yaşlarımdaydım, kendimizce gizli bir örgüt kurduk. Örgüt olarak şunu 

yapıyorduk. O zamanlar İstanbul Erkek Lisesi gibi, Şişli Terakki gibi, Galatasaray gibi 

mahalleden, o okullarda okuyanların yabancı hocalarla ilişkilerimiz vardı. O dönemde 

Türkiye’ye çok da iyi yabancı hocalar geliyordu. O hocalar vasıtasıyla yurtdışından bir takım 

klasik filmlerin 8 mm kopyalarını edinme imkanımız oldu. O filmlerin çoğu Türkiye’ye 

giremiyordu, yasaktı. Normal koşullarda izlememiz mümkün değildi. Biz o 8 mm filmleri 

mahallede bir arkadaşımızın evine kapanıp, annesinin babasının evde olmadığı zamanlar 
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saatlerce tekrar tekrar izlerdik. Üzerine tartışırız, üzerine uçuşuruz, sonra da benzer filmler 

yapmayı hayal ederiz. 16 yaşlarım da hemen hemen öyle geçti. Düşünce Sanat akımları… 

kitapları da o yıllarda keşfettik. Ondan sonra aynı mahalle arkadaşlarıyla tiyatro yapmaya 

başladık. Ben epeyce uzun bir dönem tiyatroyu sürdürdüm zaten. İçimizden epey tiyatrocular 

çıktı, yazar, çizer, belgeselci, sinemacı, insan çıktı. 

- Örgütün bir ismi var mıydı? 

- Sanırım aklımıza gelmedi bir ad koymak ama bizce gizli bir örgüttü. Hakikaten, 

herkesten habersiz, özellikle annelerimizden babalarımızdan gizli. Ama şöyle de bir yanı vardı 

tabi. Arkadaşlarımızdan birinin babası Fransa’daydı. Bize Nazım Hikmetin şiirlerini yollardı. 

O yıllarda bizim okulda mesela, yine Fransa’da babası olan birisi Nazım Hikmetin şiiri olan 

bir mektup yollamıştı oğluna. Çocuk okuldan atılmıştı. Dolayısıyla öyle de bir korku var. 

Nazım Hikmet’in şiirleri geliyor bize. O yüzden sırayla o gelen şiirleri ezberlerdik. Sonra 

yırtıp atardık. Her birimiz sayısız ezbere şiir bilirdik. Nazım Hikmet’in şiirleri ağırlıklı olmak 

üzere yasak şiirlerdi bunlar. Birbirimize o şiirleri okurduk. Tabi dediğim gibi buna okumak da 

eşlik etti, yeni yazarlar da keşfettik. Biraz da dil öğrenmekte olmanın getirdiği avantajları da 

kullanarak yabancı bir takım kitapları okumak, onları birbirimize aktarmak, her bir araya 

geldiğimizde... Kederlendik, aşık olduk, üzüldük, özledik vs. ona denk düşen ne şiir varsa 

onları birbirimize okumak, birbirimizi şiirlerle teselli etmek, sevinçlerimizi şiirlerle paylaşmak 

gibi böyle bir hayatımız oldu. Özellikle üniversite dönemine kadar böyle geçti. Sonra o 

dönemlerde bu şimdiki el kameraları gibi 8mm kameralar orta halli ailelerde moda gibiydi. 

Her orta halli ailede mutlaka kristal şekerlik, kristal çay takımı ve bir tane de 8 mm kamera 

bulunurdu. Yaygın bir şeydi bu. Dediğim 50li, 60lı yıllar tabi. Babalarımızın bu kameralarını 

yürüterek filmler çekmeye başladık kendi aramızda. Küçük hikayeler uydurup o hikayeleri 

çekiyorduk. Çocuksu filmler çekiyorduk. Bizim için çok müthiş bir şeydi, müthiş filmler 

yapıyorduk kendimizce. Tabi okuyarak, film izleyerek, tartışarak, kendi yaptığımız filmler 

üzerine konuşarak çok ciddi bir formasyon oluşturmaya başladık farkında olmadan. İlk 

filmimi de sonuç itibariyle böylesi bir sürecin ardından 67 yılında çektim. Ondan sonra bir dizi 

kısa filmler, belgeseller vs. çekmeye başladım. Artık başkalarına seyrettirilebilir filmler. Bir 



 

 94 

öncekiler kendi aramızda seyrettiğimiz ve çok müthiş şeyler olarak yorumladığımız filmlerdi 

ama demek ki bilinçaltı başkalarına bunu seyrettirme diyordu herhalde.  

Başlangıçta tabi tiyatro ve sinema arasında biraz bocalayarak gitti bu süreç. Sonra 

çeşitli kısa film gösterileri Türkiye’de düzenlenmeye başladı, yurtdışındaki bir takım 

festivallere, yarışmalara filmlerimizi yollamaya başladık. Bu arada sinematek’in etkisini ve 

Onat Kutlar’ı da anmak gerek…69 yılında da genç sinema hareketi olarak kendimizi ilan ettik. 

Aynı yıl Vasıf Öngören’in Ankara’da kurduğu Ankara birlik sahnesinde de çalışmaya 

başladım. Türkiye’nin ilk epik -  Brechtyen tiyatrosuydu. Çok önemli bir tiyatro olayıydı 

Türkiye için o. Özellikle de Brechtyen tiyatro’nun Türkiye’deki ilk uygulamaları olarak. İlk 

Asiye nasıl kurtulurlar, adam adamdırlar vs. benim için korkunç bir deneyim oldu. Orda işte 

biraz daha tiyatroyla sinema arasında sıkıştım. Sonuçta sinemanın getirdiği o dinamik, hareket, 

daha fazla insan tanıma, çok yer gezme, yeni öyküler öğrenme, araştırma, okuma -  asla 

tiyatroyla karşılaştırmak, küçümsemek anlamında değil. Ama sinema beni çok peşinden 

sürükledi. Başlarda farkında olmadan belgeseller, belge filmler çekiyordum ama çok fazla da 

ayrım yapmış değildim. Belgesel/imgesel film arasında. Giderek belgesel sürüklemeye başladı 

ve belgeselin bağlayıcılığı, büyüsü bugüne kadar getirdi. 

- O büyü nasıl bir büyü sizin için? Bir insan neden kendini belgeselciliğe adar? 

- Başta da söylediğim gibi merakla başlıyor. Bu bir süreç. Bir süre sonra tutkuyla 

belgesel sinemayı yaşamaya başladığınız zaman hayata öyle merakla ve içinden bakmaya 

başlıyorsunuz. Yürürken, yerken, düşünürken, okurken, aşık olurken… Çok iddialı gibi 

gelecek belki ama “belgeselci duruşu”, “belgeselci bakışı”, “belgeselci tavrı” oluşmaya 

başlıyor. Belgeselin kendi yapısında olan seçilmiş bir tür etik, bir tür ahlak… Hayatla kendiniz 

arasında kurduğunuz bir çatışmalı, tutkulu ilişki biçimi. Oradan itibaren artık hayatla hemhal 

olmaya başlıyorsunuz, kavramlarla hesaplaşmaya başlıyorsunuz, ayrımcılıkla hesaplaşmaya 

başlıyorsunuz; cinsiyetçilikle, ırkçılıkla, onu oluşturan bütün kavramlarla hesaplaşmaya 

başlıyorsunuz ve hayata böyle bakmaya başlıyorsunuz. İnsanlara başka türlü bakmaya 

başlıyorsunuz. Her gerçekliğin farklı yüzlerini, her insanın arkasında farklı öyküler olduğunu 

kavrıyorsunuz ve onun peşine düşüyorsunuz. Bu merak olmaktan öte artık farklı bir refleks, 
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farklı bir davranış biçimi oluşturmaya başlıyor sizde. Bu bittiği anda hayat bitecekmiş gibi bir 

duygu aslında. Bu yalnız benim için de değil. Bütün belgeselci ustalarımız son anlarına kadar 

belgesel çekmişlerdir, belgeselci olarak yaşamışlardır. Jean Rouch çok önemli bir 

belgeselcidir, Fransız. 100 yaşına yakın Afrika’da belgesel çekerken trafik kazasında öldü. 

Afrika’ya gitmeden önce haberleşmiştik, İstanbul’a gelecekti ve benden söz almıştı boğazı 

yüzerek birlikte geçeceğiz diye. Gelseydi ben onunla boğazı geçer miydim geçemez miydim 

bilemiyorum ama. O öyle 90 küsur yaşında yine belgesel çekerken yani öyle bir hayatı 

sürerken öldü. Mesela anadan babadan piyangodan bir şey yoksa eğer, zengin belgeselci 

yoktur. Bütün o hayatının standardı içinde belgesel yapmak için her şeyini harcar, bütün 

hayatını ona göre düzenler. Parayla ilişkisi o düzeydedir, yaşama biçimi de, standartları da o 

düzeydedir. Bu böyle bir hayat biçimi. Bunu zaman içinde ediniyorsunuz ve öyle yaşamaya 

başlıyorsunuz. O sizin hayatınızı aynı zamanda biçimlendiren bir süreç de oluyor. Ona aykırı 

davranamıyorsunuz. Çok emek istiyor. Son yaptığımız belgeselin altı yıllık bir geçmişi var. bir 

başka yaptığımız belgeselin yine 5- 6 yıllık bir geçmişi var. Hala çekmekte olduğumuz 

yıllardır ve bitmemiş birçok belgesel çalışmamız var. Bu sarmal bitmeyen, ucu olmayan, şu 

zamanda sınırları olmayan içiçe bir üretim ve yaşama biçimi haline dönüştüğü için de sizi 

sürüklüyor götürüyor.  

-   Az önce genç sinemacılardan bahsettiniz. O hareket çok etkileyici bir haraket. 

Biraz o günlerden bahseder misiniz? 

- Tabi genç sinema hareketi şundan doğdu. Hepimiz filmler çeken, sinemaya yüzünü 

dönmüş, sinemanın büyüsüne kapılmış, onu içselleştirmeye başlamış gençlerdik. Hepimiz 

dünyada yapılan filmler gibi filmler yapmak istiyorduk. Kendi hikâyelerimizi anlatmak 

istiyorduk. Türkiye’de var olan sinemanın anlattığı hikâyeler bizim duygularımızı çok 

karşılamıyordu. Öyle bir çabayla filmler yapmak ve başarmak için de daha dayanışmacı, daha 

paylaşmacı, o dönemin de belki ruhuna uygun olarak daha örgütlü ve bir arada olma ihtiyacı 

duyuyorduk. Ama aynı zamanda Türkiye’de sinema yapmanın da, Türkiye’de sinemanın 

yapısından dolayı çok zor olduğunu ve buna karşı da örgütlenmek gerektiğini düşünüyorduk. 

Özellikle Türkiye sinemasının üretim biçimlerine ve ilişkilerine dönük olarak çok ciddi 

eleştirilerimiz vardı. Hatta çok radikal ve hatta şimdi baktığımızda epeyce de keskin 
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eleştirilerimiz vardı. Bu ortam bizi bir araya getirdi. Bundan dolayı, örgütlenme, dayanışma ve 

paylaşma ihtiyacından dolayı Genç Sinema hareketini kurduk. Aynı zamanda iyi sinema 

yapmanın koşullarını da yaratmak gibi bir amacı da taşıyordu. Biz o zaman çok gençtik. 

Harçlıklarımızla film yapmamız mümkün değildi. Ancak harçlıklarımızı birleştirerek film 

yapabileceğimizi düşünüyorduk. Türkiye sinemasının sokaktaki insanın gerçeğini 

anlatmadığını, gerçeği ve gerçek hikâyeleri anlatmadığını iddia ediyorduk. Gerçeğin 

hikâyelerini anlatmak, hayatın ve sokağın hikâyelerini anlatmak üzere de örgütlenmek 

gerektiğine, bu doğrultuda filmler yapmak gerektiğine inanıyorduk. Bütün bunlar bizi bir 

araya getirdi. Aynı zamanda da dünyayı değiştirmek gibi bir politik inanca da sahiptik. 

Dolayısıyla genç sinema hareketini kurduk. Hakikaten genç sinema hareketiyle de Türkiye’de 

birincisi çok içten ve kolektif bir hareket yaratıldı. İkincisi, diyebilirim ki ilk olarak kamerayı 

sokağa indirdik. Sokaktaki insanları, sokakta yaşananları, sokakta olup bitenleri, sokağın 

hikâyelerini çekmeye başladık. Bu açıdan çok önemliydi. Nitekim 10.000lerce metre film 

çektik. Yürüyüşleri çektik, grevleri çektik, sokaktaki insanların hikâyelerini çektik, Türkiye’li 

yazarların hikâyelerini çektik, küçük kısa filmler yaptık, belgeseller yaptık vs Bunları 

yaparken de inanılmaz bir dayanışmayla yaptık. Bunu anlatırken hep bir ihtiyar hikayesi gibi 

anlatıyorum. Bizim dedelerimiz ‘savaşta süpürge tohumu yerdik’ falan derlerdi, biz öylesine 

dinlerdik. Onun ne kadar hayata dair bir şey olduğunu biz de ileriki zamanlarda öğrendik. Biz 

de arkadaşlarımızla, o filmleri yapabilmek için... Bir de filmleri yaptıktan sonra yüklenip 

sırtlanıp bütün Anadolu’da, köylerde, kasabalarda, lokallerde, imkân bulduğumuz her yerde 

gösterirdik. O zamanlar Türkiye’de şimdiki gibi her yerde elektrik de yok; jeneratörümüz, 

oynatıcımız, filmlerimiz ve otobüslere binip paramızın yettiği kadar, gidebildiğimiz en ücra 

köylere kadar o filmleri gösterip dönerdik. Bütün bunlar için de bizim arkadaşlarımız kan 

satarlardı. O kan paralarını bize verirlerdi. Sabah bir çorba, bütün gün kuru üzüm -  sarı 

leblebiden oluşan  300 gram yiyeceğimiz… bir tek onlara harcama hakkı tanımıştık 

kendimize. Bir de otobüs bileti. Dönerdik üniversitelerin panolarına asardık. Şu gün 

Gaziantep’te 300 gram leblebi, sabah çorbası şu kadar falan diye, o paraların nerelere 

harcandığının da bir tür raporunu da şeffaf bir biçimde  gösterirdik. Böyle bir dayanışmayla ve 

buna benzer çok büyük kollektif desteklerle biz bunları gerçekleştirdik. Genç sinema hareketi 
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bütün bu açılardan baktığınız zaman insan ruhunun yapabilirliğini göstermesi açısından, 

yaratıcılığın ve üretkenliğin önünde hiçbir bahanenin olamayacağını göstermesi açısından çok 

önemlidir. Bizim hayatımıza da çok ciddi bir şekilde yol gösterdi. Bir tür bize, hayata karşı 

kan borcu bıraktı. Bu duygu da çok eşlik etti bizim hayatımıza. Genç sinema 2 yıllık falan bir 

süreçtir. Öncesinde ve sonrasında yaşadığımız gibi, darbe  her şeyi olduğu gibi genç sinema 

hareketini de o anlamda  kırdı. Başımıza çok şeyler geldi. Sonuç itibariyle genç sinema 

hareketi devam etmese bile onun ruhunu taşıyan birçok insan sinemacı olarak, yazar olarak, 

düşünür olarak, araştırmacı olarak, hoca olarak o ruhu sürdürdü. Ben de kendimi o sürecin bir 

parçası olarak görürüm.  

-  Bugün hala hayranlıkla konuşulan bir efsane gibi genç sinemacılar... 

- İnsanlar kendi yaptıklarını unutuyorlar aslında. Bizi yıllar sonra keşfettiler. 

Kaynakları okurken, bizim yazılarımızı, bize dair bir takım bilgileri, filmlerimizi falan 

bulmuşlar. Bir gün bir telefon geldi. Sizinle konuşmak istiyoruz diye bir grup gençten. Bizim 

genç sinemadan iki üç arkadaşı bir araya topladılar. Bize genç sinema üzerine sorular sormaya 

başladılar. O güne kadar biz kendi genç sinemacılığımızı unutmuştuk. Genç sinema… Kim 

bilecek... Belki de öyle bir duyguya sahipken bir baktık buna değer veren insanlar var. 

Buradan bir deneyim çıkartmaya çalışıyorlar. Zahit Atam ve arkadaşları. O sıralarda belgesel 

sinemacılar birliğini kuruyorduk. Kendi kendime fark ettim ki söylediğim, yapılmasını 

önerdiğim, hayal ettiğim her şeyin referansı aslında genç sinema hareketinde.   Nitekim genç 

sinema hareketinin içinde de Altan yalçın var, bizden büyüktü. O da Eyüboğlu sinema 

hareketinden geliyordu. Sonradan onu da çözdük. O da aslında o deneyimi bize aktarmış. 

Doğru bir şeyler hep başka bir şeylere elveriyor. Hiçbir şey yok olmuyor hayatta. Bir yerde 

yok oluyor gibi gözüküyorsa, bir bakıyorsunuz başka bir yerde çiçek açıveriyor, büyüyor, 

serpiliyor. Oradan kesiliyor başka bir yerden o tohum başka bir biçim alıyor. O yüzden ben de 

kendimi Eyüboğulları’ndan başlayan bir sürecin bir parçası olarak görmüşümdür hep. Çünkü 

onlardan, yaptıklarından da öğrendiklerimiz var. Altan yalçın gibi onlardan sonra bizim 

dönemimizde de yaşayan insanlardan da o deneyimleri bilerek bilmeyerek farkında olarak 

olmayarak almışız. Biz de kendi deneyimlerimizi o deneyimlere katmışız. Sanırım bizden de 

bir yerlere, birilerine bu deneyimler akıyor. Bir ırmak gibi... Bir şeyleri bir tür içselleştiriyor, 
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yoğuruyor. Ama onun içinde size ait ya da başkasına ait neler olduğunu çok 

kestiremiyorsunuz, ama o geliyor sizi de içine katarak alıyor götürüyor. 

- Dediniz ki bazı noktalardan kesiliyor başka bir yerden çiçek açıyor. Sizin de 

hayatınızda öyle bir dönem olmuş. Bir kitap yüzünden hapis cezası… 

- Bizim hayatımızda çok oldu. Demokrasi üzerine yazdığım, çevirdiğimiz bir 

kitaptan dolayı oldu. 80 döneminde içeride yattım. Bizim hayatımızda alınmalar bırakılmalar 

çok sık yaşandı. Çok özel bir şey değil, çünkü Türkiye’de aydın, düşünen, belli bir duruşu olan 

herkesin başına gelmediyse bile gelecek şeyler bunlar.  Keşke öyle olmasa. Bugün de ne kadar 

çok insan yazdıklarından, çizdiklerinden, düşündüklerinden dolayı hala hapislerde, hala 

öldürülüyorlar, hala başlarına çok şey gelebiliyor. Özellikle sanat alanıyla uğraşıyorsanız, ve 

politik bir karşı duruşa sahipsiniz yazıyorsanız, çiziyorsanız, film yapıyorsanız ve hayata karşı 

bir sorumluluk duyuyorsanız… Hayatla kendiniz arasında bir mesele varsa eğer çözmek 

istediğiniz, mutlaka başınıza bir şeyler gelebiliyor. İyisi de geliyor kötüsü de geliyor. Bizim 

hayatımızda da böyle şeyler çok oldu. Benim hayatımda da oldu.  Ondan önce 70li yıllarda 

askerliği çok insan sakıncalı er olarak yaptık. Aslında açıkçası, bütün bunlar başıma 

gelmeseydi, demediğim şeyler. Çok zorlu günlerdi ama korkunç bir deneyim kattı. Hem 

sakıncalı piyadelik dönemi, hem cezaevi günleri. Hiçbir zaman tanıyamayacağınız insanları 

tanıyorsunuz, yeni öyküler öğreniyorsunuz. Sizin bedeniniz ve ruhunuz zorlu şartlara 

dayanıklı oluyor. Bir tür kendinizi eğitiyorsunuz. Nefsinizi terbiye edebiliyorsunuz. Hayata 

dair birçok şey öğreniyorsunuz. Hayatın hiçbir zaman güllük gülistanlık olmadığını, çok 

insanın dünyada çok acılar çektiğini, çok farklı duygular, öyküler yaşadığını fark ediyor ve 

öğreniyorsunuz. Bu bizim belgeselciliğimizi de çok ciddi etkileyen bir süreç. O insanların 

hikayelerini anlatma isteği, eğer onlarla yaşamasaydık, onlarla özdeşleşmeseydik, onların 

duygularını, acılarını, sevinçlerini paylaşmasaydık, onlarla aynı düzlemde olamasaydık – onlar 

olmasaydı gerçekleşemezdi. Belgesel yukarıdan bakan, öğreten, gösteren bir şey olmaktan 

çok, hayatın içinden hayatı kavramaya çalışan bir yaklaşıma sahip olduğu için bunun düşünme 

yöntemlerini, duygularını bütün bu yaşadıklarımızdan öğrendik aynı zamanda. Bu ilk 

bahsettiğim, filmler seyrettiğimiz öğrenme sürecimizde, bir dönem okulu da bıraktım. 

Fabrikalarda işçi olarak çalıştım bir buçuk yıl kadar. Ailem de garip bir şekilde izin verdi. 
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1965 yılında falan Türk otomotiv endüstrisi vardı, kamyon fabrikası tuzlada çok büyük, 1500 

işçinin çalıştığı bir fabrikaydı. Orada işçi olarak çalıştım 1 yıla yakın. Hayrettin Karaca’nın 

çift geyik trikotaj fabrikası vardı, yaklaşık 400–500 işçi çalışıyordu. Orada işçi olarak çalıştım. 

Pamuk tarlalarında pamuk toplayıcılığı yaptım. O zamanın çocuksu duygularıyla heyecanıyla 

hayatı kavrama meselesiydi benim için. Bütün bu yaşadıklarımın benim kimliğimi 

oluşturduğunu, çok şey öğrettiğini, hayata karşı beni dayanıklı kıldığını, terbiye ettiğini, beni 

biçimlendirdiğini düşünüyorum. Dün Müjdat Gezen’in bir röportajını okudum. 50 yıl sonra 

kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye sormuş gazeteci, hiçbir şey olduğumu öğrendim demiş. 

Çok sevdim. Uçaktan tepeden baktığınızda Kızılderili, siyah derili, beyaz derili, o inanç bu 

inanç görmüyorsunuz, dünya görüyorsunuz demiş. Onun bir parçası, algılanmayacak bir 

zerresi olduğunuzu hissediyorsunuz demeye getirmiş. Aynı o duyguları yaşıyorum ben de. 

- Türkiye’de yapılan belgeselciliği dünyayla kıyaslayacak olursanız nasıl 

görüyorsunuz? 

- İkili bir yanı var. Türkiye’deki belgeselcilik fizibiliteye vurursanız; yok. Bütün bu 

yapılanların geriye dönük fizibilitesini çıkartmaya kalktığınızda olmaması gereken bir durum. 

Fizibilite biraz soğuk ve yabancı bir kelime ama… Benim kişisel hayatıma, bütün belgesellere 

ve belgeselcilere bakın. Belgesel gerçekten çok emek isteyen, çok zor bir iş, çok birikim 

isteyen bir iş, çok para da isteyen bir iş, işin gerçeğine bakacak olursanız. Çok kültürel bir 

mesele olduğu için ve özellikle ticari bir alan olmadığı için belli kaynaklara ihtiyaç olan bir iş. 

Türkiye’de bu kaynakların hiçbiri yok, olmamış. Ve inatla bir belgesel dünyası var. Özellikle 

son 10 yıldır Türkiye’de, neredeyse Avrupa’da kendini ciddi bir biçimde hissettirebilecek ve 

dünyadaki belgesellerle kıyaslanabilecek belgeseller üretilmeye başlandı, ciddi bir potansiyel 

olarak da geliyor. Bu nasıl oluyor, hangi kaynaklardan oluşuyor? Bize özgü bir durum bu. 

Hiçbir Avrupalı, dünyanın hiçbir yerinde bir çok belgeselci, bizim belgeselleri 

gerçekleştirdiğimiz koşullarda, belgesel falan gerçekleştiremez genellikle. Türkiye’de Batı’da, 

Avrupa’da, dünyada olan desteklerin, fonların, çeşitli kaynakların hiçbirinin olmamasına 

rağmen böyle bir dalga var. Bence gelecekte Türkiye belgesel sineması gümbür gümbür 

geliyor. Bundan yıllarca önce bir konferansta konuşuyordum. O arada sohbet kısmında dedim 

ki annem hariciyeci olmamı istiyordu, babam mühendis olmamı istiyordu, ben de belgeselci 
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oldum dedim. Oradan seyircilerden biri estağfurullah dedi. Belgeselciliğin ne olduğu çok da 

bilinmeyen bir zamandan geliyoruz. Toplumun sanatçıya gereken hakkı vermediği ya da böyle 

bir konumun olmadığı bir dönemden geliyoruz. Sinemacılar adam sayılmazdı evet ama 

belgesel sinemacılar, sinemacılar tarafından da adam sayılmazdı. Ben hala Türkiye 

Yönetmenler Derneği’ne üye olamam çünkü sinemacı sayılmıyorum onların tüzüğüne göre. 

Böyle bir durumda düşünün biz ille de belgesel çekiyoruz ve belgeselci olarak hayatımızı 

sürdürüyoruz. Baktığınızda buradan çıkardığım benim tek bir şey var, öğrencilerime de 

söylüyorum. Bir şeyi çok istiyorsanız hayat mutlaka onun karşılığını veriyor size. Ben deli 

gibi belgesel çekmek, belgeselci olmak istedim. Belgeselden başka bir şey düşünmedim 

neredeyse hayatını üzerinde kurabileceğim bir eksen olarak. Tabi tiyatroyu sevdim, yazmayı 

sevdim ve hayatın bana işaret ettiği yerde olmayı sevdim ama kendimi belgeselci olarak 

tanımladım ve hayat bir şekilde bunun karşılığını verdi bana. Okumak istediğim kitabımı 

aldım, izlemek istediğim oyunu izleyebildim, denizin kıyısında yürüyebildim, yolculuk 

yapabildim, insanlarla herkes gibi ilişkilerim oldu; sevgilerim, aşklarım, dostluklarım, 

dayanışmalarım, paylaşmalarım, yoldaşlıklarım, bütün bunları kurabildim. Hayat bir biçimde 

bana bunun karşılığını verdi neyse hayalini kurduğum. Tabi ki büyük hayallerimin karşılığını 

alabilmiş değilim. Zaten hep o hayallerin peşinde yürüyoruz, gidiyoruz ama kendinden 

memnun bir insan olmak sorusu… kendinize dair, hayatından memnun olmak insan olmaya 

dair bir soruysa. Evet, ben hayatından, kendinden memnun bir insanım. Esas mesele de bu 

diye düşünüyorum. Zaten belgesel de insana dair... 

- Aynı zamanda Belgesel Sinemacılar Birliği başkanlığını yaptınız uzun yıllar. 

Geçtiğimiz aralık ayında 12.si düzenlenen festivali ilkiyle kıyasladığınızda neler değişti? 

- İlk festivali düzenlerken biz, birçok insan karşı çıktı. Bir- iki kişi gelecek, bir kişi 

için festival mi düzenleyeceğiz dediler. O gün aldığımız karar - Hala bu cümleyi söylerken 

titriyorum-  evet bir kişi için festival dedik. Biz bir kişi için festival düzenleyeceğiz. Önemli 

olan o bir kişi çünkü. O düzenlediğimiz festivalde salon tıklım tıklım doluydu. 3 günlük bir 

festival düzenlemiştik, uzatmak zorunda kaldık. Önce bir haftaya, sonra 15 güne. O günden de 

bugüne geldik. O gün tek salonda yapıyorduk şimdi 5 salonda yapıyoruz. Hele imkanlar 

olduğunda… Bir parantez açayım İstanbul’un hiç salonu yok, şu koskoca İstanbul, Avrupa 
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kültür başkenti İstanbul’un doğru dürüst salonu yok, 17 milyon-  20 milyonluk bir şehrin 

salonu yok yani hak ettiğince. Bizim dışımızda bu imkânlar olursa bu bilmem kaç salonla, 

bilmem kaç izleyici ile de festival yapabiliriz. Giderek hem belgesele talep bu hale geldi hem 

de üretim kalitesi çok yükseldi. Çekilen filmlerin kalitesi niteliği, içeriği, sinematografisi, 

birikimi  çok gelişti, belgesel sinema üretimi epeyce arttı. Ama onun dışında… baktığınızda o 

bir kişi için festivalden yola çıkıp bugüne geldi. O gün Türkiye’de okullarda belgesel eğitimi 

yoktu, belgeseller sinema okullarında ya da iletişim fakültelerinde bitirme tezi olarak kabul 

edilmiyordu, o gün Türkiye’de bir tek belgesel gösterimi, festivali yoktu, belgesele dair hiçbir 

şey yoktu neredeyse. Ama belgeseller vardı, belgesel bir gelenekti, Eyüboğulları’ndan hatta 

Nazım Hikmet’ten gelen bir gelenek şeklinde vardı. Tek… TRT içinde bir grup belgeselci bir 

de… Ama başka hiçbir şey yoktu. Bugün sinema okullarında belgesel eğitimleri var, 

sayamayacağımız kadar belgesel gösterileri, etkinlikleri, festivalleri var. Karşılaştırılamayacak 

kadar belgesel üretiliyor, karşılaştırılamayacak kadar belgesel talebi var, eğitimi var, kitabı 

var, tartışması var. O süreçten bugüne bir gelenek yaratıldı.. 

- Aynı zamanda eğitimcisiniz. Öğrencilerinize, gençlere baktığınızda ümitvar 

mısınız, karamsar mısınız? 

- Zaman zaman karamsarlığa düşüyorum. Zaman zaman da böyle bir damar geliyor, 

görüyorum. Ama tabi özellikle 80 döneminin tırpanlayan, atomize eden, bütün değerleri yok 

eden; heyecanı, isteği, tutkuyu, hatta aşkı öldüren, her şeyi öldüren o 80 döneminin… o 

tüketime dayalı, şiddete, bastırmaya dayalı yılların yarattığı toplumsal travmadan dolayı 

tıkanan, yok edilen yerlerden yavaş yavaş bir su sızıyor, geliyor. Bir yerlerde bir çiçek 

yeşeriyor, usul usul. Usul usul bir şeyler yükseliyor, birleşiyor. Öyle bir süreç olarak 

algılıyorum. Daha Türkiye’nin bütün o travmayı aşması için zamana ihtiyacı olduğunu 

düşünüyorum. Bundan 5- 6 yıl öncesiyle kıyasladığımızda o damar giderek büyüyor, bir şeyler 

birleşiyor, akıyor, fışkırıyor. Umutlu bakıyorum. Ama işin diğer yanına da hala o damarları 

tıkamaya çalışan çabalar, hala o geçmişin travmalarının yarattığı, bir türlü iyileşemeyen 

yaralar. Onlara baktığınızda da zaman zaman tatsız şeyler hissettiğim anlar çok oluyor. Bazen 

günden güne de değişiyor duygularım. 
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- Bu kadar filmde imzanız var ama içinizde kalan şunu da yapsaydım dediğiniz 

bir iş var mı? 

- Oooohoo. O kadar çok ki. Bütün belgeselcilerin her an kafasında bir dolu hikaye 

vardır. Her an bir şey öğreniyorsunuz, her an bir şeyin hikâyesini yapmak istiyorsunuz. 

Zaman, imkan, sizi zorlayan koşullar o kadar hızlı davranmanıza imkan vermiyor, o kadar 

yoğun üretmenize imkan vermiyor. Hoş günde 15- 20 saat çalışıyoruz da hep yapmak 

istediğimiz bir şeyler var. Büyü dediğim, sarmal dediğim de böyle bir şey yani. Hep bir şey 

yapmak istiyorsunuz. Bir çalışma sırasında yeni bir hikaye, yeni bir durum, yeni bir olay, yeni 

bir duyguyla karşılaşıyorsunuz, onu anlatmak istiyorsunuz. Bu arada hep yapmak istediğimiz 

ama yeni karşılaştığımız ve yapmakta olduğumuz şeylerden dolayı gerçekleştiremediklerimiz 

de oluyor daha uzağa giden. Ama o hep var olan bir duygu zaten. Özel bir şey değil, birçok 

şey. Bir de elbette, ekonomimizi, sürdürebilirliğimizi sağlamanın mücadelesini verirken 

hayallerimizi kesen durumlar söz konusu. 

- Bu işe bir yerinden bulaşmak isteyen insanlara ne tavsiye edersiniz? 

- Aslında -  onun için çocuklar risale diyorlar -  bir metnim var. Bir kere belki hamasi 

gelecek ama sevgi, tutku ve öğrenme çabası olmadan, ikincisi çıraklık etmeyi bilmeden, 

üçüncüsü fedakârlık etmeyi bilmeden, hayata karşı gönüllü olmayı bilmeden, dördüncüsü 

hayatla çok ciddi hesaplaşmadan, kavramlarla, kendinizle hesaplaşmadan bu iş olmuyor. 

Böyle epeyce kalem sayabilirim. Bu süreçleri iç içe de olsa, buralardan başlayarak, bütün 

bunları hissetmeniz ve yaşamanız lazım. Kendinize ve hayata dair en doğru ve temel soruyu 

sormanız gerekir; ‘ ben hayattan ne bekliyorum’,’ nasıl bir hayatı yaşamak istiyorum’, 

‘bundan 50 yıl sonra ben kendime nasıl bir hayat yaşadım diye sorduğumda nasıl bir cevap 

vermek istiyorum’. Bu sorunun cevabını her şeyden önce sağduyuyla da olsa, içgüdüyle de 

olsa aramak gerekir. Yalnız belgesel sinema için değil mühendislik yapacaksanız, bakkallık 

yapacaksanız da bu sorunun cevabı önemli. Önemli olan yaptığınız işi hakikaten çok isteyerek 

yapmanız. İçinizde, aşkla bağlı olmak. Bütün hayatınızı onunla örmek, ona göre 

biçimlendirmek… Bu çaba olmadan olmuyor. Belgesel sinema belki daha da çaba, sabır 

isteyen bir iş. Belgesel sinemanın yüzde 1’i çekim, yolculuk  falansa, yüzde 99’u da 
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okumaktır, yazmaktır, masa başıdır, insan ilişkileridir. Kağıt kalemdir… Çok yoğun başka bir 

şeylerdir. Maceranın, eğlenmenin dışında bir şeydir yani. Bütün bunları çay yapmaktan deşifre 

yapmaya, çekime gitmeye, çeşitli koşullarda ve akıntıya karşı yaşamaya, hayatı anlamaya, 

kendini eğitmeye kadar bütün bunların hepsini bir yaşama biçiminin parçaları olarak, hiçbirini 

birbirinden ayırmadan çok önemli değerler olarak görüp yaşamayı belgesel talep ediyor. O 

zaman belgesel yapabilirsiniz. Bir de hayata çırak olmayı bilmek... 

- Hocam benim soracaklarım bu kadardı. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey 

var mı? 

- Sanırım çok konuştum. Teşekkür ederim. 

- Biz çok teşekkür ederiz.” 
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EK B: YAMAÇ OKUR İLE GÖRÜŞME 

 

Ben ve Nadir Öperli 2001’den beri Altyazı’yı çıkartıyoruz. Biz tesadüfen değil, “ne 

yapabiliriz” diyerek bir araya geldik. “Bize yakın kimler olabilir” diye düşündük. Hepimizin 

dâhil olduğu meslek birlikleri zaten vardı ve biz bunların işlemeyişini yeterince 

deneyimlemiştik. Tüzel kişilik olmayı aramızda tartıştık ve istemediğimize karar verdik. 

Gönüllülüğü koruduk. Aktif bir e-mail grubu otomatikman ortaya çıktı. 

 “Biz kendi filmlerimizi yapmaya nasıl devam ederiz” diye düşündük. Aslında çıkış 

noktamız buydu.  

İlk filmlerimiz uzun metrajlı çıktı. Yeni Sinema Hareketi’nin çatısı üç filmle oluştu. 

Sonbahar, Gitmek ve Tatil Kitabı… Bu üç filmin ortak noktası nedir, bağımsız olmaları, iyi 

filmler olmaları, sinemanın sanat olduğuna inanan insanlar tarafından yaratılmış olmaları. 

Bugün de bakınca Özcan (Alper)’la Seyfi (Teoman) bambaşka bir sinema yapıyorlar aslında 

ama sinemaya yaklaşımları aynı. Murat Düzgün’le Hüseyin Karabey bu platformda 

tanışıyorlar, belki hiç tanışmayacaklardı. 

  Herkes kendine yakın olan insanları davet etti gruba. Yönetmen yapımcısını davet etti 

söz gelimi. Grup büyümeye başladı kendiliğinden. Başta daha sıktı ama şimdi üç haftada bir 

oluyor toplantılarımız. Ama gidenler oldu, bırakanlar oldu, “biz zaten birbirimizi görüyoruz” 

diyenler oldu. Derviş Zaim eski kuşaktan olup hala daha toplantılarımızda olan tek 

arkadaşımız. Burası (Mithat Alam Film Merkezi) tarafsız bir yer, herkese eşit mesafede duran 

bir yer. Grubumuz 13- 14 kişiden oluşuyor. Başlangıçtaki çekirdek grup ne yapmak istediğini 

çok iyi biliyordu: “İletişim ve dayanışma.” 

Önceki kuşak, Semih, Nuri, Zeki, çok saygın işler yaptılar ama bir arada durmayı 

bilemediler. Biz bir önceki kuşağın hatasına düşmeyelim dedik Bir arada durabilmemiz yeni 

bir şey diye bu adı seçtik. “Yeni Sinema Hareketi” aslında tam olarak içimize sinmedi. Biraz 

önce tanımladığım gibi filmler yapmak hala çok zor. Hala uzun metrajı nasıl yaparım diye 
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düşünüyorum. Biz Feriye Sineması’nda toplu gösterim yaptık, basında da çok yer buldu. 

“Yeni Sinema Hareketi” adı altında gerçekleşmişti bu gösterimler. 

Biraz da think tang gibi çalışıyoruz galiba. Karar verdik, meslek birliklerine üye 

olmaya ve yönetim kurullarında bulunmaya. Altın Koza Film Festival’i gibi yerel 

organizasyonlara mektup yazıp eleştirilerimizi bildirdik. İlk yıllar dominanttık ve hızlı 

reaksiyon gösterirdik. Ama zamanla sekretarya angarya oldu. 

Kurallar yazalım dedik. Grubun olmazsa olmazları nedir diye düşündük. Herkes 

“sinema sanatı”nda birleşti! 4- 5 tane kuralımız var. İlkeler desek daha doğru olur aslında. 

Sinema platformu diye başladık, ister istemez isim ihtiyacı ortaya çıktı. Basın bizim 

için “eski sinemaya karşılar” dedi. Yanlış! Düşünürsek eski kuşak olmasaydı ne olurdu? 

Derviş Zaim, Nuri Bilge Ceylan, İstanbul Film Festivali, Yeşilçam olmasaydı bu oluşum da 

olmazdı. Biz bunun farkında olan insanlarız. 

Kim ne zaman film yapacak, haberleşiyoruz. Toplantıda soruyoruz; “arkadaşlar, şu 

tarihler arasında bir sanat yönetmenine ihtiyacım var” ya da “yapım ofisine ihtiyacım var, 

seninkini geçici bir süre kullanabilir miyim” gibi. Kavgalı olan insanlar var grupta. Sanat ve 

ego, hep bir arada! Ama bir arada şunu tartışabiliyoruz: Filmler yapmaya nasıl devam ederiz?  

Şimdi öyle bir zamandayız ki İstanbul Film Festivali’nden Berlin Film Festivali’nden 

ya da başka film festivallerinden ödül almaya korkuyoruz. Çünkü bu ibare filmlerimize rağbeti 

düşürüyor. Sanata bakış açısı böyle değildi, Fellini’nin filmine gitmemek ayıptı, evet, o zaman 

da entelektüel kesimle halk arasında uçurum vardı ama şimdi daha zorlaştı birçok şey. 

Ben 35 yaşındayım ama bizim hareketimizin tanımıyla Nuri Bilge Ceylan, Yeşim 

Ustaoğlu, Semih Kaplan, Derviş Zaim “eski kuşak”! Ama bizim onlarla film yapmada aynı 

sorunları yaşamamız bazı şeylerin değişmediğini de gösteriyor. Dağıtım sorunu var mesela, bu 

tarz filmler hala kolay kolay salon bulamıyor. 
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Onlarla bugün de yan yana durmayı isterdim. Reha da 3 senede bir film yapıyor. O 

yüzden onları da davet ettik toplantılarımıza. Bizi işlevsiz görüp ayrılanlar oldu. Bugün sadece 

Derviş’le devam ediyoruz eski kuşak yönetmenlerimizden ama biz biliyoruz ki o bir kişi bile 

topluluğumuz için son derece önemli. Evet, biz tek tek dünyayı değiştirmek istiyoruz ama hala 

daha bir araya gelince, “nasıl film yaparız” diye konuşmaktayız. O yüzden manifesto 

diyebileceğimiz bir metne sahip değiliz aslında.  

Bizim filmlerimiz ister istemez devlet desteği de alıyor, sinema salonlarına, dağıtım 

şirketleri vesilesiyle giriyor yani tekele dâhil oluyor. Sonuç olarak tam bağımsız değiller... 

Eski yeni bütün bu sinemacıların gayretleri sonucu bugün çok güçlü bir auteur 

sinemamız var. Uluslararası Film Festivallerinde Türk Sineması kesinlikle dominant. Ama 

Türkiye bürokrasisi bunu görmüyor, bir filmle, o sinemacının Türkiye için sağladığı o birçok 

pahalı reklamın getirisini bile aşan kazanımı fark edemiyorlar. Büyük bir aymazlık var! CNC, 

sinemaya yılda, 1 milyar dolarlık bir yatırım yapıyorken biz 10 Milyon dolarlık yatırım 

yapıyoruz. “Büyük Çaresizlik”, “küçük” bir bütçeyle, Türkiye’nin reklamını dışarıda gayet 

“büyük” bir başarıyla yaptı bence. Türkiye’nin Batı’da düzeltmeye çalıştığı imajı için önemli 

katkıları oldu. 

Büyük bütçeli ana akım filmlere bakarsak Türkiye’de çok kötü filmler üretiliyor. Ticari 

filmler uyduruk, -- ticari olması uyduruk olmasını gerektirmez-- , bu alanda bizde iyi 

yönetmen çıkmıyor. 

Ben sinemanın taviz sanatı olduğunu düşünüyorum. Ekiple yapılıyor; insan, duygu, 

mekân, hafta sayısı belirleyici faktörler… Bunlar belirleyiciyse karar vermeniz gereken şey 

nereden taviz vereceğiniz. İşin esası filmin özünden taviz vermemek. Tatil Kitabı’nı yaparken 

5 hafta çekmeye yetecek paramız yoktu. Seyfi taviz verdi daha kısa zamanda çekildi. 35 

mm.ye karar verdik, yapımcı taviz vermiş oldu. Yani, sinema önceliklerinizi saptama sanatı. 
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Tamamen bağımsızlık için bütçeleri minimalize etmeye çalışıyor sinemacılar, yeni ve 

cesurca şeyler deniyorlar. “İki Dil Bir Bavul” basit bir kamerayla yapılmış. Kürtçe meselesini 

ele almış. İnternet çağındayız ve bu yolla büyük bir bütçesi ve bir takım organizasyonlar 

olmadan film amacına ulaşmış oldu. 

Yılda 70 - 80 film yapılıyor ama sadece 3- 4 tanesi pelikül. “Mayıs Sıkıntısı” veya 

“Kasaba”daki hikâye için 2–3 kişilik ekiple çalışmak mümkün olabilir. Bir yıla yayarak, 35 

mm. çalışmak mümkün olabilir. Ama her senaryoda, söz gelimi 1200 km.lik bir yolculuğu 

anlatan “Yangın Var” filminin senaryosunun hayata geçirilmesinde bu mümkün olabilir 

miydi? 

Ulusal sinema kimliğine gelince; O kalıcı ve güçlü kimliği oluşturan, dikkat ederseniz 

2 – 3 çok kuvvetli yönetmendir. İtalyan Yeni Gerçekçileri ya da İran Sineması’na bakalım. 

Rossellini ve De Sica ya da Makmalbaf, Kiyarüstemi gibi. O iki üç dominant yönetmen alıp 

götürüyor. Bizde bir değil böyle birçok damar var. Çok kimliklilik var. Bu bizim 

zenginliğimiz. “İyi sinemanın ne olduğu” sorusu bence Türk sinemacılarının, teorisyen, 

eğitimci ya da film üretenleriyle öncelikli olarak gündemine almaları gereken konudur. Ayrıca 

Türk sinemasının merkezlere, kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Bu tür merkezler bizim arşiv 

sorunumuzu çözeceği gibi yetenekli insanları derlemesi ile de önemli bir görev yürütmekte. 

Ama ne yazık ki örgütlülüğe olan inancımız zayıf.  

Özgür bırakıldığı her ortamda, sanat ortaya çıkıyor. Tabi sinema da. 

Özetle, 10 yıl sonra “Yeni Sinema Hareketi” olarak hala bir aradaysak ve hala filmler 

üretiyorsak bu büyük bir başarı olur. 

 

 

 

 

 

 



 

 108 

EK C: MİTHAT ALAM İLE GÖRÜŞME 

 

“ Tabular çok. Biz hala filmlerimizde polisi eleştiremeyiz. Bu yıl alevi genç- sünni kız 

aşkını anlatan bir film yapıldı. Sadece iki hafta gösterimde kaldı. Çok geç kaldık bu tür filmler 

için. Turgut Özal 20 sene önce babaannem Kürt dedi herkes ayağa kalktı. Yakın zamana kadar 

Türkiye’de Kürt yoktu (!) Bir kitap çıktı, Ermeni kimliğini yeni keşfeden insanlardan 

bahsediyor. 

Eleştirmen Fatih Özgüven, Reha Erdem’in Beş Vakit filmi hakkında bir eleştiri 

yazmış; “Türk köyü böyle değildir” demiş. Sanki Ulusal Sinema kalıntısı gibiydi bu sözler. 

Hâlbuki o köy dünyanın herhangi bir köyü, oradaki çocukların hikâyesi de dünyanın herhangi 

bir yerindeki çocukların hikâyesi gibiydi. Coming of Age türü, ergenlikten bahseden… Bana 

bu çok hoş geliyor. Tayvan ve Çin sinemasında da sık raslanır bu konuya. Tayvanlı yonetmen 

Hou Hsiao Hsien idi. Birçok filminde lokal olmakla beraber rahatlikla küresel olarak 

algılanacak "coming of age" temalari vardir (mesela "Summer at Grandpa's), aynen bence 

Reha Erdem'in Bes Vakit'inde oldugu gibi. Edward Yang'in Brighter Summer Day'inde de 

vardir bu.  

Birinde biri eşek üstünde üç dakika gidiyorsa, öbürü de beş dakika ördek kovalıyor! 

Tayvan ya da Anadolu, hikâye evrensel, sanatçı bunu yakaladıktan sonra bu fark etmiyor. O 

filmde Reha’nın kullandığı müzik de Türk ezgisi değildi. Bu da eleştiri aldı. Oysa hikâye local 

color taşıyan bir hikâye değildi, “Susuz Yaz” gibi. “Hayat Var”da da Orhan Gencebay 

kullanmıştı. Mistik ve lirik bir hikâyeydi, müzik müthiş oturuyor. Popüler olanı kullanmak da 

bazıları tarafından kınanır bilirsin. 

Din, elbette bizim kimlik bunalımımızın orta yerinde duran bir unsur. Bırak sanata 

ayak bağı olmasını insanlar bu yüzden hala birbirini kesiyor. Bakın Yahudiler de tutucu bir 

toplum ama iki Yahudi erkeğin aşkını anlatan bir film yapılabiliyor. Sanat ayrı bir mecra 

olmalı. Ama tabular var. 
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  Tabularımız her alanda kendini gösteriyor. Dogma’cılar 10 kurallık bir manifesto 

hazırladılar. On kural için on film çektiler. Sonra o kuralları kendileri çiğneyerek yollarına 

devam ettiler. Ekoller hep böyle olmuştur. Yönetmenler sonsuza kadar o kurallar çerçevesinde 

üretemezler. Türkiye’de ise ölene kadar yönetmenin o kurallara tabi olması beklenir. 

Türkiye’de herkes kendinden memnundur. Söz sahibi insanlar belli bir şeyi bilir, 

genele bakmaz. Hep onu savunur durur. Ben hala öğrencilerime danışır onların tavsiyeleriyle 

yöntemlerimde değişiklikler yaparım. Tabi bu anlayışla grup halinde bir yola çıkmak zor 

oluyor. Birlikte bir sanat hareketi oluşturmak için aynı dünya görüşüne sahip olmanız gerekir. 

Sinematek kuşağını, ulusal sinemacıları ben yakından tanırım, bilirim ki hepsi birbirinden 

nefret eder. Bizde uzlaşma değil, “uzlaşmama” kültürü var da ondan. 

Şu “büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek” tekerlemesine bakın. Büyükler 

sevilmez, küçükler sayılmaz mı acaba? Bizim evin önü tek yön, her sabah oradan çıkarken, üst 

orta sınıf insanların bile nasıl saygı eksikliği içersinde olduğunu gözlemliyorum. Saygı 

kavramı ülkemizde; totaliter, artificial, blok saygı anlayışıyla var. 

Sanırım genetiğimize yerleşmiş bir özgürlük eksikliği var. Üç kuşak boyunca böyle 

gelmiş. Atatürk diktatörce davranmak zorundaydı ama bu böyle devam etmemeliydi. O tutum 

devam etti ve yerleşti. Biz dogmalara inanmış dogmacı bir milletiz. Oto sansür uygulamak 

değil bunun adı. Oto sansürde kişi bir şeyi yapmayı düşünür ve vazgeçer, o şeyi biz 

düşünmüyoruz bile. Aklına bile gelmiyor değişik ya da farklı olan. O yüzden özgün bir şeyi 

yaratamaz. Osmanlı daha özgürlükçüydü. Ermeni mimar en yüksek camiyi yapıyor, şimdi 

yapabilir mi? Çeşitlilik ortadan kalktı Cumhuriyet’ten sonra. 

Ben nasıl bir ailede büyüdüm, nasıl bir eğitim aldım? Robert Kolej’e 11 yaşında 

girdim. Oradaki eğitim birey olmayı besleyen bir eğitimdi. Edebiyat Hocamız akşam 

etütlerinde edebiyat sohbetleri yapardı. Matematik Hocamız basket Koçumuzdu. Biz orda 

“sen” değildik, isimlerimizle vardık. Buraya Soros Vakfı’nın genel müdürünü davet ettik 

geldi. Burayı gördü, öğrencilerle buluştu,  sonra onu yemeğe götürdük, para isteyeceğiz, 
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sponsorluk isteyeceğiz ya (!) Bize dedi ki, “burası yeterince güzel sizi destekleyeceğiz ama 

Malatya’ya Gaziantep’e de bu merkezlerden açın.” 

Bak burada (Boğaziçi Üniversitesi) Türkiye’nin en zeki gençleri okuyor. Onlar içinden 

de sanat düşkünlerini ayıralım, onlar da buraya geliyor (Mithat Alam Film Merkezi). Yani %1 

den de az bir grup değil mi. Ben interview ile öğrenci kabul ediyorum. Bilgisi değil ilgisi olanı 

tercih ediyorum. Herkes konuşmalı derste, yani 15 kişi ancak alabiliyorum ve bu öğrenciler 

birinci sömestirde değil anca ikinci sömestirde konuşmaya başlıyorlar sınıfta. 

Sonra o öğrenciler kısa filmler üretmeye başlıyorlar. Burada kamera, montaj seti, film 

arşivi gibi imkânlar var. Sinema öğrencileri diyorlar ki “biz üçüncü sınıftayız hala elimize 

kamera değmedi.” Kadir İnanır gelmişti buraya, “Türkiye’de sinema okullarının çoğu 

kapatılmalı” demişti.  

Ben öğrencilerime ilk ders, “soyunmalarını” söylüyorum. Bütün önyargılarından 

arınmalarını… Filtresiz bakabilmelerini sinemaya. Sevmem dedikleri türleri, tarzları 

muhakkak onlara tattırıyorum, izletiyorum.  

Bu donanımla dört sene geçince özgün filmler oluyor. Seyfi Teoman, gay yönetmen 

Deniz Buga, buradan çıktı. 

Ben eğitim bakanı olsam, orta mektebe “art appreciation” dersi koyarım. Öğleden 

sonraya koyarım bu dersi muhakkak. Sergiye, müzeye de gidilsin çünkü. Belli bir yaştan sonra 

bu eğitim olmuyor, olamıyor.” 
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EK D: HÜSEYİN KARABEY İLE GÖRÜŞME 

 

Resmi ideoloji bize dayatıldı ve sinemacılar yeterince cesur olamadılar. Diğer sanat 

dallarındaki sanatçılar belli bedeller ödeyerek cesaret gösterdiler ancak sinema daha ayrıcalıklı 

bir yerdeydi. Romanı herkes yazabilirdi ancak sinemayı herkes yapamazdı. Bunu ilk kıran 

Yılmaz Güney oldu.  

Irkçılık, faşizm ve feodalitenin ekonomik sebepli olduğunu düşünüyorum. Hepsi 

ekonomik çıkarlar yüzünden var oluyorlar. Cumhuriyet kurulduğundan beri Doğu geri 

bırakılmıştır. Bu adamlar, doğudakiler, bütün vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Ancak 

aşiret sistemine mahkûm edildiler. Batılı aydın da” bu bir sömürge düzenidir” demedi.  

Kürtler belli stereotiplerle sinemada yer aldı. Türkçe’yi aksanlı kullanan, kaçakçı, 

cahil, alabildiğine pragmatist adamlar olarak kurgulandılar. Muhsin Bey’deki Kürt 

karakterinde bile bu vardı. Ama bu dayatılan düşüncede eksik bir yer kalmıştı ve Yılmaz 

Güney burayı doldurdu. O döneme kadar Rumlar da aynı şekilde. Rumların temsili ya 

orospudur ya mama. Sinemanın doğuşunda Griffith Amerikalı siyahîlerin stereotiplerini 

yansıttı. Bizde de aynısı. Bu oldukça siyasi bir tavırdı. Yılmaz Güney’le, sinemanın gerçek 

kırılması ve bu stereotiplerin kırılması gerçekleşti. 

80’den sonra sinema dizilere evrildi. Dizilerdeki doğuluların hepsi aksanlı Türkçe 

konuşuyor. Aslında anne çocuğuyla evde Kürtçe konuşuyor. Yılmaz Güney sineması o 

dönemde herkesi çok etkiledi. “Çöpçüler Kralı” gibi sosyal içerikli olmaya başladı filmler.  

Özal’la sol yok edildi. Radikal sol gericileşmeye başlayınca herkes gericileşti. Bir 

ülkedeki radikal sol o ülkedeki ilericilikle birebir alakalıdır. 

68 bütün dünyada ezber bozdu. Çelişkisi fazla olan ülkeler daha çok etkilendi. Bir 

ülkedeki ilerlemecilik o ülkedeki solla ilgili. Sol yenilince sosyal demokratlar da daha 

geriliyor. Radikal solla sosyal demokrat aynı kitleye hitap ettikleri için aynı isteği 

dillendiriyor. Türkiye’deki dönüşüm Kürt gençlerin kendilerini ifade etmeleriyle başladı. Nuri 
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Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’un hakkını yememek lazım. Kadın, eşcinsellik gibi yan 

sorunlarla ilgilenen ancak ana soruna değinmeyen filmler vardı. Nuri Bilge Ceylan, Zeki 

Demirkubuz her şeye rağmen film yapılabileceğini gösterdiler. Konu olarak katılmasam bile 

bize cesaret verdiler. 

Benim sinema yapmaya karar vermem “birinin anlatması lazım” diyerek oldu. Sadece 

eleştirmek yetmiyor, “bir şeyler yapmak lazım” diyerek sinemacı olmaya karar verdim… Kısa 

filmler yapmaya başladık. Orada birbirimizi cesaretlendirdik. Haftanın dört günü sinema 

konuşmaya ve kendi filmlerimizi yapmaya başladık. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz 

kültür fonlarının harekete geçmesini sağlayarak bizim aramızdan yeni sinemacıların çıkmasını 

sağladı. 

Özal’dan sonra medya büyük işverenlere peşkeş çekildi ve o dönem “Yeni Sinema”yı 

doğurdu. Medyada kendilerini bulamayanlar, bizler, kendimizi sinemayla anlattık. 

Müslümanların arasında da, eşcinsellerin arasında da kendi filmlerini yapanlar ortaya çıktı. 

Türkiye’de anlatılacak çok hikâye var. Gerçek hikâyeler saptırılmış. Artık kendi sinemalarıyla 

kendileri anlatıyorlar. 

Doğu artık görmezden gelinemiyor, buna karşı direnemiyorlar çünkü doğudan gelen 

filmler çok samimiler. Kişinin özgün olması kendi olması demektir. Video kameralar evlere 

girdi, herkes kendi hikâyesini anlatmaya başladı. 

Bize eğitim olarak standart ve kabul görmüş olan verilir. Akademik bir eğitime karşı 

değilim, ancak şu anda akademi gericiliği temsil ediyor. 90’lara kadar bu yüzden özgün 

sinema çıkmadı.  

Ailem Malatyalı, yazlarımın büyük bir bölümü orada geçti. Ailemin büyük bir kısmı 

hala orada. 

Biz ötekileştirmeye rağmen varız. Sinema ister istemez uluslararası bir düzlemde 

olduğu için faşist taraflarını Cannes’da ödül alan filme karşı bastırmak zorunda kalıyor, 

utanıyor, susuyorlar. Sinemanın avantajı öğrenci olanın öğretmen olanı geçmesini 
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sağlayabiliyor. Diğer sanat dallarında bu yok. Plastik sanatlarda durum böyle değil. Sinemada 

‘çat’ diye bir ödül alıyor ve ortalık karışıyor. Oyunculuk mesela böyle değil. 

Türkiye burjuva devrimini yeni yeni tamamlıyor. Barış bence gelecek. Şimdi 

yurtdışında okuyanlar bile geri dönüyor. Savaş biterse burada yaşayanlar geri dönmek istiyor. 

Sinema alanında bence önümüzdeki beş yıl heyecan verici geçecek. Biz birilerine 

öykünüyorduk, bize öykünenler de çıkacak. Yeniler geliyor. 

Bu ülkede her şeye rağmen çok seslilik ve çok renklilik yaşandı. Bundan önceki siyasi 

ortama rağmen var oldu. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça önyargılarından kurtulur. Kendi 

anadillerinde sinemalar çeksin, bunlar zenginlik. Biz bunları sanatta tartışırsak hallolur Bir 

Rum dedenin İstanbul’dan sürülme hikâyesini dinleyince Rumlardan nefret edemezsiniz. 

Bence eskinin hesaplarını bir şekilde kapatmakta fayda var. Kimse cezalandırılma istemiyor. 

Herkes olan biten konuşulsun ve kabul edilsin istiyor.  

İnsanın ne olursa olsun genel dürtüsü barıştan yana. Kürtlerin tek isteği Batıdakiler ne 

hak ediyorlarsa aynısını onlar da hak ettiği için onu yaşamak. Sanatçının görevi burada 

başlıyor. Sanatçı; hâkimlerden, savcılardan önce gelmeli. Ama biz daha geride ve korkağız. 

Sanat uyarıcı bir rol üstlenmeli ve sigorta görevi görmeli.  

Bir sanatçı o ülkenin sorunlarını irdelemiyorsa “sanatçıyım” dememeli. Bir ülkenin 

yaşam sorunlarını yok sayıyorsam yeteneğimle övünmeyi utanç sayıyorum. 
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EK E: İHLAL SİNEMASI MANİFESTOSU  
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EK F: ŞİZOİD SİNEMA MANİFESTOSU 
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EK G: GENÇ SİNEMACILAR MANİFESTOSU 
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EK H: “VALİZ” FİLMİNİN DVD KAPAĞI    
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EK I: “VALİZ” FİLMİNİN DVD ETİKETİ 
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EK J: “VALİZ” FİLMİNİN DANS SAHNESİNİN ÇEKİM HAZIRLIĞINDAN 
            BİR KARE 
 

 

 

 

 


