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ÖNSÖZ 

Kitle iletişim araçları, günümüz dünyasında kültürün ve kültürel ögelerin 

aktarılmasında, benimsenmesinde ve yeni bir kültür meydana getirilmesinde son 

derece etkilidir. Sinemanın ve televizyonun etkisi, özellikle yeni yetişen kuşaklar 

açısından, ailenin, okulun ve arkadaş gruplarının önüne geçmiş bulunmaktadır. 

Günün çok önemli bir bölümünü ekran karşısında geçirmekte olan toplumumuzda 

televizyon yönlendirici bir konumuna gelmiştir. Diziler, filmler, video klipler ve 

reklamlar yoluyla yepyeni bir kültürel atmosfer oluşturulmaktadır. 

Bireylerin gelişiminde ve kimlik kazanma sürecinde, sinema filmleri ve 

dizilerde kendilerine yakın hissedip rol model olarak seçtikleri kahramanların-

sanatçıların belirgin bir etkisi olduğu muhakkaktır. Söz konusu bu etki olumlu 

olabildiği gibi, bir takım olumsuz davranışların ortaya çıkmasına da kaynaklık 

edebilmektedir. Filmlerde ve dizilerde yer verilen dindar tiplerin sergilediği olumlu 

ya da olumsuz davranışlar, izleyicilerin din algısı üzerinde derin izler bırakmaktadır.   

Sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalar için kitle iletişim araçları son 

derece zengin veriler sunmaktadır. Biz de bu noktadan hareketle, bir kitle iletişim 

aracı olan ve etkisini son yüz yılda önemli oranda hissettiren sinema alanında bir 

çalışma yapmanın uygun olduğuna karar verdik ve Türk Sinemasında dindar insan 

tipini inceledik. 

“Sinema ve Din” başlıklı çalışmasıyla, sinema ve din ilişkisini ilk kez ele alan 

Lüleci (2007)’dir. Din Psikolojisi temelinde sinema ürünlerini ele alan Lüleci, Türk 

Sinemasında “din”e nasıl ve ne ölçüde yer verildiği konusunu incelemiştir.  Konuyla 

ilgilenen diğer bir araştırmacı Karakaya’dır. “Türk Sineması ve Din Adamı” (2008),  

adlı çalışmasında, Din Sosyolojisi bağlamında, “din adamı”nın sinemada nasıl ele 

alındığını araştırmıştır. 

En önemli kitle iletişim araçlarından birisi olan sinema alanında dindarlık 

tipolojisi üzerine bir çalışma, ilk kez tarafımızdan yapılmış bulunmaktadır. Bu durum 

bilim dalı açısından, yapılan çalışmanın önemini artırmaktadır. 
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ÖZET 

Bu araştırma Türk Sinemasında sıkça yer verilen tiplemelerden biri olan dindar 

insan tipinin oluşumunu ve Türk Sinemasının 1960 ile 2010 yılları arasını kapsayan 

dönemde söz konusu tipin uğradığı değişim ve dönüşümü ortaya koymak amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Araştırma, giriş kısmı hariç iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın giriş 

bölümünde, temel kavramlar üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Türk Sineması 

tarihi ve Türk Sinemasında etkili olan akımlar ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Türk 

Sinemasının 1960 ile 2010 yılları arasındaki dönemini kapsayan örneklerden konuya 

uygun olarak seçilen yirmi beş filmin çözümlemesi yapılarak bulgular ortaya 

konulmuştur. 
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that devout person during the time of Turkısh cinema from the year of 1960 to 2010 

The resarch is constituted of two chapters except for entrance chapter.The 

basic concepts are discussed ın the entrance chapter.The history of Turkısh cinema 

and the effective trends in Turkısh cinema are discussed in the first chapter. In the 

second chapter some findings are introduced about twentyfive films choosed 

which are suitable with the examples of Turkısh cinema include the years from 

1960 to 2010 
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GİRİŞ 

1. Araştırmanın Konusu 

20. ve 21. yüzyılı medya bağlamında bir görsel iletişim çağı olarak nitelemek 

mümkün görünmektedir. 19. yüzyılın sonunda görüntünün hareketli kaydına 

muvaffak olan insanoğlu, bu gelişmeyi iletişim alanına yaygınlaştırmasının yanı sıra 

bu yeni durumdan bir sanat üretmeyi de başarmış bulunmaktadır. Yedinci sanat diye 

de adlandırılan bu sanat, sinema sanatıdır. 

Sinema, her kesimden insana hitap edebilen bir sanattır. Bu nedenle işlediği 

konularla tüm toplumu etkileyebilen bir sanat olarak nitelendirilebilir. Sinema görsel 

bir sanat olarak önce göze hitap etmektedir. Bununla birlikte bir öyküyü dramatik bir 

biçimde canlandırma esasına dayalı olarak aktardığı için kulağa da hitap etmektedir. 

Karanlık salonlarda, kalabalıklar içinde olsa dahi, kişinin kendisiyle baş başa kalarak 

izlediği bir sanat etkinliği olması hasebiyle de etkisi bir hayli artmaktadır. Kuşkusuz 

sinemanın, kişiler ve toplumlar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz bir takım 

etkileri söz konusudur.  

Sinema, insanlara düşsel bir yolculuğun kapılarını sonuna kadar aralayan bir 

sanattır. Mutlu Parkan bu süreci şöyle açıklamaktadır: 

“Seyirci olayların akışına kendisini kaptırarak, olaylar ve karakterlerle 

özdeşleşir. Zihinsel faaliyeti bir kenara bırakarak, karakterlerle duygusal bir temel 

üzerinde kurulan bir yaşantı birliğine girer. Seyirci doruğa doğru yükselen bir 

gerilimle bambaşka bir hayatın içinde yer alarak, doruk noktası ile başlayan son 

bölümde, olayların çözülmesiyle, yapay olarak içine sokulduğu gerilimden, 

kurtularak rahatlatılır. İşte haz buradan doğar, yani geleneksel sinemanın bütün 

türlerinde ortak olarak bulunan eğlendiricilik ögesi, böyle bir işleyiş mekanizmasının 

sonunda ortaya çıkar. Eğlence seyircinin yaşadığı yaşamdan uzaklaşarak kısa bir süre 
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de olsa, başka bir yaşantının içine girmesi ve burada kendisini ve kendi sorunlarını 

unutmasından doğmaktadır.”(Aktaran: Esen, 2000: 4-5). 

 Sinema bir sanat olmasının yanı sıra çok etkili bir propaganda aracı olarak da 

işlev görmektedir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere sinemayı bir 

endüstri sektörü olarak kullanan ülkeler, ürettikleri filmleri ülkelerinin tanıtımı, 

ideolojilerinin ihracının bir aracı olarak da kullanmaktadırlar. Bir propaganda aracı 

olarak sinemayı en etkin kullanan kişi, II. Dünya savaşı sırasında Alman halkını 

kitleler halinde peşinde sürükleyen Adolph Hitler’dir. 1917 Ekim Devrimi sırasında 

ve sonrasında, Sovyet yönetimi de sinemadan oldukça yararlanmıştır. Amerikan 

sinemasının ideolojik propagandası ise günümüzde tüm dünyada oldukça yoğun bir 

biçimde etkisini sürdürmektedir(Esen, 2000: 5). 

Sinemayı düşüncenin aktarılması açısından muhteşem bir vasıta olarak 

tanımlayan Mesut Uçakan, “Bu muhteşem vasıtayı sanatı, ya biz kullanıp, kendi 

kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi, en önemlisi inançlarımızı koruyacağız ve belki 

diğer dünya milletlerine, inançlarımızı paylaşan milletlere etki edeceğiz, yeniden 

dirilişimizi yaşayacağız, ya da haçlı zihniyet, kapitalist zihniyet bu vasıta ile her gün, 

evlerimize ailemizin en etkili ferdi olarak girip, kırıntıları kalan örflerimizi, 

inançlarımızı da elimizden alacaktır.”(Aktaran: Lüleci, 2007: 85) diyerek, sinemanın 

sahip olduğu, insanları ve toplumları değiştirici, dönüştürücü gücüne vurgu 

yapmaktadır. 

1918 yılında çekimi tamamlanan ilk konulu Türk Filmi olan “Himmet Ağa’nın 

İzdivacı” adlı filmin üzerinden yaklaşıkbir asırlık bir zaman geçmiştir (Scognamillo, 

1998: 39). Bu zaman dilimi içerisinde gelişen Türk Sinema Endüstrisi, komediden 

gerilime, melodramdan avantür aksiyon macera filmlerine ve sanatsal yönü ağır 

basan filmlere değin hemen her türden eserler üretmiştir. Türk Sineması’nın 1960 

yılına kadar olan dönemi oluşum ve hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Türk 

Sineması 1960 yılından itibaren özgün örnekler vermeye başlamıştır. Bu dönemi üç 

evreye ayırmak mümkündür. Birinci evre 80’li yılların ortalarına kadar süren, siyasal 

ve toplumsal çalkantıların ve köyden kente göç olgusunun yoğun olarak ele alındığı 

evredir. Bu dönemde Türk Sinemasında çeşitli kuramsal tartışmalar yaşanmış ve 
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bugün bilinen belli başlı sinema ekolleri-akımları bu dönemde şekillenmiştir. İkinci 

evreyi 80’li yılların ortasından 90’lı yılların ortasına kadar süren dönem olarak ifade 

etmek mümkündür. Bu zaman aralığı, 1960 ile 1980 yılları arasında ortaya çıkmış 

olan sinema akımlarının etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladığı ve yeni sanatsal 

ve entelektüel denemelerin ortaya çıktığı bir dönem olarak kabul edilmelidir. Üçüncü 

evre, 90’lı yılların ortalarından günümüze kadar olan evredir. Bu dönem sinema dili 

ve estetiği açısından olgunlaşma çabalarının görüldüğü ve yeni arayışlara 

yönelmelerin görüldüğü bir dönemdir 

Türk Sineması’nın son 50 yıllık serüveninde dikkati çeken en önemli 

hususlardan biri, dindar insan tipinin geçirdiği evrimdir. 60’lı ve 70’li yıllarda 

ideolojik ön yargılar, hızlı modernleşme çabalarının yarattığı etki ve o dönem Türk 

Edebiyatı’nda da baskın bir biçimde işlenen köy gerçekliği temasının paralelinde 

kalınarak oluşturulmuş olan dindar insan tipinin yerini zamanla daha gerçekçi bir 

dindar tip aldığı görülmektedir. Bu yeni dindar tipin, faziletleri ve zaaflarıyla daha 

rasyonel ve hayatın içinden olan, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olan, sahiciliği 

konusunda izleyicileri hayal kırıklığına uğratmayan, ön yargılardan arınmış, 

seyircinin gözünde mahkûm edilmek üzere değil de anlamak ve anlatmak çabası 

etrafında oluşturulmuş olduğu izlenimi uyanmaktadır.  

Türk Sineması izlenilirlik açısından sadece yapıldıkları dönemle sınırlı kalan, 

yalnızca konunun uzmanı olan sinema araştırmacıları ve eleştirmenleri tarafından ele 

alınan örneklerden oluşmamaktadır. Bu filmler etki bakımından yapıldıkları dönemi 

çoktan aşmış, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen televizyon ekranlarında 

tekrar tekrar yayını yapılan filmlerdir. Bu filmlerin izlenme oranları ve 

yayınlandıkları zaman dilimi dikkate alındığında, rahatlıkla yediden yetmişe geniş 

bir kesim tarafından izlenmekte oldukları sonucuna varılabilir. Medyanın insanlar ve 

toplumlar üzerinde meydana getirdiği kültürel etki boyutu dikkate alındığında, söz 

konusu filmlerin insanlar ve toplum katmanları üzerindeki etkilerinin araştırılmasının 

sosyal bilimler açısından bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Biz bu ve benzeri 

gerekçelerle yapılmasına karar verdiğimiz bu çalışmada, söz konusu filmlerde sıkça 

gördüğümüz dindar insan tipini ele aldık.   
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Özetle, araştırmanın konusu; Türk Sinemasında önemli bir yer tutan dindar 

insan tipinin geçirdiği bu değişim ve dönüşümü incelemek ve örnek film 

çözümlemeleriyle ortaya koymaktır.   

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çağımızda kitle-iletişim araçları kültürel değerlerin oluşumu ve 

yaygınlaşmasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Sinema bir kitle-iletişim aracı 

olarak, insanlar ve toplumlar üzerinde kültürel değerlerin üretimi ve benimsenmesi 

noktasında çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. “Dindarlık ve dindarlık 

tipolojisi”, Din Psikolojisi çalışmalarında, özellikle saha araştırmalarında, önemle 

üzerinde durulan bir konudur. Fakat Türkiye’de yapılan Din Psikolojisi 

araştırmalarında sinema temelinde yeterli düzeyde bir çalışmanın yapılmadığı 

görülmektedir. Özellikle sinema eserlerinde dindarlık meselesinin ele alınış biçimi  

en çok merak uyandırankonulardan biridir. Konunun şimdiye kadar akademik 

düzeyde araştırılmamış olması bizi böyle bir çalışma yapmaya 

yönlendirmiştir.Sinema temelinde “dindarlık” ve “dindarlık tipolojisini” konu edinen 

bu çalışmanın amacı, bu zamana kadar yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştirerek 

alana katkı sağlamaktır.   

Bu araştırma, Türk Sineması’nda en önemli stereo tiplerinden olan “dindar 

insan tipi”nin son 50 yıllık dönemde uğradığı değişim ve dönüşüm sürecini ele 

almaktadır. Sinemanın dindarlık konusunu ele alış ve yorumlayış biçimi ve bu 

noktada izleyicilere açık ve örtülü olarak ilettiği mesajlar merakımızı celbetmektedir. 

Böyle bir çalışmanın sinema eserleri bağlamında daha önce hiç ele alınmamış olması 

merak duygumuzu daha da derinleştirmektedir. Bu çalışma, kendi alanında yapılacak 

ilk çalışma olması hasebiyle önemlidir. Ayrıca kendinden sonra yapılacak 

çalışmalara yol göstermesi, fikir vermesi bakımından da önemlidir. 

3. Araştırmanın Sayıltıları 

 Türk Sinemasının önemli tiplemelerinden biri olarak kabul edilen “dindar 

insan tipi”,tarihsel süreç içerisinde bir değişim ve dönüşüme uğramıştır. Söz 
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konusu “tip”, önceleri, klişeler etrafında oluşturulmuş, genellikle güldürü 

ögesi olarak kullanılan bir stereo tip özelliği gösterirken, son yıllarda bu 

durum değişmiş ve daha gerçekçi, klişelerden uzak, toplumda karşılığı olan 

dindar tiplere dönüşmüştür. 

 Türk Sineması’nda sıkça yer verilen tiplerden biri olan “dindar insan tipi”nin 

oluşturulmasında, dönemsel faktörler ve sinemasal akımlar önemli bir rol 

oynamıştır. 

4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 Bu araştırma, Türk Sineması’nın 1960 ve 2010 yılları arasındaki ürünleriyle 

sınırlıdır. 

 Bu araştırma, Türk Sineması’nın en dikkat çeken tiplerinden olan “dindar 

insan tipi”nin araştırılması ve çözümlenmesiyle sınırlıdır. 

 Bu araştırma, sinema eserlerinde yer verilen “dindar Müslüman tipi” ile 

sınırlıdır. 

 Bu araştırma, konuya uygun oldukları düşüncesiyle seçilip çözümlemesi 

yapılan filmlerle sınırlıdır. 

5. Araştırmanın Yürütülmesi ve Yöntemi 

I.          Araştırmanın birinci aşamasında geniş bir kaynak taraması yapılarak 

çalışmanın kavramsal çerçevesi ve teorik alt yapısı oluşturulmuştur. 

II. Araştırmanın birinci bölümünde Türk Sinemasının tarihsel gelişimi 

hakkında araştırma yapılmış ve dönemleri ve ortaya çıkan kuramsal tartışmaları, 

etkili olan akımları itibariyle Türk Sinemasının tarihi ele alınmıştır.  

III. Araştırmanın ikinci bölümünde Türk Sinemasının 1960’tan sonraki 

dönemini iyi temsil ettiği düşünülen ve incelemekte olduğumuz konuya uygun 

oldukları düşüncesiyle seçilen filmlerdeki dindar insan tipinin çözümlemesi 

yapılmıştır. Bu filmler ve yönetmenleri şunlardır;  

1962 yapımı “Yılanların Öcü”- Metin Erksan 

1967 yapımı “Sinekli Bakkal”- Mehmet Dinler 
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1969 yapımı “ Bir Türk’e Gönül Verdim”- Halit Refiğ 

1969 yapımı “Ala Geyik”- Süreyya Duru 

1970 yapımı “Birleşen Yollar”- Yücel Çakmaklı 

1970 yapımı “Umut”- Yılmaz Güney 

1973 yapımı “Gelin”- Lütfü Ömer Akad 

1973 yapımı “Vurun Kahpeye”- Halit Refiğ 

1973 yapımı “Rabia”-Osman Fahri Seden 

1978 yapımı “Kibar Feyzo”- Atıf Yımaz 

1984 yapımı “Bir Yudum Sevgi”- Atıf Yılmaz 

1984 yapımı “Namuslu”- Ertem Eğilmez 

1985 yapımı “Züğürt Ağa”- Nesli Çölgeçen 

1987 yapımı “Yer Demir Gök Bakır”- Ömer Zülfü Livaneli 

1987 yapımı “Kiracı” -Orhan Aksoy 

1990 yapımı “Yalnız Değilsiniz”- Mesut Uçakan 

1992 yapımı “Sürgün”- Mehmet Tanrısever 

1999 yapımı “Güle Güle”- Zeki Ökten 

2005 yapımı “Takva”- Özer Kızıltan 

2005 yapımı “The İmam”- İsmail Güneş 

2006 yapımı “Kurtlar Vadisi-Irak” Serdar Akar 

2007 Yapımı Adem’in Trenleri”- Barış Pirhasan 

2009 yapımı “Uzak İhtimal” – Mahmut Fazıl Coşkun 

2009 yapımı “Mommo-Kızkardeşim” Atalay Taşdiken 

2010 yapımı “Eşrefpaşalılar”- Hüdaverdi Yavuz 

 

IV. Araştırma betimsel analiz (descriptif) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

V. Araştırmada film çözümleme yöntemlerinden “Psikanalitik 

Çözümleme Yöntemi” kullanılmıştır. 

Filmlerin ilk ortaya çıktıkları andan itibaren, bir sanat eseri olarak bu işin 

doğasını anlayabilmek amacıyla film eleştirisi ve çözümlenmesine ilişkin çeşitli 

kuramlar ortaya atılmıştır. Filmlerin çözümlenmesi sadece bu işle ilgilenen sanatçılar 

ve eleştirmenler tarafından gerçekleştirilmiş değildir. Çeşitli bilim dalları ve 

disiplinlerle ilgilenenlerce de filmler, ciddi bir takip ve çözümleme aşamasından 
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geçirilmişlerdir. Felsefeciler, sosyologlar, psikologlarca yapılan film eleştirilerinin 

gazete ve dergilerde yayınlanmasının akabinde konuya akademik düzeyde ilginin 

arttığı gözlemlenmiştir (Özden, 2000: 87). 

Film eleştirisi ve çözümlemesinde dokuz çeşit yaklaşımdan söz edilebilir: 

a)Tarihsel Eleştiri: Filmlerin dönemin sosyo-ekonomik, estetik ve endüstriyel 

koşullarının yansıması olarak incelenmesi. 

b)Auteur Eleştirisi: Filmlerin yönetmenin yaratıcı kimliği bağlamında 

değerlendirilmesi, filmlerindeki ortak yönlerin ortaya çıkarılması. 

c)Gazete Eleştirisi: Filmlerin güncellikleri içinde değerlendirilmesi, seyirciyi 

filme yönlendirme. 

d)Göstergebilimsel Eleştiri: Filmlerin bir dil sistemi olarak eleştirilmesi, 

anlama süreçlerinin çözümlenmesi. 

e)İdeolojik Eleştiri: Filmlerin politik imalarının çözümlenmesi, egemen 

ideolojinin hizmetindeki işlevlerinin ortaya konulması. 

f)Feminist Eleştiri: Filmlerin cinsel, sosyo-ekonomik bastırmalar, babaerkil 

ideolojinin sunum tarzları bakımından incelenmesi. 

g)Türsel Eleştiri: Filmlerin benzer temalara, çatışmalara, karakterlere ve görsel 

betimlemeye dayalı geleneksel anlatı yapıları olarak incelenmesi. 

h)Sosyolojik Eleştiri: Filmlerin, toplumla ilişkileri, sosyal işlevleri bağlamında 

sosyolojik bir veri olarak incelenmesi. 

ı)Psikanalitik Eleştiri: Filmlerin yönetmenler, karakterleri ve seyircilerle ilgili 

psikolojik yönlerinin bilinçaltını dışa vuran rüya süreci gibi incelenmesi (Özden, 

2000: 90). 

“Sanat yapıtlarının psikanalitik eleşirisi, kuramın kurucusu olan Freud’un 

edebiyat, tiyatro, resim ve heykel gibi sanat dallarında ürün vermiş kimi sanatçıların 

yapıtlarını incelemesiyle başlamıştır” (Özden, 2000: 152). 

Freud’un çok tartışılan Oedipus Kompleksi teorisine kaynaklık teşkil eden eser, 

Sophokles’in yazdığı Kral Oedipus trajedisidir (Köse, 2000: 38). Freud bu esere tıpkı 

bir bilinç dışı rüya süreci gibi yaklaşmıştır. Bu bir çeşit sanat nevroz 

karşılaştırmasıdır. Freud sanatçının eserine tıpkı nevrotik bir hastanın ortaya 

koyduğu çalışmalar gibi yaklaşmıştır. Sanatçının nevrotik bir hasta gibi 

bilinçaltındaki bastırmalardan kaynağını alan ve gerçek dünyada tatmin edemediği 
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isteklerini, eserinde oluşturduğu anlatı yapısının içine yerleştirdiği simgelerle örtük 

bir biçimde sunduğunu iddia etmiştir  (Özden, 2002: 152). 

“Bir psikoloji ekolü doğrultusunda yapılan eleştiride seçilen filmlerde 

bilinçaltının dışavurumu veya kolektif (toplumsal) bilinç dışının dışavurumu 

incelenir. Filmler tıpkı bir düş süreci gibi incelenerek görüntünün altında yatan 

içeriğe ulaşılır” (Yıldırım, 2007: 52). Film eleştirmeni ya da filmi tahlil eden bir 

kimse, psikanalitik bir okumayla filmlerdeki simgesel yapıları ve bu yapıların ortaya 

çıkmasını sağlayan filmsel ve kültürel kodlamaları kullanarak filmin örtük içeriğini 

açık bir hale getirmeye çalışır. 

Eserin psikanalitik yöntemle incelenmesinin sanatçının bilinçaltını ortaya 

çıkarabileceğini belirten Berna Moran; “Sanatçının eseri, psikanaliz tedavisindeki 

hastanın sözleri gibi ele alınmaktadır. Sanatçının gizli istekleri, cinsel eğilimleri, 

bilinçaltı dünyasını araştırıp ortaya dökmek için sanatçının eserini incelemek 

gerekir.” demektedir(Aktaran: Biryıldız, 2002: 21). 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken ince bir nokta vardır. Filmler her ne 

kadar bilinçdışı bir içeriğe sahip olsalar da yönetmenin bilinçli çabaları sonucunda 

ortaya çıkmaktadırlar. Öyküleme ve göstergebilimsel araçlarla bir öyküyü simgeler 

yoluyla anlatmada, yönetmenin üzerine yoğunlaştığı anlam örüntüsünün ötesinde 

bilinçdışı süreçte ortaya çıkan yan anlamlar ve bunların iç içe geçmesi bir sanat 

eserinin psikanalitik çözümüne imkân vermektedir.  

Psikanalitik kuramın temel inceleme alanlarından birini seyirci 

oluşturmaktadır. Sinemasal bir özne olarak seyircinin nerede durduğunu saptamak 

oldukça önemlidir. Seyirci film seyrederken filmin içine girmekte, filmin gerçeğine 

kapılmaktadır. Bu kapılma durumu seyircinin ikili tutumundan kaynaklanmaktadır. 

Seyirci bu sürecin gerçekliğini hem kabul etmekte hem de reddetmektedir. Sinema 

koltuğuna oturmuş ve filmi seyretmekte olan izleyici bunun bir film olduğunu bilir 

ama filmsel anlatımın yanılsamaya dayalı gerçekliğine kapılmak için bu durumu 

inkâr eder. Televizyonda yayınlanmakta olan “Kurtlar Vadisi” dizisindeki Çakır 

karakteri öldürüldüğü vakit dizinin bir kısım izleyicilerinin gazete sayfalarına ve 

televizyon ekranlarına yansıdığı biçimde, Çakır için gıyabi cenaze namazı kılmaları,  
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bu inkâr sürecini bize göstermektedir.1 Seyircinin inkârının temelinde şu üç temel 

süreç yatmaktadır. Bir ayna gibi perdede akmakta olan imgeler, film araçları ve 

anlatı süreçleriyle özdeşleşme. Film anlatısının sunduğu görsel malzemeyi, öykünün 

farkında olunmadığının bilinmesinin verdiği psikoloji rahatlık ve haz içinde 

seyretmeyi sağlayan röntgencilik. Bildiği şeyin tersine inanmaya dayalı olması 

sebebiyle perdede akmakta olan görsel imgelerin kendinin bir yansıması olduğuna 

inanmaya sevk eden reddetme süreçleri. Bütün bunlar, seyirciyi filmin sunduklarına 

inanmaya götüren bir inanç rejimi içine sokmaktadır (Özden, 2000: 159). 

6. Araştırmanın Temel Kavramları 

6.1. Dindarlık 

İnsanın dini inançları, duyguları, düşünceleri ve şüpheleri, dini tutum ve 

davranışları, dine yaklaşımı ve dini esasları değerlendiriş tarzı birbirinden farklıdır. 

Bu nedenle aynı dine mensup insanlar dini aynı derinlikte yaşamazlar. İnsanların 

birbirlerinden farklı derinliklerde dini yaşayışlarına dindarlık denir.  

Dindarlığın tanımını yapmak oldukça zor ve meşakkatli bir iştir. Bir Müslüman 

ile bir Hıristiyanın yahut da bir Budistin din ve dindarlıktan anladıkları farklı 

olabilmektedir. Bu nedenledir ki dindarlığın tanımı konusunda sosyal bilimciler 

arasında bir görüş birliği yoktur. 

Dindarlığın iki temel görüntüsü vardır. Bunlar kişisel dindarlık ve toplumsal 

dindarlıktır. Dinin özünü oluşturan kişisel dindarlıktır. Ferdin ilahi olanla ilişkisi 

içerisinde ortaya çıkan duygulanımlar ve bu anda tezahür eden huşu, vecd, korku, 

ümit, sığınma, tövbe, arınma hissi, ruhsal huzur vb. psikolojik haller dindarlığın şahsi 

görüntüleri olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte kişinin dindarlığı, dinde 

samimiyeti ya da samimiyetsizliği çok farklı tarzlarda tezahür edebilir. Zira dindarlık 

şekilleri farklı dini geleneklerde, farklı kültürlerde, hatta aynı toplum içerisinde farklı 

sosyal gruplarda değişiklikler gösterebilmektedir. Bireylerin dindarlıklarında dış 

şekil itibariyle görülen benzerlik ya da farklılıklar, dindarlığın belli formlarının 

                                                             
1http://yenisafak.com.tr/arsiv/2004/nisan/20/televizyon.html(24/05/2010) 
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toplumsal bir karakter kazandığının, inançların ve uygulamaların da 

gelenekselleştiğinin bir göstergesidir (Yapıcı, 2007: 25-26). 

İslami literatürde dindarlığı ifade eden en önemli kavramlardan biri takvadır. 

Kur’an’da iman, tevbe, itaat, isyanı terk ve ihlas gibi anlamlarda kullanılan takva, 

bütün ahlaki ve insani değerlerin hemen hemen hepsini kucaklayan bir kavramdır 

(Mehmedoğlu, 2004: 36-37).Takvayı Allah’a karşı sorumluluğun bir gereği olarak, 

bilinçli bir şekilde davranışların Allah’ın rızasına uygun hale getirilme çabası olarak 

anlamak mümkündür.  

Hodgson (1995) İslami takva’da birbirini dışlamayan, aksine biri diğerini 

öngören üç ayrı unsurdan söz etmektedir. Bunlardan birincisi paradigmayı izleyen 

unsurdur. Mesela kul, camide ve secde anında yüzünü Mekke’ye çevirdiğinde, 

sembolik olarak, kendini doğrudan Allah’a yönelmiş – O’na teslim olmuş – ve hepsi 

yüzünü aynı şekilde O’na çeviren Müslümanlarla doğrudan münasebete geçmiş halde 

tahayyül eder; ve böylece kozmosun ahengini bir nebze kendi hayatına taşır. Bir 

diğer unsur ise ikrara dayalı unsurdur. Mesela kul, Kur’an’ı okudukça bu dünyanın 

faniliğini, hiçbir tazim ve takdise layık olmadığını ve dünya nimetlerinin bir gün 

hesabının sorulacağını anlar. O halde fert, bütün bu dünyeviliklere yaltaklanmayı 

bırakıp sadece ve sadece Allah’a yönelmesini sağlayacak bir yol bulmalıdır. bu 

unsurlardan üçüncüsü ise mistik unsurdur. Kişi kendi nefsini terbiye ile, yani kendi 

vicdanını keşif ve kontrol ederek, kendi nefsinin derinliklerine girip daha geniş 

anlamlara erişebilir. Kul, Allah’ın yaratıcı kudreti ve kendi nefsinin acziyeti üzerine 

tefekküre dalınca, vücudunu noktalar arasında yüzen bir nokta olarak hissetmeye 

başlar; o ana kadar düşündüğü hedefler bu haldeykenöylesine abes, öylesine 

anlamsız görünür ki, Allah’ın kendisinden istediği şeyleri yapmak, onunu için artık 

bedihi ve kolay oluverir (shf: 323-324). 

Jung’a göre dini davranışın altında yatan kavram  “Numinosum”dur.  Ona göre  

Numinosum tecrübesi olarak din, insanın kendi ötesindeki dinamik faktörleri 

gözetmeyi, onlara uygun davranmayı ve bu konuda dikkatli olmayı önceleyen insan 

bilincinde açığa çıkar. Din ile doğrudan ilgili değişmeleri gündeme getiren ihtida, 
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dini sarsıntı ve şok, kader darbeleri, mistik olaylar vb. esas itibariyle numinosum 

karakterine sahiptir (Bahadır, 2007: 103-104). 

Fukuyama dindarlığın inanç, davranış, duygu ve bilgi boyutlarından bahsetmiş 

ve daha sonra bu görüşü benimseyen Glock, bir de etki boyutuekleyerek, beş boyutlu 

bir dindarlık anlayışı ortaya koymuştur. Allen, dindarlığı tahkiki ve taklidi olmak 

üzere ikiye ayırmıştır. Tahkiki dindarlık, günlük hayattaki faaliyet ve davranışları 

yönlendirebilecek şekilde dini inanç ve değerlerin içselleştirilerek yaşandığı 

birdindarlıktır. Taklidi dindarlık ise, bireyin dini inanç ve değerlerini 

içselleştiremediğiiçin, günlük hayatında dinin amaç olmaktan çok araç durumunda 

olduğu dindarlıktır (Aktaran: Kıraç, 2007: 10). 

M. Eliade’a göre dindar insan, bir oluş arzusu tarafından yönlendirilirken, 

modern insan varoluş egemenliği altında yaşar. Dindar insan kutsal şeklinde oluş 

susuzluğu çeker… Onun zaman ve mekân tecrübesi, kutsal ve kutsal dışı arasında bir 

kesintiyle nitelenir. Buna mukabil modern insanda böyle bir kesinti söz konusu 

değildir. Ne zaman ne de mekân ayırt edici bir değere sahip değildir. Ona göre 

bunlar, bütün tarihi olaylar ve ona eşlik eden sıkıntı; hiçlik ve yokluk tehdidi 

tarafından belirlenir (Mehmedoğlu, 2004: 35-36). 

Türkiye’de yapılan dindarlıkla ilgili çalışmalarda Ünver Günay’ın ortaya 

koyduğu tipoloji oldukça dikkat çekicidir. Günay (1999), yoğunluk seviyesini 

dikkate alarak yaptığı çalışmasında dokuz dindar insan tipinden söz etmiştir. Bunlar; 

ateşli dindarlık, alaca dindarlık, mevsimlik dindarlık, ilgisiz dindarlık, geleneksel 

dindarlık, seçkinlerin dindarlığı, laik dindarlık, geçişli dindarlık tipleridir (shf: 260-

264). 

Hökelekli (2003), dini hayatın boyutlarından söz ederken üçlü bir tasnif 

yapmıştır: 

a) Dinin Genişlemesine Boyutları: Glock ve Stark’ın ortaklaşa çalışmalarından 

yola çıkarak dini yaşayışın uzandığı alanlar tasvir edilmektedir. Burada birbirini 

tamamlayan beş ayrı boyut vardır: 

a.a. İdeolojik Boyut 
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a.b. İbadet Boyutu 

a.c. Tecrübe Boyutu 

a.d. Zihni Boyut 

a.e. Etki Boyutu 

b) Dinin Uzunlamasına Boyutları: Burada Gazzali’den yola çıkarak dini 

hayatın gelişimi içerisinde üç safhadan söz edilmektedir. Bunlar, İman (taklit), fikir 

(ilim) ve marifet (zevk, şevk) devleridir. 

c)Dinin Derinlemesine Boyutları: Hökelekli burada Allport’un dış güdümlü 

(Extirinseque) dindarlık ve içi güdümlü (İntrenseque) dindarlık şeklindeki 

dindarlık tasnifine yer vermektedir. Dış güdümlü bir dindar dini, statü, güvenlik, 

rahatlık, toplum içinde kabul edilebilir bir kişilik verdiği için kullanılır. İç güdümlü 

dindar dini yaşar, ona kendi ihtiyaçlarından da daha üstün bir derece verir. 

c.a. Dış Güdümlü Dindarlık: Böyle bir dindarlıkta din, davranışların birinci 

derecede belirleyici unsuru değildir. Başka maksatlar için vasıta durumundadır. 

Böyle dindar olanlar dini kişisel gayeleri için kullanma eğiliminde olurlar. 

c.b. İç Güdümlü Dindarlık: Dış güdümlü dindarların aksine bunlar dini içten 

gelen bir arzuyla, dini çıkarları için kullanmaksızın yaşarlar. Bu tip dindarlar 

içlerindeki iman arzusuyla hayatlarını inandıkları değerler doğrultusunda değiştirme 

eğilimindedirler (shf: 73-77).   

 

Okumuş (2002), Allport’un tipolojisinden yola çıkarak ihlaslı-samimi dindarlık 

ve gösterişli dindarlık tiplerinden söz eder. Ona göre gösterişçi dindarlık, zenginlik, 

mal, mevki, itibar, statü, tatminkârlık gibi hedeflere ulaşabilmek gayesiyle insanlara 

gösteriş olsun diye ibadet yapmaktır. Gösterişçi dindarlığın üç unsuru vardır; 

a)Gösteriş yapan- gösterişçi. 

b)Kendisine gösteriş yapılan. 

c)Kendisiyle gösteriş yapılan  (shf:45-46). 
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Gösterişçi dindar diye nitelendirilen tip, olumsuz dindarlığın örneğidir. Bu 

türden bir dindar, dini mal-mülk edinmek, itibar görmek, şöhret kazanmak gibi 

gayelerle kullanmaktadır, samimiyet ve ihlâstan yoksundur. 

6.2.Tip/ Stereo Tip-Karakter 

Tip kavramı senaryoda yalnızca genel ve evrensel nitelikleriyle yer alan oyun 

kişilerini ifade eder. Tip hiçbir ayrıntıya girilmeden, psikolojik özellikleri 

belirtilmeden oluşturulur. Kişisel kendine has özellikleri yoktur. Bu yönüyle 

karakterden ayrılır. Karakterlerin içsel, kendilerine has tavırları vardır. 

 “Stereo tip, etimolojik olarak stereos (katı) ve typos (nitelik, tip) 

sözcüklerinden oluşan bir terimdir.İlk kez kafamızdaki imajlara işaret etmek üzere 

Lippmann (1922) tarafından ortaya atılmıştır. Stereotip terimi, genel olarak diğer 

insanları içine yerleştirdiğimiz kategorileri ifade etmektedir. Bu çerçevede, 

stereotipler, diğer bir bireyi veya bireyler grubunu tanımlamak için kullandığımız 

basitleştirilmiş betimsel kategoriler olarak tanımlanabilir. 

Stereotip, önyargıları besleyen, koruyan önemli bir mekanizmadır. Belirli bir 

kategoriye ait kişilere ilişkin enformasyonların algılanmasındaki ve işlenmesindeki 

rolleri yanı sıra, gruplar hakkındaki beklentileri de etkilerler.”2 

Türk Sinemasında başrol dışındaki hemen bütün roller tip özelliği gösterir. Tip 

kavramı senaryoda yalnızca genel ve evrensel nitelikleriyle yer alan oyun kişilerini 

ifade eder. Türk Sinemasında tipler genelde ön yargılar çerçevesinde 

oluşturulmuştur. Bu durumda onlara stereo tip demek daha uygun düşmektedir. 

“Berger, stereo tiplerden olumlu(kutsal aile doktoru) ve olumsuz (ilkesiz, oportunist 

politikacı tipi) örnekler vererek söz eder ve stereo tiplerin farklılaşmaları en aza 

indirgeyen basitleştirme ve genellemeler olduğunu vurgular. Nijat Özön de bu türden 

stereo tiplerden; sinemacılarımıza göre bir filmin bütün kişileri daha ilk ağızdan ve 

bütün bir film boyunca etiketlenmişlerdir. İyi adam, kötü adam, korkak, kahraman, 

ciddi, gülünç… Sanki bunların hepsi birer karagöz tasviridir, diye söz eder” (Pamuk, 

2002: 72). 

                                                             
2http://www.bibilgi.com/Stereotip. Erişim Tarihi:01.06.2009 
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Tip ve stereo tip, genel hatlarıyla ve çoğunlukla ön yargılar etrafında 

oluşturulurken, karakter, ayırıcı vasfıyla ön plana çıkar. Cevizci (1999), “Felsefe 

Sözlüğü”nde karakteri şöyle tanımlıyor: 

“Öncelikle bir şeyi, başka bir şeyden ayıran özellik, ananitelik. Bireyleri 

birbirinden ayıran, psişik özellikler toplamı, kişinin söz konusu özellikleri yaratan, 

göreli olarak değişmez yapısı ya da mizacı olarak karakter, bir bireyin kişiliğini 

meydana getiren; davranış tarzlarını, tepkilerini belirleyen kalıcı duygusal niteliklerin 

toplamını, bir kişinin ya da topluluğun psikolojik ya da tinsel ayırıcı özelliklerinin 

meydana getirdiği bütünü dile getirir.” (shf: 492). 

6.3. Sinema 

Sinemayı görüntü, ses ve metinsel anlatı katmanlarından oluşan bir sanat dalı 

olarak tanımlamak mümkündür(Arınç, 2009: 55). Bu yönüyle sinema adeta diğer 

sanat dallarını da içine alan komple bir sanat dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yedinci sanat olarak kabul edilen sinema hem sanat dallarının en genci hem de 

yarattığı etki alanıyla da en yetkin olanı olarak nitelendirilebilir. Zira diğer sanat 

dallarından farklı olarak insandaki algı fonksiyonlarının tümüne birden hitap 

etmektedir. 

Esen, sinemanın bir dil, bir anlatım ve uygulayım biçimi olduğundan hareketle 

şöyle bir tanım yapmaktadır: “Sinemayı tanımlarken, hareketli görüntülerin, arka 

arkaya sıralanmasıyla elde edildiği vurgulanmaktadır. Ama bu görüntü sıralaması 

gelişigüzel değildir. Yönetmen bize anlatmak istediklerine, özellikle vurgulamak 

istediklerine göre sıralamaktadır görüntüleri film şeridine. Konuşurken sözcükleri 

seçmesi gibi, filmi oluştururken de görüntüleri seçerek yansıtmaktadır beyaz 

perdeye. Filmin sözcükleriyle, görüntülerle anlatmaktadır düşündüklerini. Yani 

sinema bir dildir. Yönetmen olaylara, objelere kimi zaman yaklaşmakta, kimi zaman 

uzaklaşmakta; birbiriyle ilgili olayları koşut olarak göstermekte; olaylar, kişiler 

arasında benzerlik ya da karşıtlıklar kurmakta; renkleri dilediğince kullanmakta, 

kısaca kendi dünyasını, tanıdığı dünyaları aktarmaktadır film şeridine. Duygularını, 
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coşkularını dökmektedir beyaz perdeye. Yaşamın gerçeklerini, sinemanın 

olanaklarıyla, kendi anladığınca ortaya koymaktadır”(Esen, 2000: 6). 

Andre Bazin, sinemanın çağdaş hayattaki önemini vurgularken, gölgeler 

dininin ayinibenzetmesini yapmaktadır(Yalsızuçanlar, Şasa ve Kabil, 1997: 45). Bu 

benzetim açıkça şunu ifade etmektedir ki; bir izleyici olarak sinema salonuna giden 

bir insan, ışıklar sönüp, görüntüler perdede akmaya başladıktan sonra, ışık, ses ve 

gölgeden oluşan bir anlatımın ortasına dalmaktadır.  

Merleau-Ponty’nin belirttiği üzere sinema, seyircisine tıpkı dünyayı seyreden 

biri gibi, film aracılığıyla düşüncelerin ve hislerin davranış kalıpları olarak açığa 

çıkması ve görünür hale gelmesine olanak verir(Arınç, 2009: 54). 

Özön, sinema sanatının hangi araç ve gereçleri kullanarak icra edildiğini şöyle 

ifade etmektedir: “Bütün sanatların amacı; okuru, izleyiciyi, dinleyiciyi etkileyen, 

insanın duyularını çeşitli yönlerden uyaran, onları belirli bir tepkiye yönelten bir 

ürün ortaya koymaktır. Bu ürün, bu yapıt her sanatta başka başka gereçle, 

gerçekleştirilir. Yine her sanat kullandığı gerece en yatkın anlatım yolunu, 

uygulayımını seçer. Bu bakımdan sanatı, genellikle belli bir gereci, belli bir anlatım 

yoluyla ortaya koyan çalışma olarak tanımlayabiliriz. Sinema sanatı da herhangi bir 

düşünceyi, duyguyu, olayı, gerektiğinde sesle de desteklenen, devinimli 

resimlerleanlatım yoludur. Sinema sanatçısı bu çalışmayı yaparken, çerçeveleme, 

görüntü düzenlemesi, aydınlatma, ışık-gölge oyunları, kurguyla sağlanan dizem, alıcı 

devinimlerinin sağladığı canlılık, görüntünün ortaya koyduğu kavramla yaratılan 

etkilerden yararlanır”(Özön, 1990: 9). 

6.4.Türk Filmi(Türk Sineması): 

Türk Filmini ya da bir başka deyişle Türk Sinemasını tanımlamak, bu sinemayı 

diğer ülkelerin ve milletlerin sinemalarından ayıran özellikleri anlamakla 

mümkündür. Ancak ne yazık ki bu alanda yapılmış bir çalışmaya rastlamak 

neredeyse imkansızdır. Türk Sineması hakkında en kapsamlı tanımlamayı, Türk 

Sinemasına uzun yıllar senarist olarak katkı yapmış bir isim olan Ayşe Şasa, Türk 

Sinemasına hakim olan mahalli geleneğin hangi ifade biçimleriyle kendisini dışa 
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vurduğu, Türk Sinemasına nasıl yansıdığı konusunda yapılmış hiç bir çalışmanın 

olmadığını esefle belirttikten sonra genel hatlarıyla şöyle  yapıyor: 

“Türk Sineması, Gerçekten çok temsile ve görüntüye dayalı bir anlatımı olan, 

ses-görüntü karşıtlığından, görüntü anlam karşıtlığından, tema-karşı tema 

çatışmasından yani batılı bir anlatımdan taban tabana zıt olarak, ses-görüntü 

parelelliğine, görüntü-anlam parelelliğine, müzikteki tek seslilik ilkesine bağımlı ve 

öyküleme tekniği olarak trajikten daha çok epiğe dayalı bir görsel anlatım 

çabasıdır”(Şasa, 1993: 7-8).   

Anlayış dergisinin 2009 Ağustos sayısında yayınlanmış olan “Kendine Bakan 

Türk Sineması” başlıklı dosyada aktarılan, Türk Sinemasının önemli 

yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Metin Erksan’ın şu sözleri, Türk 

Sinemasını oluşturan dinamiklerin ne olduğu konusunda ciddi bir kafa karışıklığının 

varlığını ifşa etmektedir: 

“Ne Doğu kültürünü biliyoruz, ne Batı kültürünü. Neden bu ikisiyle doğru bir 

hesaplaşmaya girmemişiz? Bizim dünyadaki yerimiz nedir, bunu bilmiyoruz. Birey 

olarak kendi kültürümüz de yok. Bir Batılı yönetmen gibi, hem kendiyle, hem 

dünyayla hesaplaşmaya elverişli, geçmiş kültür birikimini mutlaka kullanabilen 

birikimimiz de yok”(2009: 43). 

Bir başka önemli yönetmen Lütfü Ömer Akad’ın şu sözü el yordamıyla icra 

edilen bir Türk Sinemasının varlığını ortaya koymaktadır: 

“Bugüne kadar yaptıklarımız, ne yapılmaması gerektiğinin göstergesidir. 

Umarım bundan böyle yapılması gerekene geçeriz”(Aktaran: Şasa, 1993: 33).  

Görüldüğü üzere Türk Sinemasının tanımını yapmak, sınırlarını çizmek 

oldukça zor bir iştir. Zira başlangıcından bu yana ciddi bir taklitçilik problemiyle yüz 

yüze gelmiş, kuramsal tartışmalar ideolojik tartışmalarla boğulmuş ve kendi 

kimliğini bir türlü oluşturamamış bir sinemadan söz etmekteyiz. Türk Sinemasının 

nasıl bir sinema olduğunu anlamımıza vesile olacak bilgi, onun tarihinde, kuramsal 

tartışmalarında ve ortaya çıkan akımların savunduğu fikirlerde yatmaktadır. 

Araştırmamızın ikinci bölümünde bu konu geniş bir biçimde ele alınacaktır. Ancak 
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biz çalışmamızda Türk Sineması kavramını, biraz da zorunluluktan dolayı, Türk 

insanının meselelerini konu edinmiş, Türk yönetmenler tarafından çekilmiş filmler 

olarak anlamak ve sınırlandırmak yoluna gittik. 
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I. BÖLÜM 

BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK SİNEMASI 

Araştırmamızın bu bölümünde Türk Sinemasının tarihi ve Türk Sinemasına 

yön veren kuramsal tartışmalarla,  bu tartışmalar sonucu ortaya çıkmış bulunan 

sinemasal akımlar üzerinde durulacaktır. 

1.1. TÜRK SİNEMASI TARİHİ 

1.1.1. Başlangıç Dönemi 

1895 yılında Fransız Lumiere kardeşler tarafından icat edilen sinematograf, 

icadından yaklaşık bir yıl sonra İstanbul’a geldi. Sultan II. Abdülhamit’in kızlarından 

olan Ayşe Osmanoğlu, anılarında bir taklitçi ve hokkabaz olan Bertrand adlı bir 

Fransızın sarayda sinematografla bir gösteri yaptığından söz etmektedir. Nurullah 

Tilgen, Weinberg adlı Polonyalı bir Yahudinin ve Cambon adlı bir Fransızın bu 

yıllarda yaptıkları film gösterimlerinden söz etmektedir (Scognamillo, 1998: 16-17). 

1908 yıllarından başlayarak çeşitli kentlerde halka açılan sinema salonları, 

gösterilerini yabancı uyruklu ve Türkiye'deki azınlıkların egemenliğinde sürdürürken 

devreye Cevat Boyer'le Murat Bey'ler girer. Ve Şehzadebaşı'nda Milli Sinema adı 

verilen "ilk Türk sineması" açılır (19 Mart). Ardından, İstanbul Sultanisi'nde film 

gösterileri düzenleyen Şakir Seden'le Fuat Uzkınay, Sirkeci'de lokantacılık yapan Ali 

Efendi'yi (Öztuna) ikna ederek ikinci Türk sinemasının açılmasını sağlarlar (6 

Temmuz). Ve sinemaya Ali Efendi adı verilir. Çünkü Ali Efendi, bu kuruluşun asıl 

büyük hissedarı olup, Şakir ve Kemal Seden kardeşlerin de amcalarıdır.  

I. Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde yedek subaylığını yapan Fuat Uzkınay, 

Türk sinema tarihinin ilk filmini çeker. Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı 

adını taşıyan ve tarihi anısı olan bu film, 150 metre uzunluğunda bir belgeseldir. Ve 

işte 14 Kasım 1914'le Türk sinemasının gerçek doğum tarihi gerçekleşir.  

Bir yıl sonra (1915) Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle Merkez Ordu 

Sinema Dairesi kurulunca, Türkiye'de sinemayı tanıtma konusunda büyük katkıları 

olan Sigmund Weinberg de bu kurumun başına getirilir. Yardımcısı da Fuat 
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Uzkınay'dır. Weinberg, savaşla ilgili ve Türkiye'yi ziyarete gelen imparatorların gezi 

belgesellerini çekerken, bu ara Enver Paşa'yı ikna edip öykülü uzun film denemesine 

de girişir.  

Dönemin en çok tutulan tiyatro oyunu Leblebici Horhor'u çekmeye başladıktan 

bir süre sonra, oyuncularından birinin ölmesiyle film yarım kalmıştır. İkinci öykülü 

filmi olan Himmet Ağanın İzdivacı'nın ise oyuncuları Çanakkale Savaşı nedeniyle 

askere alınınca, bu denemesi de ilkinin akıbetine uğradı. Ancak, Ordu Sinema 

Dairesi Başkanlığı'na getirilen Fuat Uzkınay, yarım kalan Himmet Ağanın İzdivacı'nı 

savaştan sonra (1918) tamamladı.3 Böylelikle “Himmet Ağanın İzdivacı” konulu ilk 

Türk filmi olarak tarihteki yerini almıştır. 

Yarı askeri bir kuruluş olan “Müdafaa-i Milli Cemiyeti” sonradan ünlü bir 

gazeteci olan ve Hürriyet Gazetesini kuran Sedat Simavi’ye 1917 yılında “Pençe” ve 

“Casus” filmlerini çevirtti. Bu dönemin önemli isimlerinden biri de Şadi Fikret’tir. 

Tiyatroda oynadığı “Bican Efendi” karakterini byaz perdeye taşımış; “Bican Efendi 

Belediye Müfettişi”, “Bican Efendi Tebdil-i Havada”, “Bican Efendi Yeni Zengin”, 

“Bican Efendi Para Peşinde” gibi kısa filmler çevirmiştir (Özön, 1995: 19). 

 Türkiye’ye sinemanın ilk geldiği yıllara ilişkin en dikkat çekici husus, askeri 

çevrelerin ve kuruluşların bu yeni sanat dalına göstermiş oldukları yakın ilgidir. 

Türkiye’nin ilk sinemacısı olarak kabul edilen Fuat Uzkınay’ın asker kökenli olması 

da bu noktada oldukça dikkat çekicidir. 

1.1.2. Tiyatrocular Dönemi ve Muhsin Ertuğrul (1922-1939) 

29 Ekim 1923’te cumhuriyetin kuruluşundan, hatta bir yıl öncesinden, II. 

Dünya Savaşı’nın başlangıcına dek uzanan on sekiz yıllık süre “Tiyatrocular 

Dönemi” olarak adlandırılır. Bunun nedeni, bu dönemdeki sinema çalışmalarının, 

Türkiye’nin en ünlü tiyatrocusu olan Muhsin Ertuğrul ve o zamanki tek ödenekli 

tiyatro olan Darülbedayi kadrosunun elinde bulunmasıdır. 

1916 yılından beri Almanya'da oyuncu ve yönetmen olarak film çalışmalarına 

başlayan tiyatrocu Muhsin Ertuğrul'un yurda dönmesi ve ilk özel film yapımevi olan 
                                                             
3http://www.yesilcam.gen.tr/category/turksinema/krono/krono.htm(23/04/2010) 
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Kemal Film şirketinin kuruluşuyla Türk sinemasında yeni bir dönem başlar. Kemal 

Film şirketini ve Eyüp'teki Feshane Fabrikası'nın bir bölümünde (dikimevi atölyesi) 

Kemal Film Stüdyosu'nu kuran Kemal ve Şakir Seden kardeşlerdir. Sinema ile ilgili 

ilk deneyimlerini yurt dışında gerçekleştiren Muhsin Ertuğrul; Kemal ve Şakir Seden 

kardeşlerle yaptığı işbirliği sonucu bu özel yapımevi adına iki film çeker; İstanbul'da 

Bir Facia-i Aşk (Şişli Güzeli Mediha Hanımın Facia-i Katli) ve Boğaziçi Esrarı (Nur 

Baba). 

Böylece sinemada tiyatrocular dönemi başlamıştır. Nijat Özön’ün belirttiğine 

göre Muhsin Ertuğrul için sinema ikinci dereceden bir işti. Bu ikinci derece işinde 

uyguladığı pek basit bir yöntemi de vardı. Tiyatro mevsimi kapandığında “Şehir 

Tiyatrosu”nun oyuncularını kameranın karşısına geçirmek ve onlara geride 

bıraktıkları tiyatro mevsiminde oynadıkları oyunlardan herhangi birini tekrar 

ettirmek ya da yabancı bir filmi alıp yeniden çevirmekti. 

Kemal Film’in macerası oldukça kısa sürdü. Onun hemen ardından kurulan 

İpek Film 1939 yılına kadar tek başına bu işi sürdürdü. İpek Film’in film yapımı ile 

ilgili tüm sorumluluğu Muhsin Ertuğrul’a bırakması uzunca bir süre neredeyse tek 

adam olarak varlığını sürdürmesine ve Türk Sinemasının temellerini atan adam 

olarak anılmasına imkan sağlamıştır (Özön, 1995: 21-22).  

Muhsin Ertuğrul 1923 yılında çektiği, Kurutuluş Savaşının konu alan sinema 

filminde “Neyyire Neyir” isimli bir Türk kadın oyuncu oynatmıştır. Türk 

sinemasında ilk kez gayri Müslim azınlıkların dışında bir Müslüman kimlikli kadın 

oyuncu oynamıştır. Ayrıca Ertuğrul 1931 yılında ilk sesli Türk Filmi olan “İstanbul 

Sokaklarında” adlı filmi de çeken kişidir.4 

Yönetmen ve sinema araştırmacısı Mesut Uçakan, Ertuğrul dönemini Türk 

sinemasının özgünlükten uzak, taklitçiliğe dayanan bir dönem olarak ifade 

etmektedir.“1922-1939 dönemini ise tek basına Muhsin Ertuğrul kaplar. Batı’da Batı 

kültürü ile yetişen ve koyu taklitçiliği ile meşhur olan bu zat, Batı insanının düşünce 

ve davranışlarını, Batı sineması örneklerini kare kare kopya edecek raddeye gelmiş 

                                                             
4http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhsin_Ertu%C4%9Frul (24/04/2010) 
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ve devletin desteğini alarak 17 yıl Türk sinemasını tekelinde tutmuştur (Uçakan, 

1977: 18).  

1.1.3. Geçiş Dönemi (1939-1950) 

Türk Sinemasının bu dönemini geçiş dönemi diye adlandıran sinema tarihçisi 

ve kuramcısı Nijat Özön’dür(Scognamillo, 1999: 108). Geçiş dönemi diye 

adlandırılan bu dönemin karakteristik özelliği sinemadaki tiyatro ağırlığının ve 

Muhsin Ertuğrul’un etkisinin sürmesinin yanında, yavaş yavaş yabancı filmlerin 

ülkemiz sinemasında gösterilmeye başlanmış olmasıdır. Yine ayrıca bu yıllar 2. 

Dünya savaşının etkisinin tümüyle hissedildiği yıllar olarak dikkatleri çekmektedir. 

Savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılar Türk Sinemasının atılım yapmasına, salon 

sayılarının artmasına, daha nitelikli ve özgün eserlerin ortaya çıkmasına olanak 

tanımamıştır. Avrupa’da etkisini olanca ağırlığıyla hissettiren savaş nedeniyle Türk 

sinema pazarı Amerikan ve Mısır filmlerinin akınına uğramıştır. Bu dönemde yapılan 

Türk filmlerinin sayısının Mısır filmlerinden daha az olması oldukça dikkat 

çekicidir(Özön, 1995: 25).  

Geçiş dönemi olarak adlandırılan bu dönemde yabancı filmlerin Türk sinema 

salonlarında gösterilmesiyle birlikte sinema içinde yeni bir sektör ortaya çıkmıştır. 

Bu sektör sonraki yıllarda da gittikçe güç kazanan dublaj-seslendirme sektörüdür. 

Hatta bu yıllarda komşu ülkelerin kimi filmlerinin Türkçe seslendirme yapılarak, bir 

de yerli bazı sahneler ve şarkılar eklenerek Türk filmi diye piyasaya sürüldüğü 

görülmektedir(Özön, 1995: 26). 

1.1.4. Sinemacılar Dönemi (1950-1970) 

1948 yılında Belediye Eğlence Vergisinde yepılan indirim birden bire film 

şirketlerinin ve film yapımlarının çoğalmasına neden olmuştur. Öyleki 1917-1947 

yılları arasında çekilen uzun metraj filmlerin sayısı sadece 58 iken, 1948-1970 yılları 

arasında çekilen uzun metraj filmlerin sayısı 2308’dir(Özön, 1995: 28). Doğal olarak 

bu dönemde Türk sinemasında eser veren yönetmenlerin sayısında da ciddi bir artış 

yaşanmıştır. Sinemacılar döneminin en dikkat çeken siması yönetmen Lütfi Ömer 

Akad’dır. Tiyatrocular döneminde Muhsin Ertuğrul ne denli bir etkiye sahip 

olmuşsa, bu yeni dönemde de Akad aynı şekilde etkili olmuş ve kendinden sonra 
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gelen yönetmenleri önemli ölçüde etkilemiştir. Akad her ne kadar Amerikan gangster 

filmlerinden ve Fransız “ozansı gerçekçilik” akımından etkilenmiş olsa da, 

filmlerinde yerli bir dilin, yerli bir havanın ve yorumun etkili olduğu 

gözlemlenmektedir(Özön, 1995: 29). 

Peş peşe 4 film yöneten Lütfi Ö. Akad, özgün bir yaşam öyküsüne dayanan 

“Kanun Namına” ile Türk sinemasına ilk kilometre taşını koymuştur. Gerçekten 

Akad, yıllardır anlatım aksaklıklarıyla yaşamaya çalışan kekeme bir sinemaya bir dil 

kazandırmış, yeni soluk getirmiştir. Yaşayan tipler, gündelik olaylar ve doğal 

çevrenin kullanımı “Kanun Namına”'yı tarihsel süreç içindeki yerine oturtmuştur.  

Bu ilk ustanın ardından gelen önemli bir sinemacı da Metin Erksan'dır. Erksan, 

“Karanlık Dünya” -Aşık Veysel'in Hayatı- adlı ilk gerçekçi köy denemesiyle, daha 

ilk aşamada sözü edilen bir yönetmen olmuştur. Sonraki yıllarda yaptığı “Susuz Yaz” 

ve “Yılanların Öcü” gibi filmler ortaya koyduğu köy gerçekliği temasının dikkati 

çeken diğer ürünleridir. 

Geçiş döneminden sonra sinemacılar döneminde Muhsin Ertuğrul'un 

geleneksel sinemasını sürdürenler de olmuştur. Muharrem Gürses ve filmi 

“Zeynep'in Gözyaşları”, bu ilginç örneklerden biridir. Gürses, sonraki yıllarda belli 

bir süre, ticari sinemanın önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Halka inmesi 

açısından da üzerinde durulması gereken tipik bir yönetmendir. Kendinden sonra 

gelen bazı yönetmenleri de oldukça etkilemiştir.5 

Bu dönemin dikkati çeken diğer yönetmenleri Atıf Yılmaz Batıbeki ve Osman 

Fahri Seden’dir. Her iki yönetmen de uzun yıllar mesleklerini sürdürmüşler ve Türk 

sinemasının en çok film üreten yönetmenleri olarak tarihteki yerlerini 

almışlardır(Özön, 1995: 20).  

Sinemacılar döneminin en karakteristik özelliklerinden biri de “star-yıldız 

sistemi”nin gelişmiş olmasıdır. Hızla gelişmekte olan film endüstrisi bir pazarlama 

stratjisi olarak yıldız sistemine sarılmıştır. Hollywood’da 1910’lu yıllardan beri 

uygulanmakta olan bu sistem bizde 1950’li yıllardan sonra uygulanmaya başlamıştır. 

                                                             
5http://www.yesilcam.gen.tr/category/turksinema/KITAP/6.htm(20/05/2010) 
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Sinema endüstrisinin pazarlanmasında çok önemli bir işleve sahip olan yıldız 

sisteminin önemini senaryo yazarı Bülent Oran şöyle ifade etmektedir; “Yıldızlar 

toplumun düşlerinin, dolaylı ya da dolaysız yansılarıdır.”(Aktaran: Kırel, 2005: 75).  

Yıldız sisteminin devamlılığını sağlayan ve yeni yıldızları parlatarak topluma 

sunan dönemin magazin dergileri ve bu dergilerin düzenledikleri yarışmalardır. 

Özellikle “Ses Dergisi” bu anlamda en büyük etkiyi yapmıştır. Ayhan Işık ve Belgin 

Doruk’tan başlayarak Türk sinemasında yıllarca boy gösteren yıldızlar hep bu ve 

benzeri dergilerin açtıkları yarışmaları kazanarak sektöre adım atmışlardır(Kırel: 

2005: 70).  

1960’lı yıllar Türk siyasi hayatında da çok önemli değişimlerin olduğu 

yıllardır. Nasıl ki 1948 yılında yapılan vergi indirimi sinemanın bir atılım yapmasına 

imkan tanımışsa, 27 Mayıs 1960 yılında yapılan ihtilal de sinemada çeşitli akımların 

ortaya çıkmasının fitilini ateşlemiştir. Sinemacılar genel anlamda darbenin yapılmış 

olmasından memnundular. Bu darbe süreci gerek olumlu gerekse olumsuz olarak 

eleştirilmiştir. Ama sinemacılar genel anlamda bu durumun memnuniyet verici 

olduğunu-özellikle ilk döneminde- ifade etmektediler. Hatta darbe savunusu yapan 

filmler bile üretilmiştir bu dönemde. Halit Refiğ imzalı 1963 yapımı “Şafak 

Bekçileri” filmi, yönetmenin kendi ifadesiyle “bir 27 Mayıs savunmasıdır”(Türk, 

2001: 127). Ancak Refiğ, Kemal Tahir’in de etkisiyle sonraki yıllarda 27 Mayıs 

darbesiyle ilgili fikirlerini değiştirmiştir.  

60’lı yıllar,  Türk sinemasında yoğun kuramsal tartışmaların yapıldığı ve çeşitli 

sinema akımlarının bir biri arkasına ortaya çıktığı zaman dilimidir.  

1.1.5. Yeni Sinemacılar Dönemi (1970 ve Sonrası) 

Türk sineması 1970 yılından itibaren uzun süren bir bunalım ve bocalama 

dönemine girmiştir. Yılmaz Güney, Zeki Ökten, Ömer Kavur, Yavuz Özkan, Erden 

Kıral, Ali Özgentürk, Yücel Çakmaklı, Mesut Uçakan ve daha pek çok genç 

yönetmenin film çekmeye başladıkları bu dönemde, Türk sineması, gittikçe 

ağırlaşmakta olan ekonomik şartlar, siyasi çalkantılar, Türkiye’de ilk defa yayına 
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başlayan televizyonun etkisini giderek artırması v.b çeşitli nedenlerle ağır bir krizin 

eşiğine sürüklenmiştir(Özön, 1995: 36).  

12 Mart 1971’de ordunun verdiği muhtıranın zeminini hazırlayan toplumsal 

huzursuzluk, hızla tırmanan anarşi, bozulan ekonomi, sarsılan toplumsal ve siyasi 

dengeler, Türk sinemasını da oldukça derinden etkilemiştir(Dorsay, 1989: 14). Bu 

yaşanan duruma ilave olarak seyircisini büyük oranda televizyona kaptıran 

sinemanın cinsel içerikli filmler üretmeye başlaması ve akabinde 1980 ihtilalinden 

sonra ortaya çıkan video modası Türk sinemasını çöküşün eşiğine getirmiştir. Hatta 

durum Halit Refiğ’e “Türk sineması öldü.” dedirtecek kadar kötüleşmiştir(Kabil, 

2009: 44).  

1980’den sonra sinema salonlarının hızla kapanmaya başlaması, video 

piyasasının gittikçe hareketlenmesi pek çok yönetmenin sinemadan uzaklaşmasına 

neden olmuştur. Metin Erksan bir daha hiç film çekmemiştir. Halit Refiğ bu 

dönemde çok az film çekebilmiştir. 1986 yılından itibaren sinemada yeni bir 

canlanma görülmüştür. Bunun temelinde yatan neden 1986’da yürürlüğe giren 

“Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu”dur. Korsan videoculuğa son vermeyi 

amaçlayan kanun bir ölçüde başarılı oldu ve bunun sonucunda video kaset kiralayan 

çok sayıda dükkan hızla kapanırken, video kaset dağıtımcıları da parasal sorunlar 

içine girdi. 

 “1986 yılından itibaren film sayısı yeni bir tırmanışa geçmiştir. Ve bu yıl 185 

film çekilmiştir. Sinemaya ilgi yeniden doğdu. Ve seyirci sinemaya döndü. Yeni 

arayışlara ve çıkışlara yönelen 20'ye yakın nitelikli film, Türk sinemasına bir hareket 

getirdi. Özellikle de Atıf Yılmaz'ın “Aaahh Belinda”, Ömer Kavur'un “Anayurt 

Oteli”, Başar Sabuncu'nun “Asılacak Kadın”, Nesli Çölgeçen'in “Züğürt Ağa” ve 

Yavuz Turgul'un “Muhsin Bey” adlı filmleri yılın en ilginç denemeleri oldular. Ömer 

Kavur'un kendine özgü sineması ve Macit Koper'in oyunuyla “Anayurt Oteli”, 

edebiyat-sinema ilişkilerinin en büyük başarılarından birini örnekledi”.6 

                                                             
6http://www.yesilcam.gen.tr/category/turksinema/KITAP/9.htm(22/05/10) 
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1990’lı yılların başında Mesut Uçakan, Salih Diriklik, Metin Çamurcu, 

Nurettin Özel, Mehmet Tanrısever gibi, Yücel Çakmaklı’nın izini takip eden 

yönetmenler bazı filmler çektiler. Ancak “Beyaz Sinema” veya “Manevi Duyarlıklı 

Sinema” diye de anılacak bu çizgi, kendinden beklenen uzun soluklu yürüyüşünü 

sürdüremedi(Kabil, 2004: 44). 

1990’lı yılların ortalarında Yavuz Turgul’un imzasını taşıyan “Eşkıya” filmi 

yakaladığı ticari başarıyla, Türk sinemasında bir mihenk taşı oldu. Ticari yönden 

başarı amaçlayan sinemacılar artık kendilerini “Eşkıya”ya göre konumlandırma 

yoluna gitmeye başlamışlardı. Bu dönem “Genç Türk Sineması” ya da “Bağımsız 

Sinema” olarak tanımlanabilecek yeni bir oluşumu ortaya çıkarmıştır. Nuri Bilge 

Ceylan, Reha Erdem, Derviş Zaim, Yeşim Ustaoğlu, Semih Kaplanoğlu, Handan 

İpekçi, zeki Demirkubuz, Özer Kızıltan, Serdar Akar gibi yönetmenlerle Türk 

sineması yeni bir kuşağı daha hayata geçirmiş oldu(Kabil, 2009: 44).   

1.2. TÜRK SİNEMASINDA AKIMLAR 

Vardar’a göre Türk sinemasında 1950 yılında başlayan “Sinemacılar Dönemi” 

ile birlikte kuramsal tartışmalar da başlamıştır(Aktaran: Lüleci, 2007 :46). Bu 

kuramsal tartışmalar 60’lı ve 70’li yıllarda giderek artmış ve neticesinde Türk 

sinemasının belli başlı akımları şekillenmiştir. Bu akımlar sayesinde bir dil ve 

anlatım özelliği kazanmaya başlayan Türk Sineması kendini oluşturmaya ve diğer 

ülke sinemalarından dil ve anlatım özellikleri itibariyle ayrışmaya başlamıştır. 

Akımların ortaya çıkmasında ideolojik yaklaşımların etkisi olduğu kadar, sinemanın 

ticari bir sanat dalı olmasının ve sinemasal ürünlerin halka pazarlanması 

gerekliliğinin de etkili olduğu görülmektedir. 

1.2.1. Hazretli Filmler Akımı 

 1952 yılında “Hac Yolu” isimli bir belgesel film yapılmıştır. Kaynaklarda yer 

alan bilgiye göre bu film bir din sömürüsü amacıyla kullanılmıştır. “Hac Yolu 

Anadolu’da din sömürücülerinin elinde saf halkı kandırmak için uzun bir süre 

kullanılmıştı. Filmi yedi kez gören-tabi her seferinde ayrı bilet almak koşuluyla- hac 

farizasını yerine getirmiş sayılıyordu! Din sömürücüleri saf halkı kandırmayı daha da 
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kolaylaştırmak için yalnız Hac Yolu’na özgü olarak özel bir film izlettirme 

yöntemine bile başvuruyorlardı: Önce abdest alınacak, sonra sinemanın çevresi yedi 

kez dönülecekti. Film arasında gül suyu dağıtmak bile ihmal edilmiyordu. Ne var ki 

Hac Yolu sömürücülüğü Anadolu’nun ancak en ücra köşelerinde yapılıyordu. Sonra 

yerli film diye tanıtılan Hac Yolu belgeseli gerçekte bir Mısır belgeseline birkaç yerli 

sahne eklenmesiyle gerçekleştirilmişti. Bu yıllarda sinema yoluyla din sömürücülüğü 

zaten hep Arap filmleriyle yapılıyordu. Zuhur-ül İslam, Bilal, Müezzin er-Rasül, 

İntisar-ül İslam Mevlid er-Rasül, Allahu Ekber…bütün  bu filmler yerli filmlerle 

rekabet etmesin diye Arap sinemasının öbür filmlerine kapıyı sımsıkı kapatan 

sinemacıların izleyiciyi sömürmek için dört elle sarıldıkları Arap filmleriydi. İşin 

tuhafı sözde İslam propagandası yapan bu son derece ilkel ve gülünç filmlerin 

yapımcısı da önce Mısır’da, sonra da Lübnan’da çlışan Elie Antoine Khourie adında 

bir Hıristiyandı!”(Özön, 1995: 231). 

Özön’ün aktardığı bu bilgide yanlı bir yorum ve abartı olduğu kanaatine 

varmak mümkündür. Ancak benzer bir bilgiyi Özgüc’ün aktardığını da belirmekte 

yarar vardır(Özgüç, 2005: 187). Özön ve Özgüç tarafından aktarılan bu bilgiler 

ışığında dini içerik taşıyan bu ilk çalışmanın, amacının ticari kaygılardan öte 

gitmeyen, sömürü ve çıkar ilişkisine dayalı bir çabanın ürünü olduğu anlaşılmaktadır.  

Türk sinemasında dinsel ögelerin kullanıldığı ilk konulu film çalışması, 1956 

yılında gerçkleştirilen ve Hicri Akbaşlı imzasını taşıyan “Aşıklar Kabesi 

Mevlana”dır. Film Mevlana’nın hayat hikayesi üzerine kurulmuştur. Bu film 

kendinden sonra yapılan filmlere de örneklik teşkil etmiş ve yapılan bu nitelikteki 

filmler dini temalardan ziyade kahramanları ve kahramanlarının dini tavırlarını temel 

almışlardır(Evren, 2003: 12-13). 

Nejat Saydam tarafından çekilen “Hz. Ömer’in Adaleti” adlı film Hazretli 

Filmler Akımı’nı başlatan film olarak nitelendirilebilir. Bu akımın dikkati çeken 

diğer örnekleri şunlardır; 1964 yapımı Asaf Tengiz imzalı “Hz. İbrahim, 1966 yapımı 

Nuri Akıncı imzası taşıyan “Hz. Ayşe” yine aynı yıl Muharrem Gürses tarafında 

çekilen “Hz. Süleyman ve Saba Melikesi”, 1967 yılında yine Muharrem Gürses 
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tarafından filme alınan “ Hacı Bektaş Veli” 1969 yılında çekilen ve Tunç başaran 

imzası taşıyan “Hz. Ali”. 

Dini içerikli olan ama ticari amaçla gerçekleştirildikleri çok açık olan bu 

filmler furyasının ortaya çıkma nedenlerinden biri ve belki de en önemlisi 1960’lı 

70’li yıllarda ortaya çıkan erotik filmler modasıdır. Yapımcılar seks içerikli filmler 

nedeniyle sinema salonlarından uzaklaşan Türk ailesini ve muhafazakar yapıdaki 

seyircileri sinema salonlarına yeniden çekebilmek için böyle bir yönteme 

başvurmuştur(Diriklik, 1995: 29). 

Bu filmlerde yalnızca ticari bir amaç güdüldüğünün en önemli göstergelerinden 

biri de film anlatılarında açık mantık hataları, tarihsel bilgi yanlışlıkları ve ibadetlerin 

yapılış şekilleri ve yapılış zamanlarının yanlışlığı gibi ilk bakışta hemen göze çarpan 

hususlardır. Bu filmlerdeki senaryolar ve oyuncu performansları problemli olduğu 

için inandırıcılıktan uzak ve hiçbir estetik kaygı taşımayan filmlerdir. 

1.2.2. Toplumsal Gerçekçilik Akımı 

27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirilmiş olan askeri darbe yalnızca Türk siyasal 

hayatında bir kırılmaya ve değişime kapı aralamıyordu. Bu darbe sanat-edebiyat 

alanında bir kırılmanın, değişim ve dönüşümün fitilini ateşlemiş gerek olumlu 

gerekse olumsuz anlamda pek çok etkiye sahip olmuştur. Meseleye sinemacılar 

açısından bakarsak darbenin sinema çevresi tarafından genelde olumlu olarak 

değerlendirildiğini ve hatta darbenin ilk yıllarında hararetli bir biçimde 

savunulduğunu görmekteyiz. Halit Refiğ gibi kimi yönetmenler tarafından darbeyi 

savunan, darbecileri yücelten filmler yapılmıştır(Türk, 2001: 127).  

1960 darbesinin özellikle sol zihniyete getirdiği özgürlük havası içerisinde 

perdeye yansıyan ilk akım “Toplumsal Gerçekçilik” olmuştur(Uçakan, 1977: 10-11). 

Refiğ “Toplumsal Gerçekçilik Akımı”nın nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle 

anlatıyor: “27 Mayıs ve 61 anayasası benim sinemada düşündüklerimi yapmamda 

yardımcı oldu. O atmosfer içinde o zamana kadar, Türkiye’de sinema alanında 

yapılmamış olan bir şeyi yapma imkanı ortaya çıktı. Yani toplumsal gerçeklerimiz 

nedir? Türk toplumunda sosyal sınıflar var mıdır, yok mudur; aralarındaki ilişki 
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nasıldır? Ekonomik ilişkiler, üretim şartları nelerdir? Oluşan yeni ortamda biz bunları 

anlatmaya gayret ediyorduk. Marksizme yakınlığımız, ilgimiz şu ya da bu şekilde 

olsun, meselemiz Türk toplumunun yapısı ve gerçekleriyle ilgilenmekti. Ben 

toplumsal gerçekçi filmler yaptığım zamanlarda da klasik Marksist sinema 

yapmadım. Toplumsal gerçeklerimiz neyse onu yansıtmaya çalıştım. Ve gördüm ki o 

gerçeklerde çok büyük sınıf çatışmaları yoktu.”(Türk, 2001: 120). 

1965 yılından itibaren bu akım etkisini kaybetmeye başlamıştır. Bunun en 

başta gelen nedenlerinden birisi liberal görüşlere sahip olan bir partinin Adalet 

Partisinin iktidara gelmiş olmasıdır. Bununla birlikte Halit Refiğ, Metin Erksan, 

Duygu Sağıroğlu gibi söz konusu akımın en önemli temsilcileri olarak kabul edilen 

yönetmenlerin Marksist anlayıştan uzaklaşmalarıdır(Uçakan, 1977: 36). 

1965 yılında siyasi iktidarın el değiştirmiş olması 27 Mayıs paralelinde 

düşünceler sergileyen yönetmenlerin filmlerinin ticari anlamda başarısız olmasını da 

sağlamıştır. Refiğ tarafından filme alınan “Haremde Dört Kadın”, Ertem Göreç 

imzalı “Karanlıkta Uyananlar” ve Metin Erksan’ın yaptığı “Suçlular Aramızda” ve 

“Sevmek Zamanı” bu duruma örnek gösterilebilecek filmlerdir(Türk, 2001: 207). 

Yaşanan tartışmalar sonucunda “Toplumsal Gerçekçilik Akımı”nın 

temsilcilerinin bir kısmı milli bir anlayışa yönelince bu akım ikiye bölünür ve 

bunlardan iki akım oluşur: Marksizme tabandan bağlı “Devrimci Sinema” ve Türk 

Halkı’nın ulusal kültürünü, sinema yoluyla anlatma amacında olan “Ulusal Sinema”. 

1968-70 yılları arasında yeni bir akım filizlenir: “Milli Sinema!”(Uçakan, 1977: 10-

11). 

1.2.3. Ulusal Sinema Akımı 

“Ulusal Sinema” kavramı 1964 yılında yapılan Sinema Şurasından sonra 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda özellikle Kemal Tahir’in başını çektiği bir 

grup aydın, yazar ve sinemacı batılılaşma hareketini sorgulamaya başlamışlardır. Bu 

durum Kemal Tahir’in düşünsel planda etkilediği Metin Erksan, Halit Refiğ ve 

Duygu Sağıroğlu gibi yönetmenlerin Marksist anlayıştan uzaklaşmalarına neden 

olmuştur. Şuranın yapılmasına sebep olan olay, Metin Erksan’ın “Susuz Yaz” 
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filminin Berlin Film Festivali’nde en büyük ödül olan “Altın Ayı Ödülü”nü 

almasıdır. Bu Türk sinemasının ilkel bir sinema olduğunu düşünen o dönem Türk 

entelektüelleri için hiç beklenmedik durumdu. Bunun yanında devlet de sinemaya 

gerekli önemi vermiyordu. “Susuz Yaz” filminin yurtdışına çıkarılması yasaktı. Buna 

rağmen film kaçak olarak yurt dışına çıkarıldı ve gösterildiği festivalde büyük ödülü 

aldı. Bunun üzerine devlet yetkilileri, Türk sinemasındaki beklenilmeyen bu 

başarıdan yola çıkarak bir şura toplamaya karar verirler(Refiğ, 2005: 3). 

Marksizmden uzaklaşıp daha ulusal bir çizgiye kayan bu hareketi eleştiren sinema 

kuramcısı Özön, “Ulusal Sinema Akımı”na ve “Milli Sinema Akımı”na yönelik 

eleştirilerini şöyle dile getirmektedir: “Vallahi, biliyorsunuz işte onlar bir toplantı 

yaptılar. Toplantının amacı da Ulusal Sinema ile Milli Sinema aynı şey midir, değil 

midir onu saptamaktı. Bir kitap dolduracak denli uzun uzun tartıştılar; sonunda da 

Milli sinema ile Ulusal Sinema aynı şey değildir; gerçi biri Osmanlıca’da öbürü 

Türkçe’de birbirinin karşılığı olarak kullanılıyor ama, anlamca ve içerikçe bir 

değildir, dediler ve anlaşamadılar… İşin iç yüzü şu: iki taraf da “Ulusal”ı da 

“Milli”yi de sözlükteki anlamında kullanmıyorlar gerçekte. Bunları, amaçladıkları 

kavramı perdelemek için kullanıyorlar. Ulusalcıların “Ulusallık”tan amaçları 

Osmanlıcılık, hem de batılılaşmadan önceki, su katılmamış arı Osmanlıcılık. Halit’in 

yazılarına bakarsanız, “bozulmamış” Osmanlı düzenine hayranlığını açıkça 

görürsünüz. O, sendikaları sinema endüstrisinin işleyişini bile işte ahiliğe, loncalara 

dayandırmaktan dem vurur. Dolayısıyla, bugünkü anlamdaki ulusalın tam karşıtı olan 

kopkoyu bir Osmanlı ümmetçiliğine, kültürüne dayanır Ulusal Sinema. Çıkmazı da 

buradadır. Millicilerin “millilik”ten amaçları da tümüyle “dini”dir. Tıpkı Milli 

Selamet Partisi’nin “milli görüş”ünün gerçekte “dini görüş”ü amaçlaması gibi. Milli 

Sinemacıların söylediklerine, yazdıklarına, yaptıklarına bakarsanız, onların “milli” 

sözcüğüyle İslam dinini ve bu dine bağlı İslam ahlakını, İslam düzenini, kısacası 

şeriatı amaçladıklarını kolayca anlarsınız(Özön, 1995: 206). 

Özön’ün bu değerlendirmesi “Toplumsal Gerçekçi Akım”ın dağılma süreci ve 

“Ulusal Sinema Akımı”nın ortaya çıkma sürecinde tartışılan konuların neler olduğu 

hakkında bize önemli ipuçları vermektedir. 
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“Ulusal Sinema Akımı”nın en büyük temsilcilerinden biri olan Metin Erksan 

sinema anlayışını, düşüncelerini şöyle ifade etmektedir; 

“Ben eskiden beri, gerek kendi aramızda konuştuğumuz zaman, gerekse 

yazdığım yazılarda, bütün meselelere bir Türkiyeli gibi, bir Türk açısından bakmak 

isterim. O zaman özgün, o zaman orijinal, o zaman başka türlü oluyor insan… Biz 

bütün tarihi olaylara, bütün her şeye bu şekilde bakmak zorundayız. … Eğer bu 

ayrıcalığı gösterebilirsek, bu bakış açısını getirebilirsek, o zaman Ulusal 

oluyoruz.”(Aktaran: Lüleci, 2007: 55). 

Halit Refiğ düşünsel manada yaşadığı değişikliği ve bu yeni akımın ortaya 

çıkmasında süreci değerlendirdiği bir konuşmasında, kendisinin gerçekte dindar bir 

insan olmadığını söyleyerek şu değerlendirmeyi yapmıştır; 

“Ben eğer kendi toplumunun özelliklerini anlama gayretinde bir insan isem, 

burada bu toplumun kültürel özelliklerini meydana getiren en önemli unsurlardan 

birinin din meselesi olduğunu gözden uzak tutmak mümkün değil. Anadolu’da bir 

Türk topluluğunun meydana gelmesinde din meselesinin çok büyük rolü var. Biz 

“Türk” diyoruz. Türk kelimesinde bir etnik, bir ırki kavram var. Ama Türkiye’ye 

baktığımızda, Türkiye’deki Türk kelimesinde ağır basan etnik, ırki kavram değil; din 

ve dil meselesi. Yani biz “Türk” dediğimiz zaman, bahsettiğimiz bir Asyai ırktan 

gelen insanlar değil. Türkçe konuşan Müslümanlar.”(Türk, 2001: 248-249). 

Refiğ, Türk toplumunu anlamanın, o toplumu meydana getiren kültürel 

referansların ne olduğunu anlamakla mümkün olduğundan dem vurarak, dinin en 

azından kültürel bir fenomen olarak görmezden gelinemeyeceğini vurguladıktan 

sonra değerlendirmelerini şöyle sürdürmektedir; 

“İşte bu durum, ulusal gerçek konusunda dil meselesini ve birleştirici bir unsur 

olarak din meselesini ortaya çıkartıyor. Ondan dolayı din meselesini göz ardı etmek 

mümkün değil. Bunun biz idrakinde değiliz, ama gene Avrupalılar geçmişte olduğu 

gibi bu konuda bizden daha şuurlular. Burada şu anekdotu aktarayım. Erdal İnönü 

dışişleri bakanı olduğu sıralarda Avrupa Birliği Komisyonu başkanı Jacques 

Delors’du. O tarihlerde Türkiye’nin Avrupa Birliğine iştiraki söz konusu olduğunda 
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Delors, Erdal İnönü’ye çok ilginç bir davranışta bulunuyor. Diyor ki, “Siz bu 

bayrağınızla Avrupa Birliği’ne giremezsiniz.” O bayrakta  ne var? Hilal var. İslam’ın 

sembolü… Bizim çoğu laiğimiz hala, o bayrakta hilal olduğunun idrakinde değiller. 

Onun için burada, bu toplumun kültürünün oluşmasındaki temel unsurlardan birisi, 

şu seninle konuştuğumuz dil, diğeri de, belki seninle ortak olarak camiye, namaza 

gitmeyeceğiz, ama gene bu toplumu bir arada tutan, namaza gidelim gitmeyelim, din 

meselesi. Bu konuyu araştıran benim gibi birisi için bunu atlamak mümkün 

değildi(Türk, 2001: 249-250). 

“Ulusal Sinema Akımı”nın ortaya çıkmasında batılılaşmaya şiddetle karşı 

çıkan, Türk toplumunun yapısının Batı’dan farklı olduğunu savunan Kemal Tahir’in 

yanı sıra, Asya Tipi Üretim Tarzı(ATÜT) konusunda çalışmalar yapan ve “Asya Tipi 

Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu” adlı bir de kitabı bulunan Sencer Divitçioğlu 

etkili olmuştur(Vardar, 2006: 42). Kemal Tahir’in Halit Refiğ’le işbirliği içerisinde 

hareket ederek, onun kimi filmlerinin senaryolarına katkıda bulunduğunu, fikirsel 

planda ortaya çıkmasına öncülük ettiği bu akıma pratikte de katkı sağladığını 

belirtmek gerekir. Giovanni Scognamillo, Selahattin Hilav ve Ayşe Şasa gibi yazar 

ve akademisyenlerin de, bu akımın şekillenmesinde önemli katkıları olmuştur(Kutlu, 

23/03/2003). 

“Refig’e göre, Türk toplumu; politik, sosyal ve kültürel açılardan Batı 

toplumlarından farklıdır. Batı toplumlarının tarihsel ve toplumsal gelişimini 

açıklayan teorilerle, Türk toplumunun kompleks yapısı açıklanamaz. Bu nedenle, 

“Ulusal Sinema Hareketi”, 1960-65 yıllarının baskın eğilimi olan “Toplumsal 

Gerçekçilik Akımı”nın savunduğu tarihsel maddeciliği reddetmiştir. Maksizm’in 

temel kavramlarından olan “kapitalist burjuva toplumu”nun sadece Batı’ya ait bir 

kategori olduğu savunulmuştur. Buna gerekçe olarak da Osmanlı toplumunun, 

Batı’nın feodal altyapısına sahip olmadığı ve benzer sınıfsal katmanların bizde 

gelişmemiş olması gösterilir. Refiğ, “Türkiye’de sınıf yoktur” diyen eski Marksist 

yönetmen Erksan’la beraber “Toplumsal Gerçekçilik”i “sınıflı Batı toplumlarının 

sanatsal biçimi” olarak değerlendirmiştir”(Daldal, 2005: 121). 
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 “Refiğ’in “ulusal sinema” kuramı, aslında özetle, Batı karşıtı söylemin, 1960-

65 arasındaki materyalist, Marksist bakış açısından arındırılarak daha yerel, 

gelenekçi unsurlarla yeniden üretilmesidir”(Daldal, 2005: 123). 

“Ulusal Sinema Akımı”nın temsilcilerinden olan Metin Erksan 1973 yılında 

“Milli Sinema Akımı”na bağlı sinemacılarla birlikte katıldığı “Milli Sinema 

Açıkoturum”nda Hz. Muhammed’in süt kardeşi ve onun putperest kocası hakkında 

yapılan bir Mısır filmini eleştirdikten sonra şu görüşleri savunmuştur; 

“Ben bu hususta bir film yapsam, bir Türk filmi yapsam, Ulusal Sinema 

anlayışım içinde evvela düşünürüm, Müslümanlık dünyaya ve Arap toplumuna ne 

getirdi? Evvela bunu düşünürüm. Müslümanlıktan önceki dinlere eğilirim. 

Müslümanlığın intişar ettiği çevrede, daha önceki evrensel dinlerin kalıntılarına 

bakarım. Çünkü Hz. Muhammed’in getirdiği tek Allah fikri, tek Allahlı monoteist 

görüş, kitabında (Kur’an-ı Kerim’de) da belirttiği gibi, kendinden önce Hz. İbrahim 

tarafından getirilmiştir. Arkadan Müslümanlıktan önce iki tane daha monoteist din 

getirilmiştir: Yahudilik ve Hıristiyanlık… Müslümanlık, Hz. İbrahim’in getirdiği 

monoteist (tek tanrılı) din, Hıristiyanlık ve Yahudiliğin yayıldığı bir ortam içinde, 

anlaşıldığı ve bilindiği bir ortam içinde intişar etmiştir. Ve de Hz. Muhammed diğer 

peygamberlerden, benim ulusal anlayışım içinde, su yönlerden ayrılır: kendisi bir 

peygamber olmakla beraber, aynı zamanda büyük bir devlet kurucusudur. Şimdi 

düşünebiliyor musun? Bir toplumda birtakım putperest insanlar var. Bunları bir yere 

çekmeniz için, mutlaka yeni bir şey getirmeniz gerekir. Arap bu yeni bir şeyin ne 

olduğunu anlatmıyor filminde. Peygamber topluma mutlaka yeni bir şey getirdi ki, o 

kadar insanı çekebildi. Benim son zamanlarda hazırlamakta olduğum, -bilmem olur 

mu, olmaz mı?- “İlk Ezan” diye bir şey var. İşte bu filmde bunları anlatmak 

istiyorum. Niçin Arap toplumu çok çeşitli misyonerlere rağmen, tek Allahlı din olan 

Yahudilik ve Hıristiyanlığa girmiyor da, ve de ondan evvelki Hz. İbrahim’in dini, 

son derece artakalan inançlar seklinde devam ettiği halde, niçin Müslümanlığa 

giriyor? Mutlaka Müslümanlığın Arap toplumuna getirdiği çok önemli şeyler var ki, 

bu din revaç buluyor.  Bunu anlatmak lazım. Ama nasıl? 
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…Yahudilik ırkçı bir din. Son derece şoven bir ırkçılığı var. Allah’ın kulu 

olarak yalnızca Yahudileri kabul ediyorlar. Hıristiyanlık ise insanlar arasında eşitlik 

sağlayamamış. Hani zaman zaman zencilerin “Zenciden havari yok” dedikleri gibi; 

eşitlik sağlayamamış. Müslümanlık, mutlaka ve mutlaka bu iki evrensel dine nazaran 

insanlar arasında bir eşitlik getirdi ki, insanlar buna geldi. Bu tarihe maddeci bir 

açıdan bakmak değildir. Bu tarihe doğrudan doğruya bilimsel bir gözle bakmaktır. 

Araplar, o filmde de gördüm, meseleye bu açıdan bakmıyorlar. Ben bu açıdan 

bakarım. Benim Ulusal Sinema anlayışımı oluşturan tarihi görüşüm, bu açıdan 

geçerek, buraya gelir. Bu, iki milletin din anlayışını da açıklıyor aynı zamanda… İki 

ayrı din anlayışını da ortaya çıkarıyor”(Aktaran: Lüleci, 2007: 58-59). 

Aynı açık oturumda Refiğ, ahlak kavramı hakkındaki görüşlerini şu şekilde 

açıklamıştır: 

“… Ben hiçbir şekilde ahlak kavramlarını da donmuş, katiyen değişmeyen 

şeyler olarak görmüyorum, Ahlak kavramları da, belli zamanlarda, belli şartlar içinde 

değişikliğe uğrarlar. Bu gün kendi memleketimizde bile, kendi memleketimizin bir 

bölgesinden öbür bölgesine, bir çevresinden öbür çevresine, çok değişik ahlak 

anlayışları ortaya çıkmaktadır. Biz bunların hangisinden yana olacağız. Bizim, 

bunların birinden yana olmamız nasıl bir milli görüş meydana getirecek? Bunların 

hangisini tutmamız daha milli olacak? Bu yanlış bir davranış… Doğru olan davranış, 

bir bölgeden başka bir bölgeye değişen ahlak anlayışının, değişen din, değişen insan 

anlayışının neden değiştiğini; hangi sebeplerle belli bir bölgedeki insanların, belli bir 

ahlak anlayışına bağlı olduğunu, hangi bölgedeki insanların neden bu şekilde 

düşündüklerini göstermek. O zaman cemiyeti, insanları daha iyi tanımak, onun 

hakkında daha doğru yönler tespit etmek mümkün olur. Bence bu politikacıya da, 

düşünüre de, sanatçıya da, sinemacıya da düşen en önemli görevdir”(Aktaran: Lüleci, 

2007: 59) 

“Ulusal Sinema Akımı”nın hali hazırdaki durumunu anlamak açısından 

kuramın önemli temsilcisi Halit Refiğ’in 2005 yılında söylediği; “Benim açımdan 

Ulusal Sinema davası Yorgun Savaşçı’nın devlet tarafından yakılmasıyla bitmiştir. O 

günden bu yana 20 yıl geçmiş durumda.”(Refiğ, 2005: 3)  ifadesi oldukça önemlidir. 
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Diriklik’in sözleri ise, söz konusu akımın uğradığı akıbeti gözler önüne sermektedir; 

“12 Eylül’ün toplumsal apolitizasyon silindiri diğer alanlar gibi sinema çevresini 

etkilemeye başlayınca, ‘Ulusal Sinema’ terimi giderek Halit Refiğ’le teorik 

bağlantısını keserek gerçek anlamına, yani ‘tezine ve altındaki imzaya bakmaksızın 

ulusça yapılan her tür sinema eseri’ tanımına kavuşmaya başladı.”(Diriklik, 2003: 

11). 

1.2.4. Devrimci Sinema Akımı 

“Toplumsal Gerçekçilik” akımının dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir diğer 

önemli sinema akımı “Devrimci Sinema Akımı”dır. Akımın en önemli temsilcisi de 

Yılmaz Güney olarak kabul edilmektedir. Tosun bu konuda şunları söylemektedir; 

“Devrimci Sinema olarak nitelenen bu akımın temsil ettiği ideolojik 

yapılanmanın izlerini, rengini bir çok filmde görmek mümkün ise de bu akım, 

Yılmaz Güney’in “Umut” filmiyle ilk güçlü çıkışını yapar. Bu akımın sürükleyicisi, 

yönlendiricisi konumundaki Güney, “Acı”, “Ağıt”, “Baba”, Arkadaş”la Devrimci 

Sinemanın en yetkin örneklerini verir. Ama Yılmaz Güney 1974 yılında tutuklanınca 

Devrimci Sinema büyük bir darbe yer. Güney, hapishanede olmasına karşın bu akımı 

yine de yönlendirmeye devam eder. Oldukça üretken bir sanatçı kişiliğine sahip olan 

Yılmaz Güney, hapishaneden senaryolar yazar, filmlere danışmanlık yapar. Zeki 

Ökten Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı “Sürü”yü, ve “Düşman”ı çekerken, Şerif 

Gören, Yılmaz’ın başladığı “Endişe”yi bitirir. Ve yine Yılmaz’ın senaryosundan 

“Yol” filmini çeker. “Zavallılar” filmini ise Atıf Yılmaz tamamlar. Bu 

yönetmenlerden Şerif gören ve Zeki Ökten’de ağır bir Yılmaz Güney etkisi görmek 

mümkündür. Bunun yanı sıra bir anlamda Yavuz Özkan’ı, Erden Kıral’ı, Ali Habip 

Özgentürk’ü, Korhan Yurtsever’i, Güney’in dolayısıyla Devrimci sinemanın 

takipçileri olarak sayabiliriz. Ama zaman zaman bu yönetmenlerin orjinalite 

arayışları içinde olduklarını ve kendi sinemalarını kurma peşine düştüklerini 

söylemek mümkün. Bunda değişen, gelişen toplumsal yapılanmalarla, ülkede 

yaşanan 12 Eylül müdahalesinin, etkileri var sanırım. Bir de Güney’den beslenip de 

özgürlüğe yönelen sinemacılar var: Sinan Çetin, Ömer Kavur, Tunç Okan, Muammer 

Özer, Başar Sabuncu, Yusuf Kurçenli gibi…”(Tosun, 1992: 31). 
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Kırel, Yılmaz Güney’in bir fenomen olduğundan söz eder ve Güney’in o ana 

dek hafızalara kazınmış olan “yıldız imgesini” yerle bir ettiğini söyler(Kırel, 2005: 

80). Bu yargıyı aklı çıkaracak en önemli neden Yılmaz Güney’in Bir Ayhan Işık, bir 

Ediz Hun, Bir Cüneyt Arkın gibi yakışıklı ve etkileyici bir görünüme sahip 

olmamasıdır.  

Yılmaz Güney için söylenmiş olan şu sözlere dikkat etmek gerekmektedir. Zira 

sinemadaki Güney etkisini izah etmesi bakımından oldukça dikkat çekmektedir;  

“İşi bazen kabadayılığa kadar vardırmış bir serseriydi, ama aynı zamanda has 

bir sinemacıydı; Adana’nın varoşlarında racon kesmeye başladığında, İstanbul’daki 

sanat dergilerine de öykü gönderiyordu. Şehirli kabadayı ve feodal hlk 

kahramanlarından devrimci misyon taşıyanlara kadar uzayan tiplemeleri, onun bütün 

bu yönlerini sinemada geniş kitlelerle buluşturmuştu… Kabadayı, romantik, feodal, 

solcu…(Aymaz, 2004: 87). 

Yılmaz Güney’i kendi ağzından dinlemek de onun sinemasını ve ortaya 

çıkardığı etkiyi anlamak açısından oldukça önemlidir; 

“İlk yaptığım filmlerde yarattığım tip, aşağı yukarı ezilmiş bir adamdır. 

Durmadan kaçar. Ekmeğinin derdindedir. Bu kaçan kovalanan adam, bir yerde isyan 

eder, patlar, ortaya atılır, vurur, kırar. Fakat sonunda hep yeniktir. Hep halkımın 

karakterini taşıyan insanları oynadım. Yabanın kadınına bakmayan, dürüst bir kişiliği 

canlandırdım. Bunu, düpedüz yaşamımın getirdiği deneylerden çıkardım”(Esen, 

2002: 82-83). 

Koyu bir Marksist tavır içinde olan Güney, hayatı, toplumu, ekonomik 

ilişkileri, hep bu ideolojiyle okumanın ve anlatmanın peşindedir. Ona göre toplumu 

ezen, sömüren, geri bırakan kırsalda feodal yapıyı temsil eden ağa, muhtar, din 

adamı gibi tiplerdir. Aynı durum şehir hayatında kapitali elinde tutan kesimler ve 

onların yardakçılarıdır.  

“Kendisini bir devrimci olarak tanımlayan Güney, günlük hayatı ve içinde 

taşıdığı çatışma ve acıları sinemasal bir dille perde de okumaya çalışırken bu 

devrimciliğini kılavuz edinmeye çalışmıştır. Bu yönüyle “Umut” filmi bir ilk olmayı 
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başarmıştır. Ancak gerek toplumsal yapıda gözlemlediği olumsuzlukları dayandırdığı 

nedensel içerik ve gerekse gerçekliği yansıtma biçimi açısında çeşitli olumlu ve 

olumsuz eleştirilere hedef olmuştur”(Karakaya, 2008: 78). 

Mesut Uçakan’ın, Güney hakkındaki yorumu ve eleştirisi, onun başarısının 

sırrını ve bununla birlikte sinemasının ve temsil ettiği akımın açmazlarını 

vurgulamaktadır; 

“Sanat hayatımızın son yıllarda ortaya çıkardığı en tipik karakteridir Yılmaz 

Güney. Özel yaşantısında serseri bir karakteri canlandıran birinin, kendini hırsla 

sanata verdiği zaman nasıl bir toplum adamı olabileceğini simgelemesi bile, Güney 

olayının derinlemesine incelenmesini gerekli kılıyor. Keza, filmlerinin hem 

yönetmenliğini, hem de başoyunculuğunu ve senaristliğini yüklenerek komple 

çalışma motivini en iyi şekilde ortaya koyması ilginçtir. Onun çıkışına dek, 

kartpostal jönlerinin kapsamı dışına çıkmayan, Yeşilçam Sinemasına basit halk tipini 

ve toplumu yönlendirme sorumluluğunu getirmiş olması bile üzerine basılmadan 

geçilmeyecek hususlardır. Ancak bu hususların tespitinden, bir başka ifadeyle, 

Sezar’ın hakkını yememe, ya da görmezlikten gelmeme namusluluğunu gösterdikten 

sonradır ki, Güney’in bu sorumluluğunun bizden olmayan ideolojilerden 

kaynaklanmış olmasına üzülebiliriz”(Tosun, 1992: 32). 

Güney toplumsal ilişkileri sınıf temelinde ele alır. Meselelere materyalist bir 

perspektiften bakmayı tercih etmiştir. Onun temsil ettiği “Devrimci Sinema 

Akımı”nın da genel çerçevesi bundan ibarettir. Güney’in Devrimci sinemanın 

başlangıcı olarak kabul edilen “Umut” filmiyle ilgili söyledikleri de bizim bu 

düşüncemizi kuvvetlendirmektedir;  

“Umut’ta özde metafiziğin çıkmaz sokağını göstermeyi hedefledim . Bu halkın 

özellikle isçi sınıfının bağımsızlığının kendi ellerinde, toprağında olduğu ve yalnızca 

aktif çabayla elde edilebileceği demek”(Karakaya, 2008: 79). 

1.2.5. Milli Sinema Akımı 

Milli Sinema hareketi ilk olarak 1969 yılında, kuramın fikir babası ve ilk beş 

yıllık süresi itibariyle tek uygulayıcısı olan Yücel Çakmaklı’nın “Elif Film”i 
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kurmasıyla başlamış bir harekettir. 1937 Afyon doğumlu olan bir gazeteci olan Yücel 

Çakmaklı, 1969-1974 yılları arasında uzanan beş yıl boyunca, git gide gelişen bir 

sinema diliyle, batı kültürü ile geleneksel Müslüman Türk kültürü arasında, iki 

yaşam biçimi arasında sıkışıp kalmış ve bir kimlik bunalımı çeken, varlık sancısıyla 

kıvranan bireyleri; batının kültürüyle, reçeteleriyle, değerleriyle tatmin olmayan, 

sürekli bir şeyler arayan, aradığını batı yerine doğu, yabancı kültür yerine yerli kültür 

içinde arayan veya “kendi milli benliğimize dönmek” esasına dayalı bir arayış çabası 

içinde olan kahramanların hikayelerini anlattı(Dorsay, 1989: 112). 

Sadık Yalsızçanlar’ın anlattığına göre “Yücel Çakmaklı 1937 yılında Afyonda 

doğdu. Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Yeni İstanbul gazetesinde sinema 

eleştirileri yazdı. 1963’te Dr. Arşavir Alyanak’la basladığı asistanlığı, Aram Gülyüz, 

Mehmet Dinler, Osman F. Seden ve Orhan Aksoy’la sürdürdü. İlk yönetmenlik 

denemesini Kabe Yollarında adlı bir belgeselle gerçekleştirdi. 1969’da Elif filmi 

kurdu. 1970’te ilk sinema filmini yönetti. 1970-74 arası çektiği tüm filmlerde, dinsel 

ağırlıklı konularla, İslami kesimin el üstünde tuttuğu bir yönetmen oldu. Katıldığı 

açıkoturumlarda ve yazılarında ‘Milli Sinema’ görüşünün kuramcısı ve savunucusu 

oldu bu yönüyle İslami kesimin diğer sinemacılarıyla ayrı düştü. İlk dönem 

filmlerinde, kurtuluşun, kendi öz değerlerimizde aranması gerektiğini isleyen 

Çakmaklı, 1980’li yıllarda Televizyon dizilerine ağırlık verdi. TRT’de uzun süre 

çalıştı. Denizin Kanı, Bir Adam Yaratmak, Bağrı Yanık Ömer ile Güzel Zeynep, IV. 

Murat, Hacı Arif Bey ve çeşitli eleştiriler alan Kuruluş gibi dizileri yönetti. 15 yıl 

gibi uzun bir aradan sonra 1989’da Minyeli Abdullah’la yeniden sinemaya döndü ve 

bu ikinci dönem filmi büyük bir ticari basarı sağladı”(Aktaran: Kahraman, 2008: 

110). 

“Milli Sinema Akımı”nın kuramsal açıdan dile gelmesi 1964 yılında olmuştur. 

Yücel Çakmaklı “Tohum” dergisinde çıkan bir yazısında; “Türk Sinemasının 

şehirlisi, köylüsü ile, manevi kıymetleri maddeden üstün tutan Müslüman Türk 

halkının inançları, milli karakterleri, gelenekleriyle yoğrulmuş, Anadolu gerçeklerini 

yansıtan filmler vererek Milli Sinema hüviyetine kavuşabilecektir diyerek ilk defa 

“Milli Sinema” terimini kullanmıştır”(Diriklik; 1995: 12-13). Cümle içerisinde geçen 
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Müslüman Türk halkı ifadesi de o zamana değin sinema çevrelerince dile getirilmiş 

bir ifade olmadığı için oldukça dikkat çekicidir. 

Yücel Çakmaklı 1973 yılında düzenlenen “Milli Sinema Açıkoturumu”nda 

“Milli Sinema” kavramını şu şekilde açıklamıştır; 

“Milli sinema, Milli Kültür’ün sinema diliyle anlatılmasıdır. Başka bir tarifle 

bunu, bir Milli bakış açısının tespitlediği, yorumladığı ve çözümlediği gerçeğin 

sinema diliyle anlatımı diye tarif edebiliriz. Görüldüğü gibi bu tarifin içinde iki unsur 

bulunmaktadır. Birincisi bir gerçek, diğeri de bir gerçeği tespitleyen, yorumlayan 

dünya görüsü. Milli Kültür’ün sinema diliyle anlatılması dediğimiz zaman, Milli 

Kültür’den neyi anlıyoruz? Bunu da kısaca ortaya koymak gerekir. Milli Kültür bir 

toplumun, yani milletin, tarihi birikiminden aldığı duyuş, düşünce ve yasama biçimi 

ile oluşturduğu değer hükümleridir. Mücerret olarak bu değer hükümleri ilim, sanat 

ve dindir. Müşahhas olarak da, tarihi geçmişimiz içinde incelediğimizde özellikle 

Selçuklularda ve Osmanlılardaki yaşayış biçiminde teşekkül eden değer 

hükümlerinin oluşturduğu kıymet hükümleridir. Simdi burada, gayet önemli bir 

mesele olarak Milli Sinema anlayışında yabancı kültür ile şartlanmamak ve yabancı 

kültürün emperyalist siyasetine mağlup olmadan kendi öz kültürümüzü müdafaa 

edebilmek (yani kendi Milli kültürümüzü müdafaa ederek, olaylara, hadiselere, 

yaşayışlara bu görüş açısından bakmak) durumu ortaya çıkmaktadır. Ben şimdiye 

kadar yaptığım filmlerde, biraz önce tarifini verdiğim Milli Sinema anlayışı içinde, 

Türk insanının yaşayışını ve birtakım olaylar karsısındaki davranışını aksettirmeye 

çalıştım”(Aktaran: Lüleci, 2007: 67-68). 

“Milli Sinema Akımı”nın destek aldığı, fikir ve eylem planında kendine 

dayanak bulduğu kuruluş, Milli Türk Talebe Birliği(MTTB)dir. MTTB sinema 

kulübünde idealist bir grup genç (Salih Diriklik ve Mesut Uçakan bu grubun en önde 

gelen iki ismidir.) büyük bir heyecanla bu harekete destek vermektedirler. Diriklik 

“Milli Sinema”yla ilgili şunu söylemektedir: “Milli Sinemanın temeli tamamıyla 

İslami bir düşünce ve yaşayış şekline dayanır”(Aktaran: Uçakan, 1977: 181). Bu da 

bize göstermektedir ki bu akımın kuram ve icraat bakımından temsilcileri, İslami bir 

duyuş, düşünce ve sanat yapma endişesi taşımaktadırlar. 
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Başlangıçta “Milli Sinema Akımı”nın içinde yer alan Mesut Uçakan, daha 

sonraları akımın başındaki “Milli” kavramından rahatsız olmuş ve kendi sinemasının 

bu tanımlamanın dışında olduğunu vurgulamıştır. Uçakan’ın “Milli Sinema” ve 

“Yücel Çakmaklı hakkındaki fikirleri şöyledir; 

“Milli kelimesi toplum katlarındaki parçalanmalara paralel değişik renk ve 

anlamlara bürünmüş durumda. Kabaca tasniflersek kimine göre Milli Sinemayla 

geleneksel değerler üzerine temellenmiş ırk mantığına uygun filmler kastediliyor.  

Kimine göre coğrafi sınırlar içinde kalan her film-Marksist de olsa- millidir. Kimine 

göre de dini olan her film, ulusal sınırları tanımadan milli olmak zorunda. Nasreddin 

Hoca hesabı bu yorumların hepsi haklı. İlle de birine dikte edilmeye, mahkum 

edilmeye çalışılan bir Milli sinema anlayışı bugün yapay ve zoraki kaçıyor. Ben bu 

zorakilikten rahatsız oluyorum… Yücel çakmaklı büyük yanları olan bir insan. … 

Televizyonda çok büyük fırsatları oluşturmuş, çok uzun süreli çalışmaları, büyük 

sabır isteyen çalışmaları gerçekleştirebilmiş bir yönetmen. Ne ki, yaptığı dizilerin 

halk tarafından anketler sonucu hep birinci sırada yer alması ve de son dönemlerde 

çektiği bir sinema filminin “Minyeli Abdullah”ın Türk Sinemasında en büyük 

hasılatlardan birini getirmesi onun halkla ilişki kurabildiğinin de bir kanıtıdır. Ondan 

almamız gereken çok dersler var. Ancak ben olayı sadece halkla ilişki kurma 

meselesi olarak görmüyorum. Zaman zaman gündemde tutmaya çalıştığı görüşleri de 

sığ ve yapay. Katılmıyorum”(Tosun, 1992: 33-34). 

“Milli Sinema Akımı”nı her ne kadar Yücel Çakmaklı bu isimle ansa da kimi 

eleştirmenler ve akımın devamı olarak nitelendirilen kimi yönetmenlerce bu isim 

eleştirilmiştir. Bu konuda net bir mutabakata varılabilmiş değildir. İhsan Kabil’in de 

belirttiği üzere zaman zaman  “Milli Sinema” kavramının yerine “Beyaz Sinema”, 

“Manevi Duyarlıklı Sinema” gibi isimlendirme çabaları olagelmiştir. Ancak 

belirttiğimiz üzere bu konuda bir konsensüs sağlanamamıştır. Akımın Yine Kabil’in 

belirttiği şekliyle her ne kadar kendisi kabul etmese de Mesut Uçakan’ı sinema 

yazarları ve eleştirmenler bu akımı sürdüren yönetmenler içerisinde 

değerlendirmektedirler. Salih Diriklik, Metin Çamurcu, Nurettin Özel, Mehmet 

Tanrısever ve İsmail Güneş “Milli Sinema Akımı”nı temsil eden, bu akımın devamı 

olarak görülen yönetmenlerdir(Kabil, 2009: 44). 
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Milli Sinema hareketinin beslendiği kaynaklar arasında Necip Fazıl 

Kısakürek’i ilk olarak anmak gerekmektedir. Necip Fazıl Kısakürek, 17 Eylül 1943 

tarihli Büyük Doğu dergisinde “Beyaz Perde” başlıklı yazısında şunları söylüyordu: 

“Sinema, fikir ve ruhun emrine geçtiği takdirde şüphesiz ki azametli birimkan 

ve inşa planı.. Fakat bugün bu planı dolduran cevher, bütün hüneri, körkütüknefsleri 

lif lif cezbetmekten ibaret bacak ve vücut hazretleridir. Gerisi, sadece bu(hüdayi 

nabit) kıymetin etrafında, bir yüzüğün ana tasını halkalayan kırıntımücevherler gibi 

bir şey... (Aktaran: Lüleci, 2007: 45). 

Necip Fazıl sinemaya karşı mesafeli bir duruş sergileyen dindar kesimin 

mensuplarına, sinema alanında yapılması gereken çalışmaların önemini işaret 

etmekte ve Yedinci Sanatın boş bırakılmaması gereken bir alan olduğunu işaret 

etmekteydi. 

“Milli Sinema Akımı”nın öncüsü olarak kabul edilen Yücel Çakmaklı ve her 

ne kadar kendi sinemasını bu akım içerisinde değerlendirmese de eleştirmenlerce bu 

akıma yakın durduğu ifade edilen Mesut Uçakan, Necip Fazıl’ın düşüncelerinden, 

sanat anlayışından beslenmişlerdir. Çakmaklı Necip Fazıl’ın “Bir adam Yaratmak”  

adlı tiyatro eserini sinemaya uyarlamıştır. Yine çakmaklının “Çile” ve “Zehra” adlı 

filmleri, Necip Fazıl’ın “Deprem” ve “Sen Bana Ölümü Yendirdin” adlı senaryo-

romanlarından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Yönetmen bunları bir uyarlamadan 

daha çok bir esinlenme olarak nitelendirilmiştir. Yine Çakmaklı’nın imzasını taşıyan 

“Diriliş” filmi de Necip Fazıl’ın “Ufuk Çizgisi” adını taşıyan bir senaryo-

romanından yola çıkılarak oluşturulmuştur(Yalsızuçanlar, 2008: 141). 

 Necip Fazıl’ın eserlerinden uyarlama yapan ve şairin düşünce dünyasından 

fazlaca etkilenmiş olan bir başka yönetmen Mesut Uçakan’dır. “Bir Adam 

Yaratmak”tan sonra şairin en derinlikli eseri olarak kabul edilen “Reis Bey”, Uçakan 

tarafından sinemaya uyarlanmıştır(Yalsızuçanlar, 2008: 141-142). 

Mesut Uçakan 1973 yılında sinema yazarlığına başladı ve MTTB Sinema 

Kulübünde görev aldı. Altı sayı süren  “Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema” adlı bir 

dergi çıkardı. 1977 yılında “Türk sinemasında İdeoloji” adlı bir kitap yayınladıve 

1979 yılında ilk filmi olan “Lanet”le yönetmenliğe adım attı. 
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Mesut Uçakan, sinemanın belirli bir adla anılmasını doğru bulmamakta ve 

sinemayı ontolojik sorunların tartışıldığı bir arayış ortamı olarak görmektedir. Ona 

göre sanatçı, kozmosun kusursuz düzenini örnek almalı ve o düzenin ilkesini taklit 

etmelidir. Uçakan’a göre, ötelere açılan bir gözün farkına varanlar için ötelere açılan 

bir yol vardır:Bu gücün farkında olanlar, onu kullanmasını bilenler, fiziğin ötesinde, 

bir takım sırların, dünyaların, alem içre alemlerin, akıllara durgunluk verecek bir 

ahengin, aşkın, güzelliğin, gerçeğin, gerçek bildiğimiz her şeyin tek bir noktada 

odaklaştığı, şiirleştiği bir yerin varlığını sezebiliyorlar.” diyerek sanat algısını ve 

Necip Fazıl’a olan düşünsel yakınlığını ortaya koymuştur(Yalsızuçanlar, 2008: 142-

143).  

1.2.6. Bağımsız Sinemacılar (Genç Türk Sineması) 

Yukarıda sözünü ettiğimiz Türk sinema tarihine damgasını vurmuş, uzun süre 

varlığını hissettirmiş olan akımlar 2000’li yıllar itibariyle etkisini kaybetmiş gibi 

görünmektedir. Uçakan bu yeni dönemi şöyle ifade etmektedir: “Ne devrimci, ne 

ulusal, ne beyaz, ne siyah, ne şu parti, ne bu parti hiçbir ideolojik sarmal altında 

değiliz. İsteyen bunlardan da söz edebilir ama, biz daha öteleri kurcalama 

çabasındayız. Birbirimizi hala o fırtınaların içerisinde var sayarak, itham etmek, 

ancak kafasını o yıllarda donduranlara mahsus olabilir.”(Aktaran: Lüleci, 2007: 87). 

Günümüz Türk Sinemasında eser vermekte olan yönetmenler kendi özgün 

sinema dillerini kurmanın çabasındadırlar. İhsan Kabil’in nitelendirmesiyle bu “Genç 

Türk Sineması”nın yönetmenleri, sinemayı kendilerine dert edinerek, salt sinema ve 

sanat kaygısıyla, farklı mahreçlerde bir uçtan bir uca kendi üsluplarını kurma yoluna 

gittiler; bazen birbirlerini veya geçmişteki sinemamızın izlerini anıştırarak, bazen 

özgün sayılabilecek bir dil kurmaya çalışarak. Ancak Türk Sinemasının kimliği 

bağlamında bütünlüklü bir çerçeveyi tam olarak gerçekleştirebildiklerini söylemek 

zordur(Kabil, 2009: 44). 

Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Özer 

Kızıltan, Ahmet Uluçay, Semih Kaplanoğlu, Yeşim Ustaoğlu, Tomris Giritlioğlu, 

Atalay Taşdiken, Sırrı Süreyya Önder, Murat Saraçoğlu, bu yeni dönemin, “Genç 

Türk Sineması”nın dikkat çeken yönetmenleridir. İlerde bu yönetmenlerin 
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kurdukları-kurmaya çalıştıkları sinema dilinden yeni kuramların ve yeni akımların 

ortaya çıkması ihtimal dahilindedir. Bu da ilerde yapılacak akademik çalışmaların 

konusu olabilecektir. 
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II. BÖLÜM 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Araştırmamızın bu bölümünde Türk Sinemasının 1960-2010 yılları arasını 

kapsayan döneminde çekilen filmlerden konuya uygun olarak seçilmiş yirmi beş 

filmin çözümlemesi yapılarak bu filmlerde yer verilen dindar insan tipinin incelemesi 

yapılacaktır.  

2.1. YILANLARIN ÖCÜ 

Yılanların Öcü, yönetmen Metin Erksan’ın yapıldığı dönem itibariyle büyük 

tartışmalara sebep olmuş ve dikkatleri çekmeyi başarmış bir filmidir. Yönetmenin 

başı önce sansür kuruluyla derde girmiş, daha sonra bazı milletvekillerinin devreye 

girmesiyle dönemin cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından film, özel olarak 

izlenmiş ve gösterim imkanı bulabilmiştir. Bununla birlikte filmin Ankara’daki 

gösterimi esnasında sinemalar basılmış ve çeşitli olaylar çıkmıştır. Erksan, filmi 

hakkında şunları söylemektedir: “Yılanların Öcü’nde cesaret meselesini ele almıştım. 

Müşküllerimizin çözülmesini istiyorsak, baskının her türlüsüne aldırmayıp, 

umutsuzluğu bir yana bırakıp, yasaların tanıdığı hakları sonuna kadar kullanmamız 

gerektiğini belirtmek amacını gütmüştüm.” (Scognamillo, 1998: 251-252). 

Yılanların Öcü 1960 yılında gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinden sonra 

ortaya çıkan ilk sinemasal akım olan “Toplumsal Gerçekçilik” akımının ilkelerini 

yansıtan bir film olarak dikkatleri çekmektedir. 

2.1.1.“Yılanların Öcü” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Metin Erksan  

Senaryo Yazarı: Metin Erksan  

Eser: Fakir Baykurt  

Yapım: Be-Ya Film 
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Yapımcı: Nusret İkbal 

Yapım Yılı: 1962  

Müzik: Yalçın Tura  

Görüntü Yönetmeni: Mengü Yeğin  

Oyuncular: Fikret Hakan, Nurhan Nur, Aliye Rona, Kadir Savun, Erol Taş, Ali 

Şen,T. Fikret Uçak, Şadiye Arcıman, Hakkı Haktan, Giray Alpan, Mengü Yeğin, 

Hamit Türker, Suzan Uçaner, Avni Dilligil, Hüseyin Karındoyuran, Selahattin 

Geçgel, Adil Güldürücü, Talat Güryuva, Melek Ökte, Cemal Gürsel.  

2.1.2. “Yılanların Öcü” Filminin Konusu 

Yaşlı anası Irazca, karısı Hatça ve üç çocuğuyla küçük toprağını ekerek 

geçimini sağlayan Kara Bayram, yoksul bir köylüdür. Muhtar, evi önüne düşen yeri 

kurul üyelerinden Haceliye satar.  Bu durum Bayram’ın huzurunun kaçmasına sebep 

olur. Zira ev önüne ev yaptırmak görülmüş bir şey değildir. Kendi evinin önünün 

kapanacak olması canını sıkar. Kara Bayram ve Haceli arasında büyük bir çatışma 

çıkar. Çatışmanın tarafları sadece bu kimselerle sınırlı değildir. Köyün saygın 

kişilerinden olan Dayı Emmi, Kara Bayram’ın tarafını tutar. Muhtar ise, Haceli’nin 

tarafını tutmaktadır.  Mesele oldukça büyür. İki taraf arasında yağma, talan ve 

fiziksel şiddet içeren çatışmalar yaşanır. Kaymakam ve Garnizon komutanının köyü 

denetlemeye geleceğini haber alan Irazca, köyün girişinde Kaymakam’ın yolunu 

keser ve derdini ona anlatır. Kaymakam’ın tavsiyesine kulak veren Irazca, tüm aileyi 

toplayarak haklarını aramak için vilayetin yolunu tutar. 

2.1.3.“Yılanların Öcü” Filmindeki Dindar İnsan Tipinin İncelenmesi 

Yılanların Öcü filmi bir köy filmidir. Filmin bütün hikayesi küçük bir köyde 

geçer. Köy hayatında muhtarın, öğretmenin ve imamın özel bir yeri vardır. Söz 

konusu kişiler sözüne itibar edilen, köy topluluğuna çeşitli konularda yol gösteren 

tiplerdir. Bu filmde araştırmamıza konu olan dindar insan tipi, köyün imamı 

Beytullah Hoca’dır.  
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Filmde bir hak arama mücadelesi vardır. Haklı olanlarla, haklı olanların 

yanında yer alanlar ve haksızlık edenlerle bu haksızlığa destek verenler ya da 

haksızlığa göz yumanlar arasında bir kavga yaşanmaktadır. Köyün muhtarı ve 

avanesi haksız olan tarafın yani Haceli’nin destekçisidir. Haklı olanın tarafında ise 

yalnızca Dayı Emmi vardır.  

Filmde Beytullah Hoca ilk olarak Kara Bayram, karısı ve oğlunun öküzlerinin 

çektiği kağnıyla köyün ortasından geçerken görünür. Beytullah Hoca, sırtında siyah 

cüppesi, başında sarığı ve elinde tesbihiyle şükür çekerek yürümektedir. Bayram 

Hoca ile selamlaşır ve biraz uzaklaştıktan sonra; “Yav, ben şaşıyorum şu Beytullah 

Hoca’ya. Çoğu zaman adımını atmaya dermen bulamaz. Cebi bolca bir para görmez. 

Oğlu-kızı sözünü tutmaz. Karısı yüzüne bakmaz. Gene de şükür çeker.” diyerek 

söylenir. Karısı Hatça Bayramı; “Tövbe de, günaha girersin sonra!” diyerek uyarır. 

Bu sahnede geçen konuşmalar filmin genel gidişatı hakkında bir giriş niteliği 

taşımaktadır. Bayram bir haksızlığa uğramıştır ve hakkını aramaktadır ancak 

karşısına köyün otoritesi konumunda olan muhtar dikilmiştir.  Muhtar, burada gücü, 

siyasal iradeyi ve otoriteyi temsil etmektedir. Bayram hakkını ararken bu güce ve 

otoriteye karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır. Köyün ileri gelenlerinden Dayı 

Emmi, Bayram’ın mücadelesine destek olmaktadır. Bunu ne amaçla yaptığı hakkında 

izleyicinin bir fikir edinmesi mümkün değildir. Ancak bu mücadeleye ondan başka 

da kimse destek olmamaktadır.  

Filmin sonuna doğru köydeki tüm erkekler Cuma namazına giderler. Cuma 

namazında Beytullah Hoca Hutbe okumaktadır. Ancak hutbeyi mimberin üzerinde 

değil de, mihrabın önünde cemaate yüzü dönük olarak oturur halde okur. Bu 

yanlışlık filmin hem senaristi hem de yönetmeni olan Erksan’ın konuya olan 

uzaklığını gözler önüne sermektedir. Hutbede Beytullah Hoca’nın söyledikleri, 

Bayram’ın yaşadığı şeylere boyun eğmesi ve karşılaştığı duruma adeta rıza 

göstermesi gerektiğini ima etmektedir. Beytullah Hoca hutbede şunları söyler: “ Ey 

cemaati müslimin, ey ihvanü’d-din. Hutbemiz tevekküle dairdir. Kendinize yapılan 

bir kötülüğe behemahal mukabele etmeye kalkışmayın. Ulu Tanrımız dünyadaki ufak 

tefek haksızlıkları düzeltmekten aciz midir? O’nun bu işleri oluruna bırakmaktan, biz 
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fanilerin akıl sır erdiremeyeceğimiz şu ince sırları ve dahi maksatları vardır. Şuna 

bütün benliğimizle emin olalım ki, hiçbir kötülük karşılıksız kalmayacaktır. Ama bu 

dünyada ama öbür dünyada bilinmez. Sabır kadar büyük meziyet, itidal kadar iyi huy 

Allah nazarında mevcut değildir.” 

Söylenen bu ifadeler yalın olarak değerlendirildiğinde hiç birinin itiraz 

edilecek bir tarafı yoktur. Ancak filmde gelişen olaylar paralelinde 

değerlendirildiğinde, haksızlığa uğrayan bir kimsenin sesini çıkarmadan durumunu 

kabullenerek hiçbir girişimde bulunmamasını salık vermemektedir. Bununla birlikte 

izleyicilere dinin insanları pasifleştirdiği, haksızlıklara boyun eğmeyi tavsiye ettiği 

duygusu verilmek istenmiştir. Dindar insan tipi olan Beytullah Hoca, bu tavrıyla 

haksızlığa çanak tutarak kötülüğe yardakçı olmuş ve izleyicinin gözünde antipatik 

duruma düşürülmüştür.  

Beytullah Hoca tipinin kılık kıyafeti de dikkat çekicidir. Köyün ortasında siyah 

cüppesi ve sarığıyla dolaşmaktadır. Yüzünde abartılı duran siyah sakalları ve yine 

abartılı duran kaşları vardır. Yüz ifadesi özellikle çirkinleştirilmiştir. Konuşması 

ağdalıdır. Konuşurken takındığı yüz ifadesiyle köylülere yani halka tepeden baktığı 

izlenimini vermektedir. 

Beytullah Hoca tipi filmde süre olarak çok fazla yer işgal etmemesine karşın, 

tıpkı muhtar gibi, filmin anti kahramanı olan Haceli’nin yaptığı haksızlığa destek 

veren duruşuyla olumsuz bir imaj çizmekte ve izleyicinin gözünde değer kaybına 

uğramaktadır. 

2.2. SİNEKLİ BAKKAL 

Halide Edip Adıvar’ın eserinden uyarlanmış olan Sinekli Bakkal filmi, 

Osmanlı’nın son zamanlarında İstanbul’da yaşanan bir aşk öyküsünü anlatmaktadır. 

Filmin hikayesi Padişah II. Abdülhamid döneminde geçmektedir. Filmde II. 

Meşrutiyetin ilanından önce yaşanan bir takım siyasal olaylara göndermeler 

bulunmaktadır. Filmdeki olumlu tipler yenileşmeyi ve değişimi savunan Padişah 

karşıtı olan tiplerdir. Olumsuz tiplerse geleneksel hayatı sürdürme yanlısı olanlardır.   
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2.2.1.“Sinekli Bakkal” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Mehmet Dinler  

Senaryo Yazarı: Osman F. Seden  

Eser: Halide Edib Adıvar  

Yapım: Kemal Film 

Yapımcı: Osman F. Seden  

Müzik: Metin Bükey  

Görüntü Yönetmeni: Kenan Kurt  

 Oyuncular: Türkan Şoray, Ediz Hun, Erol Günaydın, Toygar Belevi, Funda 

Gürçen, Çolpan İlhan, Feridun Karakaya, Kadir Savun, Mürüvvet Sim, Ali Şen, 

Nubar Terziyan, Feridun Çölgeçen, Samiye Hün, Mehmet Ali Akpınar, Hüseyin 

Güler, Oktay Yavuz, Ertuğrul Bilda, Cemil Paskap  

2.2.2.“Sinekli Bakkal” Filminin Konusu 

Pellegrini, İspanyol bir rahibin oğludur. Küçük yaştan itibaren bir manastıra 

kapatılmış ve bir din adamı olarak yetiştirilmeye çalışılmıştır. Ancak Pellegrini 

manastırda yaşamaktan memnun olmaz ve inancını yitirir. Ailesi tarafından dışlanan 

Pellegrini, İspanya’yı terk ederek Osmanlı topraklarına, İstanbul’a gelir. 

Osmanlı topraklarında bir takım karışıklıklar yaşanmaktadır. Padişah II. 

Abdülhamid ile Jöntürkler arasında çetin bir mücadele sürdürülmektedir. 

Pellegrini’nin yaşadıklarıyla eş zamanlı olarak İstanbul’da Kız Tevfik olarak nam 

salmış bir sanatkarın Rabia adında bir kızı doğar. Kız Tevfik orta oyununda zenne 

olarak sahne aldığı için kendisine bu ad verilmiştir. Sanat aşığı birisidir. Karagöz 

oynatmak ve orta oyununda zenne rolü oynamak onun en büyük tutkusudur. Tevfik 

aynı zamanda Sinekli Bakkal sokağının tek bakkalıdır. Karısı Emine’yle burada 
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tanışmışlar ve birbirlerine sevdalanmışlardır. Emine imam İlhami Efendinin kızıdır. 

İlhami Efendi kızını Tevfik’e vermemeye yemin eder. Emine ile Tevfik kaçarak 

evlenmeye karar verirler. Emine’nin tek şartı vardır; Tevfik bir daha zenne rolü 

oynamayacaktır. Tevfik çaresiz razı olur. Ancak bir müddet sonra dayanamaz ve 

gizlice yeniden zenne rolünü oynamaya başlar. Emine bundan haberdar olur. 

Babasının evine döner. Kadıya boşanmak için başvurur. Kadı boşanma talebini 

olumlu bulur ve Tevfik’e de zenne rolü oynadığı için sürgün cezası verir. Rabia o 

sürgündeyken dünyaya gelmiştir. 

Rabia çok kabiliyetli bir çocuktur. İlhami Efendi onu hafızlığa çalıştırmaya 

başlar. Çocuktaki kabiliyet Zaptiye Nazırı Selim Paşanın dikkatini çeker ve çocuğu 

himayesine alır. Rabia Neyzen Vehbi Dede’den makam ve usul dersleri almaya 

başlar. Rabia, İstanbul’da yaşamakta olan Pellegrini’nin de dikkatini çekmiştir. 

Rabia’nın şöhreti tüm İstanbul’a yayılmaya başlar. Kız Tevfik sürgünden 

döndüğünde bir kızı olduğunu öğrenir ve kızını yanına alır ve birlikte yaşamaya 

başlarlar. Rabia büyür. Herkes onun kişiliğine, hafızlığına, usul ve makam bilgisine 

hayrandır. Pellegrini de  onunhayranları arasında yer alır. Pellegrini ile Rabia 

arasında adı konulmamış bir aşk başlar. Ancak Pellegrini bir ateisttir. Kız Tevfik, 

Selim Paşa’nın Jöntürklere bağlı oğlu Hilmi ile yakın diyaloğa girer. Kadın kılığına 

girerek onlar için gönderilmiş olan yasak mecmualarıgizlice postaneden almaktadır. 

Günün birinde yakayı ele verir ve Şam’a sürgün edilir. 

O sürgündeyken, Pellegrini ile Rabia arasında birbirlerine bile itiraf 

edemedikleri aşk gittikçe büyür. Sonunda Rabia’nın da çabalarıyla Pellegrini 

Müslüman olur. Bu esnada meşrutiyet ilan edilmiştir. Tevfik sürgünden döner. Ve 

film mutlu sonla biter. 

2.2.3.“Sinekli Bakkal” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

  Filmde olumlu ve olumsuz dindar insan tiplerinin bir arada kullanıldığı 

görülmektedir. Filmi izlerken dikkatimizi çeken ilk dindar tip İlhami Hoca’dır. 

İlhami Hoca, hafız yetiştirmekle nam salmış bir tiptir ve Kız Tevfik’in kayın 

pederidir. Sert mizaçlı biri olarak dikkat çekmektedir. Kızını Tevfik’e vermeyi, onun 
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orta oyuncusu ve Karagöz oynatıcısı bir sanatkar olmasından dolayı reddeder. 

Böylelikle sanatçıya karşı takındığı olumsuz tavır nedeniyle izleyici ile arasında bir 

mesafe oluşur. Gösterdiği olumsuz tavırla, kendi imajı da olumsuzlaşır. Filmin 

ilerleyen bölümlerinde torunu Rabia’ya hafızlık eğitimi vermeye başlar ve muvaffak 

olur. Rabia Selim Paşa’nın dikkatini çeker. Selim Paşa Rabia’yı himayesine alıp onu 

yetiştirmek istediğinde ona karşı çıkar. Ancak Selim Paşa kendisine bir miktar para 

verince razı olur. Bu tavrı nedeniyle izleyicinin gözünde bir kez daha değer kaybına 

uğrar. Zira torununun istikbalini ilgilendiren bir hususu dahi kendi çıkarı için 

kullanmıştır. Bu da onun izleyici ile arasındaki mesafenin daha da açılmasına sebep 

olur. Kız Tevfik sürgünden dönüp kızını yanına almak istediğinde İlhami Hoca onu 

Rabia’nın durumundan maddi çıkar sağlamakla suçlar. Tevfik asla böyle bir niyeti 

olmadığını ifade eder. Selim Paşa Rabia’nın yetiştirilmesine karşılık olmak üzere 

verdiği ücreti yine kendisine vermeyi sürdüreceğini söyleyince İlhami Efendi 

torununun babasının yanına verilmesine razı olur. İlhami Efendi’nin paraya karşı 

olan zaafı ve sert mizacı, onu izleyicinin gözünde mahkum etmiş ve 

olumsuzlaştırmıştır. Filmde geleneksel yaşam tarzının temsilcilerinden biri olarak 

görülür.  

Filmde yer alan bir olumsuz tip de mahallenin imamıdır. Gelenek yanlısı olarak 

takdim edilmiştir. İzleyici onu hep hararetli nutuklar atarken görmektedir. Sık sık 

Rabia’nın evine gelen Pellegrini’ye karşı saldırgan bir tutum sergilemektedir. “Bu 

kafirin bir Müslüman kızının evinde ne işi var?!” diyerek çevresindekileri sürekli 

kışkırtmaya çalışmaktadır. Filmin finalinde Pellegrini Rabia’nın evine gelir ve 

Müslüman olur. O esnada İmam Efendi mahalle ahalisini peşine takarak hızla eve 

doğru yürür. Niyeti Pellegrini’yi halka linç ettirmektir. Ancak onu namaz kılarken 

görür ve çaresiz bir şekilde geri döner. İmam Efendi saldırgan ve itici tutumuyla 

izleyici tarafından yadırganan ve dışlanan olumsuz bir dindar tip olarak dikkat 

çekmektedir. 

Filmde dikkat çeken bir diğer dindar tip, Vehbi Dede’dir. Vehbi Dede bir 

Mevlevi’dir. Ney üstadıdır. Rabia’ya usul ve makam dersleri verir. Onun 

yetiştirilmesinde katkıları vardır. Filmin gayr-i Müslim karakteri Pellegrini ile 
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dostluk yapmaktadır. Babacan ve saygı uyandıran bir kişiliğe sahiptir. Selim 

Paşa’nın Jöntürk hareketini savunan oğlu Hilmi ile yakınlığı dikkat çekmektedir. Bu 

yakınlık onun da bir Jöntürk hayranı olduğu izlenimini uyandırmaktadır. 

Filmin en önemli dindar tipi kuşkusuz Rabia’dır. Sanatçı bir babanın kızı 

olarak dünyaya gelmiş ve çocukluk döneminin büyük bir kısmını babasının sürgün 

hayatından dolayı onunla ayrı geçirmiştir. Babasına ve onun sanatçı kişiliğine 

hayrandır. Babası ikinci kez sürgüne gönderildiği için Selim Paşadan uzaklaşır. 

Böylelikle o da Jöntürk hareketine dolaylı bir sebepten de olsa yakın durmuş olur. 

Hafızdır. Gerek giyim kuşamı, gerekse ahlaki tavırları açısından olumlu bir tiptir. 

Herkes onun Kur’an okuyuşuna, gazel söyleyişine ve kişiliğine hayrandır. 

Pellegrini’ye aşık olmasına rağmen, inançsız olduğu için kendini ondan uzak tutar. 

Bütün bu tavırlar onu izleyicinin gözünde yüceltir. İzleyici filmin başkişisi olması 

hasebiyle onunla adeta bütünleşir.  

Pellegrini filmin dindarlık açısından dikkat çeken bir diğer tipidir. Ailesi 

tarafından manastıra adanmış ve bir ruhban olarak yetiştirilmiştir. Sonra inancını 

kaybederek kiliseyi terk etmiş ve Türk topraklarına gelip İstanbul’da yaşamayı tercih 

etmiştir. Filmde Hıristiyanlıktan kendisini nelerin uzaklaştırdığı hakkında hiçbir bilgi 

verilmemektedir. İnançsızlığı temel alan ve tamamen müziğe adanmış bir hayat 

sürdürürken Vehbi Dede ve Rabia ile tanışır. Yıllarca onlarla ahbaplık eder. Rabia’ya 

aşık olur ve onun kişiliğinden çok etkilenir. Bir keresinde Rabia’ya; “Ben kendime 

inançsızlığı bir hayat biçimi olarak seçtim. Hiçbir dine bağlanmak istemiyorum. Ama 

eğer bir dine bağlansaydım bu şüphesiz İslam dini olurdu..” diyerek, gönlünün 

Müslümanlığa doğru kaymakta olduğunu dolaylı olarak ifade eder. Ve filmin 

sonunda Müslüman olarak Osman adını alır. Onun Müslüman olduğu esnada Kız 

Tevfik sürgünden döner. Zira meşrutiyet ilan edilmiştir. Rabia’yı mutlu eden iki olay 

birden vuku bulmuştur.  

Bu final aynı zamanda filmin siyasal görüşünün de bir resmi gibidir. Bir 

batılılaşma hareketi olan meşrutiyet ilan edilmiş, bir batılı Müslüman olmuştur. 

Kendi özünden kopmadan modernleşmek ve batılılaşmak düşüncesi filmin ana fikri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmdeki olumsuz dindar tipler olan İlhami Efendi ve 
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Mahalle imamının gelenek yanlısı olarak gösterilmesi, buna karşın olumlu dindar tip 

olarak resmedilen, Vehbi Dede, Rabia ve filmin sonunda Müslüman olan 

Pellgrini’nin meşrutiyet ve yenileşme yanlısı olarak gösterilmeleri, ayrıca sanatsever 

ve musikişinas olmaları, bu ana fikri destekleyen ögeler olarak dikkat çekmektedir.  

2.3.BİR TÜRK’E GÖNÜL VERDİM 

 “Bir Türk’e gönül Verdim” yönetmen Halit Refiğ’in en önemli kuramcıları 

arasında sayıldığı “Ulusal Sinema” akımının tipik örneklerinden biri olarak dikkatleri 

çekmektedir. Yönetmen bu filmde söz konusu sinema akımının temel tezlerine bağlı 

kalarak doğu kültürü ile batı kültürü arasındaki çatışma konularını, doğu kültüründen 

yana tavır koyarak ele almaktadır. Filmde bir Alman kadının Türkiye’ye gelerek 

Türk kültürünü ve Müslümanlığı tanıma süreci ve sonunda Müslüman olarak 

Türkiye’ye yerleşmesinin hikayesi anlatılmaktadır. Refiğ, filminde dini motiflere 

baskın bir biçimde yer vermektedir. Bunu da dinin Türk toplumunun, Türk 

kültürünün temel bir gerçeği olması nedeniyle yaptığını ifade etmektedir(Türk, 2001: 

269). 

2.3.1. “Bir Türk’e Gönül Verdim” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Halit Refiğ  

Senaryo Yazarı: Halit Refiğ  

Yapım: Erman Film  

Yapımcı: Hürrem Erman 

Yapım Yılı:1969  

Müzik: Abdullah Nail Bayşu  

Görüntü Yönetmeni: Cengiz Tacer  
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 Oyuncular: Eva Bender, Ahmet Mekin, Bilal İnci, Aynur Akarsu, Murat Tok, 

Zafer İnci, Seden Kızıltunç, Rabia Alyanak, Üveyiz Molu, Nuri Yuncel, Atalay 

Saraç, Yıldırım Yanılmaz, Osman Alyanak,  

2.3.2.“Bir Türk’e Gönül Verdim” Filminin Konusu 

Kayseri’li bir işçi olan İsmail, bir süre Almanya’da çalıştıktan sonra 

Türkiye’ye dönmüş ve bir fabrikada usta olarak çalışmaya başlamıştır. İsmail 

döndükten iki yıl sonra Eva adında bir kadın yanında beş yaşındaki oğlu Zafer’le 

birlikte Kayseri’ye çıkagelir. Bu kadın İsmail’in Almanya’da iken beraber 

yaşadıkları kadındır ve çocuğun babası da İsmail’dir. Fakat İsmail aslında evlidir ve 

bir kızı vardır. İsmail’in amcasının kızı da onun evinde yaşamaktadır ve İsmail’in o 

kızla da ilişkisi vardır. İsmail Eva’nın gelişinde hoşlanmaz. Ona çok kötü davranır. 

Otel köşelerinde ahlaksız erkeklerin bulunduğu bir ortama terk eder. Çocuğuna da 

sahip çıkmaz. İstenmeyen talihsiz kadın beş yaşındaki çocuğuyla yalnız başına kalır. 

Aynı fabrikada şoför olarak çalışan Mustafa kadının durumuna üzülür ve onu alarak 

köyüne götürür. Eva kendisine yardımcı olmaya çalışan şoför Mustafa’nın 

sıcaklığıyla köyün örf ve adetlerini tanır, insanlarla kaynaşır ve Müslümanlığa kalbi 

ısınır, Müslüman olup namaz kılmayı öğrenir. Mustafa, Eva’ya evlenme teklif eder. 

Eva’nın teklifi kabul etmesiyle düğün hazırlıklarına başlanır. Ne var ki düğün günü, 

Mustafa İsmail tarafından öldürülür. Eva’nın başına gelenleri Almanya’daki ailesi 

öğrenir ve Eva’nın ağabeyini onu geri getirmek üzere Türkiye’ye gönderirler. Ancak 

artık Havva adını almış olan kadın, manevi huzur bulduğu yöreden ve bu insanlardan 

kopamaz ve düğün günü öldürülen kocasının ailesiyle birlikte yaşamayı tercih eder. 

Bir Anadolu köylüsü gibi yaşamayı,  köylü kadınlar gibi giyinmeyi ve tarlada 

çalışmayı içselleştirir. 

2.3.3.“Bir Türk’e Gönül Verdim” Filmindeki Dindar İnsan Tipinin İncelenmesi 

Bir Türk’e Gönül Verdim filmi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mesnevisinden 

alınmış bir epigrafla başlamaktadır:  
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“O köyden bir kafir karısı Mustafa Aleyhisselamı sınamak için koşa koşa 

eşeğiyle beraber yanına geldi, kucağında da iki aylık bir çocuk vardı. Çocuk 

peygambere, Tanrı sana selam söyledi. Ya Rasülallah sana geldik işte dedi.” 

Bu giriş filmin temel argümanının bir hidayete erme meselesi olacağı hakkında 

ipucu niteliğindedir. 

Bu filmde incelenmesi gereken iki dindar tip vardır. Birincisi köyün imamı 

Feyzullah Hoca tipi, ikincisi Almanya’dan gelerek köye yerleşen ve sonradan 

Müslümanlığı tercih eden Eva-Havva’dır. 

Feyzullah Hoca köyde saygınlığı olan, sözü dinlenen, köyün sosyal 

meseleleriyle yakından ilgilenen bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Köyün en 

önemli sorunu olan arazi suyunun köye getirilmesi meselesinde aktif rol 

üstlenmektedir. Köyde fikrine müracaat edilen ve köyün ağası olan Hüseyin Ağa-

Mustafa’nın babası- ile birlikte sözü en çok dinlenen kimsedir. Bu filmdeki ağa 

tiplemesi Türk Sinemasında gördüğümüz ağa tiplemelerinden farklıdır. Köylüyle 

arasında bir çatışma yoktur. Köyün ve köylünün menfaatlerini ön planda tutan bir 

tipleme olarak dikkatleri çekmektedir. Feyzullah hoca da genel manada olumlu, itici 

olmayan bir tiptir. Giyim kuşam bakımından köylülerle arasında bir fark yoktur. 

Fazla uzun olmayan beyaz sakalı ve başındaki kasketiyle köylülerle uyumlu bir 

bütünlük oluşturmaktadır.  

Bununla birlikte yönetmen Feyzullah hoca tipi üzerinden filmin temel 

tezlerinden biri olan Doğu-Batı karşıtlığı tezini işlemekte ve Hoca tipini bir mesaj 

kahramanına dönüştürmektedir. Bu mesaj kimi zaman olumlu kimi zaman da 

olumsuz olmaktadır. Örneğin, Mustafa ile Eva’nın köye ilk gelişlerinde, bir ecnebi 

kadının köye getirilmiş olmasından duyduğu memnuniyetsizliği ifade ederek, 

temelde Batıya karşı muhafazakar bir duruş sergiler. Kadın hakkında hiçbir bilgisi 

olmadan onun köyü karıştıracağı ön yargısında bulunur. Bu tutumunu filmin sonuna 

kadar sürdürür. Ancak Eva Müslüman olduktan sonra, o da Eva’ya yardımcı olmaya 

çalışır.  
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Feyzullah hoca Köydeki insanların, başta ağa olmak üzere günah olan 

davranışları yapmamaları için çaba sarf eder. Hüseyin ağanın sözleri bu durumu net 

bir şekilde ortaya koymaktadır. “Buğday, arpa para etmedi. Patates ektik ancak 

boğazımızı doyurdu. Bağ yapalım, üzümlerden şarap yaparız dedik, haramdır, 

günahtır diye yaptırtmadın” diyerek hocanın köylü üzerindeki olumlu etkisini 

belirtmektedir.  

Filmdeki diğer dindar tip Eva’dır. Kendisini terk eden hayat arkadaşını 

aramaya geldiği Türkiye’de Müslümanlıkla tanışıp hidayete ermiş bir tiptir. Eva son 

derece yumuşak ve insancıl bir karakterdir. Çocuğuna karşı çok şefkatlidir. Tek 

istediği Almaya’da beraber yaşadıkları İsmail’in çocuğuna babalık etmesi ve 

çocuğun baba sevgisinden yoksun kalmamasıdır. İsmail’den beklemediği kadar sert 

bir tepki görünce çaresiz kalır ve kendisine Mustafa’nın uzattığı yardım eline 

tutunur. Mustafa’nın ailesi tarafından misafir edildiği süre içerisinde, bu ailenin 

yaşam tarzından ve kültüründen etkilenir. Ailenin sıcakkanlı ve misafirperver oluşu 

ayrıca mütevekkil bir biçimde hayatlarını mutluluk içerisinde sürdürmeleri onu 

etkiler. Mustafa’nın annesini ve kız kardeşini namaz kılarken izler ve onları taklit 

eder. Onlar gibi giyinmeye başlar. Mustafa’dan aldığı evlenme teklifini kabul eder. 

Müftünün karşısında şehadet getirerek Müslüman olur. Düğün günü kocası eskiden 

beraber olduğu İsmail tarafından öldürülünce bunalıma girer ve köyün dışındaki 

antik kilisede inzivaya çekilir. Ancak bu inzivada namaz kılmaktan vazgeçmez. 

Namaz onu adeta hayata bağlar. 

Filmde kilisede Eva’yı namaz kılarken görürüz. Yönetmen bu sahnede 

kamerasını kilisenin duvarlarında gezdirir. Çoğu silinmiş ve oldukça yıpranmış 

vaziyette olan kilise duvarlarındaki resimleri yakın plan gösterir. Bu sahne, sembolik 

olarak, Eva’nın hayatında Hıristiyanlığa ait değerlerin yavaş yavaş eskide kaldığını 

ve yerini Müslümanlığa ait değerlere bıraktığını anlatmaktadır. 

Eva ağabeyi kendisini almaya geldiğinde kayın pederi olan Hüseyin ağaya 

kabul ederlerse yanlarında kalmak istediğini, baba evinde görmediği yakınlığı ve 

ilgiyi bu köyün insanlarında gördüğünü söyler. Hüseyin ağa Eva’ya sen bu köyün 

Havva Hatunusun, oğlumuzun bize emanetisin diyerek onu sahiplenir.  
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Eva’nın bu tercihi, yönetmenin filmde temel mesele olarak ele aldığı Doğu-

Batı karşılaştırmasında Doğuya ait olarak işlediği, fedakarlık, hoşgörü ve insana 

kıymet verme gibi hasletlerin, Batının bencilliği karşısında galip geldiğinin ortaya 

konulmasıdır. Refiğ bu konuda şunları söylemektedir: “İnsandaki ego meselesi, 

insandaki bilinçli kötülüğü meydana getiren, onu hayvandan daha kötü hale getiren 

özelliktir. O özelliğin törpülenebilmesi, dizginlenebilmesi, gemlenebilmesi ancak ya 

toplumsal töreler ya da bireysel vicdanla olabilen bir şey. O ikisi de olmadığı zaman 

ortaya çıkan tip Bilal İnci’nin canlandırdığı tip gibi oluyor(İsmail). Orada 

gösterilmek istenen, kendi törelerinden, kendi toplumunun değer yargılarından 

uzaklaştığında, vicdani bir gücü kalmadığında bir Türk ferdinin ne şekilde çıkarcı, 

bencil bir hale geleceği. İşte bir çeşit batı terbiyesinden geçmiş… yani batıya 

gittiğinde öğrendiği, öğrenip de döndüğü şey bireysel çıkarcılık şeklinde tecelli 

ediyor. Buna karşılık henüz batıya gitmemiş olan, henüz daha geleneksel 

mekanından kopmamış olan Ahmet Mekin’in canlandırdığı tip (Mustafa), işte o 

toplumsal değerlerin nasıl muhafaza edildiğini gösterir durumda.” (Türk, 2001: 267). 

Refiğ, bu filmde değerler bağlamında bir doğu-batı karşılaştırması yaparken 

dinin Türk toplumun en önemli kültürel dinamiklerinden biri olduğunun bilinciyle 

hareket etmektedir. Türk toplumunda bireylerin hayatında, değerlerin oluşumunda 

dinin inkar edilemez bir rolü olduğunu ve dinin etki boyutunun tüm töre ve 

geleneklere sirayet etmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Filmde yer verdiği dindar 

tipler hayatın içinden, olumlu tiplerdir. 

2.4.ALA GEYİK 

Ala Geyik filmi yönetmen Süreyya Duru’nun toplumsal gerçekçilik ilkelerine 

bağlı kalarak gerçekleştirdiği bir filmdir. Scognamlillo, Duru’nun gerçekçi ve 

egzotik kırsal bölge yapıtlarının öncüsü bir yönetmen olduğunu ifade etmektedir 

(Sconamillo, 1998: 321). Ala Geyik filmi tam anlamıyla bu tanımlamaya uygun bir 

filmdir. Yönetmen filmde bir aşk öyküsü paralelinde ağalık düzeni, töreler ve 

toplumsal değerler üzerine bir şeyler söylemektedir. 
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2.4.1. “Ala Geyik” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Süreyya Duru 

Senaryo Yazarı: Erdoğan Tünaş 

Eser: Yaşar Kemal   

Yapımcı: Murat Köseoğlu, Hürrem Erman   

Yapım: Acar Film,  Erman Film 

Yapım Yılı: 1969  

Müzik: Metin Bükey  

Görüntü Yönetmeni: Orhan Kapkı  

 Oyuncular: Cüneyt Arkın, Mine Mutlu, Bilal İnci, Atıf Kaptan, Aliye Rona, 

Sabahat Işık, Behçet Nacar, Hakkı Kıvanç, Adnan Mersinli, Abdullah Ferah, Kudret 

Karadağ, Yusuf Sezer, Günay Güner, Reşit Çildam, Lütfü Engin, Murat Tok  

2.4.2.“Ala Geyik” Filminin Konusu 

Gökdereli Halil’in en büyük aşkı sözlüsü Zeynep, en büyük tutkusu ise 

dağlarda geyik avlamaktır. Annesi ve sözlüsü onun bu av tutkusundan hoşnut 

değillerdir. Halil’in babası da bir avcı olup genç yaşta bu av merakı yüzünden öldüğü 

için, annesi onun da tıpkı babası gibi, kendisini ve sözlüsünü yalnız bırakıp ölüp 

gitmesinden endişe etmektedir. Ancak tüm yalvarmalarına rağmen Halil’i 

avlanmaktan vazgeçiremez. Halil’in dağa çıktığı günlerde yörenin zalim beylerinden 

Karaca Ali, Gökdere’li bir çobanı Hayvanlarını kendi topraklarına soktuğu 

gerekçesiyle Gökdere’ye kadar atının peşi sıra sürükler. Tüm köyü topraklarına 

hayvanlarını yaklaştırmamaları konusunda tehdit eder. Dönüşte çeşme başında 

Zeynep’le karşılaşır. Ondan su ister ve ona ilk görüşte sevdalanır. Civarda sözü 

dinlenir bir kimse olan Koca Süleyman’ı Zeynep’in ağabeylerine dünürcü olarak 

gönderir. Zeynep’in ağabeyleri kardeşlerinin Halil’le sözlü olduğunu söylerler ve 

durumu köyün büyüklerine danışmak için süre isterler. Köyün büyüklerinden olan 
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Gök Hüseyin’in oğlu hapistedir. Karaca Ali Gök Hüseyin’e, eğer köyün büyüklerini 

Zeynep’i kendisine vermeleri konusunda ikna ederse, nüfuzunu kullanarak hapisteki 

oğlunu kurtaracağını söyler. Gök Hüseyin köyün ileri gelenlerini Karaca Ali’ye kızı 

vermemeleri halinde, bu adamın başlarına bela olacağını söyleyerek ikna eder ve 

Zeynep’i Karaca Ali’ye verirler. Bu arada Halil avdan döner. Olup bitenleri 

öğrendikten sonra Karaca Ali’nin çiftliğine kadar giderek, onun Zeynep için 

gönderdiği hediyeleri yüzüne fırlatır. Halil’i seven köyün gençleri de Halil’in peşi 

sıra gelerek ona destek olurlar.  

Kızı almak konusunda başarılı olamayan Karaca Ali oğlunu hapisten çıkardığı 

Gök Hüseyin’e bir kez daha haber salar. Halil’i ava çıkmaya ikna etmesini ister. Bu 

şekilde pusu kurarak onu öldürmeyi planlamaktadır. Gök Hüseyin’in oğlu Halil’i ava 

çıkmaya ikna eder. Onu pusu kurulan yere götürür. Fakat pusu da kazayla Halil’in 

yerine kendisi vurularak ölür.  

Zeynep’le Halil evlenirler. Düğün günü Karaca Ali’nin adamları geyik sesine 

benzer bir boru sesi çıkararak Halil’in av duygusunu depreştirirler. Halil hemen ava 

koşar. Gök Hüseyin onun pusuya düşürüleceğini sezerek peşinden gider Halil’i 

uyarmak isterken kendisi vurularak ölür. Halil kendisine pusu kuranları öldürür, 

kendisi yaralı olduğu halde Zeynep ve diğer köylüler yanına gelerek onu köye 

getirirler.    

2.4.3.“Ala Geyik” Filmindeki Dindar İnsan Tipinin İncelenmesi 

Ala Geyik filminde iki dindar tip dikkatimizi çekmektedir. Bunlardan birincisi 

Koca Süleyman diğeri de Gök Hüseyin’dir. Koca Süleyman vakar sahibi bir adamdır. 

Sözü dinlenen, itibar gören bir tiptir. Karaca Ali Zeynep için dünürcülüğe onu 

gönderir. Dünürcülük esnasında kızın ağabeylerine kızın rızası olmadan bir karar 

vermemelerini tembih eder. Köydeki büyüklerin kararıyla kız Karaca Ali’ye 

verilince Karaca Ali Koca Süleyman’ı ödüllendirmek ister. Beğendiği bir tarlayı ona 

vermeyi vaat eder. Ancak o bunu kabul etmez. Bu tavrıyla kızın sevdiği sözlüsünden 

zorla ayrılarak Karaca Ali’ye verilmesinden rahatsız olduğunu gösterir. Halil 

hediyeleri Karaca Ali’ye iade ettiğinde Karaca Ali, Koca Süleyman’a işi 
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beceremediği gerekçesiyle çıkışınca, Karaca Ali’ye mertçe “Kızın gönlü parada 

pulda olsaydı sana koşarak gelirdi.” diyerek bu işte ısrarcı olmasının yanlış olacağını 

söyler ve seyircinin gözünde değer kazanır. 

Gök Hüseyin de köyde sözü geçen bir kimsedir. Ancak oğlunu hapisten 

kurtarabilmek için zalim Karaca Ali’yle gizlice iş birliği yapar ve Zeynep’in ona 

verilmesi için ısrarcı olur. Bu tavrı onu izleyicinin gözünde küçültmektedir. Çünkü 

izleyici bir filmi izlerken, filmin kahramanının aleyhinde davranan her tipe olumsuz 

bakmaktadır. Oğlu hapisten kurtulunca Karaca Ali’ye minnet borcu olduğu için 

Halil’i pusuya çekmek konusunda da yine onunla işbirliği yapar ve bir kez daha 

izleyicinin gözünde küçülür. Çünkü kendi çıkarı için masum bir insanın ölümü için 

yapılan bir plana ortak olmuştur. Pusuda yanlışlıkla kendi oğlu vurulunca ne denli 

büyük bir yanlış yaptığını anlar ve filmin sonunda tekrar pusuya düşürülen Halil’i 

kurtarmak için peşinden gider. Kendisi de tıpkı oğlu gibi pusuda can verir. Bu son 

yaptığı hareket onu bu kez izleyicinin gözünde yüceltir ve böylelikle olumsuz bir 

tipten olumlu bir tipe dönüşür. 

2.5.BİRLEŞEN YOLLAR 

Birleşen Yollar, “Milli Sinema” akımının kurucusu ve en önemli kuramcısı 

olarak kabul edilen Yücel Çakmaklı’nın “Milli Sinema” kuramının hemen hemen 

bütün özelliklerini içinde barındıran bir film olarak dikkat çekmektedir. Dorsay, 

Çakmaklı hakkında şunları yazar: “Çakmaklı, 1969-1974 yılları arası uzanan beş yıl 

boyunca gitgide gelişen bir sinema diliyle, özellikle iki kültür, iki yaşam biçimi 

arasında kıstırılmış, Batı’nın reçeteleriyle, kültürüyle, değerleriyle tatmin olmayan, 

sürekli bir şeyler arayan, aradığını Batı yerine Doğu, yabancı kültür yerine, kendi 

kültürümüz ve kendi milli benliğimize dönmek gibi özetlenebilecek bir düşüncede 

bulan kahramanların öykülerini anlattı (Aktaran: Yalsızuçanlar,  2008: 137-138). 

2.5.1. “Birleşen Yollar” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Yücel Çakmaklı  

Senaryo Yazarı: Yücel Çakmaklı, Bülent Oran 
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Eser: Şule Yüksel Şenler  

Yapımcı: Yücel Çakmaklı  

Yapım: Elif Film 

Yapım Yılı: 1970 

Görüntü Yönetmeni: Ali Uğur 

Müzik: Metin Bükey  

Oyuncular: Türkan Şoray, İzzet Günay, Salih Güney, Semih Sergen, Nubar 

Terziyan, Funda Postacı, Serpil Gül, Aynur Aydan, Handan Adalı, Muammer 

Gözalan, Şaziye Moral, Murat Tok, Remziye Fırtına, Mustafa Yavuz, Faik Coşkun, 

Ali Demir, Nermin Özses, Memduh Ünsal, Hikmet Gül, Mahmure Handan, İbrahim 

Kurt, Erdoğan Seren  

2.5.2. “Birleşen Yollar” Filminin Konusu 

Bilal İslami terbiye üzerine yetiştirilmiş üniversite öğrencisi bir gençtir. 

Çevresindeki arkadaşlarının batı hayranı ve taklitçi olmalarına anlam verememekte 

ve sürekli onlarla ters düşmektedir. Üniversiteden arkadaşı olan Leyla onunla ilişki 

kurmak istemekte, o ise buna yanaşmamaktadır. Bilal hala geleneksel hayat tarzının 

sürüp gittiği bir eski İstanbul semtinde oturmaktadır. Burada yaşayanlar komşuluk 

ilişkilerini hala eski canlılığıyla sürdürmektedirler. Ancak eski evlerin yerini yavaş 

yavaş apartmanlar almaya başlamıştır. Bilal’in oturduğu evin hemen yanı başına da 

bir apartman yapılmıştır. Feyza ve dadısı bu apartmana taşınırlar. 

Feyza, sosyeteye mensup bir ailenin çocuğu olarak tamamen batı kültürü ile 

yetiştirilmiş bir genç kızdır. Fazlaca havai bir tiptir. Bilal’i ilk gördüğü andan 

itibaren beğenir. Aslında Bilal de ona kayıtsız kalamaz. Bilal’in üniversiteden 

arkadaşı olan Leyla, Feyza’nın da arkadaşıdır. Feyza’nın evine geldiği bir gün yoldan 

geçmekte olan Bilal’i görür. Feyza’ya Bilal’in çok zeki birisi olduğunu ama 

kadınlarla hiç ilgilenmeyen bir sofu olduğunu anlatır. Feyza ile Leyla iddiaya 



60 
 

girerler. İddiaya göre Feyza Bilal’i kendisine aşık edecek ve doğum günü partisine 

çağırıp onunla dans edecektir. Feyza türlü numaralar deneyerek Bilal’e yaklaşır. 

Ancak Bilal’in dünya görüşünden ciddi biçimde etkilenir. Feyza ve Bilal birbirlerine 

aşık olurlar. Bilal Feyza’ya evlenme teklif ettiği gün Leyla’dan kendisi hakkında 

girilen iddiayı öğrenir ve Feyza’nın bir sahtekar olduğunu düşünerek onu terk eder. 

Bilal annesinin istediği Şükran adındaki kızla evlenir. Feyza’da ona nispet 

olsun diye Selim adındaki, sürekli peşinden koşan adamla evlenir. Bilal’in mutlu bir 

evliliği olur. Kemal adında bir oğlu olur. Ancak Şükran ikinci çocuğunu doğururken 

hayatını kaybeder. Feyza’nın da Elif adında bir kızı olur. Ancak o hiç de mutlu 

değildir. Selim sürekli içmekte ve kumar oynamaktadır. Feyza ise bu hayattan 

fazlasıyla sıkılmıştır. Selim kumar borçları yüzünden kaçakçılık işine de bulaşmıştır 

ve günün birinde yakayı ele verir. Feyza Selim’den boşanarak eski mahallesine 

taşınır. Dadısıyla birlikte bir yandan kızı Elif’i büyütürken, bir yandan da İslam 

dinini öğrenmeye ve yaşamaya başlar.  

Aradan yıllar geçer. Elif büyümüş ve annesinin en büyük yardımcısı olmuştur. 

Feyza onu İslami terbiye üzerine yetiştirmiştir. Bir gün Feyza hastalanır. Elif eve 

doktor çağırır. Doktor yanında asistanı Kemal’le birlikte gelir ve Feyza’nın 

tedavisine başlar. Tedaviyi takip etme görevini Kemal’e verir. Kemal sık sık 

Feyza’nın evine gelerek tedaviyi sürdürmektedir. Kemal Elif’i beğenir ve onu 

istemeye gelmek üzere Feyza’dan izin ister. Babası ile birlikte Elif’i istemeye 

geldiklerinde Feyza Kemal’in yıllar önce sevdiği adamın, Bilal’in oğlu olduğunu 

öğrenir. Bilal ve Feyza şaşkınlık içindedirler. Bilal Elif’i istemeden evden ayrılır. 

Kemal bu işe bir anlam veremez. Ve Feyza’ya özür dilemeye ve bu işin sebebinin ne 

olduğunu sormaya gider. Bu arada Selim hapisten çıkmış ve Feyza’ya musallat 

olmuştur. Selim Kemal evdeyken çıkagelir. Kemal’le aralarında tartışma çıkar. 

Kemal’e bıçak çeken Selim araya giren Feyza’yı bıçakla yaralar. Feyza hastanede 

gözlerini açtığında yanı başında Bilal’i görür. Bilal’den Elif’le Kemal’in 

evlenmelerine izin vermesini ister ve ikisine nasip olmayan mutluluğun onlara nasip 

olmasını dilediğini belirtir. Elif ve Kemal yıldırım nikahıyla evlenirler. Feyza ve 

Bilal hastane penceresinden onların eve gidişini izlerken Feyza son nefesini verir. 
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2.5.3.“Birleşen Yollar” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

“Birleşen Yollar” filminde birden fazla dindar insan tipi dikkat çekmektedir. 

Bunlardan ilki Hayri dededir. Hayri dede, mahallenin sözü dinlenen saygın 

isimlerinden biridir. Çocukları çok sevmekte ve onlara sürekli ikramlarda 

bulunmaktadır. Geleneksel ve sıcak komşuluk ilişkilerinin sürmesinden yanadır. Bu 

nedenle apartman kültürüne karşıdır. Mahalleye yapılan ilk apartmana karşı tepkisini 

“Onlar bizi beğenmez!” diyerek gösterir. Filmde apartman kültürü batılı yaşam 

tarzının bir sembolü olarak sunulmuştur. Hayri dede bu nedenle milli kültürün zıddı 

olarak gördüğü apartmana karşı çıkar. Feyza kocasından ayrılıp mahalleye tekrar 

döndüğünde ona yardım elini uzatan ve destek olan Hayri dededir. Sevimli, cana 

yakın bir adam olarak olumlu bir dindar portresi çizmektedir. 

Filmde yer alan bir diğer dindar tip ise Feyza’nın dadısıdır. Feyza’ya en zor 

zamanlarında bir anne şefkatiyle kol kanat germiş, inançları sağlam bir kadındır. 

Feyza’ya çocukluğunda namazı ve diğer dini bilgileri öğretmek istemiş ve Feyza’nın 

babasının hışmına uğramıştır. Feyza kocasıyla sorunlar yaşayıp ayrılmanın eşiğine 

geldiğinde, vakti zamanında Bilal’in kendisine hediye ettiği ama hiç okumadığı 

kitaplara bakmasını, o kitapların kendisine doğru yolu göstereceğini söyler. 

Duruşunda arifane bir tavır vardır. Filmde olumlu bir dindar tip olarak yer almakta 

ve geleneksel Türk kadınını temsil etmektedir. 

Bilal, filmin başkahramanlarından biridir. İyi eğitim görmüş, kendinden emin 

ve dindar bir tiptir. Çevresindekilerin gün geçtikçe Batı taklitçisi ve özenti bir 

yaşama doğru sürüklendiklerini düşünmektedir. Doğum günü kutlamak, partiler 

düzenleyip eğlenmek ve amaçsız bir şekilde gününü gün etmek peşinde koşanlara 

acıyarak bakmaktadır. Kitap okumayı seven, aydın profili çizen bir dindar tip olarak 

dikkat çekmektedir. Filmde ideale yakın, olumlu bir tip olarak kompoze edilmiştir. 

Tek olumsuz tarafı ve hatası sevdiği kızı dinlemeyecek kadar mağrur olmasıdır. 

Bunun bir hata olduğu filmin finaline doğru vurgulanmaktadır. 

Feyza, filmin diğer bir başkahramanıdır. Başlangıçta bohem bir hayat 

sürmektedir. Batı kültürü ile yetiştirilmiştir. Bilal’le tanıştıktan sonra hayatın 

anlamını sorgulamaya başlar ve bu süreç onu dine yaklaştırır. Filmin bütün mesajı 
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Feyza’nın üzerinde yoğunlaşmıştır. İnsanın varoluş sebebi, gerçek mutluluğun ne 

olduğu, tevekkül ve kanaat etme gibi filmin tartışma konusu yaptığı meseleler hep 

Feyza üzerinden hikaye edilmektedir. Başlangıçta sadece sahip olmak ve tüketmek 

arzusuyla, sorumsuzca bir hayat süren Feyza, gerçek mutluluğu, Allah’a imanda, aza 

kanaat edip tevekkül üzere yaşamakta bulmuştur. Bu nedenle gençliğini kaybedilmiş 

bir zaman dilimi olarak görür ve bunun için tövbe eder. Kızı Elif’i kendi gençliğinde 

yaşadığı anlamsızlıklar ve hatalardan uzak bir biçimde, dini terbiye ile 

yetiştirebilmeyi hayatının en önemli vazifesi olarak görür. Bu vazifeyi başarı ile 

tamamladıktan sonra, onun mürüvvetini görür ve ruhunu huzurlu bir biçimde teslim 

eder. 

Elif, Feyza’nın olmak istediği gibi, Bilal’in istediği gibi yetiştirdiği, idealize 

edilmiş bir dindar tiptir. Dinine bağlı, temiz ahlak sahibi, annesine son derece saygılı 

ve hürmetkar, çevresindekilere saygı ve edep dairesi içersinde davranışlar sergileyen 

bir tip olarak kompoze edilmiştir.   

 Kemal’de aynen Elif gibi ideal bir dindar genç olarak kompoze edilmiştir. 

Babasına son derece saygılı, dürüst, kimseye yan gözle bakmayan, edep dairesinde 

hareket eden, işinde başarılı, iyi eğitimli ideal bir tiptir. 

2.6.UMUT 

Yılmaz Güney, Nijat Özön’e göre; “Türk Sinemasında Akad’ın çizgisini 

sürdüren, geliştiren, onun tek meşru varisi sayılabilecek olan, aynı zamanda 

‘Sinemacılar Dönemi’ ile ‘Genç/Yeni Sinemacılar’ dönemi arasında hem bir halka 

işlevi gören hem de bu dönemi başlatan…” bir yönetmendir (Aktaran:Scognamillo, 

!998: 361). Umut, “Toplumsal Gerçekçilik” ve “Devrimci Sinema” akımları 

çizgisinde filmler yapan Güney’in önemli kabul edilen filmlerinden biridir. Hatta 

Dorsay’a göre film, bir “başeser” olmanın eşiğinden dönmüş, Türk halkının 

gerçeğine belgeci bir anlayışla yaklaşan ilk sinema örneklerinden biridir(Dorsay, 

1989: 52). 
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2.6.1.“Umut” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Yılmaz Güney 

Senaryo Yazarı: Yılmaz Güney, Şerif Gören  

Yapım: Güney Film 

Yapımcı: Yılmaz Güney, Cevat Alkan, Abdurrahman Keskiner  

Yapım Yılı: 1970 

Müzik: Arif Erkin  

Görüntü Yönetmeni: Kaya Ererez  

Oyuncular: Yılmaz Güney, Tuncel Kurtiz, Osman Alyanak, Enver Dönmez, 

Gülsen Alnıaçık, Kürşat Alnıaçık, Nizam Ergüden, Semra Engin, Mehmet Eken, 

Lütfü Engin, Sevgi Tatlı, Kemal Tatlı, Ahmet Koç, Hicret Gürsoy, Semra Kaya, 

Nimet Tezel 

2.6.2.“Umut” Filminin Konusu 

Adana’da faytonculuk yaparak yaşamını sürdüren Cabbar, annesi, beş çocuğu 

ve karısıyla birlikte yedi nüfusu geçindirmek için gece gündüz çalışmaktadır. Ne  ki 

faytonunun  eski ve atlarının bakımsız olması müşterisini azaltmakta ve günlük 

kazancını oldukça düşürmektedir. Cabbar’ın fayton tamircisine, at satıcısına, bakkala 

ve yemciye birikmiş yüklü borçları vardır. Bu borçları günlük kazancıyla 

kapatabilmesi imkansız görünmektedir. O da umudunu piyangoya bağlamıştır. Her 

çekilişte piyango bileti almakta ve her seferinde biletine hiç ikramiye çıkmamasıyla 

hüsrana uğramaktadır.  

Cabbar’ın Hasan adında define aramaya meraklı bir arkadaşı vardır. Her 

seferinde Cabbar’a birlikte define aramayı teklif etmektedir. Ancak Cabbar bunun 

boş yere çaba harcamak olduğunu söyleyerek reddetmektedir. Bir gün Cabbar’ın 

faytonuna bir otomobil çarpar ve atlarından biri ölür. Otomobil sahibi nüfuzlu biri 

olduğu için Cabbar hiçbir hak iddia edemez. Bir de üstelik suçlu durumuna düşer. 



64 
 

Evde ne varsa satıp yeni bir at almak ister. Ancak o pazardayken alacaklıları kapıya 

dayanır, diğer atıyla arabasına el koyarlar. Atını ve arabasını borçlarına karşılık satıp 

parasını bölüşürler. Cabbar çaresiz kalır. Eskiden yanlarında çalıştığı kimselere 

giderek onlardan borç ister, ancak kimse ona borç vermez. O da çaresiz Hasan’ın 

define arama teklifini kabul eder. Hasan, Hüseyin adında bir hocadan bahseder. Bu 

hocaya para vererek ondan define yeri öğreneceklerdir. Hocayı bulurlar. Cabbar evde 

ne varsa satıp savdığı şeylerin parasını hocaya verir. Hoca Cabbar’ın evine gelerek 

günlerce kalır. Sürekli dualar etmekte ve bir tasın içindeki suya bakmaktadır. Nihayet 

günler sonra, definenin yerini gördüğünü söyler. Cabbar’la Hasan yanlarına hocayı 

da alarak hocanın gördüğünü idda ettiği yere giderler. Uzun bir aramadan sonra tarife 

uygun düşen bir yer bulurlar. Günlerce kazı yaparlar ama hiçbir şey bulamazlar. Film 

Cabbar’ın şuurunu kaybedip deli gibi dönmeye başlamasıyla son bulur. 

2.6.3.“Umut” Filmindeki Dindar İnsan Tipinin İncelenmesi 

Umut filminde araştırmamıza konu olan dindar insan tipi Hüseyin hocadır. 

Hüseyin hoca hastaların iyileşmesi için dua ederken görünür filmde ilk olarak. O 

filmde görünmeden önce Cabbar’ın defineci arkadaşı Hasan ondan “derin hoca, her 

şeyi bilir, cinleri-perileri var onun” diyerek bahseder. Cabbar evdeki eşyaların bir 

kısmını satarak elde ettiği son parasıyla define aramaya karar verir ve Hasan’la 

birlikte Hüseyin hocaya giderler. Hüseyin hocanın elini öperler ve durumu ona 

anlatırlar. O da böyle şeyler ortalıkta konuşulmaz diyerek onları tenhaya çeker. 

Sonraki sahnede Hüseyin hoca Cabbar’ın evinde elinde tesbih, başında namaz 

takkesi ve önünde bir tas su olduğu halde dua ederken görülür. Sürekli tesbih 

çekmekte, bir şeyler mırıldanmakta ve önündeki suya bakmaktadır. Cabbar’ın oğlunu 

da suya bakıp gördüklerini söylemesi için zorlamaktadır. Çocuk bu duruma sürekli 

ağlayarak tepki verir. Hüseyin hoca şeytanların ve cinlerin çocuğu etkilediklerini ve 

definenin yerini görmesini engellediklerini söyler. Cabbar “Senin görmen yetmez mi 

hoca efendi, çocuğun görmesi şart mı?” diye sorunca, bunun şart olduğunu 

söyleyerek işine devam eder. Günlerce bu durum böyle devam eder. Nihayet Hüseyin 

hoca, definenin Ceyhan ırmağında iki köprü arasında bir kuru ağaç dibinde bulunan, 

biri ak biri kara iki taşın arasında gömülü olduğunu söyler. Cabbar, Hasan ve hoca 
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iki eşeğe bolca erzak yükleyerek bu yeri aramaya koyulurlar. Günlerce devam eder 

arama. Sonunda bir kuru ağaç bulurlar. Ağacın yanında bir de kara taş vardır ama 

beyaz taş yoktur. Hoca bastonuyla yeri dedektör gibi tarar ve kazılacak yeri işaret 

eder. Hoca; “Kazmaya başlamadan önce ırmağa girip yıkanalım abdest alalım, sonra 

bana yüz bir tane beyaz taş getirin!” der. Söylediklerini yaparlar. Hoca her bir taşın 

üzerine Arapça bir şeyler yazar ve taşları bir daire oluşturacak şekilde dizer. Dairenin 

ortasından kazmaya başlarlar. Gece gündüz kazarlar bir şey bulunmaz. Hüseyin hoca 

sürekli definenin cinler tarafından kaçırılabileceğini, dikkatli olmalarını söyler: 

“Define bir karınca, böcek, kuş ya da yılan olup kaçabilir. Eğer kaçarken görüp 

dokunabilirsen derhal altına keser, aslı neyse ona döner!” diye durmadan tekrarlar. 

Kazmaya başlayalı bir ay olmasına, erzaklarının tamamının tükenmiş olmasına 

karşın bir şey çıkmaz. Umut yerini hüzne bırakır. Cabbar aklını kaybedecek gibi olur. 

Nehirde yüzünü yıkarken bir yılan görür ve define kaçıyor diye bağırmaya başlar. 

Yılana dokunmaya çalışır. Yılanı yakalar ve yere çalar. Define olmadığını anlayınca 

çılgınca bağırmaya başlar. Hüseyin hoca şeytanlar senin aklını almaya çalışıyor, 

abdest almalısın diyerek onu nehre sokar. Cabbar abdest alır. Hoca  onun gözlerini 

bağlar. Cabbar iki kolunu yana doğru açarak etrafında gözleri bağlı olarak dönerken 

film sona erer. 

Bu filmdeki dindar tip olan Hüseyin hoca, dinin ticaretini yapan, para için 

insanların umutlarını sömüren bir simsar olarak tasarlanmıştır. Giyimi son derece 

sadedir ve sakalı abartılı değildir. Bir ayağı aksamakta ve bastona dayanarak 

yürümektedir. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşabileceğimiz türden bir tiptir. Buradan 

yola çıkarak denilebilir ki; yönetmen, Hüseyin hoca tipini seyircinin gözünde ilk 

bakışta mahkum etmekten kaçınmıştır. Seyirci filmi izledikçe bu tipin nasıl bir tip 

olduğunu anlayacak ve ondan tiksinti duyacaktır.  

Filmin ilerleyen sahnelerinde Hüseyin hoca tipi gittikçe nevrotik bir hal alır. 

Yoksul ve cahil iki insanın durumundan faydalanmanın getirdiği suçluluk 

duygusunun getirdiği bir fantazyaya sürüklenir. Definenin yerini bulmak adına 

yaptığı şeylerin gerçekliğine kendisi de inanmaya başlamıştır. Cabbar ve Hasan’la 

birlikte sonu olmayan bir maceraya düşünmeden kendisi de atılmıştır.  
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Filmin başkahramanı olan Cabbar’ın yoksulluktan kurtulmak için iki umudu 

vardır. İlki filmin ilk yarısında verilen piyangodan ikramiye çıkma umudu, ikincisi 

ise filmin ikinci yarısında verilen define bulma umududur. İlk umudu suya düşünce 

çaresiz ikincisine sarılır. Burada da karşısına dini bir ticaret aracı olarak kullanan 

sahte bir dindar çıkar ve tüm umudunu söndürür. Güney, dini bir çıkar ilişkisi 

bağlamına indirgeyerek, insanların sömürülmesinin araçlarından biri olduğunu 

vurgulamak amacındadır. “Devrimci Sinema” anlayışına bağlı biri olarak dine 

olumsuz imajlar yüklemiş ve dinin insanların özgürlüğünün, emeğinin karşılığını 

almasının önündeki engellerden biri olduğu tezini işlemiştir. “Umut’ta özde 

metafiziğin çıkmaz bir yol olduğunu göstermek istedim”(Aktaran: Karakaya, 

2008:79) diyen Güney, dinin yalnızca insanları oyalayan ve kendi güçlerinin farkına 

varmalarını engelleyen bir şey olduğu iddiasındadır. Umut filminde bu iddiasını, 

sıradan, sade bir vatandaş görünümüyle tasarladığı dindar insan tipiyle kanıtlama 

çabasına girişmiştir.  

2.7.GELİN 

Gelin,  yönetmen Ö. Lütfi Akad’ın köyden kente göç ve kent hayatına ayak 

uydurma/uyduramama konusuna odaklandığı üçlemesinin ilk filmidir. Üçlemenin 

diğer halkalarını ise Düğün ve Diyet filmleri oluşturmaktadır. “Gelin/Düğün/Diyet 

üçlemesi, sinema tarihinde tema birliği açısından olsun, süzülmüş, yalın bir 

olgunluğa ulaşma çabası açısından olsun, yalnız sinemamız değil, dünya sineması 

içinde bile özel bir yere sahip bir sinema ürünüdür” (Dorsay, 1989: 28).  

Gelin Yozgat’tan İstanbul’a göçen bir ailenin, büyük şehirde verdiği var olma 

savaşının hikayesidir. Filmdeki tüm tipler Türk toplumunun özellikle 1950 

sonrasındaki hızlı değişiminin çeşitli yanlarını simgeleyen tiplerdir ( Dorsay, 1989: 

39). Filmde anlatılan aile görünürde geleneklerine sımsıkı bir şekilde bağlıdır. Ancak 

büyük şehrin acımasızlığı içerisinde, bir tutkuya dönüşen zengin olma hayali, sahip 

oldukları tüm insani değerleri yavaş yavaş kaybetmelerine sebep olmuştur.  
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2.7.1.“Gelin” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Ö. Lütfi Akad  

Senaryo Yazarı: Ö. Lütfi Akad  

Yapımcı: Hürrem Erman  

Yapım: Erman Film 

Yapım Yılı: 1973  

Müzik: Yalçın Tura  

Görüntü Yönetmeni: Gani Turanlı  

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Kerem Yılmazer, Kamran Usluer, Aliye Rona, 

Nazan Adalı, Ali Şen, Kahraman Kıral, Seden Kızıltunç, Günay Güner , Orhan 

Aydınbaş, Nermin Özses 

2.7.2.“Gelin” Filminin Konusu 

Hacı İlyas ailesiyle birlikte Yozgat’tan İstanbul’a göçmüştür. Bir gecekondu 

mahallesinde bakkal dükkanı işletmektedir. Büyük oğlu Hıdır kendisine yardım 

etmektedir. Daha sonra Hacı İlyas’ın küçük oğlu Veli, karısı Meryem ve Hastalıklı 

oğlu Osman da onlara katılır. Hacı İlyas’ın bir hayali vardır. İstanbul’un zengin 

semtlerin birinde bir dükkan daha açmak. Bu uğurda sürekli para biriktirmektedir. 

Osman çok hastadır. Sürekli baygınlık geçirmektedir. Doktora götürülmeye ihtiyaç 

vardır. Ancak aile buna sürekli karşı çıkar. Babaanne çocuk için kurşun dökme gibi 

batıl inançlara dayalı geleneksel tedavi yöntemleri uygulamaktadır. Hacı İlyas 

hayaline kavuşur. Zengin bir semtte ikinci dükkanı açar. Ne var ki bu dükkanın 

sürekli artan masrafları ailenin belini büker. Bir de buna Osman’ın giderek ağırlaşan 

hastalığı eklenir. Osman bir kurban bayramı sabahında aniden fenalaşarak ölür. Bu 

acıklı durum ailenin dağılmasına sebep olur. Meryem evi terk eder ve bir fabrikada 

çalışmaya başlar. Hacı İlyas bunu bir namus meselesi olarak görür ve oğlu Veli’nin 

eline karısını öldürüp namusunu temizlemesi için bir silah tutuşturur. Veli karısı 
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Meryem’i fabrika önünde bekler. Meryem fabrikaya geldiğinde, Veli ona kendisinin 

de fabrikada çalışmak istediğini söyler. Birbirlerine sarılarak fabrikaya doğru 

yürürler. 

2.7.3.“Gelin” Filmindeki Dindar İnsan Tipinin İncelenmesi 

Gelin filmindeki dindar insan tipi Hacı İlyas’tır. Hacı İlyas otoriter bir babadır. 

Gelinleri ve torunları ona “Ağa Baba” diye hitap etmektedirler. Geleneklerine sıkı bir 

şekilde bağlıdır. Ailede onun sözünden çıkılmaz. Dorsay, bu konuda şunları 

yazmıştır: “Hacı İlyas ve ailesi, görünüşte feodal yapının getirdiği eski değerlere 

bağlıdırlar… büyüklerin sözünden çıkılmaz, onlara saygıda kusur edilmez, kadının 

sözü geçmez… Ramazan, bayram, kurban gelenekleri olduğu gibi 

korunur…”(Dorsay, 1989: 39). Dorsay’ın ailede varlığını sürdürmekte olan bir takım 

dini ritüelleri de feodal değerler olarak adlandırmaktadır. Yönetmen de filmde bu 

ritülleri, bilhassa kurban meselesini aynı bakış açısıyla ele almış ve filmde ailenin 

dağılmasına sebep olan Osman’ın amansız hastalığı ve ölümünü kurban kesmekle 

özdeşleştirerek, dini bir ritüle olumsuz imajlar yüklemiştir. 

Hacı İlyas, sakallı ve fötr şapka giyen bir tiptir. Sakallı oluşu onun dindarlığını, 

fötr şapka giymesi ise kapitalist bir burjuva özentisi içinde olduğunu 

simgelemektedir. Paraya düşkün bir adamdır. Para konusunda acımasızdır. Bunu sık 

sık ağzından dökülen şu cümle açıkça ortaya koymaktadır: “Hacı İlyas’ın lokmasını 

yemek öyle kolay değil.” Acımasızlığını dükkan kiralamak için görüştükleri mülk 

sahibine karşı takındığı tavırda görmek mümkündür. Mülk sahibinin istediği kira 

miktarını vermezler, günlerce süren pazarlıktan sonra adamı açıkça tehdit ederek 

dükkanı kendi istedikleri fiyata kiralarlar. Bu durum Hacı İlyas’ın amansız kapitalist 

tarafını ortaya koymaktadır. Yine acımazlığının başka bir veçhesini torununa karşı 

takındığı tavırda görebiliriz. Gelini Meryem Osman’ı gizlice doktora götürür. Zira 

aile doktora gitmesine izin vermemiştir. Bu konuda Meryem’e hemşehrileri olan ve 

fabrikada işçi olarak çalışan bir karı koca yardımcı olurlar. Doktor Osman’ı muayene 

ettikten sonra, kalbinin doğuştan delik olduğunu ve ameliyat edilmezse çocuğun 

birkaç ay içinde öleceğini söyler. Meryem yalvarırcasına durumu Hacı İlyas’a söyler. 
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Ama İlyas’sın gözünü para hırsı bürüdüğü için gelinin söylediklerine kulak asmaz. 

“Osman’ı nenesi bir güzel okur bir şeyciği kalmaz” diyerek gelinini susturur.  

Meryem evlenirken babasının taktığı bilezikleri bozdurup oğlunu tedavi 

ettirmek ister fakat bu para yeterli değildir. Hacı İlyas daha sonra Osman’ın tedavi 

parasını tamamlayacağına dair söz vererek bu parayı gelininden ister. Meryem 

çaresiz elindeki parayı verir. Fakat üzerinden aylar geçmesine karşın Hacı İlyas 

sözünde durmaz. Kurban bayramı yaklaşmıştır. Hacı Kurbanlık bir koç alır. Osman 

bu koçu çok sever. Koçun kesilmesini istemez. Hacı İlyas Osman’ı dizlerine 

oturtarak Hz. İbrahim(a.s.) ve Hz. İsmail(a.s) kıssasını anlatır. Kurban bayramı 

sabahında ailenin erkekleri bayram namazından dönerler. Hacı İlyas küçük oğlu 

Veli’yi dükkanı açması için gönderir. Büyük oğlu Hıdır da kurban kesmek için 

hazırlık yapmaktadır. Bu esnada kapının önünde geçmekte olan bir arabanın 

peşinden koşmakta olan Osman aniden fenalaşarak ölür. Tam da kurban kesileceği 

sırada.. Meryem cinnet geçirir. Hacı İlyas’a “Kurban’ın mübarek olsun Ağa Baba” 

diye bağırır ve kurbanlığın ipini keser. Aile cenazeyi kaldırırken kurbanlık koç da 

cenazenin ardından bir müddet yürür ve sonra gözden kaybolur. Ertesi gün Meryem 

dükkanda Hacı İlyas’ı sıkıştırır içindeki nefreti adeta onun yüzüne haykırır ve 

dükkanı ateşe vererek oradan kaçar. 

Filmde yaşananlar seyirci üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Filmin tek olumlu 

kahramanı olan Meryem’le özdeşleşen seyircinin karşısında nefret edeceği bir Hacı 

İlyas tipi vardır. Yönetmen olumsuz bir tip olarak kompoze ettiği Hacı İlyas tipine 

paragöz ve kapitalist tonlar yüklemiş, feodal değerler olarak baktığı bir takım dini 

gelenek ve ritüelleri bu tipin olumsuz imajıyla birleştirerek seyircinin gözünde 

mahkum etmiştir. 

Filmin sonunda Meryem’in ve kocası Veli’nin fabrikada birlikte çalışmak 

fikrinde birleşerek mutlu bir ifadeyle fabrikaya doğru yürümeleri hem kapitalizme 

karşı bir duruşu, hem de gelenekten, feodaliteden ve dini olan her şeyden kopuşu 

simgelemektedir. 
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2.8.VURUN KAHPEYE 

“Vurun Kahpeye” filminin araştırmamıza konu olan bu versiyonu, Halide Edip 

Adıvar’ın aynı adlı eserinden yapılmış üçüncü sinema uyarlamasıdır. Eser  ilk olarak 

1949 yılında Ö. Lütfi Akad tarafından filme alınmış, 1964 yılında Orhan Aksoy 

tarafından yeniden beyaz perdeye taşınmıştı. 1973 yılında bu kez Halit Refiğ 

imzasıyla üçüncü kez sinemaya uyarlanmış bulunmaktadır. Film, işgal altındaki bir 

Anadolu kasabasında, bir aşk öyküsü temelinde gelenekle modernlik arasında 

yaşanan gerilimli çatışmayı ve düşmandan kurtuluş mücadelesini anlatmaktadır. 

2.8.1.“Vurun Kahpeye” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Halit Refiğ 

Senaryo Yazarı: Halit Refiğ, Orhan Aksoy  

Eser: Halide Edip Adıvar 

Yapım: Erman Film 

Yapımcı: Hürrem Erman 

Yapıma Yılı: 1973  

Görüntü Yönetmeni: Ali Yaver  

Oyuncular: Hale Soygazi, Tanju Gürsu, Tugay Toksöz, Muharrem Gürses, 

Kamran Usluer, Diler Saraç, Mahmure Handan, Erdoğan Seren, Yaşar Çekirdek , 

Fatih Deveci, Murat Tok, Hakkı Kurt, Cevat Uz, Selçuk Özer, Günay Güner 

2.8.2.“Vurun Kahpeye” Filminin Konusu 

Haydarpaşa’dan kalkan tren muallime Aliye’yi filmde adı hiçi geçmeyen bir 

Anadolu kasabasına getirir. Aliye Kafkaslarda şehit düşmüş bir askerin kızıdır ve 

annesini de küçük yaşta veremden kaybetmiştir. Maarif Müdürü tarafından kasaba 

eşrafından Ömer Efendinin evine yerleştirilir. Ömer Efendi ve karısı Gülsüm Anaya 

kendisini tanıtırken; “Çocukluğum Kız Öğretmen Okulu’nun tahta sıraları arasında 
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geçti” diye anlatır geçmişini. “Diplomamı alır almaz memleketimin herhangi bir 

köşesine gitmeyi..İstanbul’da kalmaya tercih ettim.” “Bu diyarın çocukları için bir 

ana, bir ışık olacak…” diye sürdürür konuşmasını. 

Ömer Efendi ve karısı Gülsüm Ana Aliye için bir can simidi gibidir. Genç 

öğretmeni kıymetli ve rahmetli kızları Emine’nin yerine koyarlar. O da kendisini bir 

ana babaya kavuşmuş gibi hisseder. Ömer Efendi “Mektep işi biraz zordur bizim 

buralarda” diyerek işinin ne kadar zor olacağı konusunda onu uyarır.  

Eşraf çocukları okulda ayrıcalıklı konumdadırlar. Okulun diğer muallimesi 

Hatice Hanım’la karşılıklı tütün içmeye varacak kadar büyük bir ayrıcalığa 

sahiptirler. Aliye ilk önce bu disiplinsizlerle uğraşmak zorunda kalır. 

Kuvvay-ı Milliye için kasaba ikiye bölünmüş durumdadır. Denizli Müftüsü’yle 

Şeyhülislam’ın fetvaları bile farklı farklıdır. Kasaba’nın ileri gelenlerinden olan Hacı 

Fettah Kuvvacılara şiddetle karşı durmaktadır. “Kanları, kâfir kanı gibi helaldir!” 

demektedir. Ömer Efendi’ye de düşmandır. Ömer Efendinin toprağının bir kısmına 

zorla el koymuştur. Düşmanın kasabaya gelmesini istemektedir. Düşman bir gelse, 

ne yapıp edip kalan kısmını da alacaktır. Aliye’ye de ilk günden itibaren büyük bir 

kin beslemektedir. 

Tahsin, elli kadar Karadenizli hemşerisiyle dağa çıkmış bir yüzbaşıdır. 

Cepheden cepheye koşmaktan evlenmeye zaman bulamamıştır. Ömer Efendinin 

evinde Aliye ile karşılaşınca, ikisi birbirlerine sevdalanırlar. İkisinin de en büyük 

sevdaları memleketleridir.  

Hacı Fettah ile Kantarcıların Hüseyin düşmanla işbirliği yaparak, şehitler için 

mevlit okunduğu gece düşmanı kasabaya getirirler. Hacı Fettah’ın amacı Ömer 

Efendinin malına el koymak, Hüseyin’in amacı ise göz koyduğu Aliye’yi elde 

etmektir. Yunanlı Kumandan Aiye’ye tutulur. Hüseyin’in hevesi kursağında kalır. 

İşgal sırasında kasabada büyük zorluklar yaşanır. Fettah ve Hüseyin her fırsatta 

ortalığı karıştırmaya devam ederler. 
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Bir gece Tahsin gizlice kasabaya gelir. Aliye’ye cephaneliği yok etmek 

gerektiğini söyler. Aliye düşman kumandanını oyalamak üzere karargaha gider. 

Tahsin ve arkadaşları cephaneliği yok ederler. Yunanlılar büyük bir saldırıya 

uğradıklarını zannederek kaçarlar. Kasaba kurtulmuştur. Fettah ve Hüseyin geceyi 

kumandanın koynunda geçirdiği fitnesini yayarak kasabalıları kışkırtırlar. Hep 

birlikte Aliye’yi sürükleyerek kasabanın meydanına getiriler ve taşlayarak öldürürler. 

Kuvay-ı Milliyeciler kasabaya geldiklerinde Tahsin, Aliye’nin başına gelenleri 

öğrenir. Hacı Fettah ve Hüseyin yaptıklarına karşılık asılarak idam edilirler. 

2.8.3.“Vurun Kahpeye” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Vurun Kahpeye filminde dikkat çeken iki dindar insan tipi vardır. Bunlardan 

birincisi, Ömer Efendi diğeri de Hacı Fettah’tır. Ömer Efendi kasabanın saygın 

isimlerinden biri ve sıkı bir Kuvvay-ı Milliye taraftarıdır. Kasabanın maarif müdürü 

en çok ona güvenmektedir ve Aliye Öğretmeni ona emanet eder. Ömer Efendi filmde 

son derece itidalli bir tip olarak görülmektedir. Hacı Fettah’la sık sık ağız dalaşına 

girmekte ve yapıcı-olumlu fikirleriyle çevresindekilerin takdirini kazanmaktadır. 

Kasaba Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde, Yunanlı kumandan karşısında mertçe 

fikirlerini söylemesi onu izleyicinin gözünde yüceltmektedir. Örneğin kumandan 

topraklarını, malını, mülkünü elinden almakla tehdit ettiğinde ona; “Mülk yalnızca 

Allah’ındır çorbacı, biz sadece bekçiyiz. Gelip geçici dünyada ona ha ben bekçilik 

etmişim ha sen!.” diye karşılık vererek gözünün mal-mülkde olmadığını ortaya 

koyar. Yine kumandan kendilerinin artık kasabanın yeni sahibi olduklarını 

söylediğinde; “Siz gelip geçicisiniz, geldiğiniz gibi gidersiniz yakında..” diyerek 

vatanseverliğini ve zafere olan inancını ortaya koyar. Filmde mesaj içeren ve altı 

çizilmesi gereken sözler de onun ağzından dökülmektedir. “Türk’ün tarihteki kaderi 

İslam’ın kılıcı olmak” ve “Milliyetçilik bir suç değil fazilettir” gibi sözler filmin ana 

temasını ortaya koyan sözlerdir ve hep Ömer Efendinin ağzından söylenmektedir.  

Filmde gelenekle modernlik arasında bir çatışma yaşanmaktadır. Kasabalı 

kadınların geleneksel giyim tarzına karşılık, Aliye Öğretmen, başının bir kısmını 

açıkta bırakan bir giyim tarzını benimsemektedir. Bu durum tartışmalara sebep olur. 

Hacı Fettah bu nedenle Aliye’yi “kahpelik” yapmakla suçlar. Tahsin Efendi bu 
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suçlamaya karşılık; “Kadının namusu başının örtüsünde değildir!” diyerek Aliye’yi 

savunur. Ömer Efendi, Tahsin’le olan dostluğu ve Aliye’ye sahip çıkması dolayısıyla 

safını modernleşmeden yana belirlemiş olmaktadır.  

Hacı Fettah tipi ise seyirci de olumsuz duygular meydana getiren bir tiptir. 

Kasaba eşrafından Kantarcıların Hüseyin’le bir olup, fitne ve fesat çıkarmaktadır. 

Mal ve para düşkünü olduğu gibi aynı zamanda dedikoducu ve iftiracıdır. Aliye 

Öğretmen hakkındaki bütün dedikodular Hacı Fettah tarafından yayılmaktadır. Hacı 

Fettah ve işbirlikçisi Kantarcıların Hüseyin çıkarlarına ters düştüğü için kuvvacılara 

destek vermezler. Hatta düşmanla gizlice iş birliği yaparak kasabanın işgal 

edilmesini sağlarlar. Fettah, düşmanlığını, “Kuvay-ı Milliyecilerin kanı kafir kanı 

gibi helaldir!” diyecek kadar ileri boyuta vardırır. Hacı Fettah, güç karşısında eğilen, 

çıkarına göre davranan bir tip olarak izleyicinin gözünde küçülmektedir. Önce 

kasabayı işgal eden kumandana yağ çekip yaltaklık ederek izleyicide nefret duyguları 

uyandırır. Daha sonra işgal orduları kasabayı terk ettiğinde, kasabaya girmekte olan 

Türk ordusundan “Şanlı Ordumuz” diye bahsederek, münafıkça bir tavır ortaya 

koyar. 

Filmde yaşanan gelenekle modernlik arasındaki çatışmada Hacı Fettah 

geleneğin temsilcisi olarak boy göstermektedir. Dini kendi çıkarları için kullanan 

Hacı Fettah, değişim karşısında statükocu bir tavır alarak, değişime direnç gösteren 

bir kötü tip, olumsuz dindar bir tip olarak resmedilmiştir. 

“Ulusal Sinema” akımının temel prensiplerinden biri olan Türk halkının inanç 

değerlerine saygı bu filmde Aliye öğretmenle temsil edilir. Halide Edip Adıvar’ın 

eserinde olmamasına karşılık, filmde Tahsin Aliye’ye nişanlılıklarının bir hatırası 

olmak üzere küçük boy bir Kur’an hediye eder. Aliye bu hatırayı ölünceye kadar 

saklar. Hatta Hacı Fettah’ın kışkırtması sonucu taşlanarak öldürüldüğünde avucunun 

içinde sımsıkı bir şekilde bu Kur’an’ı tutmaktadır. Tahsin, askerleriyle birlikte 

kasabaya geldiği ve Aliye’nin başına gelenleri öğrendiğinde hemen onun yanına 

koşar ve avucunun içindeki kendi hediye ettiği Kur’an’ı alır ve hürmetle ona 

dokunur. Bütün bunlar “Ulusal Sinema” akımının kuramcılarından biri olan 

yönetmen Halit Refiğ’in, eserde yer alan olumsuz dindar tip Hacı Fettah’a karşılık 
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Aliye öğretmene modern bir dindar kimlik giydirerek bir şekilde denge oluşturma 

çabası içinde olduğu görülmektedir. Yine Aliye’nin kasabada şehitler için okutulan 

“Mevlit” törenine geleneksel bir giysi olan çarşaf giyerek gitmesi de bu türden bir 

denge arayışının ürünüdür. Refiğ’in bu yaklaşımı Dorsay tarafından şu sözlerle 

eleştirilmiştir: “Refiğ’in (kendince) filme yerleştirdiği tek önemli değişiklik, romanın 

vatan sevgisi üzerine kurulu ulusallık yanını dinsel milliyetçiliğe, yani Halide Edip’i 

Mehmet Akif’e doğru kaydırmak, Hacı Fettah’ı olabildiğince kötüleştirip patalojik 

bir niteliğe bürürken, öykünün temeline iyi, doğru, güzel yanlarıyla İslam dinini 

yerleştirmeye çalışmak… Ama Aliye öğrtmeni “dini bütün”leştirip filme mevlit 

sahnesi yerleştirmekle bu kolay kolay olmuyor… Refiğ bu tür birkaç değişiklikle, 

Kemal Tahir’le hiç mi hiç bağdaşmayan bir Halide Edip’i uyarlamanın günahından 

kendini kurtulmuş hissediyorsa, mesele yok tabii.”(Dorsay, 1989: 66-67). 

2.9.RABİA 

Rabia, tasavvuf tarihinin en önemli kadın simalarından olan Rabiatü’l 

Adeviyye’nin hayatından esinlenerek yapılmış bir filmdir. Filmde anlatılan bire bir 

Rabiatü’l Adeviyye değildir. Gerçek Rabia ile filmde anlatılan Rabia arasında yer yer 

paralellikler elbette vardır. Örneğin çocukluk dönemi, yoksul bir ailenin çocuğu 

olması gibi meselelerde benzerlikler bulunmakla birlikte filmde anlatılan Rabia’nın 

özellikle Basra’da yaşadığı ilk yıllar açısından gerçek Rabiatü’l Adeviyye ile hiçbir 

alakasının olmadığı açıktır (Doğrul, 1976).  

Scognamillo, filmin yönetmeni Osman F. Seden’in, türden türe atlayan bir 

yönetmen olduğundan söz eder( Scognamillo, 1998: 279). Dorsay ise yönetmeni, 

aydın işi kaygılar duymayan, zor konulara sırt çevirmiş, kişisel bir sinema yaratmaya 

hiç heveslenmemiş, sadece geniş kitleleri alabildiğine işlevsel bir sinemayla 

tavlamaya dönük çalışmış biri olarak tanımlamaktadır(Dorsay; 1989: 158). 

Seden’in, sinemasını geniş kitlelere ulaştırma çabası, onu her türden film 

yapmaya itmiş ve böylelikle o dini temalar taşıyan filmlere de yönelmiştir. Ancak 

film izlendiğinde varılan kanaat yönetmenin ele aldığı dini konular ve dindar 

şahsiyetler hakkında yeterli düzeyde bir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. 
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Film, tamamen ticari kaygılarla dini filmler yapmaya yönelen bir akım olan “Hazretli 

Filmler Akımı”nın tipik bir örneği olarak araştırmamız açısından dikkate değer 

bulunmuş ve incelenmiştir.  

2.9.1.“Rabia” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Osman F. Seden  

Senaryo Yazarı: Volkan Kayhan, Osman F. Seden  

Yapım: Umut Film 

Yapımcı: Abdurrahman Keskiner, Fatma Girik  

Yapım Yılı: 1973 

Müzik: Metin Bükey 

Görüntü Yönetmeni: Cahit Engin  

 Oyuncular: Fatma Girik, Tugay Toksöz, Bilal İnci, Aynur Aydan, Müfit Kiper, 

Ramazan Akboğa, Saim Bilge, Yeşim Yükselen, Müşerref Çapın, Renan Fosforoğlu, 

Hikmet Taşdemir, Faik Coşkun, Atıf Kaptan, Güzin Özipek, Ekrem Gökkaya, 

Necdet Doğan, Zeki Sezer, Mustafa Yavuz, Bahri Ateş 

2.9.2.“Rabia” Filminin Konusu 

Rabia yoksul ve dindar bir babanın çocuğu olarak Basra yakınlarındaki bir 

köyde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda çocuğundaki yeteneği fark eden baba 

boğazından kısarak ona bir hoca tutar. Rabia hocasından Kur’an okumayı ve dini 

bilgileri öğrenmeye başlar. Ancak aradan fazla zaman geçmeden babası hastalanır ve 

ölür. Kısa bir süre sonra babasının acısına dayanamayan annesi de vefat eder. 

Kimsesiz kalakalan Rabia’ya komşuları olan iyi yürekli bir kadın sahip çıkar. Rabia 

onun evinde büyür. Zengin olma ve zenginliğini bütün fakirlerle paylaşma hayalleri 

kurarak günlerini geçirmektedir. Yine bir gün kırlarda dolaşıp sesli bir şekilde 

hayalleri üzerine kendi kendine konuşurken, Basra’lı zengin bir tüccar olan Hasan ile 
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karşılaşır. Hasan Rabia’nın güzelliğinden ve samimi hayallerinden çok hoşlanır ve 

ona bir kese altın verir. Rabia koşarak eve gelir. Kendisini büyüten kadına ve kardeşi 

gibi gördüğü kadının oğluna altınlardan verir ve Basra’ya gitmek üzere vedalaşarak 

yola çıkar. Kadının oğlu kıskanç bir tiptir. Hemen arkadaşlarına Rabia’nın yolunu 

kesmelerini ve yanındaki bir kese altını paylaşmayı teklif eder. Adamlar ormandan 

geçerken Rabia’yı kovalamaya başlarlar. Rabia elindekileri atarak kaçmaya başlar. 

Altınları ele geçiren adamlar bununla yetinmeyip, Rabia’yı yakalayıp cariye olarak 

satmayı düşünürler. Rabia ormanda bir kulübeye sığınır. Bu kulübe bir dervişe aittir. 

Derviş Rabia’nın peşinden gelen adamları savuşturarak onu kurtarır. 

Rabia beş parasız olarak Basra’ya gider. Pazarda dolaşırken onun güzelliğini 

fark eden iyi giyimli bir kadın onu takip etmeye başlar. Kadın, Rabia’yı evine getirir. 

Kadının kocası cariye tüccarıdır. Rabia’ya hiçbir şey hissettirmeden iki ay boyunca 

evlerinde bakarlar. Ona asillerin adetlerini ve raksetmeyi öğretirler. Sonra diğer 

cariyelerle birlikte Rabia’yıda satmak için Emir Halil’in sarayına giderler. Bütün 

zenginler sarayda toplanmıştır. Rabia’yı büyük bir para ödeyerek Tüccar hasan satın 

alır. Hasan’ın amacı Rabia’yı özgürlüğüne kavuşturup onunla evlenmektir. Hasan 

kervanla Şam’a gitmek için diğer tüccarlardan para toplamıştır. Fakat Rabia’yla 

geçirdiği güzel günler onun yolculuğa çıkmasını geciktirmiştir. Tüccarlar onu kadıya 

şikayet ederler. Halil Hasan’a kefil olur ve kefaletini karşılığı olarak Rabia’yı rehin 

ister. Amacı Rabia’ya sahip olmaktır. 

Hasan Yolculuktan dönemez. Yolda Halil’in adamları tarafından pusuya 

düşürülerek öldürülür. Rabia bu duruma isyan eder. Allah’a olan inancı sarsılır. 

Halil’in gözde cariyesi olarak hayatını sürdürür. Şarap içer ve rakseder. Bir gün 

ormandan kaçarken evine sığındığı dervişle karşılaşır. Ona zorla şarap içirmek ister. 

Derviş bir keramet gösterir; şarap tasının içinden Hasan Rabia’ya seslenmektedir. 

Ona Allah’a inanmasını, Allah yolunun yolcusu olmasını tavsiye eder. Rabia büyük 

bir şokla sarsılır. Sürdürdüğü hayattan vazgeçer ve kendisini ibadete verir. Halil onu 

zindana attırır, işkenceler eder ancak yolundan döndüremez. Sonunda pişman olarak 

onu serbest bırakır. 
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Rabia, Kabe yakınlarında küçük bir kulübede inzivaya çekilir. Günlerini 

ibadetle geçirmeye başlar. Onun şöhretini duyan Müslümanlar akın akın ziyaretine 

gelirler. O gelenlere vaz ü nasihat eder. 

2.9.3.“Rabia” Filmindeki Dindar İnsan Tipinin İncelenmesi 

Rabia, adından da anlaşılacağı üzere dindar bir karakter üzerine, Tasavvuf 

tarihinin en önemli kadın simalarından olan Rabiatü’l Adeviyye üzerine kurulmuş bir 

filmdir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi sadece Rabiatü’l Adeviyye’den bir 

esinlenme söz konusudur. Film, baştan sona dini ve insani duyguları sömürmektedir. 

Rabia’nın tüccar Hasan’la karşılaştığı sahnede kendini tanıtırken söyledikleri bu 

duruma en güzel örnektir: “Adım Rabia efendim. Çok, çok fakiriz!” konuşmanın 

devamında Hasan Rabia’ya bir kese altın verince Rabia; “Sizi Allah gönderdi 

efendim..” deyince Hasan; “Yalnızca atımla buradan geçiyordum!” karşılığını verir. 

Bu konuşmalar izleyicilere duygu sömürüsü dolu bir melodram izleyecekleri hissini 

vermektedir. 

Rabia’nın Basra’ya giderken karşılaştığı derviş “Basra bir zevk ve günah 

şehridir!” diyerek onu uyarır. Bu uyarı filmin devamında nelerle karşılaşılacağının 

bir ipucudur. Şarap içip, rakseden cariyelerle, onları büyük bir şehvetle seyrederek, 

şarap içerek kendinden geçen zengin ve soylu kimselerin yer aldığı kimi sahneler, 

samimi bir dindarı izlerken rahatsız edecek türden sahnelerdir.  

Rabia’nın Basra’da hidayete erene kadar yaşadığı hayat tam bir sefahat 

hayatıdır. Rabia bu sefahat hayatını sürdürürken bir grup dervişin tekbir getirerek 

zikir yaptığını görür. Onlara; “Kime ibadet ediyorsunuz, adaleti olmayana mı?” diye 

bağırır ve tepki gösterir. Dervişler tekbir getirmeye devam ederler. Dervişler, Itri’nin 

bestesi olan “segah tekbir”i okumaktadırlar. Oysa ki, filme konu olan Rabiatü’l 

Adeviyye 8. Yüzyılda yaşamıştır(Doğrul, 1976). “Segah Tekbir”in bestekarı olan Itri, 

17. ve 18. yüzyıllar arasında yaşamıştır.7   Yaşadıkları dönem itibariyle aralarında bin 

yıla yakın bir zaman bulunmasına rağmen, bu durum dikkate alınmadan filmde 

“segah tekbir”in okunması, filmi yapan kadronun; senaristin, yönetmenin ve 

                                                             
7http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=199 Erişim Tarihi:29/08/2010 
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yapımcının konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarının ve gerekli araştırmayı 

yapmadıklarının bir göstergesidir. 

Filmdeki Rabia karakterinde dindar bir insanda olması beklenmeyen 

davranışlar da göze çarpmaktadır. Örneğin; Rabia ile derviş filmin birkaç sahnesinde 

musafaha ederler. Kadın ve erkeğin musafaha etmeleri görülmüş bir şey değildir. 

Yine derviş ile Rabia aynı evde yaşarlar ve ibadet ederler. Bu da Basra’da Rabia’yı 

elde etmek isteyen bir takım kimselerin kışkırtmasıyla bir fitnenin çıkmasına sebep 

olur. Birbirinin mahremi olmayan kadın ve erkeğin bir arada aynı evde yaşaması da 

İslam’a aykırı bir durumdur. 

Rabia’nın zaman zaman kendisini ziyarete gelen kalabalıkların önüne çıkarak 

yaptığı konuşmalar da filmde oldukça abartılı durmaktadır. Hatta cihat için hazırlık 

yapan insanları coşturmak için yaptığı bir konuşmada kollarını havaya kaldırarak 

orada bulunanlara adeta “oley” çektiricesine nara attırması oldukça abartılı bir 

durumdur. 

Rabia, kalabalıklara yaptığı bir konuşma esnasında; “Hocalarınıza ve din 

adamlarınıza saygılı olun!” der. Din adamı ifadesinin modern zamanlara özgü bir 

terim olduğunu, İslam kültüründe modern döneme kadar din adamı diye adlandırılan 

bir sınıfın olmadığını düşününce, filmi yapanların konuya ne kadar yabancı 

olduklarını görülmektedir. 

Filmin başından sonuna kadar zaman zaman bir dış ses araya girmekte ve 

konuyu hikaye etmektedir. Dış ses Rabia’nın hidayete ermesinden sonra kalabalıklar 

tarafından ziyaret edilmesini anlatırken şu ifadeye yer verir:“İnsanlar Rabia’yı kutsal 

bir koruyucu olarak tanıyor ve akın akın onu ziyarete koşuyorlardı!” Bu ifade 

İslam’ın tevhid ilkesiyle alenen çelişmektedir. 

Yönetmenin bu filmde dindar bir tipi filmin merkezine alarak, filmin 

başkahramanı yaparak, dindar kesimlere ulaşmayı ve onları sinema salonlarına 

çekmeyi amaçladığı açıktır. Filmde ele aldığı dindar tipi, dindar karakteri, tarihi 

gerçeklere uygun olarak ve dini ahlaki duyarlılıklar çerçevesinde anlatmayı değil, bir 
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melodram kahramanına dönüştürerek anlatmayı tercih etmiştir. Bu da dini duyguların 

ticari amaçlarla sömürülmesinden başka bir şey değildir.  

2.10.KİBAR FEYZO 

1978 yapımı Kibar Feyzo filmi, Toplumsal Gerçekçilik ve Devrimci Sinema 

akımını temsil eden yönetmenlerden bir olan Atıf Yılmaz’ın çektiği bir filmdir. Film, 

star sinemasının önemli temsilcilerinden olan komedi oyuncusu Kemal Sunal’la 

özdeşleşmiştir. Bu filmdeki Topal Hoca tipi araştırmamıza konu olan dindar insan 

stereo tipidir. 

2.10.1.“Kibar Feyzo” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Atıf Yılmaz  

Senaryo Yazarı: İhsan Yüce 

Yapım: Arzu Film 

Yapımcı: Nahit Ataman, Ertem Eğilmez  

Yapım Yılı: 1978 

Müzik: Cahit Berkay  

Görüntü Yönetmeni:  Erdoğan Engin  

Oyuncular: Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit,Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas 

Salman, Erdal Özyağcılar, Bahri Ateş,Cevdet Arıkan, Yılmaz Kurt, Abdullah Ferah, 

Reşit Çildam, Tuncer Sevi, Arap Celal  

2.10.2.“Kibar Feyzo” Filminin Konusu 

 Feyzo askerden döndükten sonra köyün en güzel kızı Gülo’ya talip olur.  Aynı 

şekilde askerden dönmüş olan Bilo da Gülo’ya taliptir. Gülo’nun babası Hüso başlık 

parasını açık artırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, 

Feyzo’nun üstünde kalır. Feyzo borç senetlerini ağaya mühürletir ve ağayı düğüne 
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davet eder. Ağa düğüne geldiğinde Feyzo’nun başında fötr şapka görür ve onu 

köyden kovar. Feyzo İstanbul’a gidip çalışmaya başlar. İstanbul’dan her taksit 

ödemesi geldiğinde köye gelen Feyzo, taksidini ödeyerek karısına geçici süreyle 

kavuşur ancak her seferinde ağa tarafından tekrar kovulur. Şehirde sürekli yeni şeyler 

öğrenen Feyzo, bu öğrendiklerini köyde uygulamaya koyar. Şehirde sendikal bir 

direnişe şahit olmuştur. Köyde ağaya karşı bir direniş tertipler. Ancak ağa onu 

falakaya yatırır. Başlık parasına karşı kampanya başlatır, yine yenilgiye uğrar. En 

sonunda ağayı vurarak öldüren Feyzo, mahkemede bütün olan biteni anlatır. Film 

mahkemede Feyzo’nun anlattıklarının geriye dönüşlerle canlandırılmasından 

ibarettir. 

2.10.3.“Kibar Feyzo” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Kibar Feyzo filminde bizim çözümleyeceğimiz tip Topal Hoca tipidir. Köyün 

imamıdır. Bir ayağı topaldır, bastonla yürür. Elinde oldukça büyük 99’luk bir tesbih 

vardır. Bu tesbih elinden hiç düşmez. Oldukça uzun gri sakalları vardır. Bu sakal 

onun yüzüne ürkütücü ve itici bir hava vermiştir. Son derece çirkin bir adamdır. 

Sırtında eski siyah bir cüppeyle dolaşmaktadır. 

Topal Hoca’yı biz ilk olarak şadırvanda abdest alırken görürüz. Kibar Feyzo 

yanına gelir ve Gülo’ya talip olduğunu anasının Gülo’yu almaya yanaşmadığını, bu 

nedenle mecnun gibi davrandığını anlatır. Anası gelip kendisine danıştığında 

Gülo’yu almazsan bu çocuk düzelmez demesini ister. Karşılık olarak da 100 lira 

teklif eder. Topal Hoca 200 lira artı horoz ister. 150 lira artı tavuk üzerinde anlaşırlar. 

Bu sahnede dikkat edilmesi gereken husus şudur. Topal Hoca abdest alırken rüşvet 

pazarlığı yapmaktadır. İbadet olgusuyla, dindarlık imajıyla rüşvet ve çıkar olguları 

yan yana verilmiştir. Topal hoca burada izleyicinin gözünde küçülür. Dindarlık 

olgusu da izleyicinin gözünde yara alır. Çünkü film izleyicisi daima filmin 

kahramanıyla özdeşleşmektedir. Kahramanın karşısında olumsuz görünen bütün 

tipler izleyicinin gözünde küçülmektedir.  

Topal Hoca’yı daha sonra başlık parası pazarlığında bu kez Feyzo’nun rakibi 

Bilo’nun temsilcisi olarak görürüz. Bu kez anlarız ki Bilo da ona rüşvet vermiştir. 
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Hatta Bilo’yu temsil ettiğine göre ondan daha çok rüşvet almıştır. Burada da izlecinin 

gözünde küçülme durumu söz konusudur. Çünkü izleyici, hem kahramanın 

karşısında yer alan Bilo’yu temsil ettiği, hem de rüşvet aldığına dair bir kanaat 

taşıdığı için Topal Hoca tipini antipatik görmektedir. 

Filmin finaline doğru Topal Hoca bir kez daha sahne alır. Köyde ağaya ve 

başlık parasına karşı bir ayaklanma olur. Duvara yazılar yazılır; “Faşo Ağa”, “Ne 

köyü ne ağası, kahrolsun başlık parası” vb. Maho ağa bu yazıları okurken köyün 

ortasında Topal Hoca belirir ve “Haşa huzurdan din elden gidiyor ağam.” der ve 

kendi kendine dövünür. Burada otorite figürü olan ağaya yaranma, düzenin adamı 

olma durumu söz konusudur. Topal hoca izleyicinin gözünde bir kez daha küçülür.  

Bu filmdeki Topal Hoca tipi ön yargılar ve basmakalıp düşüncelerle 

oluşturulmuş bir stereo tiptir. İslam dini açıkça rüşvet almayı ve vermeyi yasakladığı  

halde pervasızca rüşvet almaktadır. Başlık parası ile İslam’ın, nikâh akdi esnasında 

kadına verilmesini şart koştuğu mehir arasında hiçbir bağlantı olmamasına ve başlık 

parası uygulaması İslam’ın dışında tamamen feodal düzene özgü bir uygulama 

olmasına rağmen, söz konusu bu uygulamanın kaldırılması talebine din elden gidiyor 

diyerek karşı çıkmaktadır. Burada açıkça görülmektedir ki, söz konusu bu tip gerçek 

dindarlıkla asla bağdaşmayan, ideolojik ön yargılarla oluşturulmuş bir stereo tiptir. 

2.11.BİR YUDUM SEVGİ 

Bir Yudum Sevgi yönetmen Atıf Yılmaz’ın kadın sorununa eğildiği 

filmlerinden biridir. Filmde bir gecekondu mahallesinde işsiz, sorumsuz kocası ve 

dört çocuğuyla birlikte yaşayan bir kadının çalışma hayatına atılışının, mutluluk ve 

cinsel özgürlük arayışının öyküsü anlatılmaktadır. 

2.11.1.“Bir Yudum Sevgi” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Latife Tekin, Fehmi Yaşar, Atıf Yılmaz 

Müzik: Yalçın Tura 
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Yapım: Yeşilçam Film, Delta Film 

Yapımcı: Sadık Deveci, Ömer Kavur, Atıf Yılmaz 

Yapım Yılı: 1984 

Görüntü Yönetmeni: Çetin Tunca 

Oyuncular: Kadir İnanır, Hale Soygazi, Macit Koper, Meral Çetinkaya,  Ece 

Örge, Dursun Ali Sarıoglu , Tuncay Akça, Serra Yılmaz, Osman Alyanak, Füsun 

Demirel, Muadelet Tibet, Ülkü Ülker, Ayşegül Uyguner, Gülşen Girginkoç, Nurettin 

Şen 

2.11.2.“Bir Yudum Sevgi” Filminin Konusu 

Aygül bir gecekondu mahallesinde beceriksiz ve işsiz kocası ve dört çocuğuyla 

birlikte yaşamaktadır. Kocası silik kişiliği ve işsizliğinin yanı sıra kumar oynamakta 

ve karı koca arasında cinsel bir uyumsuzluk da yaşanmaktadır. Mahalle bakkalının 

oğlu Cemal bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bakkal dükkanında Cemal ve 

Aygül karşılaşırlar. Cemal Aygül’ün kocasını kahvehaneden tanımakta ve ne kadar 

sorumsuz bir tip olduğunu bilmektedir. Cemal Aygül’e eğer isterse fabrikada 

kendisine bir iş ayarlayabileceğini söyler. Aygül bundan memnun olur. Aygül 

fabrikada işe girince çocuklarını alır ve kocasını terk eder. Kocasının ağabeyi ve 

onun karısıyla Aygül arasında sert tartışmalar yaşanır. Aygül Cemal’e kendisine bir 

avukat bulmasını söyler. Kocasından kesin olarak ayrılmayı kafasına koymuştur. 

Aygül’le Cemal arasında duygusal bir yakınlık başlar. İkisi ilişki yaşamaya başlarlar. 

Bu ilişkinin başladığı esnada Aygül henüz kocasından boşanmış değildir, Cemal de 

evlidir. Üstelik karısı aynı zamanda teyzesinin kızıdır. Cemal’in ailesi ile Aygül 

arasında kavgalar yaşanır. Cemal arada kalır. Aygül bu arada Cemal’den hamile 

kalır. İkisi önlerindeki zorlukları aşarak evlenmeye karar verirler. 

2.11.3.“Bir Yudum Sevgi” Filmindeki Dindar İnsan Tipinin İncelenmesi 

Bir Yudum Sevgi filminde iki dindar tip yer almaktadır. Bu tiplerden birincisi 

büyücü- cinci hoca tipidir. Cemal’in annesi ve karısı sık sık bu hocaya 
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gitmektedirler. Çünkü artık Cemal karısına hiç ilgi göstermemektedir. Büyücü-cinci 

hoca başında namaz takkesi, yakasız gömleği ve yeleğiyle köşesinde oturur halde 

görülmektedir. Yer yer ağarmaya yüz tutmuş siyah sakalları vardır. Cemal’in annesi 

söze girerek dertlerini anlatır: “Teyzesinin kızı hoca efendi, el değil ki eline 

bohçasını verip köyüne gönderelim.” Yanlarındaki çocuğu işaret ederek; “Şu 

yavrunun hatırı için hoca efendi..” diyerek adeta yalvarır. Hoca önündeki bir kaba 

bakarak; “Görüyorum, sabuna koyup akarsuya vermişler. Görüyorum helada ters 

oturmuş..” der. Cemal’in annesi: “Sakalının hayrı için hoca efendi..” diyerek 

sürdürür yalvarmasını. Hoca: “Bir tütsü vereceğim size, üstünde büyü konacak hiçbir 

şey kalmamalı..” deyince Cemal’in karısı “çırılçıplak mı olacak yani..” diyerek 

hayret eder. 

Evde Cemal’in annesi tütsüyü yakar. Cemal’in bu tütsü üzerinden çırılçıplak 

olarak yüz defa atlaması gerekmektedir. Cemal babasına yalvarır böyle bir şeye izin 

vermemesi için. “Kızımın yengemin yanında nasıl yaparım bunu baba!.” der ama 

kimseye söz geçiremez. Sinirli bir şekilde soyunur ve büyüyü yapan hocaya küfürler 

ederek tütsünün üzerinden atlamaya başlar.  

Burada sahte bir dindarın, büyücülükle uğraşan bir kimsenin filmin baş 

kahramanı olan ve seyircinin kendisiyle özdeşleştiği Cemal karakteri karşısında 

gülünç duruma düşmesi söz konusudur. Bu filmdeki cinci hoca tiplemesi stereo tip 

tanımına uygun, klişe bir tip olarak dikkat çekmektedir. 

Filmde yer alan ikinci dindar tip ise ev sahibidir. Aygül’ün kocası evde yokken 

eve gelerek; “Cumali gelmedi mi yenge?” diye sorar. Aygül ev sahibinin gelişinden 

memnun olmadığını ifade eden bir mimik ve ses tonuyla; “Gelmedi görmüyor 

musun?” diye karşılık verir. Adam sırnaşık bir ifadeyle; “Sen git ben geliyorum dedi 

yenge!” diyerek içeri dalar. Aygül  telaşla ev işi yapmaktadır. Bir taraftan da çocuğu 

ağlamaktadır. Adam; “Yazık yazık, benim böyle gül gibi bir karım olacak da!” 

diyerek adeta sarkıntılık etmeye başlar. Aygül leğendeki suyu boşaltmak için dışarı 

çıkmaktadır bu esnada ve adam arkasında sırnaşık bir edayla kadını süzerek 

“Maaşallah!” der. Aygül tekrar içeri girdiğinde sürdürür konuşmasını; “Bu dünya 

böyle işte, benim böyle güzel bir karım olacak da!” Bu esnada yan taraftaki komşu 
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ev sahibinin geldiğini ve Aygül’ü rahatsız ettiğini anlayarak kızgınlıkla gelir, adamı 

sürükleyerek dışarı atar. 

Ev sahibi tipinin kılık kıyafetinden ve elindeki tesbihinden dindar bir tip 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu adam da tıpkı cinci hoca tipi gibi yakasız gömlek 

giymekte ve başında namaz takkesi taşımaktadır.  Ve yüzünde abartılı duran çember 

sakalı da onun kimliğini tamamlamaktadır. Ev sahibi tipi de klişelerden örülmüş bir 

stereo tip olarak karşımızda durmaktadır. Sırnaşık hali, başkasının karısına sarkıntılık 

eder hali onu izleyicilerin gözünde küçültmekte ve mahkum etmektedir. 

2.12.NAMUSLU 

Namuslu, Türk sinemasında güldürü türünde eserler vermiş bir yönetmen olan 

Ertem Eğilmez’in namus, dürüstlük, sevgi, çıkar ve para kavramları etrafında 

oluşturduğu bir filmdir. 1984 yapımı film, gittikçe yozlaşan ve değerlerini 

kaybetmeye başlayan bir toplumda, kendi halinde namuslu ve dürüst olmanın 

kavgasını veren ama sonuç itibariyle bu kavgayı traji-komik bir biçimde kaybeden 

bir adamın hikayesini anlatmaktadır.  

2.12.1.“Namuslu” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Ertem Eğilmez  

Senaryo Yazarı: Başar Sabuncu  

Yapım: Uzman Film 

Yapımcı: Kadir Turgut, Ferit Turgut  

Yapım Yılı:1984 

Müzik: Melih Kibar  

Görüntü Yönetmeni: Ertunç Şenkay  
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 Oyuncular: Şener Şen, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Bilge Zobu, Erdal 

Özyağcılar, Ergün Uçucu, Zihni Küçümen, Tuncer Sevi, Haşmet Zeybek, Metin 

Çekmez, Metin Çeliker, Levent Yılmaz, Dursun Ali Sarıoğlu, Sevil Uluyol, Necati 

Bilgiç, Sevim Çalışgir, Oktay Güzeloğlu, Yaşar Güner, Meray Ülgen  

2.12.2.“Namuslu” Filminin Konusu 

Ali Rıza Bey, bir devlet dairesinde mutemet olarak çalışan, kendi halinde, az 

gelirli ama namuslu bir vatandaştır. Namuslu ve dürüst olmanın karşılığını hor 

görülerek, itilip kakılarak almaktadır. Karısı tarafından sürekli aşağılanmakta, kayın 

validesi ve oğlu tarafından sürekli azarlanmaktadır. Hatta karısı onu yatak odasından 

dahi atmıştır. İşyerindeki herkes bin bir çeşit dolap çevirip para kazanırken o 

dürüstlükten ayrılmaz. Günün birinde işyerinin büyük miktarda parasını 

soygunculara kaptırır. Ancak saldırıya uğradığına ve masum olduğuna kimseyi bir 

türlü inandıramaz. Çevresindeki herkes, ailesi bile, onun nihayet gözünün açıldığını 

ve parayı zimmete geçirdiğini düşünmektedir. Üstelik bu inançla ona olan itibarları 

birdenbire artmıştır. Namussuz olarak bilinmek bir anda tüm ilgiyi onun üzerine 

toplamıştır. Yıllardır onu hakir görenler, alay edenler saygıda kusur etmemeye 

başlar. Karısı onu tekrar yatağına alır. Oğlu ve kayın validesi tarafından adam yerine 

konulmaya başlar. Tüm mahalle sakinleri ve ev sahibi ondan nemalanmak için 

sürekli ona ikramda bulunmaya ve yağ çekmeye başlarlar. Ne yapsa ne etse Ali Rıza 

işin gerçeğini bir türlü kimseye anlatamaz. İşin sonunda yıllardır kendisini hakir 

gören, ama şimdi paranın kokusunu alınca değer vermeye başlayan bu sahte 

insanlara bir ders vermeyi kafaya koyar. Dairenin genel müdüründen başlayarak tüm 

çalışma arkadaşlarını, ortak etmenin karşılığı olarak geçici bir süre kendisine para 

vermeye zorlar. Kayın biraderini de aynı şekilde dükkanını ipotek edip kendisine 

para vermeye zorlar. Herkes Ali Rıza’da olduğunu düşündükleri büyük servete ortak 

olmak için ellerinde avuçlarında ne varsa ona verirler. O da turistik bir gemide lüks 

bir kamara ayarlayarak kaçma planları yapmaktadır. Kaçmadan önceki son gece 

herkesi eğlenmeye davet eder. Bu kendisine para için sevgi ve saygı gösteren 

çevresindeki insanlarla veda partisidir aslında. Ve ertesi gün topladığı bütün parayı 

alıp gemiye biner. Bu arada gazetede Ali Rıza’yı soyan hırsızların yakalandığına ve 

suçlarını itiraf ettiklerine dair bir haber çıkar. Haberi okuyan herkes beyninden 
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vurulmuşa döner. Herkes Ali Rıza’yı aramaya başlar. Limanda gemi kalkmak 

üzereyken yetişirler. Ancak gemi hareket etmiştir. Ali Rıza gemide 

çevresindekilerden topladığı paralarla yol almaktadır. Aldatıldıklarını ve 

mahvolduklarını anlayanlar arkasından şöyle bağırırlar: “Namusluymuş namussuz!!” 

2.12.3.“Namuslu” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Namuslu filminde araştırmamıza konu olan dindar insan tipi Mutemet Ali 

Rıza’nın ev sahibi olan Hacı efendidir. Ali Rıza, Hacı efendinin apartmanının 

bodrum katında oturmaktadır. Hacı efendi son derece paragöz bir adamdır. Ali Rıza 

kira parasını birkaç ay geciktirdiği için hemen onu evden atmakla tehdit eder. Bir 

keresinde Ali Rıza ile bir komşusu apartman girişinde sohbet ederler. Adam Ali 

Rıza’ya; “bir yolunu bulup köşeyi dönemedin mi hala” diye sorar. Ali Rıza böyle bir 

şeyi namusuna ve şerefine yedirmeyeceğini ifade edince komşusu; “Değiştir bu 

kafayı efendi, değiştir!” diyerek onu küçümser. Bu konuşmaya şahit olan Hacı efendi 

“İşte o kadar!” diyerek o adama katılır.  

Ali Rıza’nın başına soygun olayı gelince ondan nemalanmak için sahte sevgi 

ve saygı gösterenler kervanına katılanlardan biri de ev sahibi Hacı efendidir. Daha 

önce onu bodrum kattaki evinden atmak isterken, hemen tavır değiştirir ve ona üst 

kattaki kendi dairesini ısrar ederek verir. Ali Rıza üst katın kirasını ödeyemeyeceğini 

söyleyince, “Müslüman’ın malı Müslüman’a helaldir” diyerek dini bir jargona 

başvurur. Bu haliyle dini çıkarlarına alet eden sahte bir dindar görüntüsü çizer. Yine 

Ali Rıza’dan nemalanmak kaygısıyla kapıcıyı şu şekilde tembih eder: “Arsızlık yok 

anladın mı? Böyleleri huylu olur ilk zamanlar. Alıştıra alıştıra ha!” bu sözü söylerken 

takındığı sırnaşık tavır seyircinin gözünde onu iyice küçültmektedir. Ali Rıza’nın 

kaçmadan önceki gece verdiği partiye Hacı efendi de katılır. Ali Rıza herkesin 

oynayıp eğlenmesini ister ve bu gecenin eski, namuslu Ali Rıza’nın ölüm gecesi 

olduğunu söyler. Herkes çiftetelli oynayarak namuslu Ali Rıza’nın ölümünü, 

namussuz Ali Rıza’nın doğumunu kutlar. Bu kutlamada Hacı efendi de vardır. O da 

diğerleri gibi çiftetelli oynar. Bir dindar kişilik olarak onun bu hali seyircinin 

gözünde onu iyice mahkum eder. Filmin sonunda aldatıldıkları gerekçesiyle geminin 

arkasından koşturanların da arasında yine Hacı efendi vardır. “Namusluymuş 
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namussuz!” diye bağıranlardan biri de odur. Onun bu para için her şeyi mubah gören 

hali seyircide yabancılaşma duygusu yaratmaktadır. 

Hacı efendi başındaki yeşil namaz takkesi, yeleği, elindeki tesbihi ve 

ayaklarındaki meshleriyle günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız dindar tiplere 

benzemektedir. Ancak filmdeki olumsuz tavırlarıyla film izleyicisinin gözünde 

küçülmekte ve olumsuz, sahte bir dindar imajı çizmektedir. 

2.13.ZÜĞÜRT AĞA 

Züğürt Ağa, Yönetmen Çölgeçen’in ikinci filmidir. Güldürü sinemasının ilginç 

bir örneği olarak, Türk Sinemasındaki ağa tipini tümüyle ters yüz eden bir filmdir. 

Filmde anlatılan ağa, gelişen şartlara ayak uyduramayan, sonradan göç ettiği şehirde 

bir türlü tutunamayan ve sonunda iyice yoksullaşan bir ağadır. Scognamillo konuyla 

ilgili şunları yazmaktadır: “Kırsal bölgede başlayıp, kentte sonuçlanan bir göçün 

öyküsüdür Züğürt Ağa. Köyünü satmak zorunda kalan, ağalığını büyük kentte 

sürdürebileceğini sanan, ancak sonunda her şeyini yitirip, sokaklarda lahmacun 

satan, Türk Sinemasındaki ağalık geleneğine tümüyle ters düşen, çaresizlik örneği bir 

ağayı anlatır”(scognamillo, 1998: 395). 

2.13.1.“Züğürt Ağa” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Nesli Çölgeçen  

SenaryoYazarı: Yavuz Turgul  

Eser: Osman Şahin 

Yapım: Mine Film 

Yapımcı: Kadri Yurdatap 

Yapım Yılı: 1985  

Müzik: Atilla Özdemiroğlu  
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Görüntü Yönetmeni: Selçuk Taylaner  

 Oyuncular: Şener Şen, Nilgün Nazlı, Füsun Demirel, Atilla Yiğit, Erdal 

Özyağcılar, Can Kolukısa, Ayla Arslancan, Kemal İnci, Filiz Küçüktepe, Bahri 

Selin, Celal Perk, Kadir Yılmaz, Hamdiye Turhan, Sabah Ayşavkı, Ali Osman 

Okumuş, Funda Çakmaktaş, Celal Yassıtaş, Habil Yenici, Ahmet Yutmaz,  Ali Rıza 

Canoluk  

2.13.2.“Züğürt Ağa” Filminin Konusu 

Haraptar adlı köyün ağasının durumu gittikçe zayıflamaktadır. Babası Abdo 

Ağa’nın her gün yeni bir karı istemesi, bir türlü yağmur yağmaması ve ekinlerin 

kuruması işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir. Buna bir de ağanın güreş tutkusu 

eklenince her şey daha da zorlaşır. Ağa sürekli güreş tutmakta, güreşi kazanınca da 

tüm marabalarına ziyafet vermektedir. Durumdan faydalanmak isteyen uyanık 

marabalar, sürekli adam ayarlayarak ağanın karşısına çıkarmakta ve ziyafetten 

faydalanmaktadırlar. Ağanın köyde yaşayan Şıhla da arası iyi değildir. Şıh ve ağa 

farklı siyasi partileri desteklemekte ve her seferinde zıtlaşmaktadırlar. Aralarında bir 

otorite kavgası vardır. Ağa, babasını yanındaki yanaşmalardan birinin baldızı olan 

Kiraz’la evlendirir. Fakat babası gerdek gecesinde kalp krizinden ölür. İşleri hiç de 

iyi gitmeyen ağa, bir de marabaları, buğdayları çalıp kaçtıkları için iyice zor 

durumda kalır ve köyü satarak İstanbul’a taşınır. İstanbul’da önce bir market açar, 

işletemez batırır. Kalan parasıyla seyyar sebze satmaya başlar, onu da eline yüzüne 

bulaştırır. Karısı dahil herkes tarafından terk edilir. Bir tek Kiraz kalır yanında, bir 

tek o destek olur. Ağa sonunda en iyi bildiği işe; çiğ köfte yoğurmaya ve sokaklarda 

satmaya başlar. 

2.13.3.“Züğürt Ağa” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Bu filmde araştırmamıza konu olan dindar insan tipi Şıhtır. Haraptar köyünde 

yaşar. Köyün ağasıyla aralarında bir iktidar kavgası yaşanmaktadır. Vakti zamanında 

Şıhın karısı Ağanın babası Abdo Ağa ile yakalanmış ve aralarında bir düşmanlık 

başlamıştır. Köyde uzun zamandır yağmur yağmamaktadır. Köylüler yağmur duasına 

çıkmak isterler. Ama Şıh Ağa gelip elini öpmedikçe duaya çıkmayacağını 
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söylemiştir. Ağa uzun süre direnir. Ancak sonunda pes eder, Şıhın elini öper ve 

aralarında şu konuşma geçer;  

Şıh: El öpenlerin çok olsun. 

Ağa: Şıh Hazretleri ziyaretimizin sebebi… 

Şıh: Biliyem, ama kusuruma bakmayın, çok yorgunum, çok hastayım, yağmur 

duasına çıkamam. 

Bir Köylü: Şıh Hazretleri bizi senin nefesin kurtaracak. 

Şıh:Ağanızın da nefesi kuvvetlidir. 

Ağa (kulağına doğru eğilerek): Şıhmısın nesin elini de öptük işte! Daha nidem 

k.ç.nıda mı öpem. 

Şıh: Seni çok yalvartacam Abdo Ağa’nın oğlu. 

Ağa: Sen bu yağmur duasına çıkma ben de her şeyi anlatırım. 

Şıh: Neyi anlatırsın?! 

Ağa: Babam Abdo Ağa ile senin karıyı samanlıkta nasıl yakaladığımı! O 

yüzden bize düşman olduğunu. 

Şıh: Yapamazsın. 

Ağa: Öyle bir yaparım ki! Ey ihtiyar heyeti, bu Şıh var ya!.. 

Şıh: Madem köylü bu kadar zor durumdadır. Ölürüm de vallah çıkarım duaya!  

Bütün bu konuşmalar nasıl bir dindar kişilikle karşı karşıya olduğumuzu açık 

bir biçimde ortaya koymaktadır. Dini çıkarları için kullanan, samimiyetten uzak, dış 

güdümlü bir dindarlık tipi olduğu açıkça bellidir.  

Sonraki sahnede tüm köylüler yağmur duasında görülürler. Dağ tepe dolaşarak 

dua etmektedirler. Şıh dua ederken çok komik bir ses tonu kullanmaktadır. Bu 
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tavrıyla gülünç duruma düşmekte ve izleyicinin gözünde küçülmektedir. Duanın 

sonunda bir toz bulutu kalkar. Bir bulut belirir dağın tepesinde. Ancak yağmur 

yağmadan bulut dağılır gider. Ağa; “Senin Şıhlığın bu kadardır işte! Üç gündür dağ 

tepe dolaşıyoruz. Ancak beş damla yağdırabildin!” diyerek Şıha çıkışır.  

Seçimler yaklaştığında köye parti temsilcileri gelir. Ağa onları ağırlar ve oy 

vereceklerine dair söz verir. Ancak seçim sonuçları açıklanınca ağanın partisine bir 

oy çıktığı anlaşılır. Bütün köylü diğer partiye oy vermiştir. Ağa kızınca kahya 

durumu şöyle açıklar; “Kızma Ağam, işte bunun yüzünden biz öbür partiye oy 

verdik!” der ve şapkasının içinden bir kağıt çıkarır. Kağıtta Arap alfabesiyle yazılmış 

bir metin ve altında imzaya benzer bir şey vardır. Ağa bunun ne olduğunu sorar. 

Kahya; “Tapudur, Ağam, Şıh Hazretleri bize cennetten çok güzel yerler 

ayarlamıştır!” diye cevap verir. 

Bu filmdeki Şıh tipi, klişelerle oluşturulmuş bir olumsuz stereo dindar tiptir. 

Her söylediği ve her yaptığıyla seyircinin gözünde küçülmektedir. Filmin güldürü 

unsurlarından biri olarak tasarlanmış ve son derece komik ve çirkin olarak 

resmedilmiştir. Yüzünde iğreti duran uzun kırçıl sakalları, elinde abartılı 

büyüklükteki tesbihi onun komikliğini tamamlayan unsurlardır. Ayrıca son derece 

gülünç bir ses tonu ve şiveli bir konuşması vardır. Bütün bunlar, söz konusu tipin, 

dini çıkar amaçlı kullanan, dış güdümlü bir dindar tip olarak kurgulanıp 

resmedildiğini ve seyircinin gözünde mahkum edilmek istendiğini ortaya 

koymaktadır.  

2.14.YER DEMİR GÖK BAKIR 

1987 yapımı olan Yer Demir Gök Bakır Zülfü Livaneli’nin ilk yönetmenlik 

denemesidir. Yaşar Kemal’in aynı adlı romanından senaryoya uyarlanan film, adı 

dahi belli olmayan bir Çukurova köyünde bir adamın kendi arzusu dışında köylüler 

tarafından ermişlik mertebesine ulaştırılması ve bir müddet sonra buna kendisinin de 

inanma sürecini anlatmaktadır. 
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2.14.1.“Yer Demir Gök Bakır” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Zülfü Livaneli  

Senaryo Yazarı: Zülfü Livaneli  

Eser: Yaşar Kemal 

Yapım: İnter film 

Yapımcı: Zülfü Livaneli, Wim Wenders, Renee Gundelach  

Yapım Yılı: 1987 

Müzik: Zülfü Livaneli  

Görüntü Yönetmeni: Jurgen Jurgens  

 Oyuncular: Rutkay Aziz, Yavuzer Çetinkaya, Macide Tanır, Serap Aksoy, 

Dilek Pakalın, Yasemin Alkaya, Tuncay Akça, Eray Özbal, Melih Çardak, Uğur 

Esen, Rana Cabbar, Yudum Yontan, Peter Schulze, Gürel Yontan, Ingebor Carsters  

2.14.2.“Yer Demir Gök Bakır” Filminin Konusu 

Düzenbaz Muhtar Sefer’in oyununa gelen Çukurovalı dağ köylüleri, yazın para 

kazanamamıştır. Kışa yoksulluk ve borç içinde girerler. Küçük köyleri karlara 

gömülmüştür. Her günü, Adil Ağa’nın kapılarına dayanıp borçlarını tahsil etmeye 

çalışacağı korkusuyla titreyerek geçirirler. Gerçi başlarına ne geldiyse Sefer’in 

yüzünden gelmiştir ama başka çareleri olmadığı için, yine de tek umutları diye dört 

elle ona sarılırlar, korkunun büsbütün derinliklerine inerler. Bütün bu olup bitenlere 

korkusuzca ve lafını esirgemeden karşı çıkan tek kimse Taşbaş’tır. Taşbaş Muhtarı 

eleştirdiği gibi, köylüleri de kör olmakla olup biteni görmemekle suçlar. Ama korku 

ve gerilim artarak devam etmektedir. Köyde birbirini seven iki genç Adil Ağa 

gelecek ve ne var ne yoksa alacak, aç kalacağız ve evlenemeyeceğiz düşüncesiyle 

gizlice kaçarlar. Ancak kışın çetin şartlarına dayanamayıp donarak ölürler. Bu olay 

ve devam eden başka olaylar köylünün hayal gücünü harekete geçirir. Genç bir avcı, 

Taşbaş’ı bir ermiş olarak gördüğünü, yürürken gece karanlığında etrafına nurlar 
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saçıldığını anlatmaya başlar. Haber tüm köye yayılır. Herkes buna inanmaya başlar. 

Bir dokunuşuyla tüm hastaları iyileştirdiğine inanmaya başladıkları Taşbaş’ı bir 

ermiş olarak görüp umut olarak ona sarılırlar. İlk başlarda kendisinin bir emiş 

olmadığını anlatmaya çabalayan Taşbaş, başta karısı olmak üzere hiç kimsenin 

kendisine inanmadığını görünce çaresiz kalır. Bir müddet sonra kendisi de ermiş 

olduğuna inanmaya başlar. Taşbaş’ın bu durumunun kendi otoritesini sarsabileceğini 

düşünen muhtar, bazen bu durumu çıkarı için kullansa da artık iyice otoritesinin 

sarsılmaya başladığını düşünür ve jandarmaya durumu haber verir. Jandarmalar köye 

gelerek Taşbaş’ı tutuklarlar. Ancak Taşbaş giderayak Muhtara yapacağını yapar ve 

köylülerin bir daha onunla asla konuşmaması gerektiğini söyler. Bu Taşbaş’ın her 

sözüne kesin itaat eden köylüler için bir emir, Muhtar içinse her şeyin bitişi demektir.      

2.14.3.“Yer Demir Gök Bakır” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Bu filmdeki dindar insan tipi Taşbaş’dır. Aslında Taşbaş’ın dindarlığına dair 

filmde hiçbir ima ve işaret yoktur. Onu namaz kılarken ya da dua ederken görmeyiz. 

Kılık kıyafetinde de dindar olduğuna dair bir imaj yoktur. Yalnız abartılı uzunlukta 

neredeyse Noel Baba’yı andıracak denli uzun sakalları vardır. Ancak film ilerledikçe 

Taşbaş’ın aslında bir ermiş olduğu kulaktan kulağa yayılmaya başlar. Taşbaş’ın 

dedesi ile ilgili bir efsane anlatılır. Efsaneye göre; “Taşbaş’ın dedesi, dağların ulusu 

Taşbaş, dağda dolaşırken vücudu taş kesilmiş bir genç adamla karşılaşmış. Adama 

elindeki asasıyla dokununca adamın vücudu çözülmüş, ancak bu kez de adamın başı 

taş kesilmiş. Asasıyla adamın başına dokunmuş, adamın başı tekrar eski haline 

dönmüş. Adam kurtulmuş ama kendi başı bu kez taş kesilmiş. O gün bu gündür bu 

aileye Taşbaş denilir olmuş. Ayrıca Lokman Hekim bu başı taş kesilen Taşbaş’ın 

babasıymış” diye bir hikaye anlatılmaktadır. Taşbaş bu hikaye bizim hikayemiz 

değil, Molla Ahmet’in hikayesidir diye itiraz etse de bu efsane yayılmaya devam 

eder. Bundan sonra Taşbaş dindar bir karaktere dönüşür. Kendi iç dünyasında böyle 

olmasa bile başkalarınca böyle algılanmaktadır. Bir müddet sonra tıpkı Yılmaz 

Güney’in “Umut” filmindeki Hüseyin Hoca gibi Taşbaş da nevrotik bir süreç yaşar 

ve bu mitosa inanmaya, kendini bir ermiş gibi görmeye başlar. Burada yönetmen dini 

mitoloji ile eş değer tutarak dini inançları nevrotik bir sürecin ürünüymüş gibi takdim 

etmektedir. Bu yaklaşımıyla dinin aslında bir nevroz olduğunu iddia eden 
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Freud(Köse, 2000: 29) gibi düşündüğü, din ve dindarlık hakkında Freud’la aynı 

paralelde fikirlere sahip olduğu fikrini uyandırmaktadır. Bu filmdeki dindar tip 

gerçek bir dindar olmayıp, hastalıklı bir zihnin kurguladığı mitoloji tandanslı bir 

tiptir. Yönetmen, gerçeklik algısı sorunlu bir film karakterinin zihninde yaratılmış 

olan bir dindar tipi, daha sonra bizzat kendisinin gerçeklik algısını sorunlu hale 

getirerek, nevrotik bir kişiliğe dönüştürmüştür. 

2.15.KİRACI 

1987 yapımı bu film, Yönetmen Orhan Aksoy’un, Kemal Sunal’ın başrol 

oynadığı diğer filmlerin aksine komedi ögelerinin dozunun azaltıp dramatik ögeleri 

artırarak ve daha çok durum komedisi tarzında ele aldığı bir filmdir. Film, büyük 

şehir hayatının önemli sorunlarından biri olan kiracılık sorununu ve memurluk 

hayatının getirdiği zorlukları ele almaktadır.  

2.15.1.“Kiracı” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Orhan Aksoy  

Senaryo Yazarı: Orhan Aksoy  

Yapım: Uğur Film 

Yapımcı: Memduh Ün  

Yapım Yılı: 1987 

Müzik: Bora Ayanoğlu  

Görüntü Yönetmeni: Muzaffer Turan  

Oyuncular: Kemal Sunal, Özlem Onursal, Nurettin Şen, Tayfun Çorağan, 

Füsun Demirel, Mustafa Suphi Baltacı, Nevzat Okçugil, Uluer Süer, Adem Ayral, 

Haşmet Zeybek, Arzu Atalay, Sabriye Kara, Baykal Kent, Ahmet Açan, Ekrem 

Dümer, Muharrem Gürses, Seyfettin Karadayı, Cevdet Arıkan, Muzaffer Cıvan, 

Yaşar Güner, Nuri Tuğ 
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2.15.2.“Kiracı” Filminin Konusu 

Kerim evli ve iki çocuklu bir devlet memurudur. Kayınvalidesiyle birlikte 

yaşamaktadırlar. Oturdukları ev kiradır. Ev sahibi evden çıkmaları için Kerim’i 

zorlar. Sonunda Kerim Hacı Bey denilen bir adamın evini bulur ve oraya taşınırlar. 

Ama sorunlar burada da devam eder. Hacı Bey’in çocukları gürültü yaparak sürekli 

aileyi rahatsız etmektedir. Hacı Bey’e durumu bildiren Kerim bir sonuç alamaz. Hacı 

Bey kısa bir süre sonra kirayı artırmak için olmadık numaralar denemeye ve 

Kerim’in ailesini rahatsız etmeye başlar. İşyerindeki Sühendan adlı kadına gizliden 

gizliye aşık olan Kerim, ona iltifat ettiği bir gün beklemediği bir cevap alır. 

Sühendan da ona aşıktır. İkili arasında fiziksel olmayan bir yakınlaşma olur. Kerim 

kiradan kurtulmak için bir kooperatife yazılmış ve yıllarca para yatırmıştır. Ancak 

kooperatif yöneticileri paraları kendi zimmetlerine geçirerek ortadan kaybolurlar. 

Kerim kooperatiflerle mücadele için kurulan bir derneğe üye olur. Dernek de sahte 

çıkınca bunalıma giren Kerim bir inşaatın tepesine çıkarak intihar etmeye ve böylece 

bir sosyal mesaj vermeye kalkışır. Ancak bu eyleminde de başarılı olamayacaktır. 

2.15.3.“Kiracı” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Kiracı filmindeki dindar insan tipi Kerim’in ikinci ev sahibi Hacı Bey’dir. Hacı 

Bey esnaftan bir adamdır. Bir dükkânı bir de apartmanı vardır. İzleyici olarak biz 

Hacı Bey tipiyle karşılaşmadan onun hakkında fikir sahibi oluruz. Kerim ve karısı 

onunla bir tanıdıkları vasıtasıyla görüşmeye dükkânına giderler. Bu tanıdıkları, yolda 

giderken Hacı Bey’i sadece tanıdığını, samimi olmadıklarını, Hacı’nın biraz değişik 

bir adam olduğunu söyleyerek onları uyarır. Yanına vardıklarında kadının hiç söze 

girmemesi gerektiğini Hacı Bey’in bu durumlardan pek hoşlanmadığını ifade eder. 

Hacı Bey’in dükkânına varırlar. Hacı Bey kırçıl sakallı, çirkin, bakışları güven 

vermeyen bir adamdır. Başında beresi, elinde tesbihi ve sırtında cepli yeleği vardır. 

Yeleğinin cebinde köstekli saat taşımaktadır. Bu giysiler geleneksel giyinme tarzına 

bir gönderme niteliğindedir. Moderniteyle birlikte başlayan, geleneği sorgulama ve 

mahkûm etme düşüncesine matuf olarak, olumsuz imajlarla donatılmış bir tipin 

giysisi olarak tasarlanmıştır. 
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Hacı Bey’in son derece ağdalı bir konuşma üslubu vardır. Sık sık “Allah’ın 

verdiği nefesi boşuna harcamayalım.” diyerek sürdürür konuşmasını. Burada örtülü 

bir biçimde onun aşırı para düşkünü ve cimri birisi olduğu vurgulanmaktadır. Ve 

böylece seyirciden etiketi yer. Hacı Bey seyircinin gözünde artık cimri, sevimsiz, 

güven vermeyen bir adama dönüşür ve  seyircinin gözünde değer kaybına uğrar . 

Kerim ve ailesi Hacı Bey’in evine taşındıktan kısa süre sonra Hacı Bey onları 

rahatsız etmeye başlar. Eve gelen misafirlere söylenir. Bu sıradan bir tepki değildir. 

Türk misafirperverliğinin karşısında bir duruş sergilemektedir Hacı Bey. Ve bir kez 

daha değer kaybı yaşar. Kerim’in kayınvalidesinin merdivende elini tutmaya yeltenir. 

Cinsel bir sapma yaşar. Kiracılarını evden çıkarabilmek için Almanya’daki kızının 

geri döneceği yalanını söyler. Böylelikle dinsel bir çözülme yaşayarak bir kez daha 

değer kaybına uğrar. Kontratın süresi dolmadan ya evimden çıkın ya da kirayı artırın 

diyerek ahlaki bir çözülme yaşar ve yine seyircinin gözünde değer kaybına uğramayı 

sürdürür. 

Hacı Bey tipi hem dindar bir tiptir, hem de zengin olması ve ev sahibi 

olmasıyla otoriteyi de bir ölçüde temsil eder. Otorite figürü ile dindarlık figürü 

olumsuz çağrışımlarla Hacı Bey tipinde birleşmişlerdir. Hacı Bey tipi çekinmeden 

yalana başvurabilen, komşularının hayatlarına pervasızca müdahale edebilen 

sevimsiz ve itici biridir. İslam ahlakıyla bağdaşmayan hal hareket ve tavırlarıyla, 

Müslümanlığı temsil etmekten uzak, yapay, ön yargılarla oluşturulmuş bir stereo 

tiptir. İslam’ın komşuluk ilişkilerine verdiği önemden habersizdir. Geçimsiz, yalan 

söylemekten çekinmeyen, izleyiciler üzerinde olumlu hiçbir etki bırakmayan bir 

tiptir. 

2.16.YALNIZ DEĞİLSİNİZ 

Yalnız Değilsiniz, ülke gündemini uzun süre meşgul eden bir konu olan 

başörtüsü sorununu temel alan bir sinema filmidir. Milli Sinema/Beyaz Sinema 

akımının temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Mesut Uçakan’ın, Üstün İnanç’ın 

eserinden yola çıkarak çektiği film, üniversite öğrencilerinin maruz kaldığı sorunları 

beyaz perdeye aktarmaktadır. 
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2.16.1.“Yalnız Değilsiniz” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Mesut Uçakan  

Senaryo Yazarı: Üstün İnanç, Mesut Uçakan  

Eser: Üstün İnanç  

Yapım: Atlas Nehir İletişim 

Yapımcı: Salih Diriklik  

Yapım Yılı: 1990 

Müzik: Özkan Turgay, Koral Sarıtaş  

Görüntü Yönetmeni: Erhan Canan  

Oyuncular: Gamze Tunar,  Akın Tunç, Haluk Kurtoğlu, Nevin Aypar, Nilüfer 

Aydan, Murat Soydan, Efgan Efekan, Funda Birtek, Hicran Günay  

2.16.2.“Yalnız Değilsiniz” Filminin Konusu 

Serpil batılı tarzda hayat süren bir ailenin kızıdır. Tıp fakültesinde 

okumaktadır. Babası-üvey babası, asıl babası hakkında filmde herhangi bir bilgi 

verilmemektedir-oto galeri işletmekte ve sekreteriyle ilişki yaşamaktadır. Annesi, 

bütün vaktini arkadaşlarıyla kumar oynayarak geçirmekte ve kızına yeteri kadar vakit 

ayırmamaktadır. Serpil’in can yoldaşı ölüm döşeğindeki anneannesidir. Anneannesi, 

namazında niyazında, nur yüzlü bir kadındır. Aylardan Ramazan olmasına rağmen 

evde oruç tutan yalnızca bu yatalak hasta olan anneannedir. Serpil de bazı günler 

oruç tutmaktadır. Serpil anneannesinin öleceği fikrini bir türlü kabullenememektedir. 

Onunla ölüm üzerine konuşurlar. Yaşlı kadın gayet mütevekkil bir biçimde “her 

nefsin ölümü tadacağını” söyleyerek ölümün kötü olmadığını, ancak ölüme hazırlıklı 

olmak gerektiğini söyler.  

Kısa bir süre sonra Serpil’in anneannesi vefat eder. Serpil adeta yıkılmıştır. 

Ölüm ve hayat üzerine düşünmeye başlar. Okuldan arkadaşı olan Salih dindar bir 
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gençtir ve Serpil’in sorularına içtenlikle cevaplar vermeye çalışır. Ölüm hakkında 

konuştukları bir gün, bazıları için ölümün hiç de kötü bir şey olmadığını, ölümün 

sevgiliye kavuşma anı olduğunu, bu nedenle ölümün çok güzel olduğunu söyler. 

Bunun aşkla ilgili olduğunu, en büyük aşkı Allah aşkı olduğunu anlatır. Serpil bütün 

bu konuşmalardan ve Salih ile nişanlısı Gülsen’in kendisine karşı gösterdikleri 

yakınlıktan çok memnundur. Serpil anneannesine bitkisel ilaçlar getiren Hatice 

Hanımın vasıtasıyla Profesör Doktor Murtaza Akerdem’le tanışır. Murtaza Akerdem, 

hastalarını yalnızca kimyevi ilaçlarla değil, bitkisel ilaçlar ve moral terapilerle tedavi 

etmektedir. Dindar ve aydın bir şahsiyettir. Aynı zamanda Salih’in amcasıdır. Serpil 

sık sık onlarla sohbete katılır. Fikirlerinden çok etkilenir. Kafasındaki soruların 

cevaplarını bulmuş gibidir. Namaza başlar. İlk secdeye vardığı anda duyduğu huzur 

onu çok etkiler. Ancak bu huzur annesinin saldırgan bir tavırla onun namazını 

bozdurmasıyla son bulur. Serpil tıpkı Salih’in nişanlısı Gülsen gibi örtünmeye karar 

verir. Bir akşam eve tesettürlü bir şekilde gelir. O gün aslında annesinin doğum 

günüdür ve bütün arkadaşları kutlama için onların evinde toplanmıştır. Serpil örtülü 

bir şekilde çıkıp gelince herkes onunla alay eder. Annesi adeta sinir krizleri geçirir. 

Ünlü bir psikiyatrist olan Çetin Kartal’la görüşür. Çetin Kartal eve gelir ve Serpil’le 

konuşur. Ancak Serpil kesin kararlıdır ve inancından taviz vermez. Serpil okulda da 

bazı sorunlar yaşamaya başlar. Başörtüsü nedeniyle derse alınmaz. Annesi bu 

durumu da sorun edince evden ayrılmaya karar verir. Bu kararını uygulayacağı gün 

annesi tarafından odasına hapsedilir ve Çetin Kartal’ın kliniğine yatırılmak üzere 

evden ambulansla alınır. 

2.16.3.“Yalnız Değilsiniz” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Bu filmde birden fazla dindar tip bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Murtaza 

Akerdem’dir. Aydın, entelektüel ve dindar bir kimsedir. Öğrencilerine, hastalıkların 

nedenlerini açıklarken, insanın fıtratına aykırı hareket etmesinin rolüne dikkat çeker. 

Filmde bir mesaj karakteri olarak kullanılmaktadır. Filmin seyirciye söylemek 

istediği şeyler onun tarafından dile getirilir. İdeal bir tip olarak tasarlanmıştır. Filmde 

hiçbir olumsuz tarafı görülmez. Öğrencilerine imamlık edip namaz kıldırırken, ya da 

onlara dini sohbetler yaparken görüldüğü sahneler mevcuttur. Hastalarına karşı da 

son derece naziktir. Hastalarına modern tıbbın öngördüğü ilaçları kullanmalarını, 
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bunun yanında geleneksel yöntemlerden de mutlaka faydalanmalarını 

öğütlemektedir. Giyim kuşamı son derece sade ve gösterişten uzaktır. 

Filmdeki bir diğer dindar tip Salih’tir. Murtaza Akerdem’in yeğenidir ve bir tıp 

öğrencisidir. Arkadaşlarıyla nezakete dayalı mesafeli bir ilişkisi vardır. Giyim 

kuşamı son derece sadedir. Ezan okunduğu vakit her şeyi bırakıp camiye koşacak 

kadar dini hassasiyet sahibidir. Filmin bazı mesajları tıpkı Murtaza’da olduğu gibi 

Salih tarafından dile getirilir. Filmin ideal mesaj karakterlerinden biridir. 

Gülsen, filmde dindar üniversiteli genç kızları temsilen bulunan, ideal tiplerden 

biridir. Başörtüsü sebebiyle derslere alınmadığı halde hiçbir olumsuz tavır 

göstermez. Her şeyi sükunet ve olgunlukla karşılar. Samimi ve mütevekkil bir dindar 

profili çizmektedir. Salih’in nişanlısıdır. İki nişanlı arasında asla küçük bir tartışma 

dahi yaşanmamaktadır. Gülsen, “dindar genç kız rol modeli” olarak tasarlanmış bir 

mesaj karakteridir. 

Serpil, filmin başkahramanı ve filmin duygusal gelgitler yaşayan gerçek 

karakteridir. İdeal bir tip olarak tasarlanmamıştır. Hayat ve ölüm gerçeğine karşı 

kaygıları vardır. Başlangıçta kafası hayli karışık ve kendisiyle barışık olmayan bir 

tiptir. Kendi kimliğini oluşturmak için yoğun bir sorgulama ve arayış içindedir. İlkin 

sorularına Salih aracılığıyla cevaplar bulmaya çalışır. Sonra Murtaza Akerdem 

devreye girer. Kafasındaki sorular yavaş yavaş cevabını bulmaya başlayınca bu kez 

ailesiyle çatışma yaşar. Ailesine karşı nezaketini hiç bozmaz. Ama doğru bildiklerini 

söylemekten ve yapmaktan da geri durmaz. Cevabını aradığı sorular rüyalarında 

karşılık bulur. Rüyalarında sık sık anneannesini görmektedir. O doğruya yaklaştıkça 

anneannesinin yüzünde bir tebessüm belirir. En sonunda rüyasında onun elini 

öpmeye muvaffak olur. Filmde bu durum, onun artık doğru yolda olduğunun bir 

ifadesi olarak sunulmaktadır. Serpil, filmin finaline doğru tesettüre girer. Ailesi 

tarafından asla kabullenilmeyen bu durum karşısında ilkeli bir duruş sergiler. Bundan 

dolayı bir klinikte tedavi altına alınmakla tehdit edilir. Buna dahi aldırmaz. Son 

derece mütevekkil bir tavır sergiler. Kendisini bir ambulansla almaya geldiklerinde 

Yunus Suresinin 62. ayetini okumaktadır. “Haberiniz olsun. Allah’ın veli kulları için 

hiçbir korku yoktur.” Ambulansta kliniğe doğru giderken bu ayet zihninde 
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tekrarlanır. Artık onun arayışı noktalamış ve hidayete ermiştir. Serpil filmin sonunda 

samimi ve içten bir dindar tip olmuştur. 

2.17.SÜRGÜN 

Sürgün, 90’lı yıllarda tekrar bir yükseliş tirendi yakalayan Milli Sinema/Beyaz 

Sinema akımını temsil eden yönetmenlerden bir olarak kabul edilen Mehmet 

Tanrısever’in tek sinema filmidir. İdealist ve dindar bir öğretmenin sürgünden 

sürgüne yolculukla geçen serüvenini ve mücadelesini ele almaktadır. 

2.17.1.“Sürgün” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Mehmet Tanrısever  

Senaryo Yazarı: Mehmet Uyar, Mehmet Tanrısever  

Eser: Hüseyin Karatay 

Yapım: Feza Film 

Yapımcı: Mehmet Tanrısever  

Yapım Yılı: 1992 

Müzik: Esin Engin  

Görüntü Yönetmeni: Hüseyin Özşahin  

 Oyuncular: Bulut Aras, Gamze Tunar, Erol Taş, Fatma Belgen, Lütfü 

Seyfullah, Orçun Sonat, Nezihe Becerikli, Engin İnal, Macit Flordun, Halit 

Akçatepe, Hasan Nail Canat, Tarık Tanrısever, Müleyke Tanrısever, Bülent Polat, 

Giray Alpan, Hakkı Kıvanç, Kemal İskender, Kamil Sesli  

2.17.2. “Sürgün” Filminin Konusu 

Sürgün, idealist ve dindar bir öğretmenin, sürgünlerde geçen hayat hikayesini 

anlatmaktadır. Filmdeki öğretmenin adı dahi yoktur. Hiç kimse ona adıyla hitap 
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etmez. Herkes ona, kendi meşrebince Öğretmen Bey, Hocam, Muallim Efendi, Hoca 

gibi sıfatlarla hitap etmektedir. Film Öğretmenin İstanbul’daki bir okuldan sürgün 

edilmesiyle başlar. Yola çıkan Öğretmen tabiat durumundan Karadeniz’de bir köy 

olduğu izlenimini uyandıran, yolu dahi olmayan Çatak köyüne varır. Yolculuğun 

önemli bir bölümü yüklerini katır sırtında yüklemiş halde yaya olarak tamamlanır. 

Katırcı İsmail, Öğretmenin yükünü köye taşırken bir taraftan da köy hakkında ona 

bilgiler verir. Çatak köyünün muhtarı İsmet Ağa, kasabada hatırı sayılan biridir. 

Memur takımıyla arası iyidir. Arada bir evine ormancısı, ilköğretim müdürü, 

komutanı, kaymakamı ziyarete gelmekte o da onları yedirip, içirip eğlendirmektedir. 

Öğretmenin köye gelişi muhtar hariç herkesi memnun eder. Yıllarca üzerlerine 

ölü toprağı serpilmiş olan köylüler Öğretmenin önderliğinde atağa kalkar ve köye yol 

getirilmesi, değirmen kurulması, hayvancılığın geliştirilmesi gibi işleri elbirliği ile 

kısa sürede gerçekleştirirler. Köyün Mollası, Molla Mahmut yıllardır, köşesine 

çekilmiş münzevi bir hayat sürmektedir. Vakti zamanında Kur’an eğitimi verdiği için 

tutuklanmış, hapsedilmiş ve türlü baskı ve eziyetler görmüştür. O da sarığını, 

cüppesini ve kitaplarını bir sandık içerisinde toprağa gömmüş, köyün dışındaki 

evinde gül yetiştirerek hayatını sürdürmektedir. Öğretmenin gelişi onu da mutlu eder. 

Yeniden şevke gelir ve içindeki Kur’an öğretme azmi yeniden depreşir.  

Bütün bu gelişmelerden rahatsız olan muhtar, Öğretmeni, irticai faaliyetlerde 

bulunuyor diye İlköğretim Müdürüne şikayet eder. Ve Öğretmen bir sürgün olarak 

geldiği Çatak köyünden, yine bir sürgün olarak ayrılır. 

2.17.3.“Sürgün” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Sürgün filminde iki dindar insan tipi dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi 

Molla Mahmut’tur. İlim sahibi dindar bir kimsedir. Münzevi bir hayat sürmektedir. 

Filmde Kur’an öğretiminin yasak olduğu ve Türkçe Ezan okumanın zorunlu olduğu 

yılların canlı bir tanığı olarak, bir mesaj karakteri olarak bulunmaktadır. Kur’an 

öğretmenin yasak olduğu yıllarda, öğrencilerine Kur’an öğrettiği için tutuklanmış ve 

çeşitli sıkıntılar yaşamıştır. Köyün muhtarı olan İsmet’in babası vaktiyle kendisini 

sürekli şikayet etmiş ve köyde huzur içinde yaşamasına müsaade etmemiştir. 
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Nihayetinde kitaplarını, sarığını ve cüppesini bir sandık içinde toprağa gömerek her 

şeyden vazgeçen Molla Mahmut, köyün dışındaki evinde gülleriyle baş başa münzevi 

bir hayat sürmeye başlamıştır. Samimi bir dindar profili çizmektedir. Öğretmenin 

köye gelmesi onu çok mutlu eder. Müthiş bir coşkuya kapılır. Öğretmen köyden 

sürgün edilirken toprağa gömdüklerini tekrar çıkararak, ömrünün son baharında 

yeniden Kur’an öğretmek şevkiyle harekete geçer. Bu hali onu izleyicinin gözünde 

yüceltmektedir.  

Filmin diğer dindar tipi Öğretmen’dir. İdeal bir mesaj karakteri/tipi olarak 

kompoze edilmiştir. Filmde bir adı dahi yoktur. O yalnızca Öğretmen’dir. İdealleri 

olan, dindar bir öğretmen. Köye gelirken ilkönce katırcının gönlünde taht kurar. 

Yolculuk boyunca, vakti geldiğinde namazını kılmış, yemeğini katırcı ile paylaşmış, 

katırın yürümekte zorlandığı anlarda yüke destek olmuş ve bir mola sırasında 

katırcının bir ağaçtan kopardığı elmaları haram olduğu için yemeyi reddetmiştir. Bu 

olgun tavrı katırcıyı çok etkiler. Daha önce memur takımından gördüğü kimselerle 

bu Öğretmen arasında büyük farklılıklar vardır. Köye geldikten sonra Muhtar İsmet 

Ağa hariç köydeki, herkesin gönlünü kazanır. Köyü kendi köyüymüş gibi sahiplenir. 

Köyün su sorunu ve yol sorununun çözümüne önderlik eder. Onun bu çalışkanlığı ve 

iyi niyetini gören bir köylü ondan etkilenerek, karısını dövme, içki içme gibi kötü 

alışkanlıklarını terk ederek namaza başlar. Öğretmen’in bütün davranışları çevresi 

için örneklik teşkil etmektedir. Bir mesaj karakteri, bir rol model olarak 

tasarlanmıştır. Filmde hiçbir olumsuz özelliği görülmemektedir. Sürekli sürgün 

cezası almasına karşın, hiçbir zaman halinden şikayetçi olmamaktadır. Köyün 

mollası ile vedalaşırken kendisine üzülüp üzülmediği sorulunca; “Gideceğim yerde 

de toprak var!” diyerek ideallerinden asla ödün vermeyeceği, gittiği her yere bu 

idealleri taşıyacağı mesajını verir. Molla’nın o giderken arkasından söyledikleri onun 

durumunu özetlemektedir. Öğretmen giderken yağmurdan boşalırcasına yağmur 

yağmaktadır. Molla arkasından bakarak “Bir yağmur gibi geldi, bereket getirdi 

toprağa. Bir yağmurla gidiyor şimdi!” Öğretmen giderken, köyün kurtuluş savaşına 

katılmış tek gazisi olan ve gazilik madalyasını ve üniformasını her daim üstünde 

taşıyan Süleyman Çavuş göğsündeki madalyayı söker ve gözyaşları içinde 

Öğretmenin avucuna koyar. Bu kurtuluş savaşında kendisinin oynadığı rolün bugün 
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Öğretmen tarafından yerine getirildiğini ve meselenin bir kurtuluş ve yeniden diriliş 

meselesi olduğunu sembolize etmektedir. Öğretmen avucundaki madalyaya büyük 

bir saygıyla sarılır. Bu da onun kendisini bir nefer olarak gördüğünün göstergesidir.  

2.18.GÜLE GÜLE 

Güle Güle, yönetmenliğe Lütfi Akad, Memduh Ün ve özellikle Atıf Yılmaz’ın 

asistanı olarak başlayan(Scognamillo, 1998: 297) ve sonra kendi filmlerini çekmeye 

başlayan Zeki Ökten imzalı bir filmdir. Filmde, dostluk üzerine kurulmuş bir film 

öyküsü ve parelelinde anlatılan bir aşk hikayesi dikkati çekmektedir.  

2.18.1.“Güle Güle” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Zeki Ökten  

Senaryo Yazarı: Fatih Altınöz  

Yapım: UFP 

Yapımcı: Faruk Aksoy, Ayşe Germen  

Yapım Yılı: 1999 

Müzik: Engin Düzyol  

Görüntü Yönetmeni: Ferenc Pap  

 Oyuncular: Metin Akpınar, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak, Zeki Alasya, Şükran 

Güngör, Haluk Bilginer, Ayşegül Aldinç, Nilüfer Açıkalın, Güler Ökten, Serra 

Yılmaz, Sevda Ferdağ, Ece Uslu, Mahmut Gökgöz, Zeynep Gülmez, Kaan Çakır, 

İpek Tuzcuoğlu, Hazım Körmükçü, Nejat Birecik, Yüksel Aksu, Şebnem Özinal, 

Eray Yumuşaker, Kemal Kocatürk, Kader Demir  

2.18.2. “Güle Güle” Filminin Konusu 

Galip, Celal, Zarife, İsmet ve Şemsi birbirlerine sıkı sıkıya bağlı can dost ve 

arkadaş olan beş kişidir. Tüm yaşamlarını birlikte geçirmiş ve artık yaşlılık 
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zamanlarına ermiş olan bu grup, yıllar yılı dostluklarına halel getirecek hiçbir 

davranışta bulunmamışlardır. Celal ve Zarife evlidirler. Galip eşini yıllar önce 

kaybetmiştir. Şemsi’nin karısı ise yıllar önce başka bir erkekle kaçarak Şemsi’yi terk 

etmiştir. İsmet ise hiç evlenmemiştir. Yıllarca annesine bakmış, evleneceği kadın 

annesinden yüksünür diye evlenmemiş ve annesi ölünce dostlarından başka 

sığınacağı kimsesi kalmamıştır. Galip, emekli bir öğretmendir ve son derece 

romantik bir kişiliğe sahiptir. Otuz beş yıl önce, eşini kaybettikten kısa bir süre 

sonra, tesadüfen karşılaştığı, Küba’lı Roza’ya aşık olmuştur. Yirmi yıldır Roza ile 

mektuplaşmakta ve ona kavuşmanın hayaliyle yaşamaktadır. Ancak bir gün aniden 

düşüp bayılır. Hastanede kendisine kanser teşhisi konulur. Doktorlar bu bilgiyi 

yalnızca arkadaşlarıyla paylaşmışlar, ondan gizlemişlerdir. Doktorların dediğine göre 

yalnızca altı aylık bir ömrü kalmıştır. Arkadaşları Galip’in hemen Roza’ya 

kavuşması gerektiğini düşünürler ve bunun için bir plan yaparlar. Ancak ne yapsalar 

gerekli parayı bir türlü bir araya getiremezler. Sinemaya meraklı olan İsmet’in aklına 

banka soymak fikri gelir. Diğerleri önce buna karşı çıkarlar. Ancak başka da çare 

olmadığını görünce banka soymaya karar verirler. Kendi kendilerini sadece ihtiyaç 

olan kadar para alacakları ve sonraki bir zaman diliminde de aldıkları parayı iade 

edecekleri konusunda motive ederler. İsmet’in seyrettiği bir soygun filminden yola 

çıkarak plan yaparlar. Planlarını başarıyla gerçekleştirirler. Sıra Galip’i hastaneden 

çıkarıp havaalanına götürmeye gelmiştir. Onun için büyük sürpriz olacağını 

düşünürler. Galip’i hastaneden alırlar ve havaalanının yolunu tutarlar. Galip son 

derece üzgündür. Onun bu üzgünlüğüne bir anlam veremezler. Havaalanında 

vedalaşıp, onu uçağa bindirirler. Uçak havalandıktan sonra Galip’in sesinden 

Küba’dan gelen mektup duyulur. Mektupta Roza’nın öldüğü, son nefesine kadar 

büyük bir aşkla sevdiği Galip’in adını andığı belirtilmekte ve annelerini böylesine 

sevdiği ve uzaktan da olsa mutlu ettiği için Roza’nın çocukları tarafından Galip’e 

teşekkür edilmektedir. Galip bunu arkadaşlarına söyleyememiştir. 

2.18.3.“Güle Güle” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Güle Güle filminde dikkat çeken dindar insan tipi Şemsi’dir. Karısı tarafından 

yıllar önce terk edilmiştir. Oğlu da kendisini arayıp sormamaktadır. Dostlarıyla 
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beraber zaman geçirmekten hoşlanır. Eski, emektar arabasını tamir etmek en büyük 

tutkusudur. Kendisinden başka hiç kimse bir gün bu arabanın yürüyebileceğine 

inanmamaktadır. O ise bundan hiç vazgeçmez ve günün birinde arabayı yürütmeyi 

başarır. Arabaya olan bağlılığı aslında onun değerlerine olan bağlılığını ve sadakatini 

sembolize etmektedir. Karısı onu, hırsı olmadığı, halinden memnun ve rahat bir tip 

olduğu için terk etmiştir. Karısı çok hırslı ve yükselmek isteyen bir kadındır. Şemsi 

arkadaşları içinde dinine olan bağlılığıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Diğerleri 

zaman zaman içki sofrası kurarlar. Şemsi onlara bir keresinde; “Ulan Allah rızası için 

iki rekat namaz kılın desem kılmazsınız, içmeye gelince hiç üşenmezsiniz!” diyerek 

çıkışır. Ama bu çıkışması azarlamak babından değil serzeniş babındandır. 

Arkadaşları içki içerken o yanlarında oturur, soda içer. Filmde namaz kılarken 

görülmez. Ancak namaz kıldığı bilgisi filmde konuşmalar arasında geçer. filmin bir 

yerinde tam yatsı vakti İsmet Şemsi’nin yanına gelir. Hafiften sarhoştur. İkisi aynı 

evde yaşamaktadırlar. Şemsi’yi gece vakti araba tamir ederken görünce; “Şemsi, sen 

namaza gitmedin mi?” diye sorar. O da “hayır gitmedim. Kazasını kılarım!” diye 

cevap verir. Burada Şemsi’nin namaz kılan biri olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bir 

bilgi yanlışı olduğu da açıktır. Yatsı namazı vakti uzun olan bir namazdır. Gecenin 

ilerleyen vakitlerinde de kılınabilir. İlle de cemaatle kılınması da gerekmez. Filmin 

senaristi bu hususu atlamış görünmektedir. Bu fıkhi bir konudur. Buradaki yanlışlık, 

şüphesiz olmaması gereken bir durumdur ancak Şemsi’nin samimi ve olumlu bir 

dindar tip olarak kurgulanmış olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Şemsi, yakın 

arkadaşlarının günahlarına ortak olmayacak kadar sağlam bir duruş sergileyen, 

samimi bir dindar portresi çizmektedir. Onun dünyevi hırslardan uzak duruşu da bu 

karakterini pekiştiren bir husustur. 

Şemsi, banka soyma fikrine ilkin sıcak bakmaz. Ancak çok sevdiği arkadaşının 

hayattaki belki son mutluluk şansı buna bağlıdır. Aldıkları parayı günün birinde 

gerekirse her şeylerini satıp savarak bankaya geri teslim edecekleri koşuluyla soygun 

fikrine evet der. Ancak soygun için İsmet’in planladığı gün Cuma günüdür. Şemsi 

buna da ilkönce karşı çıkar. O gün Cuma namazı kılması gerekmektedir. Bu onun 

dindarlık vurgusunu pekiştiren bir durumdur. Ancak en müsait günün Cuma olduğu 

konusunda İsmet kendisini ikna eder, o da çaresiz kabul eder. 



105 
 

Şemsi, gösterişsiz, sade ve samimi bir dindar insan tipi olarak resmedilmiştir. 

Klişelerden ve ön yargılardan uzak, hayatın içinden gerçek bir tip olduğu 

görülmektedir. 

2.19.TAKVA 

Takva, yönetmen Özer Kızıltan’ın tarikat ehli bir mü’minin, para, makam ve 

kadınla imtihanı sorununa eğildiği önemli bir sinema filmidir. Filmdeki dindar insan 

tipi Muharrem, inançları, zaafları ve çelişkileri ile gerçekçi bir tip olarak kompoze 

edilmiştir. 

2.19.1.“Takva” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Özer Kızıltan  

Senaryo: Önder Çakar  

Yapım: Yeni Sinemacılar, Corazon International 

Yapımcı: Fatih Akın,  Andreas Thiel,  Klaus Maeck, Sevil Demirci, Önder 

Çakar  

Yapım Yılı: 2005 

Görüntü Yönetmeni: Soykut Turan  

Müzik: Gökçe Akçelik 

Oyuncular: Erkan Can,  Güven Kıraç,  Settar Tanrıöğen,  Erman Saban,  Öznur 

Kula,  Yaşar Akın,  Engin Günaydın, Meray Ülgen,  Hakan Gürsoytrak,  Murat 

Cemcir,  Müfit Aytekin  

2.19.2.“Takva” Filminin Konusu 

Kendi halinde mütevazı biri olan Muharrem, dini inançları sağlam, tarikat ehli 

bir insandır. Gece gündüz ibadet ederek nefsi arzulardan uzak, manevi bir yaşam 

sürmektedir. Hiç evlenmemiş olan Muharrem, bir handa toptan çuvalcılık yapan Ali 
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Bey’in yanında otuz yıldır çalışmaktadır. İşinde sebat eden, çalışkan ve dürüst bir 

kimse olarak tanınmaktadır.  

Bu durum gayrimenkulleri bir hayli fazla olan bir dergahta postta oturmakta 

olan tarikat şeyhi Ömer Efendi’nin dikkatini çeker. Ömer Efendi yıllardır zikir 

halkasını hiç terk etmeyen Muharrem’i dergahın gayrimenkullerinin kiralarını 

toplamak üzere yanına alır. Muharrem, hiç aşina olmadığı yepyeni bir hayata 

başlamıştır. Bu hayatta hiç beklemediği bir takım gerçeklerle yüzleşmek zorunda 

kalan Muharrem, kafasında bazı şeyleri sorgulamaya başlar. Bir süre sonra 

maneviyatı tahribata uğramaya başlayan Muharrem’in sahip olduğu değerler yavaş 

yavaş sarsılmaya uğrar. Bir yandan modern dünyaya ayak uydurmaya çalışırken bir 

yandan da bu çarkın dişlileri arasında ezilmeye başlamıştır. 

2.19.3.“Takva” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Takva filminde araştırmamıza konu olan üç dindar tip vardır. Bunlardan 

birincisi Tarikat Şeyhi Ömer Efendi’dir. Dergah’ında kimsesiz çocukları barındıran, 

onların eğitimleriyle ilgilenen biridir. Olgun bir dindar portresi çizmektedir. Kızları 

vardır ve ortanca kızını sevip değer verdiği müridi Muharrem’le evlendirmek ister. 

Fakat Muharrem bunu kabul etmez. Verdiği mesajlar olumludur. Hiçbir aykırılık 

göstermemektedir. 

Araştırmamıza konu olan ikinci tip Şehy Ömer Efendi’nin en yakınında 

bulunan Rauf’tur. Rauf Şeyh’in halifesi gibidir. Zaman zaman zikir halkasını o 

yönetir. Şeyh’in işlerini çoğunlukla o takip eder. Şeyh’in istişare ettiği yegane 

kişidir. Rauf, bazan kıskanç haller gösterir. Örneğin, Şeyh Muharrem’i ortanca 

kızıyla evlendirme fikrini ona açtığında, tavırlarındaki kıskançlık gözden 

kaçmamaktadır. Gayrimenkullerin Muharrem tarafından kontrol edilmesi işine de ilk 

başta ikircikli yaklaşmış ve kendi adına beklenti içinde olduğu hissini uyandırmıştır. 

Muharrem kiraları toplarken, kiracıları olan bir oto tamircisinin dükkanda içki 

içtiğine şahit olur. Bu durumdan fena halde rahatsız olan Muharrem bu durumu 

Rauf’la paylaşınca hiç beklemediği bir cevap alır. Rauf; “Adam kirasını düzenli 

ödüyor, içki içerse günahı kendine! Bundan sana ne?!” diye cevap verince Muharrem 
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adeta şoke olur. Muharrem yine çok fakir olan ve üstelik evin erkeğinin hasta olduğu 

bir aileden kira almamayı teklif edince, bu fikre olumsuz yaklaşır. Hatta kinayeli bir 

biçimde; “Kirasını düzenli ödeyen adamı içki içiyor diye kapı dışarı et, kirasını 

ödemeyen adamdan dini bütün diye kira alma! Hadi bakalım çık işin içinden!” diye 

söylenir. Bütün bunlar Rauf’un paraya düşkün, makama hevesli ve kıskanç biri 

olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Bu durum seyirci ile aralarında bir yabancılaşma 

yaşanmasına sebep olur. Rauf, dindar bir insanda olması gereken ahlaki olgunluk 

konusunda zaaf gösteren ve izleyicinin gözünde değer kaybına uğrayan bir tip olarak 

dikkat çekmektedir. 

Bu filmde araştırmamıza konu olan üçüncü tip Muharrem’dir. Filmin 

başkahramanıdır. Ve konumuz açısından en önemli tiptir. Sinemasal anlamda bir tip 

olmaktan daha çok, bir karakter özelliği göstermektedir. Muharrem kendi halinde 

yaşayan, yoksul, dindar ve mütevekkil bir kimsedir. Hiç evlenmemiştir. Filmde 

neden evlenmediği açıklanmamaktadır. Ancak Şeyh’in kendisini evlendirmek 

istediği Rauf tarafından iletilince, “Biz o defteri otuz yıl önce kapadık!” diyerek karşı 

çıkar. Muharrem yanında çalıştığı Ali Bey’in en büyük yardımcısıdır. Çok sadık ve 

dürüst bir adamdır. Sürekli devam ettiği dergahta hiç zikir kaçırmayarak Şeyh’in 

takdirini kazanmıştır.  Şeyh onu çok önemli bir görevle, dergahın sahip olduğu 

mülklerin kirasını toplamak göreviyle görevlendirmeye karar verdiğinde bunun 

gerekçesini Rauf’a şöyle açıklar: 

“Muharrem’in gönlü açık, imanı tamdır. Lakin ilmi zayıftır. Dünya işlerini 

yapmak için zihin açıklığı değil, gönül açıklığı lazımdır… Zorluğu bu işin dünyevi 

olmasıdır. Kalbi açık olana kolay gelir.” 

Bu sözler, onun hem üstün özelliklerini hem de zayıf taraflarını ortaya koyan 

ve onu tanımlayan sözlerdir. Muharrem, güvenilir bir kimse olarak takdir 

edilmektedir. İşler kendisine devredilince, büyük bir samimiyet ve gayretle işe sarılır. 

Allah rızası için iş yaptığına olan inancı tamdır. Ancak karşılaştığı bazı durumlar 

onun bu inancının sarsıntıya uğramasına sebep olur. Kirasını ödeyemeyecek 

durumda olan hasta ve dindar bir adama gösterilmesi gerektiğine inandığı 

merhametin dergah tarafından esirgenmesi ve sırf para için günahkar insanlara göz 
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yumulması, onun iç dünyasında bir takım sarsıntılara yol açar. Ayrıca gittiği her 

devlet dairesinde ayakta karşılanması, özel muamele görmesi onda başkalarının kul 

hakkına girdiği şüphesini uyandırır. Ancak Rauf tarafından bu durumun olması 

gereken bir şey olduğu, kendisinin Allah rızası için önemli bir iş yaptığı ve onun 

diğer insanlar gibi sıra beklememesi gerektiği ifade edilir. Bu fikir gönlüne 

yatmadığı için huzursuz olan Muharrem bir de kendisine dergah tarafından verilen 

araba, cep telefonu ve yeni elbiselerle karşılaşınca duygusal dengesini iyice 

yitirmeye başlar. Ayakları yerden kesilmeye başlamış olan Muharrem eski nezaketini 

ve ahlaki değerlerini yitirmeye başlar. İş hanının çaycısını hiç yapmadığı bir şekilde 

azarlar. Cemaate mensup bir müteahhit hem Muharrem’le tanışmak hem de çuval 

almak için dükkana gelir. Çuvalların fiyatını hesaplayan Muharrem, adama üç katı 

fazla fiyat söyler. Adam hiç düşünmeden, Muharrem’e olan güveninden ötürü 

ödemeyi yapar. Adam gittikten sonra, üç milyar alması gerekirken dokuz milyar para 

alan Muharrem, yaptığından pişman olur. Ali Bey’e yanlış hesap yaptığını, adamdan 

fazla para aldığını söyler. Ancak, yedi milyar aldığını söyleyen Muharrem, Ali 

Bey’den parayı iade etmesini beklerken, onun zekatımı fitremi veriyorum, bu 

kazandığım benimdir diyerek parayı kabullenmesine şaşırır. Elinde iki milyar para 

kalan Muharrem bununla ne yapacağını şaşırır. Bu parayı niye aldığını kendisine bir 

türlü izah edememektedir. Bu durumdan kurtulmaya çalışan ve vicdan azabıyla 

boğuşan Muharrem, yanına Ali Bey tarafından yardımcı olarak alınan Kosova’lı 

genç, Muhittin’le tartışmaya girer. Muhittin, Kosova için yardım toplamaktadır. 

Muharrem ona kızar. Kendisinin Kosova için çok dua ettiğini ve bunun yeterli 

olduğunu savunur. Muhittin “Bu işer dua ile olmuyor, kadınlar çocuklar ölürken 

Allah nerdeydi?!” diye isyan edince Muharrem onu tartaklar. Gerçekte kızdığı 

Muhittin değildir. Muhittin’in inançsızlığı karşısında normalde onunla konuşarak, 

merhametle ve sevgiyle yaklaşarak onu ikna etmesi beklenen bir kişiliğe sahip olan 

Muharrem’in asıl kızdığı kendisidir. Kendi iç dünyasında yaşadığı hesaplaşma onu 

agresifleştirmiştir. Olayın akabinde dudaklarından dökülen itiraf gibi sözler bu 

durumu açıkça ortaya koymaktadır: 

 “İnanınca, ölümü, ölümden sonrasını bilince her şey tamam sandım. Günahın 

çirkin olmayan tek yanı ona edilen tövbedir. Şeytan her zaman var. Belki de şeytan 
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kendimiziz!” Filmde şeytana ve şeytanın fonksiyonuna yapılan bu vurgu oldukça 

dikkat çekicidir.  

Bu sözler, nefsine yenik düşen Muharrem’in yaşadığı iç hesaplaşmayı gözler 

önüne sermektedir. Bütün bu yaşananların dışında Muharrem’i uzun süredir rahatsız 

eden bir takım rüyalar vardır. Muharrem rüyasında sürekli bir kadın görmektedir. 

Onunla ilişkiye girmekte ve dehşet içerisinde uyanmaktadır. Her uyanışında tövbe 

ederek hemen abdest almaya koşan Muharrem bu rüyalardan bir türlü kurtulamaz. 

Bazı zamanlar kadınla birlikte içki içtiğini, paralarla şehvet oyunları oynadığını 

görmektedir. Durumu Şeyhine anlatmaya karar verir. Fakat Şeyh halvete girdiği için 

kırk gün beklemek zorundadır. Rüyaların esaretiyle günler geçerken bir kuyumcuda 

rüyasında gördüğü kadınla karşılaşır. Kadını takip etmeye başlar. Kadın dergaha 

gelir. Yağmur yağmaktadır. Kadın şemsiyesiyle korunmakta olduğu halde, 

Muharrem iliklerine kadar ıslanmıştır. Birden kadının önünü keser. “Kimsin sen? 

Burada ne arıyorsun? Bu dergahın kapısının kuluyum. Buradan içeri giremezsin!” 

der. Kadın; “Tanımadın mı Muharrem Efendi? Ben Şeyh Ömer Efendinin kızıyım!” 

deyince beyninden vurulmuşa dönen Muharrem adeta kendinden geçer. Nevrotik bir 

süreç yaşamaya başlar. Bilinci adeta donuklaşır. Vücudu kilitlenir.  

Muharrem, hiç evlenmemiştir. Cinsel ihtiyaçlarını doğal yoldan ve dini 

anlamda meşru olan yoldan tatmin etmek yerine, filmde belirtilmeyen bir sebepten 

ötürü bastırma yoluna gitmiştir. Freud’a göre kişiliğin üç temel birimi 

bulunmaktadır. Bunlar id, ego ve süperegodur. İd, en kaba, en ilkel, kalıtımsal dürtü 

ve hazları içerir. Bu dürtülerden en baskın olanları da cinsellik ve saldırganlıktır. 

Ego, id’i denetim altında tutmaya çabalayan birimdir. Ego gerçek ilkesine uyarak 

işler. İd’in istekleri uygunsa, şartlar müsaitse bunları gerçekleştirir. Süperego ise, 

doğru ve yanlış kavramlarının temelini teşkil eder. Bir çeşit vicdan vazifesi görür. 

İd’in dürtüleri uygun değilse, yanlış isteklerse bunları engelleme yoluna gider. Bu 

baskı ve engelleme bilinçaltında depolanır. Freud, rüyanın bilinçaltının emrinde 

olduğunu ve bir çeşit doyum aracı olduğunu söylemektedir. Muharrem’in sürekli 

gördüğü bu rüyalar, id’den gelen cinsel arzuyu sürekli baskıladığı için devreye 
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girmiş ve Freud’un belirttiği gibi idin emrinde olan rüyalar vasıtasıyla arzular tatmin 

edilmiştir(Cüceloğlu, 2002: 407-409).  

Yıllarca sahip olmadığı imkanlara bir anda kavuşan ve taltif gören 

Muharrem’in baskıladığı ve bilinçaltına ittiği bir takım dürtüler-paraya sahip olma, 

cinsellik gibi- kaygıya sebep olmuş ve rüyalar yoluyla doyuma ulaşmıştır. 

Muharrem’in yoğun stres altında açığa çıkan saldırganlığı ve hiç düşünmeden ve 

sebebini bilmeden yaptığı hırsızlık, bilinçaltına ittiği bir takım arzu ve dürtülerin 

bilinç dışı bir yolla açığa çıkmasından ibarettir(Cüceloğlu, 2002: 408). 

Muharrem, seyircinin, özdeşleşme ya da yabancılaşma yaşamadığı samimi bir 

dindar tip olarak resmedilmiştir.Karşılaştığı ve kendisinde hayal kırıklığı yaratan bir 

takım hadiseler ve bastırılmış duygularla zaafa uğramış, istemeden günaha bulaşan, 

günaha düşmekten pişmanlık duyan ve bu nedenle yoğun bir travma yaşayan 

gerçekçi bir dindar tip olarak dikkat çekmektedir. 

2.20. THE İMAM 

The İmam, İmam Hatip kökenli bir bilgisayar mühendisinin, ait olduğu kimliği 

saklama çabası içindeyken, kendi kimliğiyle yüzleşmesi üzerine kurulu bir filmdir. 

Filmde kendi kimliğinden ve geçmişinden kopmak isteyen ve fakat modern hayatın 

içinde de pek mutlu olamayan bir adamın bir köy ortamında kendisini yeniden 

buluşunun hikayesi anlatılmaktadır. 

2.20.1.“The İmam” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: İsmail Güneş  

Senaryo Yazarı: Ömer Lütfi Mete  

Yapım: Coloni Film 

Yapımcı: Mustafa Cihat 

Yapım Yılı: 2005  
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Müzik: Ali Otyam  

Görüntü Yönetmeni: Ege Ellidokuzoğlu  

 Oyuncular: Eşref Ziya Terzi, Mehmet Ali Tuncer, Emin Gürsoy, Ahmet 

Yenilmez, Burak Yenilmez, Sinan Akyol, Turgay Tanülkü, Mete Dönmezer, Aslıhan 

Güner, Hatice Sabah, Yeşim Ceren Bozoğlu, Huban Öztoprak, Yaşar Karakulak, 

Tuğçe Ersoy, Nesrin Akdağ, Başak Zebil, Faruk Savun, Mehmet Usta, Burak Terzi  

2.20.2. “The İmam” Filminin Konusu 

İmam hatip lisesi mezunu Emrullah Hacıoğlu, İngiltere’de eğitim görmüş bir 

bilgisayar mühendisidir. İmam Hatip Lisesi mezunu olmasına rağmen bunu en 

yakınlarından hatta iş ortağı Mert’ten bile saklamıştır. İşe adını ve soyadını 

değiştirerek başlar. Emre Baykara adını alan genç adam, uzun saçları ve tutkun 

olduğu Harley Davidson’ınıyla etrafına bambaşka bir kimlik sunmaktadır. Bir gün, 

liseden arkadaşı imam Mehmet ziyaretine gelir. Mehmet mide kanserine yakalanmış 

ve kısa süre önce ameliyat olmuştur. Emre Mehmet’i görünce ondan çok etkilenir. 

Mehmet geçmişte en sevdiği arkadaşıdır. 101 Mehmet onun için Aziz Pir’dir. Ona 

Pirim diye hitap eden Emre onu doğruca evine götürür. Emre eşinden ayrılmak 

üzeredir. Kafası oldukça karışıktır. Mehmet’le dertleşirler. Mehmet hasta olduğu için 

hastanede tedavi göreceğinden yaklaşmakta olan Ramazan ayında köyde yerine 

imamlık yapacak birini aramaktadır. Asıl endişesi köyün sert mizaçlı dindar 

tiplerinden biri olan Hacı Feyzullah’ın kendisinin yerine imamlık yaparak köylüleri 

camiden soğutmasıdır. Emre arkadaşına merak etmemesini gerekirse köye kendisinin 

gidip, Ramazan süresince imamlık yapabileceğini söyler. Ve iş başa düşer. Emre, 

motoruyla yola çıkar. Köylüler ilkönce motoru ve uzun saçlarıyla yadırgadıkları 

Emre Hoca’yı sonradan çok severler. O da köyde kendini, yıllardır kaçtığı asıl 

kimliğini bulur. Emre uzun saçlı, motosiklet kullanan farklı bir imamdır. Laptop'la 

çocuklara Kuran öğretir, onları motosikletine bindirir. Tek üzücü olaysa, Mehmet’in 

yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetmesidir.    
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2.20.3.“The İmam” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

The İmam filminde üç farklı dindar tip dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi 

Mehmet Hoca’dır. Son derece nazik bir adamdır. Sakalları yoktur. Aşırıya kaçmayan 

bıyıkları ve son derece sade bir giyimi vardır. Kanser hastası olduğu için kökün 

camisine kendi yerine imamlık yapacak birini aramaktadır. Tek derdi, köylülerin 

camiden uzaklaşmaması, cemaatin dağılmamasıdır. Samimi bir dindar profili çizer. 

Hasta yatağında bile namazını ihmal etmez. Halinden hiç şikayetçi olmamaktadır. 

Tevekkül ehli bir adamdır. Olumlu bir dindar tiptir. 

Filmdeki ikinci dindar tip köyün marangozu Hacı Feyzullah’tır. Dini bilgileri 

sağlamdır. Fakat sert mizaçlı birisi olduğu için sürekli insanların kalbini kırmaktadır. 

Köye sonradan gelip yerleşmiş olan Göçerilileri pek sevmez. Onları afyoncu olarak 

nitelendirir. Çocuğuna ve eşine karşı da sürekli sert tavırlar takınır. Filmde hiç 

güldüğü görülmemektedir. Hafızlığa çalıştırdığı oğlu Tarık’ı sürekli dövmekte, onun 

oyun oynamasına, başka çocuklarla gezip eğlenmesine izin vermemektedir. Kısa 

sakalları olan ve başında daima namaz takkesiyle dolaşan bir tiptir. Oğlunun da 

namaz takkesini çıkarmasına izin vermez. Dindarlık vizyonu Allah’ın merhametli ve 

bağışlayıcı oluşunu değil, hesap sorucu ve cezalandırıcı vasfını ortaya 

çıkartmaktadır. Sertliği izleyicinin gözünde onu mahkum etmektedir. Filmin sonunda 

kendisinden kaçıp saklanan oğlunu bulmak için deli divaneye dönmesi, oğlunu 

bulduğunda sevincini kendisinden hazzetmediği Emre Hoca’ya sarılarak göstermesi 

olumsuz olan imajını olumluya çevirir. Artık kalbi yumuşamış ve olumlu bir tipe 

dönüşmüştür. 

Filmdeki diğer dindar tip filmin başkahramanı olan Emre’dir. Cenaze 

yıkamaktan korktuğu için imamlık fikrine hiç sıcak bakmamış, tercihini yurt dışında 

okumaktan yana kullanmış, İmam Hatip Lisesi mezunu bir bilgisayar mühendisidir. 

Motosiklet meraklısıdır. Uzun sarı saçları ve deri montuyla aykırı bir görüntü 

çizmektedir. İmam Hatip mezunu olduğunu herkesten saklamıştır. Günün birinde 

arkadaşının yerine geçici olarak imamlık yapması gerekince, hem kaçmaya çalıştığı 

geçmişiyle, hem de korktuğu şeylerle yüzleşme imkanı bulur. Köye ilk geldiğinde 

görüntüsünden dolayı herkes tarafından yadırganır. Fakat çok güzel olan sesiyle 
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makamına uygun olarak ezan okumaya başlayınca, herkesin fikrinde ona karşı bir 

yumuşama olur. Hatta Hacı Feyzullah; “ Bu ezanı duyan afyoncular bile camiye 

dolar şimdi!” diyerek hayranlığını gizleyemez.  

Emre, hutbe ve vaazlarında, sevgi ve merhametten söz eder. Ve şöyle örnek bir 

olay anlatır: “Hz. Ömer bir kimseyi vali olarak atamıştı. Adam valilik fermanını 

almaya geldiği esnada, Hz. Ömer’i kucağında torununu severken görünce; ‘Sen de 

mi Ey Ömer!’ diye hayret etmiş. Ve kendisinin çocuklarını hiç öpmediğini söylemiş. 

Bunun üzerine Hz. Ömer, valiliğin başlamadan bitti. Kendi çocuğuna merhamet 

etmeyen birisi benim halkıma hiç merhamet etmez demiş ve adamın valilik fermanını 

iptal etmiş.” Bu hikaye, dinin sevgiyle anlatılması ve insanlara sevgi ve merhametle 

davranılması gerektiği hususunda Hacı Feyzullah’ı hedef alan bir mesajdır. Emre 

insanları incitmeden, onları kendisinden uzaklaştırmadan uyarmayı tercih etmektedir. 

Böylece seyircinin de gözünde bir yücelme yaşamaktadır.  

Filmin bir sahnesinde, muhtarın okumuş ve ziraatçiliğe meraklı kızı Zehra’nın 

kullandığı traktör, çamura saplanmıştır. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya 

başlamıştır. Emre motosikletiyle oradan geçmektedir. Zehra’yı görür ve onu 

motosikletinin arkasına bindirerek eve götürür. Bu köyde dedikoduların yayılmasına 

sebep olur. Muhtar kızından emindir ama dedikodu onu da rahatsız etmektedir. Emre 

bu konunun konuşulduğunu anladığında kendisini, Hz. Aişe’nin başına gelen “İfk 

Hadisesi”ni insanlara hatırlatarak savunur. Ama sözlerinde hiçbir kırıcılık yoktur.  

Emre’nin İmam olmaktan uzaklaşmasına sebep olan şey, cenaze yıkama 

korkusudur. Emre bu korkusuyla arkadaşı Mehmet’in cenazesini yıkayarak yüzleşir. 

Mehmet’e olan sevgisi ve onun hatırasına olan saygısından dolayı onu yıkamaya 

gönüllü olur ve bu korkusunu da yener. Saçlarının uzun olması, filmde sık sık 

kullanılan flashbeklerden öğrendiğimize göre, İmam Hatip Lisesinde öğrenciyken 

saçlarının öğretmeleri tarafından kısa kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Yıllarca 

içinde bastırdığı bir tutku olan uzun saç, onda özgürlüğünü kazanmanın bir ifadesi 

olarak durmaktadır. Motosiklet tutkusu ise kendi geçmişinden, kimliğinden, 

dindarlığının oluşturduğu vicdanından kaçışın bir metaforudur. Çünkü seçtiği yeni 

hayat tarzını benimseyebilmenin yolu, kendi vicdanıyla-süper egosuyla, asla 



114 
 

yüzleşmemekle, onun sesini duymamakla mümkün olabilmektedir. Günün birinde 

çıkıp geliveren eski arkadaşı onun vicdanını harekete geçirerek kendisiyle bir tür 

hesaplaşma içerisine girmesine yardımcı olmuştur.  Filmin sonunda motosikletini 

köyde bırakarak ayrılması artık onun bir kimlik çatışması yaşamadığının, kendisini 

yenden bulduğunun bir göstergesidir. 

2.21.KURTLAR VADİSİ-IRAK 

Kurtlar Vadisi-Irak, televizyonda yayımlanan en uzun soluklu dizilerden biri 

olan Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sinema versiyonu olarak, Serdar Akar tarafından 

çekilmiş bir filmdir. Film, Kuzey Irak’ta yaşanmış gerçek bir olayı temel almaktadır. 

2.21.1.“Kurtlar Vadisi-Irak” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Serdar Akar  

Senaryo: Raci Şaşmaz,  Bahadır Özdener,  Soner Yalçın  

Yapım: Pana Film 

Yapımcı: Necati Şaşmaz,  Raci Şaşmaz,  Hasan Kaçan,  Zübeyr Şaşmaz  

Yapım Yılı: 2006 

Görüntü Yönetmeni: Selahattin Sancaklı  

Müzik: Gökhan Kırdar 

Oyuncular:Necati Şaşmaz,  Billy Zane,  Gürkan Uygun,  Bergüzar Gökçe 

Korel,  Kenan Çoban,  Ghassan Massoud,  Erhan Ufak,  Gary Busey,  Tayfun 

Eraslan,  Tito Ortiz,  Diego Serrano,  Haluk Cömert,  ismet Hürmüzlü,  Jihad Abdou,  

Spencer Garrett  

2.21.2.“Kurtlar Vadisi-Irak” Filminin Konusu 

Filmin hikayesi gerçek bir olay olan “Çuval Hadisesi”ne atıfla başlamaktadır. 4 

Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak’ta konuşlanmış on bir kişilik özel Türk 
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kuvvetinin gayri resmi, yarı gizli karargahına, müttefik Amerikan birlikleri gelir. 

Türk ekibi, bunu müttefiklerinin olağan ziyaretlerinden biri zanneder… Fakat bu 

sefer durum farklıdır. Değişen konjonktürde Amerika bölgede “son sözü” söyleyen 

tek güç olmak hedefindedir. Onlara göre bölgede artık Türklere yer yoktur…  

O gün on bir asker, başlarına çuval geçirilerek, halkın gözlerinin önünde, 

askerlik onurları hiçe sayılarak sınır dışı edilirler…  

Filmde her şey buraya kadar gerçekleri anlatıyor… 

Bu gerçekler üstüne kurulan film hikayesinde Süleyman Aslan, o on bir kişiden 

biridir. Vaktiyle aşağılanarak teslim olmayı onuruna yediremeyen Üsteğmen 

Süleyman geride bir mektup bırakıp intihar eder. Mektup Polat Alemdar’a 

yazılmıştır. Polat Alemdar, çok özel olarak yetiştirilmiş bir Türk istihbaratçısıdır. 

Devlet adına çalışan gizli bir servisin, yurt içi ve yurt dışı sayısız operasyonuna 

katılmıştır. Hayatta hep görevleri için yaşayan Polat Alemdar, görevi uğruna intihar 

eden arkadaşının vasiyetine kayıtsız kalamaz. Sadık adamları Memati, Abdülhey ve 

Erhan’ı yanına alarak yola çıkar. O artık adamları ile birlikte Kuzey Irak’tadır, 

gerekirse ölmek için… 

Leyla Kuzey Irak’ta yaşayan bir genç kızdır. Öksüz ve yetim büyümüştür. Onu 

kimsesizlerin hamisi olarak tanınan Şeyh Abdurrahman Halis Kerküki büyütmüştür. 

Bu gece Leyla’nın düğün gecesidir. Kocası Leyla’ya düğün hediyesi olarak bir 

hançer verir. Bu hançer, Selahaddin Eyyubi’den bu yana soyunun erkekleri 

tarafından evlendikleri kadınlara verilen bir yadigardır. Düğün gecesi, Amerikan 

askerleri tarafından basılır. Askerler, terörist diye masum insanları tutuklamak 

isterler. Aslında amaç organ ticareti yapan Yahudi bir doktora donör sağlamaktır. 

Çatışma çıkar. Leyla’nın kocası ve Ali adlı küçük bir çocuğun da aralarında olduğu 

pek çok kişi öldürülür. Kalanların çoğu da tutuklanır. 

Polat Irak’ta bir Amerikan otelinin lokantasında arkadaşlarıyla birlikte yemek 

yerken, peşmergeler gelir ve lokantayı terk etmeye zorlanır. Ancak o çok önceden 

otele patlayıcı yerleştirerek önlemini almıştır. Sam William Marshall adındaki 

Amerikan birliklerinin gizli komutanı olan adamla görüşmek istediğini söyler. 
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Marshall gelir. Ancak o da önlemini alarak gelmiştir. Polat hedefine ulaşamaz. 

Bundan sonra Polat’la Marshall arasında bir kovalamaca başlar. Bu kovalamacaya 

Marshall’dan kocasının intikamını almak isteyen Leyla’da bir yerinden dahil olur.  

2.21.3.“Kurtlar Vadisi-Irak” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Kurtlar Vadisi- Irak filminde araştırmamıza konu olan dindar insan tipi 

Abdurrahman Halis Kerküki’dir. Kadiri tarikatına mensup bir şeyhdir. Yaşadığı 

çevrede herkesin sevip saydığı bir şahsiyettir. Hem Türkler, hem Kürtler, hem de 

Araplar ona saygı duymaktadırlar. Öksüz ve yetimlerin koruyucusu, kimsesizlerin 

hamisidir. Kapısına gelen hiç kimseyi geri çevirmemektedir. Alim ve zahit olmasının 

yanı sıra son derece cesur ve gözü pek bir kimsedir. Kıyafeti, yüzündeki abartısız 

sakalı ve duruşuyla son derce vakur bir görüntü çizmektedir. Filmin mesajları 

seyirciye doğrudan onun üzerinden aktarılmaktadır. Sözleri İslam inancının konuya 

yaklaşımını net ve yalın biçimde ortaya koyacak şekilde özenle seçilmiştir. Adeta 

ağzından çıkan her söz bir manifesto gibidir. Filmde onun ağzından dökülen 

cümlelerin hepsi dikkat edilmesi gereken ve altı çizilmesi gereken cümlelerdir. 

Filmin ana mesajı hep bu sözlerle verilmektedir. Bu sözler, onun nasıl bir tip 

olduğuna dair en önemli bilgiyi sunmaktadır. 

Düğün gecesinde kocası Amerikan askerlerince öldürülen Leyla, hem 

kocasının hem de küçük bir çocuk olan Ali’nin intikamını almak için canlı bomba 

olmaya karar verir. Bu düşüncesini kendisinden izin almak için Şeyh’e açtığında şu 

cevapla karşılaşır; 

“İnananlar ölmekle hiçbir şey kaybetmez. Ama yaşadıkça ne olur bilinmez. 

Yapılacak en iyi şey başkaları için dua etmektir. Yaptığın dualar sana rahmet ve nur 

olarak geri dönecektir. İslam’ı anlayan böyle bir hırsa nasıl kapılır? Canlı bomba 

olmak Allah’a bir değil iki kere isyan etmek demektir. Birincisi Allah’tan umut 

keserek canına kıyman, ikincisi de düşmanlarla birlikte başka masum insanları göze 

alman. Canlı bomba olduğunda kaç masumun öleceğini bilemezsin. Aslında şu kadar 

ya da bu kadar masumu değil bütün bir insanlığı öldürmüş gibi olursun. 

Müslümanlara bu fikirleri aşılayanlar ve onlardan canlı bombalar devşirenler Hasan 
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Sabbah fitnesini hortlatanlardır. Bu bir kıyamet alametidir ve bil ki şeytan işidir. 

Acını anlıyorum ama, Müslümanları dünyaya korkunç insanlarmış gibi gösteren 

canlı bombalara heves ettiğini görünce üzülüyorum. Üzülme kızım, Allah aciz değil. 

Bizim şu andaki acizliğimiz Allah’ın kitabı ve Resul’ün yolundan sapmışlığımızdan 

ve birlik olamayışımızdandır. İntihar eylemleri acizliğimizi artırıyor. Düşmanlarımız 

da bunu istiyor ve belki kendileri düzenliyor! Yegane kurtuluş ümidi Allah’ın ipine 

sımsıkı sarılmaktır. Dua edelim, gayret edelim, bir olalım, hür olalım.” 

Filmin ortalarına doğru bir zikir sahnesi vardır. Bu zikir sahnesinin girişinde 

Kerküki’nin yaptığı dua oldukça dikkat çekicidir: 

“Ya Rabbi! İşittik ve iman ettik. Allah mutlak galiptir. Görünen ne olursa 

olsun, kim yenerse yensin, kim yenilirse yenilsin, galip olan, hakim olan, yapan ve 

yaptıran sensin. Ya Rab! Sen ki Muhammed Mustafa’ya dahi yenilgi sınavını 

yaşatansın. Sen zulmetmezsin ya Rabbi. Ya Rabbi, inandık ve tasdik ettik, zulmeden 

biziz ya Rabbi! Senin yolunda kenetlenmeyip, benlik hevesiyle ayrı düştüğümüz ve 

bölündüğümüz için kendimize zulmettik. Biz bize zulmettiğimiz için, düşman da 

şimdi bize zulmediyor. Bütün zalimlerden ve senden sana sığındık ya Rabbi. Bizler 

günahkar olduk, mağlup olduk, mahkum olduk. Kur’an ve sünnetin hikmetiyle 

uyanmadık. Sen bizleri düşmanın saldırılarıyla uyandırdın. Şimdi de lutfet ya Rabbi! 

Bize bu saldırıları defedecek güç ve enerji ver. Bilinçli sabır ve sebat ihsan eyle. Ya 

Rabbi, bize barış dini İslam’ı getiren kutlu Peygamber’in hürmetine, onun mecbur 

kalıp savaştığı zaman, titizlikle sadık kaldığı, vuruşma hukuk ve ahlakından ayırma 

ya Rabbi!” 

Yine Şeyh dergahtan ayrılıp yolculuğa çıkacağı esnada halifesi Yusuf’a şu 

öğütte bulunur; 

“Gelene gidene göz kulak ol. İstek ve şikayetin çokluğundan bunalıp usanç 

gösterme. Burası senin benim evim değil, evsiz-barksızların evidir. Unutma Yusuf, 

sabır boyun eğmek değil, sabır mücadeledir.” 

Filmin bir sahnesinde Polat Leyla’ya nasıl bu kadar sabırlı olabildiğini sorar. O 

da verdiği cevapla bir kez daha filmdeki dindar tip olan Kerküki’nin önemine vurgu 
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yapar; “Sabrın dayanamadığım kısmını yaşadığım hayattan, direnebildiğim kısmını 

şeyhimden öğrendim.” 

Kurtlar Vadisi- Irak filmindeki dindar tip olan Şeyh Abdurrahman Halis 

Kerküki, gerek görüntüsü, gerek filmde yansıtılan karakteri ve gerekse söylediği 

sözlerle filmin en önemli tiplerinden biridir. İzleyicinin gözünde yücelen, izleyicinin 

kendisiyle özdeşleştiği olumlu bir tiptir.  

2.22.ADEM’İN TRENLERİ 

Adem’in Trenleri, bir Ramazan ayında küçük bir istasyonda, kendi hallerinde 

mütevekkil bir yaşam süren insanların arasında yaşanan, bir aşk, terk edilmişlik ve 

dışlanmışlık hikayesini konu etmektedir. Barış Pirhasan’ın yönettiği film, bir imamın 

sırlarla dolu karmaşık aile hayatının öyküsünü anlatmaktadır. 

2.22.1.“Adem’in Trenleri” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Barış Pirhasan  

Senaryo: İsmail Doruk  

Yapım: Promete Film 

Yapımcı: Serkan Çakarer,  Ozan Ergun,  Metin Soltay,  Cengiz Ergun 

Yapım Yılı: 2007  

Görüntü Yönetmeni: Peter Steuger  

Müzik: Ender Akay,  Sunay Özgür  

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay,  Asuman Dabak,  Derya Alabora,  Yıldız Kültür,  

Ezel Akay,  Atıf Emir Benderlioğlu,  Hakan Bilgin,  Veysel Diker,  Cem Özer,  

Münire Apaydın,  Turan Özdemir,  Ümit Çırak,  Fıratcan Aydın,  Güner Özkul,  

Zeynep Özbay  
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2.22.2.“Adem’in Trenleri” Filminin Konusu 

Hasan Hoca, Bekir’in kirletip sonra da terk ettiği Hacer’i ailesinden korumak 

için nikahına almıştır. Hacer hamiledir. Çocuğunu dünyaya getirir. Çocuğa Fatma 

adını verirler. Hasan Hoca, Hacer’e elini dahi sürmez. O bunu Allah’ın bir sınavı 

kabul eder ve bir gün Bekir’in Hacer’e döneceğine inanmaktadır. Hoca onca 

yoksulluğuna rağmen Hacer’e ve dünyaya getirdiği Fatma’ya karşılık beklemeden 

yıllarca bakar. 

Hasan Hoca zamanla Hacer’i de kızını daçok sever, ancak kendisinden 

ayrıldıklarında acı çekmemek için sevgisini belli etmez ve hep mesafeli durur 

onlara... Bu yüzden onu babası bilen Fatma, küçük bir çocuğun bir babadan beklediği 

sıcaklığı sevgiyi onda bulamaz. Ama, Fatma bir gün Hoca babasının onu çok 

seveceğini beklemektedir. Hep, "Babam beni büyüyünce sevecek" demektedir... 

İki tarafın da kabullendiği bu yaşam, bir Ramazan günü Manisa’nın uzağındaki 

yirmi hanelik küçük tren istasyonuna Hasan Hoca’nın İmam olmasıyla değişir, farklı 

bir nitelik kazanır. 

Fakir fakat sevecen insanların yaşadığı, Ramazan ayında bir imamları 

olmasından başka dertleri bulunmayan bu küçük sıcacık ortamda Hoca hiç ummadığı 

biçimde Bekir’le karşılaşır... Bekir, Hacer’i ve Fatma’yı geri istemektedir. Hasan 

Hoca,"Bir gün gelip Hacer ile Fatmacık’ı alacağını biliyordum, ama benim onları 

senin ayağına getireceğim hiç aklımdan geçmezdi..." diyerek bu durumu çaresiz 

kabullenmek zorunda kalır. Fakat Bekir yine yapar yapacağını. Bu sorumluluğu 

kaldıramayacağını düşünerek, geceleyin gelen trene binerek istasyonu terk eder. 

Hacer ve kızı yine Hoca’nın yanında kalırlar. Ancak bu defa durum farklıdır. Onların 

gidecek olmasına fena halde üzülen Hoca, tam kaybetmek üzereyken yeniden 

kavuştuğu Hacer ve Fatma’yı bu kez bağrına basar, sevgisini göstermekten 

çekinmez. 
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2.22.3.“Adem’in Trenleri” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Adem’in Trenleri filminde dikkat çeken dindar insan tipi Hasan Hoca’dır. 

Fakir bir adamdır. Köyden köye dolaşarak geçici-ücretli imamlık yaparak 

geçinmektedir. Heybetli bir görüntüsü ve pek de gülmeyen bir yüz ifadesi vardır. 

Konuşması biraz ağdalıdır. Başında örme bir takke ve sırtında bir abayla 

dolaşmaktadır. Ramazan ayı sebebiyle imamlık yapmak için geldiği istasyonda 

çocukları da okutmakta ve onlara bir takım dini bilgiler vermektedir. Ölümle ilgili, 

kıyametle ilgili ve cehennemle ilgili anlattığı bilgiler, çocuklarda korkuya sebep olur. 

Yine de çocuklar derslerine aksatmadan devam ederler.  

Hasan Hoca sinemasal anlamda bir tip olmaktan daha çok bir karakter özelliği 

göstermektedir. Bir koca olarak, üvey de olsa bir baba olarak taşıdığı sorumluluklar 

ve yaşadığı ruhsal çatışmalar, zaafları ve bastırılmış duygularıyla o, tek bir yönüyle 

ortaya çıkan bir tip değil, komplike bir kişilik, bir karakter olarak tasarlanmıştır. 

Toplumun ve ailesinin dışladığı bir kadınla, filmdeki kendi ifadesiyle sırf Allah rızası 

için evlenmiş, onlara sahip çıkmış, böylelikle de kendisi toplum tarafından dışlanmış 

bir birey olarak çeşitli gerilimler ve çatışmalar yaşamaktadır. Aslında evlendiği 

kadını sevmektedir. Kadının kızını da sevmektedir. Ancak bir gün kızın gerçek 

babası ortaya çıkar ve onları isterse, onlar da bırakıp giderse diye bir korku yaşadığı 

için bu sevgisini sürekli bastırmış ve kontrol etmiştir. Sesine ve yüz ifadesine 

yansıyan,  gerginlik ve öfke bunun sonucudur.  

Kendisinin yanında bir emanet olarak durduğuna inandığı-böyle bir inanç 

geliştirmiştir- Hacer’e cinsel anlamda hiç yaklaşmaz. Oysa onu sevmektedir ve bir 

gün gitmesinden kaygı duymaktadır. Hacer’i hamile bırakan Bekir ortaya çıktığında 

ve Hacer, yıllardır kendisinin hocanın sırtında bir yük olduğunu düşündüğü için 

Bekir’le gitmeye karar verir. Hoca, bu durum karşısında birden saldırganlaşarak 

Hacer’e zorla sahip olmaya çalışır. Bir taraftan da “İstediğin bu değil miydi, ha!” 

diye bağırmaktadır. Freud’a göre kişiliğin üç temel birimi bulunmaktadır. Bunlar id, 

ego ve süperegodur. İd, en kaba, en ilkel, kalıtımsal dürtü ve hazları içerir. Bu 

dürtülerden en baskın olanları da cinsellik ve saldırganlıktır. Ego, id’i denetim 

altında tutmaya çabalayan birimdir. Ego gerçek ilkesine uyarak işler. İd’in istekleri 
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uygunsa, şartlar müsaitse bunları gerçekleştirir. Süperego ise, doğru ve yanlış 

kavramlarının temelini teşkil eder. Bir çeşit vicdan vazifesi görür. İd’in dürtüleri 

uygun değilse, yanlış isteklerse bunları engelleme yoluna gider. Bu baskı ve 

engelleme bilinçaltında depolanır(Cüceloğlu, 2002: 407-408). Hasan Hoca, kendi 

değer yargılarına göre, Hacer’i bir emanet olarak gördüğü için, onu gizliden gizliye 

sevmesine karşın, ona karşı olan istek ve dürtülerini hep baskılamıştır. Yıllardır 

bilinçaltına ittiği duygular bir patlama halinde bilinç düzeyine çıkarak, 

kaybedilmekte olan şeye saldırganlık dürtüsüyle sahip olma halini tetiklemiştir. 

Ancak küçük kızın uyanmasıyla bu hal sona erer. İd’in dürtüleriyle bir anda kendini 

kaybeden Hasan Hoca yeniden vicdanın-süperegonun sesine kulak verir, sakinleşir. 

Filmin sonunda Bekir’in bir kez daha çekip gitmesiyle, Hacer ve Fatma’ya 

tekrar kavuşan Hasan Hoca, bu kez onlara sımsıkı sarılır. Değerini kaybederken 

anladığı şeye bu kez gerçekten sahip çıkar. İlk kez gözünden yaşlar süzülür. Yıllardır 

kendi ruhuna ettiği eziyet böylece son bulmuştur. 

Hasan Hoca karakteri, dindarlığında samimi ve ölçülü ama bir takım kişisel 

zaafları olan bir tip olarak kompoze edilmiştir. Hatalarından ders çıkaran, insan 

olmanın bütün zaaflarını üzerinde barındıran gerçekçi, klişelerden uzak bir dindar tip 

olarak sunulmuştur. Onunla ilgili en güzel saptamayı filmin küçük 

kahramanlarından, Hoca’nın mescitteki öğrencilerinden Adem yapar. Hoca “Ben 

nasıl biriyim sizce?” diye sorunca Adem; “ İlk geldiğinde zalim, sonra mübarek 

adam, şimdi de zavallı! Yani annem öyle diyor!” diye karşılık verir. Buradaki 

zavallılık Hacer’in gitmesiyle yapayalnız kalıverecek olmasındandır. Kişilik 

anlamında bir aşağılanmayı içermemektedir.   

2.23.UZAK İHTİMAL 

Uzak İhtimal, son dönemlerde artan bir ivmeyle dindar insanların dünyalarına 

eğilen ve onların yaşam tarzlarını beyaz perdeye taşıyan Türk Sinemasının, konuya 

ilişkin ilginç örneklerinden biridir. Film, bir müezzinle rahibe adayı bir Hıristiyanın 

birbirlerine sözlü olarak hiç ifade edemedikleri, gönüllerinde kalmış ve 

kavuşulamamış bir aşk hikayesini anlatmaktadır. 
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2.23.1.“Uzak İhtimal” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun  

Senaryo: Görkem Yeltan,  Tarık Tufan,  İsmail Kılıçarslan,  Bektaş Topaloğlu  

Yapımcı: Tülin Çetinkol,  Tülin Soyarslan 

Yapım Yılı: 2009  

Görüntü Yönetmeni: Refik Çakar  

Müzik: Rahman Altın 

Oyuncular: Görkem Yeltan,  Nadir Sarıbacak,  Ersan Uysal,  Ersan Ünsal,  

Murat Ergün  

2.23.2.“Uzak İhtimal” Filminin Konusu 

Musa İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim İlahiyat mezunu bir gençtir.Müezzin 

olarak tayini İstanbul’a çıkar ve Tophane’de küçük bir camide göreve başlar. 

Caminin müezzin lojmanı olarak kullandığı daireye yerleşir. Karşı dairede Clara bir 

rahibe adayı yaşamaktadır. Clara İstanbul’da bir kilisede dünyaya gelmiştir. Annesi 

onu doğururken ölmüş babasını ise hiç tanımamıştır. Musa kendisine asansörde 

kaldığı bir gece yardı eden Clara’dan çok etkilenir. Bir gün kapının önünde 

anahtarını düşüren Clara’ya anahtarını vermek için peşinden gider. Clara bir 

kiliseden içeri girer. Kiliseye girmek için davranan Musa’ya ayin öğleden sonra 

denilerek izin verilmez. Musa öğle namazından sonra kiliseye gider ve ayini 

izlemeye başlar. yan tarafta bir adam oturmaktadır. Adamın elinde “Menakib’ül 

Arifin”in orijinal Osmanlıca baskısı vardır. Adamla Musa arasında bu kitap 

vasıtasıyla muhabbet başlar. Adamın adı Yakup’tur. Sahaflık yapmaktadır. 

Osmanlıca bildiği için Musa’ya asistanlık teklif eder. Musa ile adamın ortak bir 

yönleri vardır. İkisi de Clara ile ilgilenmektedirler. Ancak bir farkla; Yakup gerçekte 

Clara’nın babasıdır. Yıllar önce siyasi bir davadan hapse girince, İtalya’da birlikte 

yaşadığı kadın peşinden İstanbul’a gelmiş ve Clara’yı bir kilisede dünyaya 

getirdikten sonra ölmüştür. Clara rahibe Anna tarafından büyütülmüştür. Şimdi de 
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yatalak olan Anna’ya Clara bakmaktadır. Musa’nın tarihi eser kaçakçılığı yapan bir 

arkadaşı yüzünden hem Musa hem de Yakup gözaltına alınırlar. Suçsuz oldukları 

anlaşılınca salıverilirler. Ancak Yakup bu strese dayanamaz ve kalp krizi geçirir. Her 

şeyin kendi yüzünden olduğunu düşünen Musa Yakup’u evine getirerek uzun süre 

ona bakar. Musa, Yakup ve Clara birbirlerine yakınlaşmaya başlar. Musa gün 

geçtikçe Clara’ya aşık olur ama ona bunu ifade edemez. Clara da aslında ona karşı 

boş değildir. Clara’nın rahibe olmak için İtalya’ya gitmeyi düşünmesi Musa’yı 

oldukça üzer. Ve ayrılık günü gelir. Yakup Clara’yı uğurlamaya dayanamayacağı 

gerekçesiyle gitmez. Clara’yı istasyondan trenle uğurlayan Musa, hüzünle karışık 

arkasından bakakalır. 

2.23.3.“Uzak İhtimal” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Uzak İhtimal filminde dikkat çeken dindar insan tipi Müezzin Musa’dır. Fahri 

imamlık yaparak geçimini sağlamış ve oğluna da dini tahsil aldırmış bir babanın 

oğludur. Terbiyeli ve mutedil bir kişiliğe sahiptir. Caminin yaşlı imamına son derece 

saygılı davranmaktadır. Cemaatten yaşlı olanların elini öpecek kadar tevazuu 

sahibidir. Bu davranışlarıyla kısa sürede cemaate kendini sevdirir. Musa aynı 

zamanda entelektüel bir kimliğe sahiptir. Kitaplarla arası iyidir. Osmanlıca 

bilmektedir. İnsanlarla diyaloğu adab-ı muaşeret kuralları çerçevesindedir. Gayri 

Müslimlere saygıyla yaklaşır. İnsanları incitecek tek bir sözü ve davranışı 

görülmemektedir. İnsanlara karşı cömert ve misafirperverdir. Kadınlara karşı edep 

dairesinde hareket eder. Onların gözlerine doğrudan bakamayacak kadar haya 

sahibidir. Ancak bu durum abartılı bir çekingenliğe dönüşmemektedir.  

Musa gayri Müslim komşusu Clara’ya aşık olur. Kendini bu aşktan uzak 

tutamaz. Davranışlarıyla, edepli bir biçimde ona olan aşkını gösterir. Ama asla sözlü 

olarak ifade edemez. Clara’nın mahrem alanına kadar asla sokulmaz. Yakup, Musa 

ve Clara Şile’ye gezmeye giderler. Musa ile Clara dolaşırken, bir fotoğrafçı yaklaşır 

ve fotoğraflarını çekmek için ısrar eder. Poz vermeleri için birbirlerine 

yaklaşmalarını isteyen fotoğrafçıya rağmen Musa, Clara’ya yarım metreden fazla 

yaklaşmaz. Fotoğraf da o yüzden yarım çıkar. Bu tavrı Musa’nın sevdiği kıza karşı 
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yaklaşımındaki ölçü ve mesafeyi inancının gereği olarak nasıl koruduğunun 

göstergesidir. 

Musa, filmde hiçbir olumsuz davranış sergilemez. Aşkını ölçülü bir biçimde 

kendi iç dünyasında yaşar. Onun bu ilkeli ve mesafeli duruşu izleyicilerin onunla 

özdeşleşmesini sağlamaktadır. Musa’nın, izleyicinin gözünde yücelen, samimi ve 

ölçülü bir dindar tip olduğu görülmektedir.  

2.24.MOMMO KIZKARDEŞİM 

90’lı yıllardan sonra Türk Sinemasındaki akımlar büyük ölçüde etkisini 

yitirmiş ve sinemada bağımsız yönetmenler boy göstermeye başlamıştır. Mommo 

Kızkardeşim filmi, bu yönetmenlerden biri olarak kabul edilen Atalay Taşdiken’in, 

gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkarak çektiği bir filmdir. Güven, film hakkında 

şunları yazmıştır: “Kız Kardeşim-Mommo, kendine özgü sinema dili, perdedeki 

etkilerini doğallıklarına borçlu olan deneyimsiz oyuncu kadrosu, paranın gücünden 

ziyade gönülden bir inanmışlık ve karşılıklı dostluk ilişkileri içinde yürütüldüğü 

hissedilen prodüksiyon süreci, gerçekten yaşanmış ve her an ülkenin her yerinde 

başka başka insanlar tarafından yaşanmakta olan trajik öyküsüyle “bağımsız sinema” 

tanımını dibine kadar hak eden bir çalışma.”8 

2.24.1.“Mommo Kızkardeşim” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen : Atalay Taşdiken  

Senaryo Yazarı: Atalay Taşdiken  

Yapım : Atyapım 

Yapım Yılı: 2009 

Görüntü Yönetmeni: Ali Özel  

Müzik: Erkan Oğur 
                                                             
8http://www.haber7.com/haber/20090420/Herkesi-ayni-duyguda-birlestiren-film.php 22/09/2010 
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Oyuncular: Elif Bülbül, Mehmet Bülbül, Mete Dönmezer, Mustafa 

Uzunyılmaz, Mehmet Usta, Ali Bakır, Mehmet Çiğdem   

2.24.2.“Mommo Kızkardeşim” Filminin Konusu 

Ahmet ve Ayşe iki kardeştir. Ahmet dokuz yaşında, Ayşe ise henüz yedi 

yaşındadır. Anneleri vefat etmiş, babaları başka bir kadınla evlenmiştir. Babalarının 

yeni eşi çocuklarla birlikte yaşamayı kabul etmediği için, çocukları dedeleri-

annelerinin babası- yanına alır. Ne var ki Hasan Dede oldukça yaşlı ve yarı felçli bir 

adamdır. Eşini çoktan kaybetmiş olan Hasan Dede aslında ölümü beklemektedir. 

Kendisi öldüğünde çocukların durumunun ne olacağı konusunda endişeler 

taşımaktadır. Almanya’da yaşayan kızı ve damadı çocukları yanlarına 

alabileceklerine dair mektup yazarlar. Ancak bu pek de kolay olmayacaktır. Çünkü 

Alman Hükümeti zorluk çıkarmaktadır. Çocuklar dedeleriyle yaşamaktan 

memnundur fakat ortalıkta dolaşan dedikodudan dolayı endişelidir. Babalarının 

kendilerini yurda vereceği konuşulmaktadır. Hasan Dedeye komşu kadınlardan biri 

bir teklif getirir; Şehirdeki bir aile hizmetlerini gördürecekleri bir kız çocuğu 

aramaktadırlar. Kadın onların çok iyi bir aile olduğunu söyler. Daha önceden 

yanlarına aldıkları bir kızı çok iyi yetiştirip, vakti gelince kendi elleriyle 

evlendirdiklerini belirtir. Hasan Dedenin gönlü aslında bu işe razı değildir. 

Almanya’daki kızından hayırlı bir haber beklemektedir. Ancak beklediği haberin 

kısa sürede gelmesinin mümkün olamayacağını anlayınca, çaresiz Ayşe’yi söz 

konusu ailenin yanına vermeye razı olur. Çocuklardan habersiz yapılan bu planlama, 

ailenin Ayşe’yi almak üzere gelecekleri gün uygulamaya konur. Ahmet bir bahaneyle 

evden uzaklaştırılır. Ayşe saçları tıraş edilip yeni elbiseler giydirilerek hazırlanır ve 

aileye teslim edilir. Gözyaşlarıyla dedesine veda eden Ayşe ağabeyine veda bile 

edemeden ayrılmak zorunda kalır. Ahmet’se köyün ortasından geçen arabanın içinde 

gördüğü ve ağlayarak kendisine seslenen Ayşe’nin peşinden bisikletiyle çaresizce 

koşar. 
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2.24.3.“Mommo Kızkardeşim” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Mommo Kızkardeşim filminde araştırmamıza konu olan dindar insan tipi 

Hasan Dede’dir. Hasan Dede oldukça yaşlı, yarı felçli ve yalnız yaşayan bir adamdır. 

Kızı öldükten sonra, damadı tarafından ortada bırakılan torunlarına sahip çıkarak 

onlarla birlikte bir yaşam mücadelesi vermektedir. Hasan Dede namazına düşkün, 

Kur’an okuyan ve zikir çeken dindar bir tip olarak resmedilmiştir. Çocukların Kur’an 

okumayı öğrenmeleri ve namaz surelerini ezberlemeleri için gayret gösterir ve onları 

motive eder. Yoksul bir kimse olmasına karşın, kimseye halini arz etmeyecek kadar 

onurlu bir kimsedir. Bir keresinden ekmek yapmak için torunu Ahmet’ten ambardan 

un getirmesini ister. Ambarda Mommo’nun yaşadığını sanan ve geceleri oraya 

girmekten korkan Ahmet komşu kadına giderek un ister. Bir vesileyle bunu öğrenen 

Hasan Dede Ahmet’e; “İnsan, durumunu başkalarına bildirmemeli!” diyerek çıkışır. 

Çocukların Almanya’ya gitme ümidi ortaya çıkınca Ayşe dedesine; “Sen de gelecek 

misin dede?” diye sorar. Hasan Dede “Hayır kızım ben başka yere gideceğim!” diye 

cevap verir. Ayşe “Nereye?” diye sorunca. Beklemediği bu soru karşısında bir an 

duraksayan Hasan Dede “Allah bilir!” diye cevap verir. Hasan Dedenin başka yere 

gitmekten kastı ölümdür. Ölüme hazırlıklı, halinden şikayet etmeyen, kimseye yük 

olmadan yaşayan, mütevekkil ve onurlu bir tiptir. Üzerinde bir Mü’minde olması 

gereken haya duygusu ve vakarın izleri görülmektedir. İzleyici onu, filmin değişik 

karelerinde Kur’an okurken, abdest alırken, namaz kılarken görmektedir. Ayağından 

hiç çıkarmadığı meshleri, namaz takkesi, seccadesi ve elindeki 99’luk tesbihi filmde 

onun dindar imajını destekleyen, kuvvetlendiren ögelerdir. Hasan Dede, samimi, 

gösterişsiz ve olumlu bir dindar insan tipidir. 

2.25. EŞREFPAŞALILAR 

Yönetmen Hüdaverdi Yavuz’un 2010 yapımı olan filmi “Eşrefpaşalılar” 

gösterime girer girmez bir takım tartışmaların odağı haline gelmiş bir filmdir. 

Filmde, hırsızlığın. Esrar kaçakçılığının, her türlü adam yaralama ve öldürme 

olaylarının bol olduğu bir kenar mahallenin metruk camisine tayini çıkan bir imamın, 

mahalle halkının güvenini, sevgi ve saygısını kazanarak, onlardan bir cami cemaati 

meydana getirmesinin hikayesi anlatılmaktadır. Filmdeki “Hoca”nın aslında cemaat 
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lideri Fethullah Gülen olduğuna dair pek çok iddia ortaya atılınca, filmin başrol 

oyuncusu Sinan Albayrak, “Canlı Gaste” programında Can Dündar’ın konuyla ilgili 

sorularını cevapladı ve iddialara açıklık getirdi. 

Can Dündar: “Birçok şey çıktı filme ilişkin. Oradaki imam aslında Fethullah 

Hocadır. Mahalleyi tanıtıyor diye. Siz ne kadar bu tartışmaları bekliyordunuz?” 

Sinan Albayrak: “Fethullah Gülen'i oynadığımı filmi bitirdikten sonra 

öğrendim. Ben önüme konan senaryonun güzelliğine baktım ve hocanın güzelliğine 

baktım ve canı gönülden oynamak istedim. Ama film bittikten sonra Fethullah 

Gülen, cemaat, 'sen de mi cemaattensin' gibi suallerle çok karşılaştım. Enteresandır 

ki kendi camiamdan bu anlamda ciddi yargılamalara maruz kaldım. Ben de şiddetle 

söylüyorum ki buradan be de cemaat mensubu değilim. Ama bir insan doğru bir iş 

yaparsa, ben o insanın manevi olarak o insanın önünde arkasında yanında, bir şekilde 

etrafında olmayı tercih ederim. Önyargılarla giden bir toplumuz, demokrat 

geçiniyoruz. Özgürlük diyoruz ama fikir anlayışı ya da bu anlamda karşımızdaki 

insana saygımız yok maalesef. Ben de gururla söylüyorum ki çok güzel insanlarla 

çalıştım. Ben bir oyuncuyum projenin güzelliğine bakarım. Arkasında kim vardır 

yoktur diye düşünmem bu anlamda.”9 

2.25.1.“Eşrefpaşalılar” Filminin Yapım Bilgileri 

Yönetmen: Hüdaverdi Yavuz  

Senaryo: Burak Tarık  

Yapım: Anse 

Yapımcı: M. Yusuf Kulaksız 

Yapım Yılı: 2010  

Görüntü Yönetmen: Reyhan Çetin  

                                                             
9http://www.internethaber.com/esrefpasa-imami-fethullah-gulen-mi-235725h.htm22/09/2010 
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Müzik: Yücel Arzen 

Oyuncular:Turgay Tanülkü,  Sinan Taymin Albayrak,  Deniz Özpınar,  Ali 

Yaylı,  Burak Tarık,  Hüseyin Soysalan,  Savaş Bayındır,  Fırat Paşayiğit,  Ömer 

Pekin,  Serkan Öztürk,  Sermin Hürmeriç,  Sibel Öztük,  Vural Arısoy 

2.25.2.“Eşrefpaşalılar” Filminin Konusu 

İzmir Eşrefpaşa’dan gelip İstanbul’a yerleşmiş iki dosttan biri olan Tayyar, güç 

ve iktidar tutkusu ile büyük bir mafya lideri olurken; Davut, küçük mahallesinde 

namusuyla kahvesini işletmektedir. İkisi de aynı kadını sevmiştir fakat Madam Eleni 

Davut’u sevmesine rağmen Tayyar ile evlenmek zorunda kalmıştır. Bir de kızı 

Duygu dünyaya gelir. Fakat Tayyar, Madam’ın gönlünün Davut’ta olduğunu 

bildiğinden bunu sindiremeyip kızı ile birlikte Madam’ı ortada bırakır. Tayyar bir 

şekilde intikam alacaktır ve bunu Davut’un evlatlığı Nusret’i kendi yoluna çekerek 

yapacaktır. Mahalle kabadayısı Nusret ise bir tarafta sevdiği kız olan Duygu ve 

mahallenin insanları; diğer tarafta ise para ve saltanat arasında kalır. Bu iki dünya 

arasında bocalarken mahallenin metruk camisine bir Hoca tayin olur ve olayların 

seyri değişmeye başlar. 

Hoca mahalleye geldiğinde Nusret hapisten çıkmak için gün saymaktadır. Hoca 

ilkin sivil polis zannedildiği için mahallede hoş karşılanmaz. Ancak çok geçmeden 

durum anlaşılır fakat bu kez de mahalleli şaşkındır. Çünkü yirmi yaldır camilerine 

hoca gelmemiştir. Cami avlusu esrar kaçakçılarının zulası, caminin içi ise mahallenin 

namlı hırsızı Skoda’nın deposu haline getirilmiştir. Hoca ilkin cami avlusuna 

gömülmüş olan esrarı yakmakla işe girişir. Fakat esrar aslında Nusret’e, dolayısıyla 

Tayyar’a aittir. Hapisten çıkan Nusret Hoca’ya düşman olur. Mahallenin sözü en çok 

dinlenen kimsesi olan Davut, gönülden bir yakınlık kurmaya başladığı Hoca’ya 

kimsenin el sürmesine izin vermez. Nusret’le Davut’un arası açılır. Tayyar Nusret’i 

iyice kendi safına çekmeye başlar. Fakat işin içine aşk girer. Duygu karanlık işlere 

bulaşmasını istemediği Nusret’e söz geçiremeyince intihara kalkışır. Bunu öğrenen 

Nusret de intihar etmeyi dener. Her ikisi de kurtarılır. Hastanede yeniden hayata 

tutunurlar. Nusret’le Hoca’nın arasındaki buzlar erir. Tayyar Davut’u aralarındaki 
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hesabı görmek için kapışmaya çağırır. Kapışmada Tayyar’ı bıçağın altına yatıran 

Davut buna değmeyeceği için onu öldürmekten vazgeçer. Fakat Tayyar, Davut’u 

sırtından vurarak öldürür. Hoca metruk camiyi pırıl pırıl bir hale getirmiştir. Caminin 

artık cemaati de vardır. Hoca yaşanan acı olaylardan dolayı mahalleden ayrılmak 

ister. Fakat Nusret buna müsaade etmez. Hoca ile mahalleli arasında bir gönül bağı 

kurulmuştur.  

2.25.3.“Eşrefpaşalılar” Filmindeki Dindar İnsan Tipi 

Bu filmde araştırmamıza konu olan dindar insan tipi “Hoca”dır. İdeal bir tip 

olarak kompoze edilmiştir. Bu nedenle adı yoktur. Filmde asla “Hoca” olmaktan 

başka bir kimlikle anılmamaktadır. Filmin mesajı doğrudan doğruya bu tip üzerinden 

verilmektedir. Hoca, yanında bir çanta dolusu kitap taşıyan, başka da hiçbir eşyası 

olmayan biridir. Entelektüel biri olduğu her halinden bellidir. Saçları toplu ve özenle 

taranmış, ince ve kısa bıyıklı ve sakalsızdır. Giyimi son derece sadedir. Konuşması 

nazikçedir. Filmde sesini yükselttiği hiç görülmemektedir. Cesur ve korkusuzdur. 

Birkaç kez ölümle tehdit edilir. Bu tehditlere soğukkanlı bir biçimde verdiği tek 

cevap “Allah büyüktür” demekten ibarettir. Mahalleye ilk geldiğinde karşılaştığı 

manzara, ekmek çaldığı için tüm esnafın peşine düşüp ölümüne kovaladığı bir 

çocuğun canhıraş kaçarken ayaklarının dibine yığılıvermesidir. Çocuğu şefkatle tutup 

yerden kaldırır. Daha sonra o çocukla ikinci kez aynı şekilde karşılaştığında, adının 

Abdullah olduğunu, kimsesiz olduğunu öğrenir ve onu yanına alır. Hoca’nın bir evi 

yoktur. Camide kalmayı tercih eder. Filmde yalnızken ya dua ederken görülmektedir 

ya da kitap okurken. Sık sık mahallenin kahvesine gider, insanlarla orada sohbet 

eder. Sohbet halkası gün geçtikçe büyümektedir.    Himayesine aldığı Abdullah’ı 

mahallede futbol oynayan çocukların yanına götürür. Hep birlikte onlarla top oynar. 

Sonra onları kahveye getirir ve hepsine gazoz ısmarlar. Böylelikle çocukların 

gönlünü kazanan Hoca, derslerine yardımcı olmak ve kötü alışkanlıklardan uzak 

durmalarını sağlamak amacıyla onlara ders vermeye başlar. Dersin birinde Mehmet 

Akif’i ve cümlenin yapısını anlatırken görülür. Bu durum onun yalnızca dini 

konulara hakim biri olmadığını, diğer meselelerde de ders verecek kadar birikim 

sahibi bir tip olarak tasarlandığını göstermektedir. 
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Mahallelinin ağzından dökülen şu iki söz Hoca’nın mahallenin nazarında nasıl 

algılandığını çok iyi göstermektedir; 

Davut, Tayyar’la kapışırken, “Hoca çölde çiçek sulayan adam. Sen çiçekten ne 

anlarsın?” diyerek neden Hoca’ya kimsenin ilişmesine müsaade etmeyeceğini ifade 

etmektedir.  

Madam Eleni, sevdiği adam olan Davut’a hitaben “Ölmeye gelince cesursun, 

sevmeye gelince korkak. Şu yeni gelen Hoca’nın yüzüne dikkatle bir bak. Ne 

göreceksin; Aşk!” diyerek Hoca’nın yüzüne yansıyan ilahi aşka dikkat çeker. 

Hoca, Cuma namazlarının bile kılınmadığı bir mahallede bir cemaat meydana 

getirmeye muvaffak olmuş, hırsız bir kimseyi hırsızlıktan vazgeçmeye ikna etmiş, bir 

mafya tetikçisi olmaya doğru hızla yaklaşan Nusret’i yolundan çevirmeyi başarmış 

biri olarak filmin merkezinde duran bir mesaj kahramanıdır. Davranışları ve 

duruşuyla verdiği mesajlar zaman zaman sözlü mesajlarla da desteklenmektedir.  

Nusret intihar girişiminden sonra, hastaneden çıkar ve Hoca ile yürüyerek caminin 

avlusuna gelir. Hoca’ya; “Bu yaşa kadar bir kez alnımız secdeye değmedi, sence 

affeder mi Hoca?” diye sorar.  

Hoca: “Davut Ağa’yı kaç kez üzdün de seni affetti?” 

Nusret: “Belki yüz kez, iki yüz kez…” 

Hoca: “Onun kalbine bu merhameti koyan, kendisi affetmez mi?” diye karşılık 

vererek, İslam inancında Tövbe etmenin ve Allah’tan asla ümit kesmemenin önemini 

vurgular. 

Bu filmdeki dindar tip olan “Hoca” tipi, ideal bir dindar tip olarak tasarlanmış, 

olumlu ve seyircinin gözünde yücelen bir dindar tip olarak dikkat çekmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir filmi seyrederken izleyici,insan psikolojisinin doğal bir eğilimi olarak 

filmin kahramanı ve filmlerdeki olumlu tiplerle özdeşlik kurar. Bunun tam tersi 

olarak da filmlerdeki olumsuz tiplerle bir yabancılaşma durumu yaşar. Olumsuz 

tipler izleyicinin gözünde film boyunca daima değer kaybına uğrarlar. 

“Sinema, sinema sanatçısının-yönetmenin tercih ettiği imgeyi sunar 

izleyicilere. İzleyicinin tahayyül etme imkânını ortadan kaldırır. İzleyiciye sunulan, 

sunulmak istenen her ne ise o gösterilir” (Monaco, 2002: 155). Monaco’nun bu 

değerlendirmesine göre perdeye yansımakta olan imge izleyicileri doğrudan ve 

derinden etkilemektedir. İzleyici kendisine sunulan imgenin peşinden giderek, bir 

filmdeki tiplerle özdeşleşir veya yabancılaşır. Bilinçli bir tercihin ürünü olan sanat 

eserlerinde, bu bilinç haliyle birlikte bilinçdışı süreçlerin de oldukça etkili olduğunu, 

sanatçının-yönetmenin gerçek dünyada yaşayamadığı, dile getiremediği, açığa 

vuramadığı pek çok şeyi, sanat eserini meydana getirme sürecinde açığa vurduğunu 

düşündüğümüzde, bize sunulan sanat eserlerini çok boyutlu bir okuma sürecinden 

geçirme zorunluluğumuz ortaya çıkmaktadır. Böyle çoklu bir okuma çabası bize 

sanat eserinin bilinç dışı süreçleri hakkında da önemli ipuçları verebilir. 

Türk Sinemasında önemli bir yer tutan dindar insan tipi, Türk Sinemasının din 

ve dindarlık meselesine nasıl baktığı konusunda önemli veriler sunmaktadır. “Bir 

filmin bir karakteri, bir tipi ele alışı, o filmin şifrelerini çözmek için son derece 

yararlıdır”(Gabbard, 2001: 37). Yaptığımız araştırma göstermiştir ki; dindar insan 

tipinin Türk Sinemasında ele alınışı filmlerin yapıldığı dönemlere göre, yönetmenin 

mensup olduğu akımlara ve ideolojilere göre farklılıklar göstermektedir. 1960’lı 

yıllardan başlayarak 1990’lı yıllara kadar olan süreçte Türk Sinemasında dindar 

insanın ele alınış tarzı açık ve net bir biçimde din olgusuna karşı mesafeli bir duruşun 

resmini sunmaktadır. Söz konusu filmlerin yapıldığı dönemin ideolojik yapılanmaları 

ve bu dönemde Türk Sinemasına yön veren çevrelerin ideolojik yaklaşımları, dindar 

insan tipinin oluşturulma sürecinde etkin rol oynamıştır. Kalıp düşüncelerle konuya 

yaklaşım gösteren çevreler, senaryo yazımı ve film yapımı sürecinde, gerçeğe dayalı 
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bir araştırma ve bilgilenme çabasına girmeksizin, kendileri açısından bazen bilinçli 

bir biçimde bazen de bilinç dışı faktörlerin devreye girmesiyle, fazlasıyla 

karikatürize edilmiş, olumsuz imajlarla dopdolu dindar insan stereo tiplerini 

oluşturmuşlar ve yıllar boyu bu tiplere sinema filmlerinde yer vermişlerdir.  

Masum gözüken pek çok Türk filminde gündeme getirilen dindarlık rolleri, 

olumsuz din algılarının gelişmesinde büyük bir katkı sağlamaktadır. Konuyla ilgili 

olarak Bahadır’ın (2005) değerlendirmeleri burada kayda değerdir.Bahadır, özellikle 

televizyon ekranlarında kontrolsüz bir şekilde olumsuz dindar tiplerle karşılaşan 

çocukların din algılarında meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklardan bahisle 

şunları söylemektedir: “Batı kaynaklı filmlerde zaman zaman Müslüman bireyleri 

terörist gruplar olarak takdim edip, onlara karşı savaş açan, ya da İslam ülkelerini 

hedef alan kurtarma operasyonlarındaki başarılı sonuçlarla, Müslümanları aşağılayan 

yapımların vizyona girmesi, kültür emperyalizmi ya da güç göstergesi bağlamında 

değerlendirildiğinde anlaşılır gözükmektedir. Ancak yerli yapımlarda ortaya konan 

din adamı ya da dindar imajı, Batının Müslüman dindarlara karşı yaklaşımını 

aratmayacak niteliktedir… İslami motiflere yer verilen senaryoların büyük bir 

kısmında dindarı küçük düşüren,  gayrı meşru işleri yakıştıran bir yaklaşım 

sergilenmektedir… Diğer taraftan, dindarlığın sadece köy ve kırsal kesimlere ait 

olduğu izlenimini uyandıracak tarzda köyden kente göç edenlerin, dindar 

kimliklerinden sıyrılarak dini motiflerin yar almadığı modern bir yaşam tarzına 

bürünmeleri ve böylece cehaletten kurtulmaları; zengin ve aydın kişilerin dini 

değerleri dikkate almayan yaşantı şekilleriyle takdim edilmesine karşın dindarların 

fakir, güçsüz, hayattan kopuk ve toplum dışı rollerle gündeme getirilmeleri; dini 

davranış ve uygulamaların sadece yaşlılık dönemine ait olgularmış imajını doğuracak 

şekilde yaşlı karakterlerin namaz kılmaları, tesbih çekmeleri ya da Kur’an okumaları; 

başörtü ya da namazın kamuflaj ya da iki yüzlülük olarak takdim edilmesi, 

çocuklarda dini değerlerden uzaklaştıracak olumsuz imajlara yol açmaktadır” (shf: 

20-21). 

Söz konusu dönemde sınırlı sayıda da olsa olumlu dindar insan tipine yer veren 

yönetmenler de olmuştur. Bu yönetmenler, “Milli Sinema” akımına mensup 



133 
 

yönetmenlerdir. Bu yönetmenlerin sinema akımlarından bahsederken değindiğimiz 

üzere dini ve milli hassasiyetlerle film yaptıkları bilinen bir husustur. Diğer taraftan 

konuya yerli duyarlılık bağlamında yaklaşan ve Türk kültürünün yansıtılmasını 

kendileri açısından öncelikli hedef olarak benimseyen “Ulusal Sinema” akımına 

mensup yönetmenler de eserlerinde zaman zaman olumlu sayılabilecek dindar tiplere 

yer vermişlerdir.En azından dine ve dindar insanlara karşı saygılı ve ölçülü 

davranmaya gayret etmişlerdir. Bu konuda Halit Refiğ’in imzasını taşıyan “Vurun 

Kahpe”ye filmi ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Refiğ,  Adıvar’ın romanından 

uyarladığı filmindeki olumsuz dindar tip Hacı Fettah’ın karşısına romanda 

olmamasına karşın filmin başkahramanı Aliye’ye dindar bir kimlik yükleyerek 

meseleyi kendince dengelemeye çalışmıştır.  Yine aynı yönetmenin “Bir Türk’e 

Gönül Verdim” filmi Mevlana’dan esinlenerek, batılı bir kadının hidayete erme 

öyküsünü anlatmaktadır. Refiğ bu filminde Türk toplumunun  kültürünü oluşturan en 

önemli unsurlardan biri olarak gördüğü İslam dinine saygılı bir duruş sergileyerek, 

filminde Doğu – Batı karşılaştırması yaparak tercihini Doğudan yana kullanmış ve 

Doğulu toplumların yaşama biçimlerinin şekillenmesinde İslam dininin önemli 

oranda etkisinin olduğunu anlatmak çabası gütmüştür. 

“Giysi senaryo içinde önemli bir işlevi yerine getirir ve oyuncuların rolüne 

kişilik açısından önemli katkılarda bulunur” (Öngören, 1996: 50). Türk Sinemasında 

olumsuz dindar insan tipinin yer aldığı filmlerde, özellikle güldürü ögelerinin baskın 

olduğu filmlerde, dindar tiplerin oldukça eski ve tuhaf giysilerle gösterilmeleri, bu 

tiplere giydirilmek istenen kişiliğin durumunu gözler önüne sermektedir. 

Türk Sinemasındaki olumsuz dindar tiplerin çoğunluğunun çirkin olması 

Freudyen bir bakış açısının ürünü olarak değerlendirilebilir. “Freud’un dini algılama 

şekline etki eden bir Katolik dadısı vardı. Bu dadı yaşlı ve son derece çirkindi. Freud 

ondan söz ederken ‘Tarih öncesi yaşlı kadın’ diye söz etmekteydi. Bu kadın Freud’u 

kiliseye götürüyor ve ona bazı Hıristiyan öğretilerini anlatıyordu. Ancak bu kadın 

hırsızlık yaptığı için kovulmuştu. Freud’un gözünde artık din ile özdeşleşmiş bu 

kadın bir hırsızdı (Köse, 2002: 17). Söz konusu filmlerdeki dindar insan tipinin 
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çirkinliği yanında, paraya olan düşkünlükleri, çıkarcılıkları, kadına karşı gösterdikleri 

zafiyet, Freudyen yorumun ortaya koyduğu bir durum olarak görünmektedir.  

90’lı yıllara gelindiğinde Türk Sinemasında dindarlık meselesine bir yaklaşım 

farkının oluşmaya başladığı görülmüştür. Bu dönemde yeniden yükselmeye başlayan 

“Milli Sinema” akımına mensup yönetmenlerin yanı sıra, kendilerini bağımsız olarak 

tanımlayan ve yeni bir sinema dili oluşturmak hevesinde olan bir kısım yönetmenler 

olumlu dindarlık tiplerine filmlerinde yer vermişlerdir. “Milli Sinema” akımını 

temsil eden yönetmenlerin, dini duyarlılık bağlamında öteden beri olumlu dindar 

tiplere filmlerinde yer verdikleri bilinmektedir.Bununla birlikte bağımsız 

yönetmenlerin de dindar tipleri geçmiş yıllarda görülen örneklerin aksine daha 

gerçekçi ve önyargısız olarak ele aldıkları gözlemlenmektedir. 

Bu araştırmada Türk Sinemasını temsil ettiği düşüncesiyle seçilip incelemesi 

yapılan, filmlerdeki dindar insan tiplerinin, film çözümlemede kullanılan 

yöntemlerden biri olan “psikanalitik film çözümleme yöntemi” ile analiz edilerek şu 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

I.  Türk Sinemasında 1960-1990 yılları arasını kapsayan dönemde yapılan 

filmlerdeki dindar insan tiplerinin tamamına yakınının-“Milli Sinema” akımına ait 

bazı örnekler haricinde- olumsuz birer stereo tip oldukları gözlenmiştir. Söz konusu 

dindar tiplerin bütün davranışları film izleyicileri açısından olumsuz model 

oluşturabilecek nitelikte davranışlardır. Bu olumsuz model olma durumu, hem dinsel 

manada hem de ahlaki manada çeşitli olumsuzlukları içermektedir.  

II.  Bu dönemde yapılan filmlerdeki dindar insan tipleri dini ve toplumsal 

değerlere yabancı, ahlaki değerlerini kaybederek yozlaşmış, gözünü para hırsı 

bürümüş tiplerdir. Söz konusu tiplerin İslam dinini temsil etmekten uzak oluşları ve 

İslam dininin mesajlarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle, izleyiciler ve 

toplum üzerinde olumsuz etkiler bırakabilecekleri sonucuna varılmıştır. 

III.  İnsanlar arasında sevgi ve merhamet duygularının gelişmesi, sağlıklı bir 

paylaşımın olması ancak doğru bir rol model sunumuyla mümkün olabilmektedir. 

Türk Sinemasının söz konusu dönemini kapsayan örneklerinde gördüğümüz dindar 

insan tipleri doğru ve sağlıklı bir rol model olmaktan uzaktır.  
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IV. Türk Sinemasının 1990 yılından sonraki döneminde dindar insan tipinin ele 

alınışında bir değişim ve dönüşümün gerçekleştiği tespit edilmiştir. Özellikle 2000’li 

yıllarda çekilen filmlerde imam, müezzin, cemaat önderi, gibi dindar tiplerin bolca 

yer aldığı ve bu tiplerin genelde olumlu tipler olduğu görülmektedir. “Kurtlar Vadisi 

– Irak” filmindeki cemaat önderi tipi, “Uzak İhtimal” filmindeki müezzin tipi ve 

“Eşrefpaşalılar” filmindeki imam tipleri dini ve toplumsal değerlere uygun 

davranışlar sergileyen, gerçekçi ve son derece olumlu tiplerdir. Yine bu dönemde 

yapılan filmlerde –Takva ve Adem’in Trenleri filmleri bu noktada dikkat 

çekmektedir – kendi içinde sorunlar yaşayan dindar tipler de ele alınmıştır. Ancak bu 

tiplerin yaşadığı sorunların kaynağı olarak dindarlıkları ile ilgili bir vurgu yoktur. 

Sorunun kaynağı başka psikolojik faktörler olarak gösterilmiştir. Dindarlıklarıyla 

ilgili olumsuz bir vurgu yapılmaksızın, samimi ve olumlu, fakat psikolojik sorunlar 

yaşayan tipler olarak sunulmuşlardır. 

V.  İnceleme yaptığımız filmlerde yer alan olumsuz dindar insan tiplerinin etki 

boyutunun – herne kadar günümüzde dindar insan tipinin ele alınışında değişiklikler 

gözlense de – sözkonusu filmlerin televizyonlarda tekrar tekrar yayımlanmaları 

sebebiyle hızla artmakta olduğu görülmüştür. 

Bu tespitlerden hareketle şu önerileri dile getirmek mümkündür: 

I.  Film senaryoları yazılırken dindar insan tipleri, mevcut klişelerden farklı bir 

biçimde ele alınarak, dinin ruhuna ve mesajlarına uygun biçimde oluşturulmalıdır. 

II. Film senaryoları dini ve toplumsal değerlere uygunluk açısından Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından oluşturulabilecek bir alt kurulun 

denetiminden geçirilmelidir. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı ile eşgüdümlü 

çalışmalar gerçekleştirilmelidir. 

III.  Türk Sineması’nın bir dönem örneklerinde sıkça gördüğümüz olumsuz 

dindar insan stereo tipini revize edecek, dini gerçeklerle örtüşen yeni eserler ortaya 

konulmalıdır. 

IV.  Türk Sinemasının diğer ürünlerine ait örnekler dindarlık tipolojisi 

bağlamında incelenmeli ve bu konudaki bulgular ortaya konulmalıdır. 

V.  Söz konusu filmlerin izleyiciler üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılabilmesi 

için alan araştırması çalışmaları yapılmalıdır. 
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VI. Dindarlık tipolojisini ortaya koyan çalışmalar kapsamında televizyon 

dizileri de ele alınmalı ve ulaşılan sonuçlar bilim çevrelerince değerlendirilmelidir. 
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