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GİRİŞ 

Sosyal değişme; “Sosyal yapının, onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bu 

ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların değişmesi” olarak tanımlanabilir 

(Tezcan,1994;191). Her toplum sürekli bir değişim süreci içindedir ve toplumun 

ekonomik, siyasi ve toplumsal koşulları, kurumları daima değişmektedir. Bu değişim 

süreci zaman zaman diğer dönemlerden daha hızlı olabilmektedir. Türkiye de, bu 

değişimleri kuruluşundan itibaren yaşamış ve bu değişimler dönem dönem daha yoğun 

şekilde hissedilmiştir. 

1980 yılı Türkiye için adeta bir başlangıç olmuş ve bu tarihten itibaren hemen 

hemen her alanda olumlu ya da olumsuz pek çok değişim yaşanmıştır. 24 Ocak 1980 

tarihinde alınan ekonomik kararlar yıllardır ülkede uygulanan karma ekonomi sistemine 

son vermiş ve bu tarihten itibaren liberal ekonomi sistemine geçilmiştir. Ancak bu 

yenilik pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Türkiye bu sorunları tam olarak 

halledemeden aynı yıl içinde bir de askeri darbeyle yüz yüze kalmıştır. Ülkede bitmek 

bilmeyen anarşi olaylarını ve çözülemeyen siyasi sorunları gerekçe gösteren asker, 

yönetime geçici bir süreliğine el koymuştur. 1982 yılında yeni anayasaya yürürlüğe 

konmuş ve ardından seçimlere gidilmiştir.  

Yaşanan ekonomik ve siyasi sıkıntılar toplumsal sorunlara da yansımış ve 

köyden kente göç eden insanlar altyapı yetersizliği nedeniyle gecekondulara yönelmeye 

başlamışlardır. Bu çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirmiş ve köyden gelen kesim 

hiçbir zaman tam olarak şehrin imkanlarından yararlanamamıştır. Göç sonucu bir araya 

gelen bu insanlar arabesk kültür adı verilen yeni bir yaşam tarzı oluşturmuşlardır ve bu 

durum dinledikleri müzikten, izledikleri filme kadar yansımıştır.  

1980 sonrasında bireysel anlamda da önemli değişimler yaşanmıştır. Yaşanan 

göçler sonucunda kente gelen kadınlar yeni bir hayat tarzıyla karşı karşıya kalmışlar ve 

sadece evlerinde değil dışarıda çalışır, evin bütçesine katkı sağlar hale gelmişledir. 

Toplumda yaşanan hızlı değişimler, yabancılaşma sürecinin de etkisiyle bireyleri daha 

içe dönük yaşamaya itmiş, kent insanı zaman içinde yalnızlaşmaya başlamıştır. Bireyin 

hayatının her alanında minimalizmin etkileri artmış ve daha sade bir yaşam tarzını 

tercih eder hale gelmişlerdir.  
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 1980 sonrasında Türkiye’de toplumsal, ekonomik, siyasi ve bireysel alanda 

yaşanan bu değişimler toplumun her alanını olduğu gibi Türk sinemasına da etkilemiş 

ve o döneme kadar ortaya konan tüm kurallar adeta alt üst olmuştur. Yeni yönetmenler 

ortaya çıkmış, ele alınan konular daha realist bir biçimde yansıtılmaya çalışılmış ve 

sinema yeni bir boyut kazanmıştır.  Özellikle 1990’lı yılların ortalarından itibaren Türk 

sinemasında yeni bir oluşum kendini hissettirmeye başlamıştır. Ortaya çıkan genç kuşak 

yeni yönetmenler ticari film anlayışının dışında kendilerine yer edinmeye çalışmışlar ve 

zamanla yurt dışında da takip edilir hale gelmişlerdir. Popüler bir anlatım tarzını seçmek 

yerine daha düz bir söylemi tercih etmişler, büyük gişe başarıları elde edemedilerse de 

yurt dışında önemli ödüller almışlardır. Bu genç sinemacıların yapmış oldukları 

filmlerin en önemli farkları; Yeşilçam’ın masalsı yapısı dışında, Türkiye’yi, toplumsal 

ve kültürel hayatı, her an karşılaşabildiğimiz konuları ele almış olmaları, gösterişten 

uzak sade ve saf bir sinema yapmaları olmuştur. 

Tüm bu bilgiler ışığında yapılan araştırmada; 1980-2004 yılları arasında yaşanan 

sosyal değişimlerin Türk sinemasına etkisinin olup olmadığı sorgulanmaya 

çalışılacaktır. 

Bu hususlar göz önünde bulundurularak ortaya konan, çalışmanın birinci 

bölümünde; yaşanan değişimlerin nedenleri ile 80’li yıllara kadar Türkiye’deki 

ekonomik, siyasal, toplumsal hayat ele alınmıştır. Bu bölümde, 1980’den günümüze 

kadar geçen süre zarfında sinemanın nasıl bir seyir izlediği ve bu alanda meydana gelen 

gelişmeler aktarılmıştır. 

Araştırmanın ikinci bölümünde; 1980 sonrasında Türkiye’nin içinde bulunduğu 

durum, yaşanan siyasal, ekonomik, toplumsal ve bireysel gelişmeler ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca; 1980-2004 yılları arasında Türk sinemasının geçirmiş olduğu 

sıkıntılar ve başarılar da bu bölümde aktarılmıştır.  

Araştırmanın üçüncü bölümünde ise; yaşanan sosyal değişimlerle Türk 

sinemasının geçirdiği evreler arasında bağlantı kurulmaya çalışılmış ve bu amaçla 1980-

2004 yılları arasında çekilmiş olan Türk filmlerinden yirmi beş adedi kasıtlı olarak (her 

yıldan bir film olmak üzere) seçilmiştir.  Bu yirmi beş film üzerine içerik analizi 

uygulanmış ve elde edilen bulgular yorumları ile aktarılmıştır. Bu nedenle çalışmanın; 

ele alınan 25 film kapsamında değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. 
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I.BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE TOPLUM VE SİNEMANIN TARİHİ GELİŞİMİ (1923-1980) 

 

1.1. 1923-1980 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL 

YAŞAM 

Türkiye’nin kuruluşundan 1980’li yıllara kadar geçirmiş olduğu siyasal, 

ekonomik ve toplumsal değişimler ve gelişimler göz önünde bulundurulduğunda, 

toplumda gerçekten dönüm noktalarını oluşturması açısından, bu zaman dilimini dört 

bölümde inceleyebiliriz. Bunlardan ilki; Cumhuriyetin ilanından Atatürk’ün ölümüne 

kadar olan evre, ikincisi; Atatürk’ün ölümünden İkinci Dünya savaşına kadar süren 

dönem, üçüncüsü; 1945’ten 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar geçen dönem ve sonuncusu 

ise bu ihtilalden başka bir ihtilale, 1980 Askeri darbesine kadar olan dönemdir. 

1.1.1. 1923-1938 Yılları Arasında Türkiye’de Toplumsal Yaşam  

 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasının ardından, 1921 yılında meclis ilk 

Anayasayı kabul etmiştir. Anayasanın kabulünden yaklaşık bir yıl sonra saltanatın 

kaldırılması gündeme gelmiş ve mecliste yaşanan uzun tartışmalar sonucunda Ekim 

1922’de saltanat kaldırılmıştır. Ancak saltanat kaldırılmasına rağmen mecliste yaşanan 

sorunlar tamamen ortadan kalkmamış ve halifeyi devlet başkanı olarak görmek isteyen 

kişilerin ortaya attığı fikirlerle tartışmalar daha da alevlenmiştir. Bu gelişmeler 

doğrultusunda ortaya çıkan yeni devletin adının, resmen konulmasına karar verilmiş ve 

bu konu hakkındaki görüşler meclisin gündemine gelmiştir. Tartışmalar ve mücadeleler 

içinde geçen meclis görüşmelerinin ardından nihayet 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet 

ilan edilmiş ve Mustafa Kemal yeni kurulan cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı, İsmet 

İnönü ise ilk başbakanı olmuştur (Kili, 1982;149–155). Ancak ne saltanatın kaldırılması 

ne de cumhuriyetin ilan edilmesi tartışmaları ortadan kaldırmamıştır. Meclis halifeye 

sadece “İslamların Halifesi” sıfatını taşıyacağını bildirmiş buna rağmen hilafetçi kişiler 

meclis içinde ve dışında halifeyi yeniden güçlendirmek ve daha etkin bir konum 

yaratmak için girişimlerde bulunmuşlardır. Olaylar bunlarla da sınırlı kalmamış bazı 

ülkelerden, halifeye ve onun yetkilerine dokunulmaması isteğini bildiren mektuplar 

gelmiştir. Bu durum ülkenin iç işlerine müdahale olarak kabul edilmiş ve halifeliğin 

kaldırılmasından söz edilmeye başlanmıştır. Halifelikle birlikte, Din İşleri ve Vakıflar 
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Bakanlıklarının da kaldırılması, ayrıca eğitim ve öğretimin birleştirilmesi de meclis 

gündeminde yer almıştır. Uzun süren görüşmeler sonucunda Meclis yalnızca halifeliğin 

kaldırılması kabul etmiş ve Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır (Ateş,2003;343-347).   

1921 Anayasası o dönemde içinde bulunulan şartlar göz önüne alınarak hızla 

hazırlanmış; ancak zaman içinde saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesiyle 

gereksinimleri karşılamaz olmuş, çağdaş bir Anayasanın yürürlüğe konması adeta 

zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla mecliste bir komisyon kurulmuş ve tasarı Nisan 

1924’te gündeme gelmiştir. Tasarının pek çok maddesi üzerinde yoğun tartışmalar 

yaşanmış ve 20 Nisan 1924 yılında Anayasa 105 maddelik son şeklini alarak yürürlüğe 

girmiştir. Kabul edilen bu anayasanın üzerinde zaman içinde bir takım değişikler 

yapılmasına rağmen özü 27 Mayıs ihtilaline kadar aynı kalmıştır (Turan,1995;73–78).  

Ancak; tüm bu gelişmelerin yanında zaman içinde bazı sıkıntılar da baş 

göstermeye başlamıştır. Kurtuluş savaşının ilk yıllarında ülkeyi düşman işgalinden 

kurtarmak, bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla bir araya gelen komutanlar, 

milletvekilleri ve halk arasında saltanatın ve hilafetin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı 

gibi devrimci eylemlerin gerçekleştirilmesi sonucunda ayrılıklar baş göstermeye 

başlamıştır (Kili, 1982; 159–160). Bu inanç ve düşünce farklılıklarının yanı sıra ikili 

anlaşmazlıklar ve kişisel çekememezlikler, Musul meselesi, yurt dışına kaçan 

azınlıkların mallarını almaları için milletvekillerinin devreye girmesi gibi konular da 

gündeme gelmiş; sonuçta ortaya karşıt bir grup çıkmıştır. Bu sebeplerden ötürü partiden 

ayrılan milletvekilleriyle bazı komutanlar bir araya gelerek Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası’nı kurmuşlar ve böylece muhalefet kanadı teşkilatlanmıştır. Parti Genel 

Başkanlığına Kazım Karabekir getirilmiş ve amaçlarını yayınladıkları bildiriyle 

kamuoyuna açıklamışlardır (Güz,1991; 137–138). Kamuoyunda bu tartışmalar 

yaşanırken 1925 yılında Şeyh Sait isyanı ortaya çıkmış ve zaman içinde doğu illerinde 

yayılma göstermiştir. Musul sorunuyla ilgili görüşmelerin başlayacağı bu dönemde 

böyle bir ayaklanmanın ortaya çıkmış olması genç cumhuriyet için oldukça büyük bir 

sıkıntı olmuştur. Yaşanan tüm gelişmeler üzerine meclis, doğu illerinde sıkıyönetim ilan 

etmiş, Takrir-i Sükûn kanununu çıkararak istiklal mahkemelerini kurmuştur. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın bazı milletvekilleri propaganda yaparken dinsel 

öğeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanmış bazı partililerse ayaklanmacılara destek 

olduğu gerekçesiyle yargılanarak mahkûm edilmiştir. Bu yaşananlar göz önüne alınarak 
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“vatandaşların aldatılmaktan ve kışkırtılmaktan korunması” gerekçesiyle Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası kapatılmış, böylece ilk çok partili yaşam deneyimi başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır (Ateş,2003;349–353). Cumhuriyet oldukça zor bir dönemden geçmiş ve 

bu yaşananlarla azımsanması güç olan yaralar almıştır. Ancak bütün olup bitenlere 

rağmen temel olan devrimler gerçekleştirilmiş ve ülke çağdaşlık seviyesini artıracak 

yeni devrimlere hazır hale gelmiştir. 

Yaklaşık on yıllık sürede; tekke ve zaviyeler kapatılmış, kılık- kıyafette 

değişikliğe gidilmiş, hukuk alanında yenilikler yapılmış, anayasa laikleştirilmiş, yeni 

alfabe kabul edilmiştir. Ayrıca zaman ve ölçü birimleri değiştirilmiş, Türk Dil ve Tarih 

Kurumu kurulmuş, soyadı kanunu çıkarılmış, İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak 

oluşturulan medeni kanun yasalaşmış ve kadına seçme-seçilme hakkı tanınmıştır. Bu 

arada 1930 yılında ikinci kez çok partili hayata geçiş denemeleri yaşanmış ve muhalefet 

kanadı Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurmuştur. Fırka devrimlere sonuna kadar destek 

olacağını belirtmiş; ancak dönemin özgür ortamını fırsat bilen tüm tutucu, tarikatçı, 

padişahlık taraftarı kişiler partiyle birlikte yeniden ortaya çıkmıştır. Parti yöneticileri bu 

durumu engellemeye çalışmış; fakat çıkan olayları önleyememiştir. Bu durum 

karşısında Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini kapatma kararı almıştır. Çok partili 

hayata geçişin ilk denemesi Şeyh Sait isyanı ile ikinci denemesi de Menemen olayıyla 

kana bulanmıştır. Parti çatısı altında yer alan bazı kişilerin parti yöneticilerine karşı 

çıkmaları Menemen’de olaylar çıkmasına neden olmuş ve yakalananlar hemen 

cezalandırılmıştır (Kili,1982;162–180). Başarısızlıkla sonuçlanan bu ikinci çok partili 

hayata geçiş denemesinin ardından 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasının üçüncü 

büyük kongresi yapılmış ve kongre üyeleri önemli kararlar almıştır. İlk kez parti için bir 

program belirleyip kabul etmişler ve partinin 6 ok olarak belirginleşen ilkelerini bu 

kongrede tamamlamışlardır. Bu tarihten itibaren Halk Fırkası siyasal alanda adeta bir 

tekel kurmuş ve 1936 yılında İsmet İnönü yayınladığı genelgeyle de parti ile devlet-

hükümetin birleştiğini açıklamıştır. Bu alandaki son adım ise; 6 okun anayasaya girmesi 

ve parti ilkeleri ile devletin temel ilkelerinin aynı hale gelmesi şeklinde olmuştur 

(Koçak,1997;154-156).  

Siyasal ve sosyal hayatta bu gelişmeler yaşanırken ekonomik alanda da pek çok 

gelişme yaşanmıştır. Bağımsızlık savaşı sonucunda ekonomik bir çöküntü baş göstermiş 

ve bu konudaki ilk adım Milli Mücadelenin hemen sonrasında 1923 İzmir İktisat 
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Kongresinde atılmıştır. Kongre sonunda pek çok karar alınmış ve İktisadi Milli Misak 

bildirisi yayınlanmıştır (Çavdar,1995;299). İzmir’de yapılan Türkiye İktisat Kongresi 

ile yeni ittifakın hedefleri belirlenmiştir. Türk toplumunun kapitalist üretim biçimine bir 

an önce geçmesi için sermaye birikiminin ticaret ve toprak burjuvazisinin yararına 

hızlandırılması taahhüt edilmiş ve bu hedefe ulaşmak için devletin elinde bulundurduğu 

yasama ve yürütme güçlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Amaç devlet aracılığıyla 

kapitalist bir toplum yaratmak olmuştur (Yerasimos,1992;83-85). 1924 yılına 

gelindiğinde bizzat Mustafa Kemal tarafından verilen sermaye ile Türkiye İş Bankası 

kurulmuş ardından da Sanayi ve Maâdin Bankası açılmıştır (Yerasimos,1992;95).  

 1929 yılına gelindiğinde dünya önemli bir ekonomik bunalımla karşı karşıya 

kalmış ve bu gelişmeler Türkiye’yi de etkilemiştir. Halkın içinde bulunduğu durum 

devletin ekonomik alana katılımını zorunlu hale getirmiştir. Bu gelişmeler 

doğrultusunda hazırlanan beş yıllık kalkınma planında devlet girişimciliği ön plana 

çıkarılan yöntem olmuştur. Gerçekten de bu dönemde hükümet önemli sanayi 

yatırımları yapmış ve başarılı sonuçlar almıştır (Turan,1995; 314–322).  

Bu dönemde yaşanan diğer önemli gelişme de; Atatürk ile İnönü’nün arasının 

giderek açılması ve bunun sonucunda 1937 yılında İnönü’nün istifa etmesi olmuştur. 

Milli mücadele yıllarından itibaren sürekli birlikte hareket eden iki devlet adamı 

arasında her zaman sorunlar yaşanmış; ancak 30’lu yıllardan itibaren bu anlaşmazlıklar 

artmıştır. İkili arasında yaşanan temel sorunlardan biri de ekonomik alanda alınan 

kararlar olmuştur. İnönü daima devletçi bir ekonomi politikasından yana olmuş; fakat 

Atatürk her fırsatta özel girişimden yana olduğunu belirtmiştir. Bu fikir ayrılıkları 

sonucunda İnönü istifa etmiş ve ayrılmasının ardından Celal Bayar başbakanlık görevini 

devralmıştır. Ülkenin siyasal sorunlarını çözmede İnönü’den yana tavır takınan 

Atatürk’ün bu seferki tercihi Bayar’dan yana olmuş ve Bayar hemen hemen aynı 

bakanlarla çalışmalarına başlamıştır (Koçak,1997;157-159).  

Eylül 1936’da Fransa Suriye’ye bağımsızlık vereceğini ve Hatay’ı da Suriye’ye 

dahil edebileceğini açıklamış; ancak bu durumu Türkiye kabul edilemez olarak 

görmüştür. Yaklaşan İtalya tehlikesine karşı Fransa, Türkiye ile anlaşma yoluna gitmiş 

ve Hatay’ı dış işlerinde Suriye’ye bağlı bağımsız bir varlık olarak görmeyi kabul 

etmiştir. Uluslar arası hukukçular bir anayasa hazırlamış ve Hatay’da seçimler yapılmış; 
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fakat seçim sonrası kanlı olaylar çıkmıştır. İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında 

arabuluculuk yapmış, seçimler yenilenmiş ve Türkler 40 milletvekilliğinden 22’sini 

alarak çoğunluk sağlamışlardır. Bağımsız Hatay Cumhuriyeti ilan edilmiş, bu tarihten 

bir yıl sonra ise Hatay Türkiye ile birleştiğini ilan etmiştir (Zürcher,2001; 294-295). 

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra 1936 sonlarında Atatürk’ün rahatsızlığı ortaya 

çıkmıştır. Geç gelen teşhisin de etkisiyle 10 Kasım 1938 yılında Atatürk hayata veda 

etmiştir. Atatürk’ün hastalığıyla ilgili gelişmeler yaşanırken bir yandan da bürokratlar 

arasında iktidar hesapları yapılmaya başlamıştır (Dündar, 1998; 84). 

1.1.2. 1939-1945 Yılları Arasında Türkiye’de Toplumsal Yaşam 

Atatürk’ün hastalığı ancak 1938 yılının başlarında teşhis edilebilmiş; ancak 

durumu hızla ağırlaşmaya başlamıştır. Hastalık halktan gizlenmiş; ama üst düzey 

siyasetçiler hızla yaklaşan sonun farkına varmış ve iktidar hesapları yapmaya 

başlamışlardır. Son birkaç yılda araları bozuk olmasına rağmen İsmet İnönü 

cumhurbaşkanlığı için en önde gelen aday olmuştur. Atatürk’ün vefatının hemen 

ardından 11 Kasım 1938 tarihinde meclis olağanüstü toplanmış ve cumhurbaşkanlığına 

İsmet İnönü’yü seçmiştir. İnönü, 1938 yılında yalnızca cumhurbaşkanlığına değil, 1. 

CHP olağanüstü kurultayında değişmez genel başkanlığa da seçilmiştir. Atatürk’ün 

ölümünün ardından siyasal yaşamda değişiklik olup olmayacağı ve Cumhuriyet’in 

devam edip etmeyeceğiyle ilgili söylentiler ortaya çıkmış; fakat 1938 yılında olağanüstü 

olarak yapılan parti kongresinde Mustafa Kemal’in parti tüzüğü değiştirilerek ebedi 

genel başkan ilan edilmesiyle bu durum ortadan kalkmıştır (Zürcher, 2001; 267-268). 

İnönü cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Bayar birkaç ay başbakanlık görevini 

sürdürmüş, Ocak 1939’a gelindiğinde ise istifasını vermiştir. İstifanın nedeni; 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki ekonomi siyasetine ilişkin ayrılık olmuş; ancak 

Bayar’ın başbakanlığı sürdürdüğü dönemde İnönü’nün iktidarı hedef alan söylemleri ve 

kampanyaları da bu istifada etkin rol oynamıştır (Zürcher,2001; 269). 

Türkiye’de tüm bu gelişmeler olurken dünyada faşizm tüm hızıyla yayılmış, 

İtalya’da Mussollini, İspanya’da Franco ve Almanya’da Hitler ekonomik krizin sonucu 

olarak diktatörlüklerini ilan etmişlerdir. Dünya yavaş yavaş savaşın eşiğine gelmiştir 

(Birand, Dündar, v.d, 1999;16). 1939 yılında İtalya Arnavutluk’u işgal etmiş, bu durum 

İngiltere, Fransa ve Türkiye’yi birbirlerine daha da yaklaştırmıştır. Üç ülke arasında 
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yardım anlaşmasına ilişkin görüşmeler yapılmış ve bu üç ülke 19 Ekim 1939 tarihinde 

bir antlaşma imzalamıştır. Antlaşma; Avrupalı bir devletin Akdeniz’de savaşa neden 

olan saldırısı karşısında Türkiye’nin, Fransa ve İngiltere ile etkin bir biçimde işbirliği 

yapmasını şart koşmuştur. 10 Haziran 1940 tarihinde İtalya, İngiltere ve Fransa’ya savaş 

ilan etmiş, böylece antlaşmada öngörülmüş olan durum ortaya çıkmıştır. Ancak tüm bu 

gelişmelere rağmen Türkiye son dakikaya kadar savaş dışında kalmak için gayret 

göstermiş, 1941 yılında Almanya ile bir dostluk antlaşması imzalamıştır. Türkiye 

sonraki bir buçuk yıl boyunca tarafsızlığını korumuş, 1944 yılında Almanya ile 

diplomatik ilişkilerini kesmiş ve 1945 yılında da Birleşmiş Milletler kurucu üyeliğine 

hak kazanmak için Almanya’ya resmen savaş ilan etmiştir. Savaş ilanı sadece simgesel 

bir hareket olarak kalmış, Türk askeri İkinci Dünya Savaşına hiçbir zaman dahil 

olmamıştır (Zürcher,2001; 295-298). 

1945 yılına gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, dünya düzeninde yeni 

dengeler ortaya çıkmıştır. Hitler ve Mussollini gibi faşist diktatörler ortadan kaldırılmış 

bunun yerine, bir yandan demokratik çoğulcu düzen diğer yandan da Sovyet Rusya ile 

onun denetimine giren ülkelerde görülen sosyalist düzen güç kazanmıştır. Türkiye ise 

savaştan sonra demokratik düzeni benimsemiş ve savaş sonrasında Rusya’nın Kars, 

Ardahan, Artvin’i istemesi, ayrıca boğazlar üzerinde yeni önerilerde bulunması 

Türkiye’nin Avrupa özellikle de Amerika Birleşik Devletleriyle yoğun ilişkiler 

kurmasına neden olmuştur (Kili,1982;189–192).  

Hükümet savaş boyunca hem iç siyaseti hem de basını denetim altında tutmuş, 

Türkiye’nin savaş dışı kalması için her ikisi de en iyi şekilde yönlendirmiştir. Ancak; 

Türkiye’nin savaş sırasındaki politikaları çoğunlukla dürüst bir anlayıştan uzak ve 

yapılan antlaşmalara aykırı olarak görülmüştür (Zürcher,2001;298). Sonuçta, Türkiye 

Cumhuriyeti her ne kadar savaşın dışında kalmak istemişse de, savaşın dolaylı etkileri, 

ekonomik sıkıntılar, seferberlik, askeri harcamalar ülkenin ekonomisini derinden 

sarsmış ve 1930’dan sonra maddi alanda yaşanan ilerlemeler savaş nedeniyle ortadan 

kalkmıştır (Yerasimos,1992;145-146). 

Bütün bu problemlerin yanı sıra ülke devrimini tamamlamak amacıyla meclis 

yeni adımlar atmaya çalışmıştır. Bu amaçla; 1940 yılında köy enstitüleri uygulamasına 

geçilmiş, 1945 yılında ise meclis çiftçiyi topraklandırma yasası çıkarmıştır. Ancak; ülke 
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savaşa girmemesine rağmen ekonomik sıkıntılar yaşanmış ve halk büyük bir açlık ile 

karşı karşıya kalmıştır. Bunun yanı sıra 1933’lerde başlanan ulusal sanayi kurma ve 

geliştirme çabalarına da ara verilmek zorunda kalınmıştır (Kili,1982;189–194).  

CHP 1923’ten itibaren yaklaşık 23 yıl boyunca tepeden devrimci değişimler 

yapmıştır. Bu değişimler ölü bir imparatorluğu canlı bir ulus devlete dönüştürmek 

açısından önemli olmuş; ancak bunlar halkın yaşam standartlarında herhangi bir 

iyileşmeye yol açmamıştır. Özellikle savaş sonrasında hemen herkesi sıkıntıya sokan 

ekonomi politikası ses getiren bir muhalefet oluşturmuştur. Bu dönemde Türkiye’nin 

hızla değişen dünya düzenine ayak uydurması için gerekli olan önlemleri alacak 

rejimin, niteliği üzerinde tartışmalar yoğunlaşmış; ancak pek çok partili bu sorunların 

tek partili devlet yapısının korunarak çözülmesi taraftarı olmuştur. Tüm bu direnişe 

rağmen muhalefet zaman içinde mecliste de örgütlenmiş ve muhalifler 18 Temmuz 

1945 tarihinde Milli Kalkınma Partisi’ni, 7 Ocak 1946 tarihinde ise Demokrat Parti’yi 

kurmuşlardır (Ahmad, 1996;23–27). 

1.1.3. 1946-1960 Yılları Arasında Türkiye’de Toplumsal Yaşam  

İki yeni partinin kurulmasıyla Türkiye’de yeniden çok partili hayat başlamış ve 

yeni bir demokrasi deneyiminin ilk adımları atılmıştır. Demokrat partililer, Kemalizmin 

altı ilkesini benimsemiş; bununla birlikte kendilerini “demokrasiyi geliştirme” görevine 

adamışlardır. Ayrıca partililer ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla özel 

sektöre olan inançlarını da vurgulamışlardır (Ahmad,1996;27). Tüm bu gelişmelerle 

Demokrat parti bir anda ilgi odağı haline gelmiş, bunun üzerine İnönü aldığı bir dizi 

kararla liberalleşme yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu kararlar kapsamında hükümet, 

öncelikle öğrencilere örgütlenme hakkı tanımış, üniversitelere özerklik vermiştir. 

Ardından basit suçları affetmiş, kısıtlamaları gevşetmiş, köylüyü ezen vergileri 

kaldırmış ve işçiler için sigorta güvencesi getirmiştir. CHP bununla da yetinmemiş ve 

kurultay olağanüstü toplantıya çağırılarak İnönü’nün de isteğiyle değişmez başkanlık 

unvanına son verilmiş, genel başkanın seçimle iş başına gelmesine ve değişebilmesine 

karar vermiştir. Böylelikle tek partili yaşamdan sonra tek şefli parti dönemi de tarihe 

karışmıştır. Ancak kurultayın asıl önemli olayı İnönü’nün seçimlere daha bir yıl 

olmasına rağmen tek dereceli milletvekili seçimiyle birkaç ay içinde seçime 

gideceklerini açıklaması olmuştur. Bu durum Demokrat parti içinde adeta şok etkisi 
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yaratmıştır. Parti kurulalı dört ay olmuş ancak; ne taşradaki örgütleri oluşmuş ne de 

milletvekili adaylarını belirlemiştir. CHP muhalefeti hazırlıksız yakalamış ve bu 

gelişme üzerine DP tavır belirlemek için harekete geçmiştir (Birand, Dündar, 

v.d,1999;33-34). Demokrat partililer genel seçim öncesi yapılacak olan yerel seçimlerin 

protesto edilmesi kararı almış, bu da CHP içindeki ılımlı grubu dahi kızdırmaya yetmiş 

ancak; yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen seçimler yapılmış ve seçimleri CHP 

kazanmıştır.  

İnönü başbakanlığa katı bir tek parti taraftarı olan Recep Peker’i atamış ve Peker 

“7 Eylül kararları” olarak bilinen ekonomideki sınırlamaları kaldırmaya yönelik ilk 

önlem paketini uygulamaya koymuştur. Alınan kararlarla, Türk lirası devalüe edilmiş, 

bankaların altın satmasına izin verilmiş, dışalım olanakları kolaylaşmıştır. Fakat bu 

önlemler hayat pahalılığının daha da artmasına, toplumsal gruplar arasındaki ekonomik 

farkın daha da çoğalmasına ve hükümete yönelik tepkilerin artmasına neden olmuştur. 

Alınan bu önlemlerin başarısız olması muhalefetin işine yaramış, yaptıkları her 

mitingde hükümetin ekonomi politikasını eleştirmişlerdir. DP, 1947 yılında 

gerçekleştirilen 1. kongresinde hükümete yüklenmeye devam etmiş ve hükümetten 

Hürriyet Misakı adı altında topladığı üç yeni istekte bulunmuştur. Buna göre; seçim 

yasasının bağımsız bir yargı kurulu tarafından denetlenecek şekilde değiştirilmesini, 

Cumhurbaşkanlığı görevinin parti başkanlığı görevinden ayrılmasını, anti-demokratik 

yasaların değiştirilmesini talep etmiştir. Bu talepler iki parti arasındaki ipleri iyice 

germiş, İnönü çok geçmeden krize müdahale etmiştir. 12 Temmuz Deklarasyonu olarak 

bilinen açıklamayla İnönü, partiler üstü cumhurbaşkanı olma yolunda adım atmış, 

muhalefetin gelişmesini cesaretlendirmiştir. Yaşanan gelişmeler üzerine, başbakan 

Peker istifa etmiş, yerine Hasan Saka gelmiştir. Bu durum, CHP’de tek parti 

zihniyetinin yenilmesi ve İnönü ile parti içindeki ılımlıların zaferi olmuştur. Bu değişim 

parti içinde de devam etmiş, partinin temel ideolojisi olan altı ilke yeniden 

yorumlanmış, reformların yukardan dayatmayla değil halkın istekleri doğrultusunda 

yapılmasına karar verilmiş, özel sektöre daha esnek bakılmaya başlanmış ve laiklik 

konusu yeniden yorumlanarak bu alandaki politikaların değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu arada Demokrat parti içinde de aşırılar ile ılımlılar arasındaki ipler iyice gerilmiş ve 

1948 yılında partiden bölünmeler olmuştur. Tüm bu sorunlarla Türkiye 1950 

seçimlerine kadar gelmiştir (Ahmad,1996;33-44).  
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14 Mayıs 1950 tarihinde sekiz milyon kişi sandık başına gitmiş, Türk seçmeni 

ilk kez gizli oyla serbest bir seçime katılmış ve sonuçta Demokrat Parti büyük farkla 

seçimi kazanmıştır. DP meclis grubu ilk toplantısını yapmış, Celal Bayar’ı 

cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemiştir. Bu kararın arından Bayar parti 

başkanlığından istifa etmiş böylece İnönü’ye karşı yıllarca savunmuş oldukları devlet 

başkanlığı ile parti başkanlığını ayırma görevini de yerine getirmiş olmuştur. Ardından 

Adnan Menderes DP genel başkanlığına ve başbakanlığa seçilmiş, 10 yıl sürecek olan 

iktidarın temelleri atılmıştır (Turan,1999;11-13). Menderes kısa zaman içinde hükümet 

programını sunmuş büyük tartışmalar ve eleştiriler sonucunda meclis programı kabul 

etmiştir. Bu dönemde yaşanan ikinci ve büyük gerginlik de ezanın yeniden Arapça 

okunması olmuştur (Birand, Dündar, v.d,1999;67-68). İktidarda kaldıkları on yıl 

boyunca Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisine ezici bir çoğunluk sağlamış ancak; 

buna rağmen DP’deki muhalefet sıkıntısı hiç bitmemiştir. Bunun en büyük nedeni 

olarak da daima İnönü görülmüş ve yargının, üniversitelerin, basının özellikle de silahlı 

kuvvetlerin İnönü’ye olan sadakati iktidar partisi içinde hep şüpheye sebep olmuştur.   

Bu şüphelere rağmen parti dört yıl içinde, iyi hasat, dış krediler, kamu 

yatırımlarıyla ülkeye refah havası hissettirmiş, insanlarda daha özgür bir ortamda 

olduğu hissini uyandırmıştır. 2 Mayıs 1954 tarihinde Türkiye yeni bir seçim heyecanı 

yaşamış, ancak sonuç yine değişmemiş ve DP oylarını artırarak yine iktidar olmayı 

başarmıştır. Seçimlerin kazanılmasında Menderes büyük katkı sağlamış, bu da tek adam 

hükümeti imajını kaçınılmaz kılmıştır. Bunun sonucunda oluşan kabine de hükümetin 

değil Menderes’in kabinesi olmuş ve icraatlarına başlamıştır. Ancak işler ilk dört 

yıldaki kadar iyi gitmemiş, fiyatlar yükselmiş, enflasyon artmış, mal kıtlığı-

karaborsacılık artmıştır. Hükümet döviz kontrolü yoluna gitmiş, dış ticaret 

yönetmeliğini değiştirmiş; fakat bunlar ekonomik krizi kontrol altına almaya 

yetmemiştir. Tüm bunların üstüne tarım alanında da durgunluk baş göstermiş ve 

Amerika’dan buğday ithal edilmiştir. Hükümet basın kanunu sertleştirmiş, seçim 

kanununda değişikliğe gitmiştir. 1955 yılında Kıbrıs sorunu gündeme gelmiş ve Türkiye 

bu durumu ilk kez kendi milli meselesi haline getirmiştir. Kıbrıs’ın Yunanistan’la 

birleştirilmesinin gündeme gelmesi ve Londra konferansı, Türkiye’de 6–7 Eylül olayları 

olarak bilinen İstanbul Beyoğlu’nda azınlıkların dükkânlarının yağmalanmasıyla son 

bulmuştur. Bu gelişmeler üzerine Dış İşleri bakanı Londra’daki görüşmelerden hemen 
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dönmüş ve DP Meclis grubundaki muhalefet sesleri yükselmiştir. Yolsuzluk 

söylentilerinin üzerine yaşanan bu gelişmeler adeta bardağı taşıran son damla olmuş ve 

grup toplantısında arka arkaya bütün bakanlar istifa etmiştir. Menderes yeni bir kabine 

kurmuş, güvenoyu almış ve çok daha sert bir tutumla icraatlarını 

sürdürmüştür(Ahmad,1996;48–67). İktidar partisi, basın yasasını çıkartmış, resmi 

şahıslar hakkında kötü düşünceyi davet edecek yayınları yasaklamıştır. Ardından 

üniversitelere ve son olarak da muhalefete el atmıştır. Protesto amaçlı her gösteri suç 

sayılmış ve sokaklar muhalefete kapatılmıştır. Bu gelişmelerle 1957 seçimlerine 

gelinmiş ve sert siyasal mücadeleler yaşanmıştır (Birand, Dündar, v.d,1999; 117-122).  

1957 seçimleri yine Demokrat partinin galibiyetiyle sonuçlanmış; ancak parti 

büyük oranda kan kaybına uğramıştır. 1954 seçimlerine göre oy oranı % 10.72 düşmüş 

ve en büyük rakibi CHP, seçimlerde 178 milletvekili çıkarmıştır. Adnan Menderes yeni 

kabinesini yaklaşık bir ay sonra kurabilmiş ve hükümet programını açıklayabilmiştir 

(Turan,1999;133). Artan siyasi baskı ve ekonomik sıkıntıya ek olarak askeri darbe 

imaları da hükümetin kulağına gelmeye başlamış bu durum ortamın daha da gerilmesine 

ve sertleşmesine sebep olmuştur. Öncelikle basın ve yargı kurumu hükümetten 

uzaklaşmış arkasından sivil bürokrasi, ordu ve üniversiteler gelmiştir (Ahmad,1996;73).  

Hükümetin aldığı önlemler ekonominin iyileşmesini sağlamamış tam tersine 

alınan önlemler pek çok iş adamı ve sanayicinin tepkisine neden olmuştur. Bu durum 

karşısında hükümet yeni bir istikrar programı uygulamaya karar vermiştir. Türk lirası 

devalue edilmiş ve batılı devletlerden 359 milyon dolarlık kredi alınmıştır. 1959 yılında 

Menderes bir uçak kazası geçirmiş ve 14 kişinin öldüğü kazadan sağ olarak 

kurtulmuştur. Bu durum Türkiye’de bir mucize olarak sunulmuş ve Menderes Allah’ın 

koruduğu biri olarak tasvir edilmiştir. Artık dinin istismarı açık ve kontrolsüz hale 

gelmiştir. 1959 Türkiye için her açıdan sıkıntılı bir yıl olmuş, demokrasi açısından 

önemli tavizler verilmiştir. Pek çok gazete kapatılmış, gazeteciler hapse attırılmış ve 

muhalefete karşı sürekli baskı politikası uygulanmıştır. Uygulanan istikrar programı 

sonuç vermemiş ve fiyatlar yükselmeye devam etmiştir. Bu ortam iktidarın daha sert 

önlemler almasına neden olmuş ve 1960’lara gelindiğinde ortam iyice gerilmiştir 

(Ahmad,1996;74-77). 



 

 

31

 

Nisan 1960’a gelindiğinde CHP’nin seçim dışı olarak iktidara gelmek için hücre 

örgütü kurduğu ileri sürülmüş, bu durumu araştırmak için mecliste bir tahkikat 

komisyonu kurulmuştur. Kurulan bu komisyona her türlü hak tanınmış ve aldığı 

kararlara itiraz etme hakkı kaldırılmıştır. 28 Nisan günü İstanbul üniversitesi önünde 

olaylar çıkmış ertesi gün aynı olaylar Ankara’da da meydana gelmiştir. 21 Mayıs 

tarihine gelindiğinde ayaklanmanın sadece üniversitelerde olmadığı görülmüş, 

Harbiyeliler de yürüyüşe geçmişler ve iktidara açık bir şekilde meydan okumuşlardır. 

Hükümet bu duruma çare arayışına girmiş, ihtilal komitesi de bu sırada son 

hazırlıklarını yapmaya başlamıştır. 1960 Türkiye’sinde 26 Mayısı 27’sine bağlayan 

gece ordu yönetime el koymuş, Menderes ve Bayar başta olmak üzere bütün DP’li 

milletvekillerini tutuklatmıştır (Birand, Dündar, v.d,1999; 144-167). 

1.1.4. 1961-1980 Yılları Arasında Türkiye’de Toplumsal Yaşam 

27 Mayıs 1960 sabahı ordu, yönetime el koymasının nedenini; demokrasinin 

içinde bulunduğu bunalım ve kardeşkanının dökülmesi, siyasal partileri içinde 

bulundukları uzlaşmaz durumdan kurtarmak, partiler üstü tarafsız bir yönetimin gözetim 

ve hakemliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçim yaptırarak yönetimi seçimi 

kazananlara devretmek şeklinde açıklamıştır (Turan,2003;13).  

Darbenin amacını, demokrasiyi yeniden işler hale getirmek olarak açıklamış; 

ancak darbeyi gerçekleştiren ordu mensupları arasında tam olarak fikir birliği 

sağlanamamıştır. Mili Birlik Komitesi (MBK) içinde yer alan ve ılımlılar olarak 

tanımlanan grup bir an önce seçime giderek ülkedeki demokrasi ortamını yeniden 

oturtmayı hedeflemiş; oysa daha radikal olan ikinci grup ülkedeki devrimleri 

tamamlamak ve ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla bir süre iktidarda kalmayı 

istemiştir. Devrimin yapıldığı gün MBK başkanı Cemal Gürsel, Prof. Dr. Sıddık Sami 

Onar başkanlığında kurulacak olan ilim ve hukuk heyetinin yeni bir anayasa yapmakla 

görevlendirildiğini bildirmiştir. Bundan hemen sonra yeni hükümet kurulmuş, 12 

Haziran’da da geçici anayasa yürürlüğe konmuş ve MBK yasama işlevini üstlenmiştir. 

Bir yandan devlet kurumları yeniden düzenlenmiş bir yandan da ihtilal mantığı işlemeye 

başlamıştır. Yönetim, ilk etapta sadece önlem için gözaltına aldırdığı cumhurbaşkanını, 

başbakanı, bakanları, milletvekillerini ve eski hükümet döneminde görev yapmış üst 

düzey askeri-sivil bürokratları, gazetecileri yargılanmak üzere Yassıada’ya 
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göndermiştir. Ancak bununla da yetinmemiş kısa süre sonra ordu ve üniversitelerde de 

tavsiyeye gitmiştir (Fırat,1997; 22–25). 

 Tüm bu gelişmeler yaşanırken MBK içindeki bölünmeler kendini iyice 

göstermeye başlamış, bunun üzerine 13 Kasım sabahı Cemal Gürsel hazırladığı mesajla, 

23 üyeli yeni bir komitenin oluşturulduğu duyurmuştur. Bu kararla komitede yer alan 14 

muhalif görevden uzaklaştırılmış ve Kurucu Meclis yasama görevini MBK ile 

paylaşmaya başlamıştır. 1961 tarihine gelindiğinde siyasi partilerin yeniden 

kurulmasına izin verilmiş, darbenin birinci yıl dönümünde Kurucu Meclis, yeni 

anayasayı ve Seçim Kanunu’nu kabul etmiştir. 9 Temmuz tarihinde anayasa 

referanduma sunulmuş ve % 61,5 oy alarak yürürlüğe girmiştir (Ahmad,1996;168-171). 

1961 Anayasasının temel amacı, Meclisi başka kurumlarla dengeleyerek bundan önceki 

iktidarlarda yaşanan sınırsız hareket özgürlüğünü engellemek olmuş ve bu açıdan yeni 

anayasa ile 1924 anayasası arasında bariz farklılıklar görülmüştür. Cumhuriyet Senatosu 

adıyla ikinci bir meclis oluşturulmuş, bütün yasaların her iki meclisten de geçmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. Senato üyelerinin Cumhurbaşkanınca atanacak üyeleri 

dışındaki üyelerinin seçimle göreve gelmeleri öngörülmüş, anayasaya aykırı bulduğu 

yasaları reddedebilen ve bağımsız bir mahkeme olan Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 

Yargı kurumları, üniversiteler ve kitle iletişim örgütlerinin özerklikleri güvence altına 

alınmış, ayrıca tek bir partinin mecliste ezici çoğunluğunu önlemek amacıyla nispi 

temsil sistemi getirilmiş, anayasaya temel hak ve özgürlükler konmuştur 

(Zürcher,2001;357). 

1924 Anayasasıyla 1961 Anayasası arasındaki diğer bir önemli fark da 

ekonomik etkinlikler açısından olmuştur. 1924 Anayasası ekonomik faaliyetler 

açısından daha liberal bir yaklaşıma sahipken 61 Anayasası ekonomi açısından sorumlu 

ve görevli bir devlet anlayışını öngörmüştür. Böylece 1924 Anayasası’nda ortaya 

koyulan “liberal devlet” anlayışının yerini “sosyal refah devleti” almıştır 

(Kongar,1999;161-162). 

Anayasanın kabulünün ardından siyasi ortam gergin olmasına rağmen sıra 

seçimlerin yapılmasına gelmiş ve MBK, 15 Ekim’i seçim tarihi olarak belirlemiştir. 

Ülkede siyasi alanda bu gelişmeler yaşanırken Yassıada’daki mahkeme de sonuçlanmış, 

mahkemeden 15 idam cezası kararı çıkmıştır (Ahmad,1996;172-173). İdam kararının 
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alınmasının ardından geçen günlerde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından alınan 

karara tepkiler gelmiş ve MBK’nın kararı onaylamaması istenmiştir. Ancak alınan tüm 

tepkilere rağmen Milli Birlik Komitesi 15 idam cezasından sadece Menderes, Zorlu ve 

Polatkan’ın cezasını onaylamıştır. Zorlu ile Polatkan 16 Eylül’de, Menderes ise ertesi 

gün idam edilmiştir. Görevi sona eren Yüksek Adalet Divanı dağıtılmış, beraat eden 

sanıklar serbest bırakılmış, haklarında hapis cezası verilenler ise cezaevlerine 

gönderilmiştir (Turan,2003;77). 

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin propagandaları da çoğalmış özellikle 

Adalet Partisi’nin söylemleri yönetimi rahatsız etmiştir. Partinin kapatılması gündeme 

gelmiş, parti üyeleri hakkında dosyalar hazırlanmıştır. Gergin olan siyasi ortama bu 

olayların eklenmesiyle durum daha da kötüleşmiş, bunun üzerine yönetim, partiler arası 

kardeşlik havası yaratma yoluna gitmeye çalışmıştır. Cemal Gürsel başkanlığında, bütün 

partilerin başkanlarının ya da üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiş 

ve toplantı sonucunda tüm partiler, Milli Ant adı verilen partiler arası bir protokolü 

kabul etmiştir. Bu protokolle partiler 27 Mayıs ihtilalini siyasal amaçlarla 

kullanmamaya ve kapatılan Demokrat Parti’nin devamı olarak görünmeyeceklerine söz 

vermişlerdir. Seçimler önceden belirlenen tarihte olaysız ve sakin bir şekilde yapılmış; 

fakat çıkan sonuçlar ne CHP’yi ne de ordu kesimini memnun etmiştir. (Turan,2003;77-

82). Demokrat Parti’nin devamı olarak görülen AP ve YTP toplamda CHP’den daha 

çok oy almış, ancak seçim sisteminin de değişmesinin etkisiyle hiçbir parti tek başına 

iktidar olacak güce sahip olamamıştır. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Başbakanlık 

görevini İsmet İnönü’ye vermiş ve 20 Kasım 1961 tarihinde CHP ile AP ortak bir 

hükümet kurmuştur. Bu sonuç, ordudaki bazı subayları rahatsız etmiş ve yeni bir darbe 

girişimi için hazırlıklara başlamışlardır; ancak subaylar arasında imzalanan protokolün 

tutarlı bir program ve ideolojiden yoksun olması dolayısıyla, Genelkurmay Başkanı 

Cevdet Sunay ve olayı duyan İsmet İnönü bu durumu kabul edilemez olarak 

değerlendirmiştir. Böylece bu yeni darbe girişimi ertelenmiş ve Silahlı Kuvvetler 

isteklerini dört madde halinde hükümete bildirmiştir. Bu isteklerin büyük bir kısmı 

kabul edilmiş, bir kısmına ise hükümet karşı çıkmıştır (Kongar,1999;162). 

Dönemin zor şartları altında kurulan CHP-AP hükümetinin ömrü çok uzun 

olmamış ve 1962 yılında Adalet Partisi bakanlarını kabineden çekmiştir. İki parti 

arasındaki sorunlara bakıldığında, sorunların temelde iki noktada birleştiği görülmüştür: 
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Problemlerden birincisi; eski Demokrat Partili siyasetçilerin affı, ikincisi ise CHP’nin 

ve ordunun destekleyip AP’nin tamamen karşısında olduğu planlı ekonomi projesi 

olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler üzerine İnönü Meclisteki iki küçük parti olan 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi ile yeni bir hükümet 

kurmuştur. Fakat yeni kurulan koalisyon içinde de kısa zamanda anlaşmazlıklar baş 

göstermiş, 1963 yılında AP’nin yerel seçimlerde net bir zafer kazanması üzerine Aralık 

ayında İnönü istifa etmiştir. İstifanın ardından Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini 

AP lideri Ragıp Gümüşpala’ya vermiş, ne var ki bu girişim başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Böylece bu görev son kez yeniden İnönü’ye verilmiş ve İnönü CHP ile 

bağımsızlardan oluşan bir azınlık hükümeti kurmuştur. Bu koalisyonda diğerleri gibi 

zayıf bir birliktelikten öteye geçememiş ve ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara cevap 

olamamıştır. Sonuçta İnönü 1965 yılında yeniden istifa etmiş ve genel seçimlere kadar 

ülkeyi Suat Hayri Ürgüplü başkanlığındaki geçici kabine yönetmiştir 

(Zürcher,2001;363-365).  

AP lideri Ragıp Gümüşpala 1964 yılında aniden ölmüş yerine Süleyman 

Demirel parti genel başkanı olarak seçilmiştir. 1965 yılında yapılan seçimlerde AP 

oyların %52.9’unu alarak net bir zafer kazanmış ve sonraki beş yıl boyunca Demirel 

Türk siyasetine egemen olmuştur. Demirel de tıpkı Menderes gibi sokaktaki insanın 

dilini anlayan ve onlara kendi dilleriyle hitap edebilen güçlü bir hatip olmuş, kırsal 

kesimden yüksek oranda oy alabilen birkaç liderin arasına girmiştir. 1966 yılında genel 

af ilan edilmiş ve eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar da dahil olmak üzere DP’liler 

serbest bırakılmıştır (Zürcher,2001;366).  

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in hastalığı 

ağırlaşmış ve 28 Mart 1966’da Meclis’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan 

Cevdet Sunay görevinin başına geçmiştir. Seçim sonuçları ordunun isteği doğrultusunda 

sonuçlanmış bu da ordunun siyaset üzerinde hala ne kadar etkili olduğunu göstermiştir 

(Kongar,1999;166).  

1966-67 yıllarından itibaren okulları ve üniversiteleri solcu öğretmenlerden 

temizlemek amacıyla girişim başlatılmış, komünizm propagandası yaptığı iddia edilen 

insanlar tutuklanmıştır. Bununla beraber hükümetin durumu anayasaya konulmuş olan 

denge mekanizmalarıyla frenlenmeye çalışılmış ve hükümet tamamen özerk olan radyo 
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televizyon kuruluşları ve üniversiteler tarafından sık sık eleştirilmiştir (Zürcher, 2001; 

363-367). Sağ kesimden gelen tepkiler bir süre sonra şiddet eylemlerine dönüşmüş, İşçi 

Partisi’nin Kayseri’deki şubesi saldırıya uğramış, partinin milletvekilleri Mecliste AP 

milletvekilleri tarafından dövülmüş, komünizme karşı toplu namazlar kılınmıştır. 1968 

yılı öğrenci eylemlerinin de başlangıç yılı olmuş, üniversite öğrencileri eğitim 

imkanlarının yetersizliği, işsizlik tehlikesi gibi nedenlerle dersleri boykot etmeye bazen 

de binaları işgale başlamışlardır. Yılın sonlarına doğru bu durum siyasal nitelik 

kazanmış, Amerikan emperyalizmine ve hükümete karşı olan gösteriler çoğalmaya 

başlamıştır. Ortaya çıkan gelişmeler karşısında Adalet Partisi kamuoyunu anayasal 

değişiklikler yapmak gerektiği konusunda ikna etmeye çalışmıştır. Yakın geçmişte 

yaşanmış Menderes olayından dolayı hükümet karşı gruplara karşı bastırıcı önlemler 

almamış, bunun yerine “dinci”, “gelenekçi” grupların tepkilerini desteklemiştir. Bu 

hareket şiddetin siyasal yaşamdaki yerinin artmasına neden olmuştur 

(Kongar,1999;167). 

Ekim 1969’ta genel seçimler yapılmış, Adalet Partisi oyları %6.4 oranında 

azalmasına rağmen seçimleri kazanmıştır. AP seçimleri kazanmasına rağmen partiden 

ayrılmalar baş göstermiş önce Erbakan partiden ayrılarak yeni bir parti kurmuş ardından 

da ikinci bir grup ayrılarak siyaset sahnesine yeni bir partiyle çıkmışlardır. 1969 

seçimlerinden sonra Türkiye zayıf bir hükümet tarafından yönetilmiş, ekonomik durum 

kötüleşmeye devam etmiş ve 1970 kriz yılı ilan edilmiştir. Üniversiteler şiddet 

eylemleriyle, fabrikalar grevlerle felç olmuş, seçimden dört ay sonra AP içindeki 

muhalifler bütçeye karşı oy kullanıp hükümetin düşmesine, Demirel’in istifasına neden 

olmuşlardır (Ahmad,1996;202).  

İstikrarsız siyasi ortamın da etkisiyle Milli Güvenlik Kurulu 27 Mart’ta 

üniversitedeki kargaşalara karşı sert bir demeç yayınlamış ve karşı önlemler alınacağı 

tehdidinde bulunmuştur. Tüm bu gelişmeler üzerine 15-16 Haziran tarihinde İstanbul ve 

Kocaeli’nde kitlesel işçi gösterileri olmuş bunun üzerine hükümet sıkıyönetim ilan 

etmiştir.  Tüm bu olanlar bazı komutanların sabrının tükenmesine neden olmuş ve 

tepeden bir çözüm dayatmak istemişlerdir. MGK üyesi ve Hava Kuvvetleri Komutanı 

Muhsin Batur komutanlara bir muhtıra sunmuş ve hükümetten reformist ve kalıcı 

çözümler beklendiğini belirtmiştir. Ancak beklenen reformların hiç biri 

gerçekleştirilememiş, bunun üstüne bir de ülkede banka soygunları, adam kaçırma 
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faaliyetleri artmış, orduyu bölme ve hükümet karşıtı faaliyetlere çekme girişimleri 

yaşanmıştır. Hükümet ile ABD’nin hizmetinde olan Yüksek Komuta arasında işbirliği 

yapıldığı ve Türk ordusunun bir NATO ordusu olduğu şeklinde bir imaj yaratılmaya 

çalışılmış bu da pek çok komutanın tepkisine ve telaşına neden olmuştur. Bu durumu 

ordu tehlikeli ve yıkıcı bir faaliyet olarak değerlendirmiş, Genelkurmay Başkanı 

Memduh Tağmaç bir uyarı yayınlamıştır. Uyarıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

kurulduğu günden bu yana hiçbir dönemde bu derece çirkin saldırılara ve hakaretlere 

uğramadığını belirtmiş, ülkeyi çökertmek isteyenlerin ortaya çıkardığı bu çatışma ve 

yıldırma hareketleri karşısında tüm devlet organlarının en kısa zamanda bu duruma 

çözüm bularak, Atatürk devrimleri çizgisine yeniden dönülmesi gerekliliğini 

vurgulamıştır. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, bu düşünce ve davranışların dışında 

olanların karşısında olacağının altını özellikle çizmiştir. Bu gelişmelerin hemen 

ardından MGK toplantı yapmış, ardından Yüksek Komuta Konseyi olağanüstü 

toplanmış ve Demirel’in görevden alınması yönünde bir karar almıştır. 12 Mart’ta 

Cumhurbaşkanı Sunay’a Meclis ve Senato Başkanları, Silahlı Kuvvetler adına hareket 

eden Genelkurmay Başkanı ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlarının imzasını 

taşıyan bir muhtıra vermişler, Anayasanın öngördüğü reformları uygulayabilecek güçte 

bir hükümet kurulmasının istediklerini belirtmişlerdir. Aksi takdirde Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin yönetimi devralacağı söylenmiş, bu gelişme üzerine de Demirel istifa 

etmiştir (Ahmad,1996;203-207). 

Ordu hem AP hem de CHP’nin kabul edebileceği biri olan Nihat Erim’e 

hükümeti kurma görevini vermiş ve Erim kısa zamanda kabinesini oluşturmuştur. 

Ancak bu dönemde ortaya çıkan ve kendilerine Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu diyen bir 

örgüt terör eylemlerine başlamış neredeyse her şey durma noktasına gelmiştir. Bu 

durum karşısında devlet olaylara büyük bir baskıyla karşılık vermiş, kısa süre sonra 

hükümet, 11 ilde sıkıyönetim ilan etmiştir. Gençlik örgütleri kapatılmış, meslek 

örgütleri ile sendikaların toplantıları yasaklanmış, bazı gazetelerin yayınları 

durdurulmuş, gazeteciler gözaltına alınmaya başlanmış ve her türlü grevle, lokavt 

yasadışı ilan edilmiştir. İsrail’in İstanbul’daki konsolosunun kaçırılmasının üzerine 

baskı daha da artmış, hükümet buna karşı en ağır önlemleri yürürlüğe koymaya 

başlamıştır. Özellikle sol gruplara karşı ciddi bir mücadele başlatılmış ve gözler Türkiye 

tarihinde ilk kez halkın siyasete katılmasına bu derece izin veren Anayasanın üzerine 
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toplanmıştır. Anayasada ciddi değişiklikler yapılmış; fakat bu değişiklikler düzeni 

yeniden kurmayı sağlamamıştır. Erim’in kabinesi aynı gün içinde topluca istifa etmiş 

ama 11 Aralık’ta Erim yeni bir kabine kurarak tekrar görevinin başına gelmiştir. 

Erim’in Demirel’in desteği olmadan bir şey yapması olanaksız hale gelmiş bunun 

üzerine Erim tekrar istifa etmiştir. Nihat Erim’in ardından Ferit Melen hükümeti 

kurulmuş ve ülke 1973 yılına kadar gelmiştir. Ancak genel seçimlerden önce yapılacak 

olan bir diğer seçim de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuştur. Silahlı Kuvvetler aday 

olarak eski Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i 

belirlemiş ama bu aday ne Demirel ne de 1972 yılında İsmet İnönü’nün yerine CHP 

Genel Başkanı olan Bülent Ecevit tarafından kabul görmüştür. Bunun üzerine çok daha 

ılımlı ve liberal bir senatör olan Amiral Fahri Korutürk Meclis tarafından 

Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Melen, yeni Cumhurbaşkanına Başbakan ataması 

için fırsat vermek amacıyla istifa etmiş, yerine Cumhurbaşkanının görev verdiği Naim 

Talu hükümeti kurmuştur (Ahmad,1999; 178-185).   

Ülke, bu şartlar altında 1973 genel seçimlerine gitmiştir. 1971 yılında İşçi 

Parti’sinin kapatılmasıyla bu güçler Ecevit’in önderliğindeki sosyal demokrat yeni 

CHP’nin etrafında toplanmaya başlamıştır. 73 seçimlerindeki en büyük sürpriz CHP’nin 

ülkenin birinci partisi haline gelmesi olmuş ve Cumhurbaşkanı Korutürk, Ecevit’ten 

yeni hükümeti kurmasını istemiştir. Önde giden çevreler olası bir CHP-AP 

koalisyonunu desteklemişler ve ancak ülkenin bu şekilde istikrarlı şekilde 

yönetilebileceğini söylemişlerdir. Ancak Demirel böyle bir koalisyona yanaşmamış 

bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi- Milli Selamet Partisi hükümeti kurulmuştur. 

Koalisyonun güvenoyu almasıyla ülkeyi bir umut dalgası kaplamış ve Ecevit verdiği 

sözleri yerine getirmeye başlamıştır. Ecevit’in popülerliğinin gittikçe artması koalisyon 

ortağı Erbakan’ı endişelendirmeye başlamış bunun üzerine Erbakan tek başına hareket 

etme kararı almıştır. İlk yaptığı basın ve sinemada pornografi konularını ele almak 

olmuş bu da koalisyon ortakları arasında gerilime neden olmuştur. Bu dönemde 

Türkiye’nin oldukça hassas olduğu bir konu olan Kıbrıs’la ilgili önemli gelişmeler 

yaşanmış, Ankara harekete geçmiş ve adaya asker çıkarmıştır. Kıbrıs Türk halkına karşı 

şiddet kullanıldığı gerekçesiyle Türk ordusu 14 Ağustos’ta ikinci bir saldırı başlatmış ve 

adanın %40’ını denetim altına almıştır (Ahmad,1999; 186-195).  
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Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı bu müdahale ülke içinde de büyük bir siyasi etki 

yaratmıştır. Ecevit bir gecede milli kahraman ilan edilmiş bunun üzerine tek başına 

iktidara gelebileceğine inanan CHP Genel Başkanı Başbakanlık görevinden istifa 

etmiştir. Ancak sağ partiler Ecevit’in bu durumdan yararlanmasına engel olmak için bir 

araya gelmiş, ülkede 241 gün süren bir kriz dönemi başlamıştır. Bu durum sokaklara da 

yansımış sağ ve sol gruplar arasındaki şiddet olayları yeniden alevlenmiştir 

(Ahmad,1999; 196-199). Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, CGP, Milliyetçi Hareket 

Partisi ve Bağımsızlar bir araya gelerek Milliyetçi Cephe koalisyonunu kurmuşlar ve 

1977 seçimlerine kadar iktidarda kalmışlardır. Seçimler hiçbir partiye tek başına iktidar 

olacak kadar oy getirmemiş ve seçim sonunda Cumhurbaşkanı hükümeti kurma 

görevini en çok oy alan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e vermiştir. Ecevit bir 

azınlık hükümeti kurarak Başbakanlık koltuğuna oturmuş ancak Meclis’ten güvenoyu 

alamamıştır. Bunun üzerine Demirel, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 

ile yeni bir hükümet kurmuş; ama bu hükümet de beklenen başarıyı gösterememiştir. 

Enflasyon hızla artmaya devam etmiş, cinayetler, soygunlar ve katliamlar artarak ülkeyi 

adeta iç savaşa sürüklemiştir. Kısa sürede pek çok milletvekili istifa etmiştir. Muhalefet 

1977 yılı sonlarında gensoru önergesi vermiş ve hükümeti düşürmüştür. Bunun üzerine 

Ecevit yeni bir hükümet kurmuş; fakat bu koalisyon da uzun ömürlü olmamıştır. 

1979’da yapılan ara seçimlerde halkın Ecevit’i desteklemediği görülmüş ve Ecevit istifa 

etmiştir.  

Bu dönemde bazı ünlü gazeteci ve siyasetçiler de terör örgütleri tarafından 

öldürülmüş, toplum adeta patlama noktasına gelmiştir. Cumhurbaşkanı böyle bir 

dönemde Demirel’i tekrar hükümeti kurmakla görevlendirmiş ve Demirel yeniden 

başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Demirel iktidara gelir gelmez yeni bir ekonomik 

model üzerinde durmaya başlamış ve Türk siyasal ve ekonomik hayatına “24 Ocak 

Kararları” adıyla geçecek olan bir dizi ekonomik önlem paketini açıklamıştır. Bu 

kararların asıl mimarı bir süre sonra Türk siyaset hayatında önemli bir yere sahip olacak 

olan Turgut Özal olmuştur. Ancak bu ekonomik önlemler siyasi hayatta yaşanan 

karışıklığa etki edememiş özellikle ordunun hassas olduğu konularda bazı kışkırtmalar 

yaşanmıştır. Örneğin üniversitede İstiklal Marşı okunurken bir grup öğrenci ayağa 

kalkmamış, bir partinin Konya mitinginde laikliğe ters düşen pankartlar asılmıştır. Bu 

istikrarsızlık ve karışıklık üzerine Genelkurmay Başkanı Kenan Evren 
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Cumhurbaşkanına bir uyarı mektubu yazmış; durumun hassasiyetini belirterek, tüm 

siyasi partilerin uyarılmasını istemiştir. Ancak hiçbir siyasi parti kendini bu uyarının 

muhatabı olarak görmemiş bu da ordunun yönetime müdahale sürecini hızlandırmıştır 

(Kongar,1999;184-190). Sonuçta; tüm Türkiye 12 Eylül 1980 sabahı yeni güne 

Orgeneral Kenan Evren’in bildirisiyle başlamıştır. 

1.2. TÜRKİYE’DE SİNEMANIN GELİŞİM SÜRECİ 

1895 yılında, Grand Cafe-Paris’te halka açık ilk sinema gösterisi, Lumiere 

Kardeşler tarafından yapılmış, aynı dönemde Amerika’da da Thomas Alva Edison, 

sinema ile ilgili önemli çalışmalar ortaya koymuştur. O dönemde Amerika ile olan 

ilişkiler bu derece gelişmiş olmadığı için sinema Türkiye’ye Avrupa yoluyla girmiştir 

(Onaran,1999;11). Türkiye’de yapım çalışmaları uzun süre, ülkeye gelen yabancı alıcı 

yönetmenlerin çevirdikleri belgesellerle ya da yabancı ortaklıkların temsilcileri ve 

azınlıkların çevirdikleri haber filmleriyle sınırlı kalmıştır (Özön,1995;19).  

İlk film gösterimi Bertrand adlı bir Fransızın II. Abdülhamit zamanında; 

1896’da sarayda yaptığı gösterimler ile başlamış; aynı yıl içinde, kesin bilgi olmamakla 

beraber, Fransız Pathé Film Kurumunun İstanbul temsilcisi Sigmund Weinberg, kendi 

çabalarıyla halka film gösterimi yapmıştır. Bu filmler genellikle kısa metrajlı belge ve 

güldürü filmleri olmuştur. Halkın sinemaya olan ilgisini gören Weinberg, 1908’de 

Türkiye’deki ilk sinema olan Pathé Sineması’nı yaptırmıştır. Bunun ardından 

Beyoğlu’ndaki Palas sineması ve Majik sineması yapılmıştır (Onaran, 1999;11-12). 

Türkiye’de sinemanın tarihsel gelişimine bakılırsa sinemanın ülkemize öncelikle 

Beyoğlu’nda girdiği görülmüştür. Ancak bu keyfi bir seçim değildir. Çünkü o dönemde 

İstanbul’un en özel semti, levantenlerin yoğunlukta yaşadığı yer ve adeta eğlencenin 

merkezi olmasından dolayı, o zaman Pera olarak bilinen, Beyoğlu olmuştur 

(Scognamillo, 1991;7-9).  

Türkler tarafından açılan ilk sinema salonu Murat ve Cemal Beyler tarafından 

açılan “Milli Sinema” olmuş, daha sonra Seden ailesi ile Fuat Uzkınay “Kemal Bey” ve 

“Ali Efendi” sinemalarını açmışlardır (Scognamillo, 1991;21). 

1.2.1. İlk Sinemacılar 

İlk Türk filmiyle ilgili olarak kesin cevaplar bulunmamakla beraber; Makedonya 

asıllı sinema ve fotoğraf sanatçıları Yanaki ve Milton Manaki kardeşlerin 1911’de V. 
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Sultan Mehmet Reşat’ın Manastır ve Selanik ziyaretlerini çektikleri film halen 

Makedonya arşivlerinde bulunmaktadır. Ancak Manaki kardeşlerin Makedon asıllı 

olmalarından dolayı bu filmin ilk Türk filmi olarak kabul edilmesi ikilem yaratmıştır 

(Esen,2002;11-12). Yine bu dönemde Manastır ve Kosava eyaletlerinde sinema 

etkinliklerini sürdüren Anton Smeh, Davorin Rousek, Karl Grossman gibi sinemacılar 

olmuştur (Özön,1995;19). 

1914 yılında Türkiye’nin savaşa girmesinin ardından, 1877-1878 Türk-Rus 

savaşının acı bir anısı olarak Yeşilköy’e dikilen Rus Abidesi’nin yıkılmasını, filme 

çeken yedek subay Fuat Uzkınay’ın, belgesel olarak ortaya koyduğu Ayastefanos’taki 

Rus Abidesi’nin Yıkılışı adlı film, ilk Türk filmi olarak kabul edilmiştir. Ancak bu 

filmin varlığıyla ilgili olarak günümüze kadar herhangi bir kanıt bulunmamıştır (Evren, 

2003;10). Bu dönemde ordu kendisine bağlı olarak Merkez Ordu Sinema dairesi kurmuş 

ve bu daire savaşla ilgili belgeseller çekmiştir (Onaran,1986;210). Bu kurum daha 

sonraki yıllarda, Türkiye’de ilk sinema gösterimlerinde de yer alan Romanya uyruklu 

Polonya Yahudisi Sigmund Weinberg’in yönetiminde öykülü filmler çekmeye de 

başlamıştır (Özön,1995;19). Ordu içinde bir film dairesinin kurulması ve faaliyet 

göstermesi, sonra da Ordu’nun elindeki aygıtları yarı resmi bir kuruma devrederek Türk 

sinemasının ilk belge filmleriyle konulu filmlerin çevrilişi savaş içinde mümkün 

olmuştur (Onaran,1999;13). Weinberg 1916 yılında ilk konulu film olan Himmet 

Ağa’nın İzdivacı’nın çekimlerine başlamış; fakat oyuncuların askere alınmasından 

dolayı film yarım kalmıştır. Bir tiyatro uyarlaması olan bu film Uzkınay tarafından 1918 

yılında tamamlanmıştır (Esen,2002;13). Türkiye’de çevrilen bu ilk konulu film, tiyatro 

oyuncularıyla, tiyatroya ait bir konunun, tiyatrocu bir tutumla gerçekleştirilmesine 

imkan sağlamıştır. Sonraki yıllarda bu bir gelenek halini almış ve 1930’ların sonlarına 

kadar yönetmenler, bu yöntemi teknik bakımdan biraz daha geliştirerek sürdürmüşlerdir 

(Onaran,1999; 23). 

Bu yıllarda İstanbul’da, Ordu Film Dairesi’nden başka Müdafaa-i Milliye 

Cemiyeti adlı yarı resmi bir kuruluş belirmiş ve Almanya’dan getirdiği aygıtlarla film 

çekimlerine başlamıştır. Savaş içinde bulunulduğu için savaş belgeselleri çekmekle işe 

başlayan kuruluşun başına sonraki yıllarda Sedat Simavi gelmiştir(Onaran,1999;14). 
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 İstanbul’un işgal edilmesinin ardından gerek Ordu Film Dairesi gerekse 

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti elindeki sinemayla ilgili araçları Malûllin-i Guzat-ı 

Askeriye Muavenet Hey’eti adıyla kurulan, sonradan Malûl Gaziler Cemiyeti ismini 

alan kuruluşa devretmiş, böylece araçlar düşman eline geçmekten kurtarılmıştır. 

Cemiyetin çekmiş olduğu ilk film olan Mürebbiye, İstanbul’daki bir zenginin konağına 

mürebbiye olarak giren Matmazel Anjel’in öyküsünü anlatmaktadır. Matmazel Anjel 

evdeki tüm erkekleri baştan çıkarmaya çalışmış ve sonunda bu girişimlerini eline 

yüzüne bulaştırmış, her şey ortaya çıkmıştır. Film bu özelliğiyle, işgal kuvvetlerine 

karşı adeta gizli bir protesto havası taşımış, bundan dolayı da Anadolu’da gösterilmesi 

yasaklanmıştır. Böylece Mürebbiye Türkiye’de sansüre uğrayan ilk film olmuştur 

(Onaran,1999;15).  

Sinemanın bu ilk dönemine bakıldığı zaman pek çok aksaklığın yaşandığı ve 

yanlış adımların atıldığı görülmektedir. İlk aksaklık; sinematograf aygıtının 

bulunuşundan yirmi yıl sonra ilk yapımın ancak verilebilmesidir. Arada geçen süre 

içerisinde Türkiye, dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmemiştir. Bu dönemdeki 

filmleri ortaya koyan gerek Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gerekse Malûl Gaziler Cemiyeti 

yarı resmi kuruluşlar olmuşlar ve sinemayla bir yan uğraş olarak ilgilenmişlerdir. Bu 

nedenle işin uzmanlarını devreye sokmak yerine bulabildikleri teknisyenlerle çalışmakla 

yetinmişlerdir. Buna karşılık sinema yapımı bir imparatorluğun çöktüğü ve düşman 

işgalinin yaşandığı çok güç bir dönemde başlamış ve yeni bir alandaki ilk örnekler 

olarak tarihe geçmiştir. Bu yapımlar başkalarında da, bu alanda çalışma isteği doğurmuş 

ve yönetmenler tarihsel açıdan büyük değerler taşıyan belgeseller ortaya koymuşlardır 

(Özön, 1995;20-21). 

1.2.2. Tiyatrocular Dönemi 

Türk sinemasının 1923’ten 1939’a kadar geçirmiş olduğu dönem Tiyatrocular 

Dönemi olarak adlandırılmaktadır. Dönemin bu şekilde adlandırılmasının nedeni; bu 

zaman dilimindeki sinema çalışmalarının, Türkiye’nin en ünlü tiyatrocusu Muhsin 

Ertuğrul ve o dönemki tek ödenekli tiyatro kadrosu tarafından yapılmasındandır. 

Muhsin Ertuğrul on sekiz yıllık bu süre içinde Türk sinemasındaki tek adam olmuş ve 

döneme tek başına damgasını vurmuştur. Ertuğrul, tiyatro kökenli bir sanatçı olduğu 

için çevirmiş olduğu yirmi dokuz filmde de tiyatro etkisi ağır basmıştır (Özön,1995;21). 
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On altı yaşında figuran olarak sahneye çıkan Ertuğrul, 1921 yılında Almanya’da 

bulunmuş ve sinemayla olan ilk ilişkilerini kurmuş; nihayet 1925’te Rusya’ya giderek 

iki yıl sinema üzerine çalışmıştır (Scognamillo,1998;59). 

Muhsin Ertuğrul’un sinemada uyguladığı çalışma yöntemi de oldukça basit 

olmuştur. Tiyatro mevsimi kapandıktan sonra şehir tiyatrosu oyuncularını alıcının 

önüne taşımış, geride kalan tiyatro mevsiminde oynadıkları bir oyunu ya da herhangi bir 

yabancı filmi yinelemiştir (Özön,1995;22). 

1922-1924 yılları, Muhsin Ertuğrul’un en tutarlı dönemi olmuştur ve bu süre 

zarfında Ertuğrul, Türkiye’nin ilk özel film şirketi olan Kemal Film ile çalışmıştır. 

Ertuğrul’un bu dönemde yapmış olduğu en önemli film Ateşten Gömlek’tir. Bu yılların 

hemen ardından Kemal Film kapanmış ve İpek Film çalışmalarına Muhsin Ertuğrul ile 

başlamıştır (Onaran, 1999;25-26). 1931 yılına gelindiğinde Ertuğrul, Türkiye’nin ilk 

sesli filmi olan İstanbul Sokaklarında’ya imzasını atmıştır. 1932 yılında Bir Millet 

Uyanıyor isimli filmini tamamlayan Muhsin Ertuğrul  bu tarihten sonra adeta İpekçi 

Kardeşlerin ticari politikasına boyun eğmiş ve müzikli filmlerle operetlere yönelmiştir 

(Onaran, 1981;135-142). Ertuğrul'un yönettiği Allah'ın Cenneti adlı film türünün en iyi 

aşk melodramı olmuş ve sonraki yıllarda bol bol karşılaşacağımız şarkılı melodramların 

ilk örneğini oluşturmuştur (www.mkutup. gov.tr, 08-08-2004). 

 Bu arada Muhsin Ertuğrul'un çektiği Aynaroz Kadısı adlı film büyük 

sansasyon yaratmış ve 1939 yılının bütçe görüşmeleri sırasında meclis gündemine 

gelmiş, halkın ar ve haya duygularını incittiği gerekçesi ile meclis, “Filmlerin ve Film 

Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname’’ çıkartmıştır. Böylece ilk kez bir film bu 

gerekçeyle sansürlenmiştir (arsiv.hurriyetim.com.tr, 03-03-2004). 

Sonuç olarak; Ertuğrul 1922 yılından 1939 yılına kadar Türkiye’de sinema 

yapan tek adam olmuş, bir döneme tek başına imza atmış ve pek çok yönden 

eleştirilmiştir. Bu tek adam bir sinemacı değil, boş bir alanda sinema yapan bir tiyatrocu 

olmuş ve niyeti ne olursa olsun sinemayı hep bir tiyatrocu bakışıyla değerlendirmiştir. 

Muhsin Ertuğrul sinemasının en büyük eksiği, aşırı şekilde batıya açık olması ve Türk 

sinemasına sonraki yıllarda salgın haline gelecek olan uyarlama yöntemini aşılaması 

olmuştur. Ertuğrul pek çok ilke imza atmasına rağmen oluşturmuş olduğu melodram ile 

türün sonradan defalarca kullanılan tüm tiplerini ve anlamsızlıklarını oluşturmuştur: 
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Dürüst delikanlılar, saf genç kızlar, kötü bar kadınları, kardeş çatışmaları, fedakârlıklar, 

son anda mucizevi şekilde iyileştirilen tıp tarihinde benzeri olmayan hastalıklar, 

koruyucu melekler, şarkılar ve mutlu son… (Scognamillo,1998;75-93). 

Türk sineması başlangıcından 1939’lara dek tiyatrocuların elinde kalmış ve 

ülkedeki tek parti rejimini simgelercesine Muhsin Ertuğrul’un tekelinde uzun bir süreç 

yaşamıştır (Aydın,1997;12). Tiyatrocular döneminde Türk sinemasının kendine özgü bir 

sinemasal dili oluşmamış tiyatro kökenli bir sinema anlayışı egemen olmuştur 

(Koncavar,2000;72). 

Her şeye rağmen Tiyatrocular Döneminde olumlu gelişmeler de yaşanmıştır. İki 

özel yapımevi ve yeni bir stüdyo kurulmuş bu da devletin sinemayla hiç ilgilenmediği 

bu dönemde sinemanın İkinci Dünya savaşı arifesine kadar devam etmesini sağlamıştır. 

Bu dönemde sesli sinema başlamış hatta komşu ülkelerin film seslendirmeleri bile 

Türkiye’de yapılmış, ilk ortak yapımlar gerçekleşmiştir. Film türlerinin ilk örnekleri 

ortaya konmuş ve Türk kadınlarının oyuncu olarak sinemaya geçişleri bu dönemde 

olmuştur. Yine, Ertuğrul en iyi çalışmaları arasında yer alan Ateşten Gömlek (1923), 

Bir Millet Uyanıyor (1932) ve Aysel Bataklı Damın Kızı (1934-1935) filmlerini bu 

dönemde çekmiştir. İlk iki film Kurtuluş savaşını coşkulu biçimde ele alışıyla diğeri de 

köy yaşamına Sovyet filmlerinden esinlenen, gerçekçi bakışıyla dikkat çekmiştir 

(Özön,1995; 24). 

1.2.3. Geçiş Dönemi 

1939’la 1950’li yıllar arasında Türk sinemasında bir geçiş dönemi yaşanmış ve 

bu dönemin ilk yarısı İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlamıştır. Bundan dolayı bu 

dönem iki büyük yükü omuzlarında taşımıştır. Bunlardan ilki savaş yılları koşullarının 

ağırlığı, ikincisi tiyatroculardan kalma tiyatrolaştırılmış sinemanın ağırlığı olmuştur 

(Özön,1995;25). 1939’la 1950’li yıllar arasında Geçiş Dönemi diyebileceğimiz 

tiyatrocularla sinemacılar arasında köprü oluşturan bu dönemde, hatta 1950-1960 yılları 

arasındaki ilk dönemini, bundan sonraki yıllarda da ikinci dönemini sürdüren 

sinemacılar döneminde bile tiyatro yöntemi ile sinema yapan tiyatrocuların etkisi 

hissedilmiştir (Onaran, 1981:331). Tüm bunlara bir de 1939 yılında Mussolini'nin 

sansür yasasından esinlenerek hazırlanan ve temeli hiçbir değişikliğe uğramaksızın 

günümüze kadar gelen ilk sansür yönetmeliği eklenmiştir (Özön,1995;25).  
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Bir başka etkide yabancı filmlerde kendini göstermiştir. Kapanan Avrupa 

pazarının yerini Amerikan ve Mısır filmleri almıştır. 1938-1944 yılları arasında 

Mısır’dan gelen filmlerin sayısı aynı yıllarda çevrilen yerli filmlerin sayısını aşmıştır. 

Mısır filmleri hem sinemacıları hem de izleyici kitlesini etkilemiştir (Özön,1995;25). 

Bu etki iki yönde olmuştur. İlk olarak mevcut tiyatromsu filmlerdeki melodram dozunu 

artırmış ikinci olarak halkın bu tür filmlere şartlanmış olduğunu düşünen yapımcıların 

görüşlerini sağlamlaştırmıştır (Onaran, 1999;34). Sonuçta tiyatrocuların olumsuz 

etkileri artmış, izleyicinin beğenisi daha da körleşmiştir. Şehir Tiyatrosu okulunun 

etkileri çoğalmış ve buna bağlı olarak tiyatrocuların sayısı artmıştır.  

1948 tarihine gelindiğinde, “Yerli Film Yapanlar Cemiyeti” İlk film festivalini 

düzenlemiş ve cemiyet Unutulan Sır adlı filmi en iyi film seçmiştir. Turgut Demirağ en 

iyi yönetmen, Nevin Aypar en iyi kadın oyuncu ödülünü, Kadri Erdoğan ise en iyi erkek 

oyuncu ödülünü almıştır (www.metu.edu.tr,07-01-2004). Bu arada aynı yıl yerli 

filmlerden alınan belediye resmi indirilerek yerli film desteklenmeye çalışılmıştır. 

Böylece hem sinema salonlarının hem de yapım şirketlerinin sayısı artış göstermiştir. 

Savaş olasılığının ortaya çıkmasıyla birlikte hükümet her alanda olduğu gibi, 

sinemada da yasaklamalara gitmiştir. Bu sistemle, devlet istediği filmin, istediği yerini 

kesebilir veya istediği zaman filmi ortadan kaldırabilir hala gelmiştir. Savaş koşulları ve 

tiyatrocuların baskısına bir de sansür eklenince sinemacıların işi oldukça zorlaşmıştır. 

(www.ytusinema.org/turksinematarihigecisdonemi.htm, 25-12-2003).   

Ancak tüm bunlara karşın bu dönemde pek çok olumlu gelişme de yaşanmıştır. 

Çıkan savaş sonucunda dışardan getirilen filmlerin sayısında azalma olmuş ve bu 

boşluğu doldurması için pek çok yeni yapımevi kurulmuş buna bağlı olarak da yeni 

sinemacılar ortaya çıkmıştır. Bu yeni yapımevleri tiyatrocuların tekelinde bulunan 

önceki yapım evlerine rakip oldukları için tiyatro dışındaki gençleri çalıştırmışlardır. 

Bunların bir kısmı Amerika’da, Fransa’da, Almanya’da sinema, fotoğrafçılık, sesçilik 

öğrenimi görmüşlerdir.  Bu yeni kadroyla birlikte tamamen sinemayla işe başlayan yeni 

bir oyuncu ve teknisyen kadrosu yetişmişse de bu dönemin başında işe başladıklarında 

teknisyen ya da oyuncu olarak çoğunlukla tiyatrocuların yetiştirdikleri kadrolardan 

yararlanmak zorunda kalmışlardır. Yeni dönemde yetişen bu kadro tiyatrocuların 

oldukça fazla etkisinde kalmış olsa da eğitim, yetişme, düşünüş yönlerinden kendilerini 

http://www.ytusinema.org/turksinematarihigecisdonemi.htm
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bu dönemin hemen ardından gelen sinemacılar kuşağına daha yakın bulmuşlardır 

(Özön,1995;26-27). 

Sonuçta geçiş döneminde sinema adına ortaya çok fazla bir şey konulmamış olsa 

da, bu dönem sinemacılar dönemi için yaşanması gereken bir süreç olmuştur. 

(Koncavar,2000;72). 

1.2.4. Sinemacılar Dönemi 

Türk sinemasının ilk sağlık belirtileri ise geçiş döneminin kapanışı, sinemacılar 

döneminin başlangıcıyla ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Türk sineması etkilerden, 

özellikle de yabancı etkiden uzak kalmıştır. Konuların büyük kısmı yerli kaynaklardan 

alınmış ve bu yıllarda film artışının yanı sıra sinemanın genel görümünde de bir 

değişim, bir eylem yaşanmıştır (Scognamillo,1998;139-140). Ters ve yanlış koruma 

düzeninin Türk sinemasında yol açmış olduğu film enflasyonu hızını bulup sinemayı 

tam bir çıkmaza sokmadan önce, yeni yönetmenler, Tiyatrocular ile Geçiş dönemi 

sinemacılarının etkisinden, dolayısıyla da tiyatrodan arınmış, direkt sinema dilini 

kullanan ürünler verme çabasına girmişlerdir. Bu yeni sinemacıların başında Lütfi Ömer 

Akad yer almıştır. Akad’ın 1952 yılında çektiği Kanun Namına tiyatro etkisinden 

çıkan ilk film olmuştur. Akad ile onu takip eden yönetmenler, sinema duygusu, anlayışı, 

sinema dillerini kullanışları, konuları seçme bakımından Tiyatrocuların özellikle de 

Muhsin Ertuğrul’un tam karşı kutbunu oluşturmuşlardır. Ertuğrul sinemayı ne denli 

tiyatrolaştırmışsa, sinemacılar da sinemaya o denli sinema özelliklerini 

kazandırmışlardır (Özön,1995;22).  

1953 yılına gelindiğinde, her zaman Türkiye’deki maddi ve teknik imkanların 

yokluğundan yakınan Ertuğrul, Yapı Kredi Bankasının mali yönden desteklediği ilk 

renkli Türk filmi Halıcı Kız’ı çekmiştir. Ancak Muhsin Ertuğrul her türlü imkana 

rağmen ne bu filmde ne de bundan sonra çektiği filmlerinde istenen başarıyı 

sağlayamamış bu da adeta sinema hayatının sonu olmuştur (Onaran, 1981;135-142). 

1950’li yıllardan 1960’lı yıllara doğru, Türkiye’de sadece sinemasal anlamda 

değil, politik anlamda da değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Türk siyasal 

yaşamında tek partili dönemden çok partili döneme geçişin sancıları yaşanmış, 

enflasyon ve özellikle ülkede baş gösteren gerici hareketler sinemayı da etkilemiş, zaten 

tiyatrocuların egemenliğine tam olarak son veremeyen sinema bu kez de dini 
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sömürülerin yapıldığı bir arenaya dönmüştür. Her şeye rağmen, Metin Erksan, Atıf 

Yılmaz Batıbeki gibi sinemacılar bu dönemde ortaya çıkmışlardır. Türk sinemasında ki 

Yeşilçam olgusu da ilk kez bu dönemde başlamıştır. Nasıl Türk siyasal yaşamında 

Demokrat Parti tek parti yönetimine tepki olarak doğmuşsa, Türk sinemasında da 

Yeşilçam, Tiyatroculara tepki olarak doğmuştur (Koncavar, 2000; 73). 

Sinema 1949-1959 döneminde en canlı yıllarını yaşamıştır. 1950’lerde 

sinemacılar; yenilerle eskileri, yeni türlerle eski kalıpları bir araya getirerek Türk 

sinemasına bir coşku katmışlardır (Scognamillo,1998;137-141). Ancak bu dönem 

düzenli ve nitelik açısından verimli olmamıştır. Sinemaya yönelik doğru bir yaklaşım 

olmuş; sinemacılar, oyuncular yetişmiş, kimi hemen unutulacak, kimi zamana 

dayanacak ilginç ve olumlu yapıtlar ortaya çıkmıştır. Sinemacılar, daha önce 

denenmemiş ya da denenmiş konuları, eğilimleri, türleri değişik sonuçlarla beyaz 

perdeye aktarmışlardır (Scognamillo,1998; 185). 

Nihayet 1960’lara gelindiğinde, Türk siyasal yaşamı çok önemli bir sürece 

girmiştir. 27 Mayıs 1960 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin içinde bulunduğu 

ekonomik ve siyasi krizi öne sürerek yönetime geçici bir süreliğine el koymuş ve Türk 

toplumsal yaşamında yeni bir dönem başlamıştır (Yaylagül,2000;60). 1960 Devrimi ve 

hemen ardından gelen 1961 Anayasası yepyeni bir özgürlük ve demokrasi rüzgarları 

estirmiştir. Siyasal alanda yaşanan bu değişiklikler sinemaya da yansımış ve Türk 

sineması soluk alma olanağı yakalamıştır (Koncavar,2000;73). Devrim ve yeni anayasa, 

o zamana dek zorla, baskıyla önlenmeye çalışılan ne kadar sorun varsa hepsini su 

yüzüne çıkarmış; bu da sinemacılar için tükenmez bir hazine olmuştur (Özön,1995;32). 

1960 ile 1965 yılları arasında sinemada gerçekçilik denemeleri yaşanmıştır. Ancak bu 

denemeler tam bir “gerçekçilik” akımı şeklinde oluşamamış bir anlamda “yarım 

gerçekçilik” olarak kalmıştır. Tüm bu çabalar 1960 devrimi ve 1961 anayasasının 

özgürlükçü havası söndükten sonra gerilemiş ve zamanla tamamen ortadan kalkmıştır 

(Koncavar,2000;73). 

Tüm bu değişimlerin yanı sıra 60'lı yıllarda sinemaya, melodram formuna bağlı, 

çocuk kahramanların rol aldığı "Sezercik", "Ömercik", "Ayşecik" filmleri eklenmiştir. 

Arabesk tarzın temellerinin atıldığı fakirlik, sakatlık, karşılıksız aşklar, kader kurbanları 

vb. dramatik Türk ekolünü yaratmış ve senaryolar aynı üslup ve konuları yıllarca 
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işlemişlerdir. Kısa zamanda ticari kaygılar sinemasal öğelerin önünü kesmiş, aynı tür 

filmlerde aynı oyuncular kamera karşısına geçmiştir. Hatta aynı senaryolar, dönemin 

gözde oyuncularıyla defalarca yinelenmiştir.  

1964 yılında, Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz filmi Berlin Film Şenliğinde  

“Altın Ayı” ödülünü almış, böylece ilk kez bir Türk filmi uluslararası alanda başarı 

kazanmıştır. Ayrıca bu dönemde Lütfi Akad köy hayatını işleyen ilk Türk filmi olan 

Beyaz Geceler'i çekmiştir (www.mkutup.gov.tr, 08-08-2004). 

Her şeye rağmen 60’lı yıllardan geriye doğru bakıldığında on yıllık dönem Türk 

sineması için büyük önem taşımıştır. Bu önem sinemanın gerçek anlamda bu dönemde 

başlamasından kaynaklanmıştır. 1914’ten 1950’li yıllara dek uzanan ilk dönem olan 

tiyatrocular ve geçiş döneminde Türk sineması özgün bir dilden yoksun yaşamıştır. 

Yönetmenler, bu dönemde düpedüz tiyatro dili kullanmışlardır. 1950-1960 yılları 

arasında ise, sinema terimleriyle düşünmek, sinema diliyle anlatmak çabalarına 

girmişler ve bunun ilk örneklerini vermişlerdir. Tüm bu gelişmeler uluslararası ölçütlere 

göre oldukça azdır; ama yine de ilk kez bir sinema eleştirme çabası, ciddi sinema 

yayınlarının başlaması, sinemacı-eleştirmen-izleyici arasında zaman zaman yararlı 

bağlar kurulması bu dönemde olmuştur (Özön,1995;29). 

1.2.5. Yeni/ Genç Türk Sineması Dönemi 

Dönem, 1960 ihtilalinin ardından 1961 Anayasası’nın çıkarılmasıyla başlamıştır 

ve ilk adım Türkiye İşçi Partisi’nden gelmiştir. Parti, anayasaya aykırı olduğu 

gerekçesiyle sansürün kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuş; 

ancak sonuç alamamıştır (Onaran,1999;102). Buna rağmen 1961 Anayasası sinemaya 

görece özerk bir ortam sağlamıştır. Bu ortam, umutları kısa süre de olsa canlandırmış, 

sinemaya yeni soluklar getirmiştir. Daha önce tabu olan, korkulan konular ele alınmış, 

gerçekçilik kısmen de olsa uygulanabilmiş ve sinema öz ile biçimde dil sorununu 

irdeleyebilmiştir. Dönem izleyici rekorlarının kırıldığı; sanatçı, yapımcı, teknik 

personel, yönetmen ve sinema tutkunlarının hızla arttığı, hareketli canlı bir dönem 

olmuştur (Aydın,1997;13). Canlanan sinema hayatıyla birlikte, yapımevleri de artmış, 

sinemaya klasik sermayenin dışında farklı şeyler üretmek isteyen bir sermaye kaynağı 

da girmiş ve yönetmenler, siyasal filmden deneysel filme kadar pek çok tür denemiştir. 

Arada çıkan kötü filmlere rağmen sinemada belli bir siyah-beyaz estetik oluşturulmuş, 

http://www.mkutup.gov.tr/
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sinema zanaatkârlıktan sanayileşmeye doğru yol almış ve ilk sinema klasiklerimiz bu 

dönemde ortaya çıkmıştır (Dorsay,1989;12).  

Ancak tüm bu olumlu gelişmeler fazla uzun sürmemiştir. Sansür kurullarının 

aldığı kararlara uymayanlara verilen cezalar gülünç miktarlara indirilmiş, bu serbestlik 

ortamı da sinemaya fazla yaramamış ve müeyyidelerin zayıflığı sonucunda yozlaşmış 

arabesk melodramlar ortaya çıkmıştır (Onaran,1999;102). 

Bu yıllarda halkın sevdiği hikayeler, halkın tuttuğu yıldızlar moda müzikler 

ortaya çıkmış, Türkan Şoray’lar, Hülya Koçyiğit’ler, Yılmaz Güney’ler bu dönemde 

ünlenmiş ve halka mal olmuşlardır. Ancak halk sineması da yozlaşma sürecinden 

kurtulamamış, ulusal niteliğini kaybederek kopya filmlere yönelmiştir (Aydın,1997;17). 

1967’den sonra ise renkli film furyası başlamıştır. Renkli film yapımı maliyetleri 

ciddi anlamda arttırmış bu da, 60’ların ilk yarısının tersine, yenilikler arayan, deneyci, 

yürekli sinemasal çıkışları ve kişisel arayışları olan yönetmen sinemasını iyiden iyiye 

durdurmuştur. Ortada henüz ne televizyon ne de video vardır; ancak Türk sineması bu 

yıllarda büyük bir bunalım içine düşmüştür. Böylece Türk sineması 1970’lere büyük bir 

yozlaşma ortamında girmiştir (Dorsay,1989;13).  

1968 yılında Türkiye televizyonla tanışmış, 1974’ten itibaren televizyon yavaş 

yavaş ülke çapına yayılmış ve Türk ailesi sinemadan kopmaya başlamıştır. Yeşilçam 

sineması bu dönemde yıldızları, fotoroman anlatımı, tiplemeleri bir kenara bırakmış, 

arabeske ve aileleri sinemadan uzaklaştırma pahasına seks furyasına yönelmiştir 

(Onaran,1999;102). Televizyonun veremediğini verme çabasına giren sinemacılar 

ortalığı sekse, şiddete ve vahşete prim veren filmlere boğmuş bu da ailelerin özellikle de 

kadınların sinemadan ayağını tamamen çekmesine neden olmuştur. 1975’lere 

gelindiğinde, artık ima yoluyla erotizm ya da belli ölçülerde verilen cinsellik de bir 

kenara bırakılmış ve Türk sineması açıkça porno bir sinemaya doğru gitmiştir. Zamanla 

artık normal filmlerin aralarına da parça parça bu sahneler yerleştirilmeye başlanmış, 

bunun sonucunda sinema, özellikle Anadolu’nun küçük kasaba ve kentlerinden 

tamamen silinmiştir. İlginç olan nokta; porno filmlerin doruk noktasına Milliyetçi-

Muhafazakâr (MC) koalisyon dönemlerinde ulaşmış olmasıdır. Bu furya 1970’lerin 

sonlarına gelindiğinde çeşitli şikayetler üzerine iktidarların köklü önlemler almasıyla 

son bulmuş; ancak Türk sineması ağır bir darbe almıştır (Dorsay,1989;16-18).  
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1970’lere damgasını vuran bir diğer olay da Yılmaz Güney filmleri olmuştur. 

Güney’in sinema anlayışı, yalnızca kendinden sonra gelenleri değil, kendisine hocalık 

yapmış önemli yönetmenleri de etkilemiştir. Türk sineması, Muhsin Ertuğrul 

döneminden beri vazgeçemediği çeşitli kalıpları, klişeleri bir kenara bırakmış ve hayatın 

içinden gelen gerçekleri beyaz perdeye yansıtmaya başlamıştır. Yılmaz Güney, gerek 

yurt dışında gerekse yurt içinde aldığı ödüllerle, Türk sinemasının bir dönemine önemli 

bir sinema adamı olarak adını yazdırmıştır (Dorsay,1989;48).  

Yaşanan bazı olumlu gelişmelere rağmen dönem yozluktan pek uzaklaşılamayan 

bir dönem olmuştur. Sıradan aile filmleri, arabesk melodramlar, sulu güldürüler büyük 

bir ağırlık oluşturmuştur. Sinemacılar harcamaları az tutarak, mümkünse aynı anda çok 

sayıda düzeyi düşük filmler çekmiştir. Uyarlama ve taklide dayalı, belirli kalıplarda, el 

çabukluğu ile kotarılan, konusu birbirinden türetilmiş, pek çok film ortaya çıkmıştır. 

Furyalar, fotoroman uyarlamaları, diziler ilerleyen yıllarda moda olacak salon 

güldürülerinin, polisiye ve dinsel filmlerin, westernlerin ve cinsel filmlerin başlangıcı 

olmuştur, her furya birkaç mevsim sürüp sona ermiştir. Yıldızcılık bu dönemin en tipik 

olgularından biri haline gelmiştir. 1966 yılında Türkiye 238 filmle dünya dördüncüsü 

durumuna gelmiş; ancak bu sinemanın intiharını da beraberinde getirmiştir 

(Aydın,1997;13). Sözlü kültürden yazılı kültüre geçmekte oldukça zorlanan Türk 

toplumunda, sinema alanında da, bu sancının derin izleri görülmüştür (Şasa,1993;38). 

Sonuçta, Türk film seyircisi, televizyon, seks furyası, siyasal ve iktisadi koşullar, 

12 Eylül öncesinin anarşi ve terör ortamı gibi nedenlerle sayıları gitgide azalan Türk 

sinema filmlerinden kopmuş ve artık en ucuz eğlence olan televizyona sığınmıştır.  
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II. BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE YAŞANAN EKONOMİK,  SİYASAL, TOPLUMSAL, BİREYSEL 

DEĞİŞİMLER VE SİNEMA (1980–2004) 

 

 2.1. 1980-2004 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞANAN 

EKONOMİK, SİYASAL, TOPLUMSAL VE BİREYSEL DEĞİŞİMLER 

Türkiye’de sinemanın genel gelişim sürecine bakıldığı zaman, toplumun içinde 

bulunduğu sosyal ve siyasal koşullardan, ekonomik bunalımlardan, çalkantılardan bazen 

doğrudan bazen de dolaylı olarak etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle çalışmamızın bu 

bölümünde 1980’den itibaren Türkiye’nin yaşadığı toplumsal, ekonomik, siyasal olaylar 

ve bireysel değişimler incelenmeye çalışılacaktır. 

2.1.1. Ekonomik Değişimler 

1980’lere gelinceye kadar, dünya ekonomisinde devletin müdahalesini ön gören 
bir yaklaşım kabul edilmiş, bu tarihten itibaren ise serbest piyasa ekonomisinin etkinliği 
ağır basmıştır. Serbest piyasa ekonomisinde, devletin ekonomiye müdahalesi en aza 
indirgenmiş, özelleştirme hızlandırılmış ve tüm ülke pazarlarının bütünleşmesi 
sağlanmıştır. Dünyadaki bu gelişmelerin hız kazanması, özelleşme ve küreselleşme 
kavramlarının sıkça kullanılmaya başlanması, Doğu Bloku ülkelerinin hızla çökmesi ve 
yaşanan istikrarsızlıklar, Türkiye’yi ve Türk ekonomisini de önemli ölçüde etkilemiştir 
(Cankaya, 1997; 72).  

Türkiye'de 1963 yılından itibaren uygulanan beşer yıllık planlı dönemler 
boyunca, yüksek büyüme hızları ve sanayileşme yönünde yapısal değişim temel hedef 
olarak alınmıştır. Benimsenen sanayileşme politikaları ve izlenen ekonomik politikalar, 
1980 öncesi ve sonrası dönemlerde büyük bir farklılık göstermiştir (www.tbb.gen.tr/ 
turkce/iktisat/, 03-03-2004).  

1977 seçimlerinin ardından etkili bir hükümetin kurulamaması, yaşanan 

ekonomik sıkıntılar, sokak çatışmaları ve terör olgusunun baş göstermesi üzerine 1979 

yılındaki ara seçimlerin ardından CHP hükümeti istifa etmiştir. Daha sonra Süleyman 

Demirel Başbakanlığında Adalet Partisi tarafından bir azınlık hükümeti kurulmuş ve 

Turgut Özal Devlet Planlama Teşkilatı başkanı olmuştur (Işık,2002;154). Ülkedeki 

döviz darboğazı gittikçe yoğunlaşmış, sanayinin çalışması için gerekli olan ithalat bile 

yapılamaz hale gelmiştir. Yaşanan bu ekonomik ve siyasal gelişmeler üzerine Demirel-

Özal ikilisi tarihe 24 Ocak Kararları olarak geçen programı hazırlamışlar ve hayata 

geçirmişlerdir. Dünyadaki gelişmelere koşut olarak ortaya çıkan bu kararlarla devletin 

rolü azaltılmış ve piyasa güçlerine ağırlık verilmiştir (Cankaya,1997;72). 

http://www.tbb.gen.tr/
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 Söz konusu kararların ana hatları şu şekilde sıralanabilir (Birand, Bila, v.d, 1999; 

139): 

 -İhracatın teşvik edilmesi ve ithalatın serbestleştirilmesi ön görülmüştür. 

 -Bir dolar 47 liradan 70 liraya çıkarılmıştır. 

 -Döviz kurları günlük olarak ayarlanmaya başlanmıştır. 

 -Faizler ve fiyatlar serbest bırakılmıştır. 

 -Yabancı sermayeye kapılar sonuna kadar açılmıştır. 

 -Ücretlerdeki artışlarda ve tarımdaki destekleme alımlarında frene basılmıştır. 

 -Ekonomide kamu ağırlığı azaltılarak, KİT açıklarının zamlarla kapatılması 

kararlaştırılmıştır. 

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programı ve devamında izlenen politikalar, 
daha önce her 8-10 yılda bir yürürlüğe konan istikrar programlarından farklı olarak 
ekonomi ve sanayileşme politikasında daha köklü bir değişikliği yansıtmıştır. Nitekim 
para, maliye, dış ticaret ve döviz kuru politikalarında radikal değişiklikler yapılmış ve 
ithal ikamesine dayalı-iç piyasaya yönelik sanayileşme yerine ihracata dayalı-dışa 
yönelik sanayileşme yönünde bir dönüşüm gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle 
1980'li yılların ikinci yarısından itibaren, hükümetler sanayi sektöründe altyapı 
yatırımlarını hızlandırmak ve daha iyi şartlarla kaynak ihtiyacını karşılayabilmek için, 
"yap-işlet-devret" modelini devreye sokmuşlardır (www.tbb.gen.tr/turkce/iktisat/,03-03-
2004).  

Alınan bu kararlarla Türkiye’nin 57 yıllık rotası değişmiş ve karma ekonominin 
yerini serbest piyasa ekonomisi almıştır. Türkiye ekonomisi ve kurumlarıyla liberal bir 
yapıya yönelmiş ve sonuçta büyük sermayenin egemenliğinde mülkiyet yoğunlaşmaları 
ortaya çıkmıştır (Nebiler,1995;35). 24 Ocak 1980 Kararları ile, modern ekonomi politika 
araçlarının özellikle de para politikalarının ağırlık kazandığı bir dönem açılmıştır. Bu 
dönemle beraber, Merkez Bankası’nın para politikasının önemli bir uygulayıcısı olarak 
kabul edildiği görüş ağırlık kazanmıştır. 24 Ocak Kararları, diğer taraftan, finansal yapıyı 
da liberalleştirmiştir, kurumsal açıdan da büyük değişiklikler olmuştur. Bu kararların 
alınmasından sonraki dönemde, Kamu Ortaklığı İdaresi (1984) ve İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası (1986) faaliyete başlamışlardır.  Diğer taraftan, TL’nın döviz 
piyasalarında istenildiği miktarda alım ve satımına izin verilmiştir. Yani, döviz 
piyasasında liberalizasyon sağlanması sonucunda, ülkede yerleşik olan veya olmayan 
gerçek veya tüzel kişilerin, döviz cinsinden borç-alacak ilişkileri ve tuttukları varlıkları 
konusundaki mevcut fiyat ve miktar kısıtlamaları kaldırılmıştır. Bu da sermayenin 
dolaşımını kolaylaştırmıştır (www.geocities. com 
/WallStreet/9961/mak3.htm,03.03.2004).  

Döviz piyasasındaki serbestleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak ithalat ve ihracat 
rejimi de serbestleştirilmiş, ithalattaki teminatlar ve lisanslar önemli ölçüde indirilmiştir. 
Ayrıca ihracatı teşvik için bazı tedbirler alınmıştır. Faiz hadleri de serbest bırakılmış; 

http://www.tbb.gen.tr/turkce/iktisat/
http://www.geocities. com /WallStreet/9961/mak3.htm,03.03.2004
http://www.geocities. com /WallStreet/9961/mak3.htm,03.03.2004
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ancak 1981 yılı sonunda başlayan banker iflasları nedeniyle bu serbestlik uzun sürmemiş, 
1983’te çıkarılan yasayla bankalar sistemi yeniden düzenlenmiştir (Çiftçi,1995;96-97). 

Bu liberalizasyon hareketlerine ek olarak, önemli bir diğer liberalizasyon hareketi 
de, 1989 yılında, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin sağlanmasına ilişkin 
çıkarılan kanundur. Bu çerçevede,  her türlü menkul değerin ve borç senedinin alınıp 
satılması serbestleştirilmiştir. 24 Ocak Kararları ile yabancı sermaye yatırımları da teşvik 
edilmiştir. Yerli ve özellikle yabancı yatırımcılara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
kararlara ilave olarak yabancı sermaye faaliyet alanları genişletilmiş ve yerli ve yabancı 
şirketlerin birlikte ortaklık kurmaları kolaylaştırılmıştır. Türkiye’de 1980 sonrasında 
yaşanılan finansal gelişmeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir 
(www.geocities.com/WallStreet/9961/mak3. htm, 03.03.2004): 

-Mevduat ve kredi faiz oranları serbestleştirilmiştir, 

-Bankaların ve mevduat sahiplerinin döviz işlemlerine getirilen kısıtlamalar 
kaldırılmıştır, 

-Kişilere portföylerinde döviz bulundurma imkanı tanınmıştır, 

-Mali piyasalarda gerçekleşen işlemler ile buradan elde edilen gelirlerin üzerindeki 
vergiler azaltılmıştır,  

-Aracılık hizmetlerinin maliyetleri düşmüştür, 

-Mali sistem kurumsallaştırılmıştır, 

-Yabancı ve yerli bankaların mali sisteme katılmalarına ilişkin getirilen kısıtlamalar 
azaltılmıştır, 

-Menkul kıymet piyasaları oluşturularak, şirketlere yeni finansman kaynakları 
yaratılmıştır, 

-TL piyasasının oluşturulması ve benzeri gelişmeler olmuştur.  

Genel olarak bakıldığında bu yeni ekonomik yaklaşımla Türk ekonomisinin 

serbestleştirilmesi ve dış dünya ile bütünleştirilmesi sağlanmaya çalışılmış, ancak askeri 

yönetimin getirdiği denetimlere rağmen ciddi problemler yaşanmıştır. Bu dönemde 

ortaya çıkan bankerler serbest bırakılan faizlere dayalı olarak piyasadan büyük oranda 

paralar toplamışlar ve bir süre sonra hükümetin getirdiği kısıtlamalar sonucu finansman 

sıkıntısına düşerek arka arkaya iflas edip, kaçmaya başlamışlardır. Türk tarihine 

Bankerler Olayı olarak geçen bu gelişmelerden sonra Özal ve dönemin Maliye Bakanı 

Kaya Erdem istifa etmiştir (Kongar,1999;372-373). Bu durum kısa süre sonra dönemin 

Türk sinemasını da etkilemiş ve bankerler olayını anlatan filmler çekilmiştir.  

Bu dönemde ortaya çıkan bir diğer olgu da köşe dönmecilik olmuştur. Elinde az 

da olsa sermeyesi olan insanlar çalışmadan,  kolay yoldan para kazanmak ve ellerindeki 

parayı çoğaltıp zengin olmak için fırsatlar aramaya başlamışlardır. Ayrıca Turgut 

http://www.geocities.com/WallStreet/9961/mak3. htm
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Özal’ın “Benim memurum işini bilir.” şeklindeki söylemi bu döneme damgasını vuran 

bir başka olay olmuştur (www.emd.org.tr/ekonom/eko67_dos.htm, 09-08-2005). 

24 Ocak ekonomik kararlarıyla Türkiye’de yeni bir dönem başlamış, 1980’li 

yıllarda ülke kısmi bir rahatlama içine girmişse de 1990’lı yıllarda durum değişmiştir. 

Türkiye o güne kadar hiç karşılaşmadığı sorunlarla yüz yüze gelmiştir. Bunun temel 

sebeplerinden biri de dünyayı etkisi altına küreselleşme dalgası olmuştur ve zayıf 

ekonomisine rağmen Türkiye de bu dalganın içine katılarak kapılarını dünya 

ekonomisine açmıştır (Karaman, 2002;153). 

Sonuç olarak; alınan bu kararlarla Türkiye’nin çehresi tamamen değişmiş, ülkede 

işsizlik patlamış ve eşi benzeri görülmemiş zamlar başlamıştır. Tüm bu gelişmeler 

iletişim alanına da yansımış ve zamanla, serbest piyasada yer alan büyük sermaye 

sahipleri küçük olanları ortadan kaldırmış, ortaya büyük tekeller çıkmıştır. 24 Ocak 

1980’de ekonomik yaşamı yeniden düzenleyen bu kararlarla, para ve döviz piyasasına 

liberalizm getirilmiş bu da zamanla enflasyonu azdırdığı için film üretim maliyetleri 

artmıştır. Liberalizm gereği yabancı sermaye kurumlarına tanınan haklar, sinema ve 

film işletmeciliğinde yeni kurumların oluşmasına neden olmuş; dolayısıyla Türk 

sineması bu durumdan olumsuz etkilenmiştir (Onaran, 1995;11). 

2.1.2. Siyasal Değişimler 

1970’li yılların sonunda Türkiye yine büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. 

Tırmanan anarşi ve terör olayları, sokak çatışmaları, suikastlar, gençlerin sağ ve sol 

ideolojilerde kamplaşması, yasadışı örgütlerin artması ülke gündeminin baş sırasında 

yer almıştır. Ülkede yaşanan ekonomik kriz, 24 Ocak kararlarının getirdiği ağır 

devalüasyon, sürekli gelen zamlar ve siyasi otoritenin çözüm üretemeyişi ülkeye adeta 

darbeyi haber vermiştir. Tüm bunların üstüne Cumhurbaşkanlığı makamının aylarca boş 

kalması eklenince, ordu müdahale kararını netleştirmiş ve 12 Eylül 1980 yılında 

yönetime geçici bir süreliğine el koymuştur (Cankaya,1997;61). 

2.1.2.1. 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi 

1980 darbesi Türkiye’de her açıdan bir milat olmuş ve ekonomiden siyasete, 

sokaktan sanata kadar her şey 80 öncesi ve sonrası şeklinde anılır hale gelmiştir 

(Birand, Bila, v.d,1999;135). Müdahalenin ardından parlamento ve hükümet 

feshedilmiş, yasama-yürütme yetkileri Milli Güvenlik Konseyi’nin(MGK) askeri 

http://www.emd.org.tr/ekonom/eko67_dos.htm


 

 

54

 

üyeleri tarafından kullanılmaya başlanmış, grev, toplantı ve gösteriler yasaklanmış, 

komutanlara gazete ve diğer yayınları durdurma yetkisi verilmiştir. Görüldüğü gibi her 

türlü yetkiyi kendinde toplayan ve sıkı bir kontrol mekanizmasını devreye sokan askeri 

yönetim basına da pek çok sınırlama getirmiştir (Işık,2002;159). Gazetenin neleri yazıp 

neleri yazamayacağı sıkıyönetim komutanlarınca belirlenmiş ve radyo-televizyon 

generallerin hizmetine sunulmuştur (Tılıç,1998;273). 

1980’lerin ortaya çıkan bu tablosu gerek resmi sansür gerekse oto-sansür 

nedeniyle toplumsal eleştiri filmlerinin beyaz perdeye yansımasını uzun süre 

engellemiştir. Bu sebeple 1980 askeri darbesine ilişkin filmler 1986 yılından başlayarak 

çekilmeye başlanmıştır. 1939 yılında Film ve Film Senaryolarının kontrolüne dair 

çıkarılan nizamname bu tarihte değiştirilmiş; fakat aynı sansür mantığı zaman zaman 

yumuşayarak ya da sertleşerek devam etmiştir(Esen,2000;174-175). 

Ülkedeki istikrar ve düzenin bozulması, enflasyonun her geçen gün daha da 

artması, temel tüketim mallarının kıtlığı, parti çekişmeleri ve sokaklarda her an akan 

kan nedeniyle uzun süredir büyük sıkıntı çeken halk, ordunun yönetime müdahalesini 

memnuniyetle karşılamıştır. Ordu kısa süre içinde tüm ülkeyi avucunun içine almış ve 

“makul olan en kısa süre” içinde yeniden demokratik yaşama geçileceğini bildirmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koyduktan sonra MGK tarafından seçimlere kadar 

ülkeyi yönetmek üzere Bülent Ulusu görevlendirilmiş, Ekonomik İşlerden Sorumlu 

Başbakan yardımcılığı görevine de Turgut Özal getirilmiştir. Bu, askerlerin liberal 

anlayışın devamından yana olduğunun önemli bir göstergesi olmuştur. Böylece, 24 

Ocak Kararlarının mimarı olan Özal da bu ilkeleri çok daha istikrarlı bir ortamda 

uygulama fırsatı bulmuştur. Bu durumu izleyen aylarda Özal’a ekonomiyi yeniden 

rayına sokması için tam bir serbestlik tanınmış ve TSK adeta kendini ülkeyi siyasal ve 

kurumsal olarak yeniden yapılandırmaya adamıştır. Tutuklamalar ve yargılamalar 

günlük hayatın bir parçası olmuş, Kasım ayında Yükseköğretim Yasası kabul edilmiştir. 

Yasanın en önemli amacı, 1960’lardan beri politik yaşamda önemli rol oynayan 

üniversite gençliğini siyasetten uzaklaştırmak olmuştur (Ahmad,1999;215-216). 

 2.1.2.2. 1982 Anayasası ve Dönemin Diğer Siyasi Gelişmeleri 

 MGK yeni bir anayasa hazırlamak için Ekim 1981’de hazırlıklara başlamıştır. 

Öncelikle taslağın hazırlanması için Danışma Meclisi oluşturulmuş daha sonra MGK 
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tarafından anayasa metnine son şekli verilmiştir (Taş, 2001;75). 7 Kasım 1982’de halk 

oylamasına sunulan anayasa %91.4 oranında evet oyu alarak kabul edilmiştir. Ancak 

oylamanın şekli tartışmalara neden olmuştur. Çünkü oy pusulasının içine konduğu 

zarflar şeffaf ve anayasaya hayır oyu mavi olarak hazırlanmıştır. Bundan dolayı zarfın 

içine konulan pusulalar rahatlıkla görünür hale gelmiştir. Ayrıca sandık başlarında da 

güvenlik güçleri nöbet tutmuşlardır (Birand, Bila, v.d,1999;254). 

 12 Eylül yönetimi Türkiye’de siyasal sistemi yeniden kurmuş ve 1961 

Anayasası’nın tanımış olduğu tüm özgürlük ortamını ortadan kaldırmıştır. Askerlere 

göre 1961 Anayasa’sı Türkiye’ye bol gelmiş ve içinde oynamaya başlamıştır. Bu 

nedenle hazırlanan yeni anayasada bu noktalar göz önünde tutulmuş ve halka bol 

geldiği düşünülen tüm özgürlükler kısıtlanmıştır. Olağanüstü Hal Kanunu, Polis 

Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Vatandaşlık 

Kanunu gibi pek çok kanun değiştirilmiş, siyasi partilerin kadın ve gençlik kolu 

kurmaları, hakimlerin, savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim 

elemanlarının, YÖK üyelerinin, memurların, öğrencilerin ve askerlerin siyasi partilere 

girmesi yasaklanmıştır (Birand, Bila, v.d,1999;251-252). Sonuçta, toplumun her 

kesiminde bir depolitizasyon dönemi başlatılmış; ülkenin büyük bir kesiminin siyaset 

yapması yasaklanmıştır. 

1980 sonrasında Türkiye, toplumsal düzeyde bir ayrışma sürecine girmiş ve bu 

durum siyasi hayata, partilerin çoğalması ve küçülmesi şeklinde yansımıştır. Bu 

ayrışmanın temelinde, Türkiye’nin dış dünyaya açılması, PKK’nın ortaya çıkışı, 

şehirleşme ve modernleşmenin geleneksel yapıları çözmesiyle alt kültürlerin açığa 

çıkması unsurları yer almıştır (Bostancı,1998;27). 

 Anayasanın kabulünün ardından Mayıs 1983’de belli sınırlar dâhilinde siyasi 

parti kurmak serbest bırakılmış ve seçim çalışmalarına başlanmıştır. Bu dönemde 

kurulan ilk parti, kurucusu emekli Orgeneral Turgut Sunalp olan Milliyetçi Demokrasi 

Partisi(MDP) olmuştur. Daha sonra Necdet Calp tarafından Halkçı Parti(HP) ve Turgut 

Özal tarafından Anavatan Partisi(ANAP) kurulmuştur. Ayrıca Erdal İnönü Sosyal 

Demokrat Parti’yi (SODEP), Süleyman Demirel’de Doğru Yol Partisi’ni(DYP) kurmuş; 

ancak bu partiler seçimlere katılamamışlardır. 6 Kasım 1983 günü gerçekleştirilen genel 

seçimlerinin sonunda ANAP %42.9 oy alarak tek başına iktidara gelmiştir. Liberal bir 
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ekonomi politikasını, serbest piyasa ekonomisini ve teşebbüs hürriyetini savunan 

ANAP, 1991 yılına kadar tek başına iktidarda kalmış ve döneme damgasını vurmuştur 

(Işık,2002; 160-163).  

Sonuçta 1980 yılı Türkiye için bir dönüm noktası olmuş ve bu tarihten sonra 

her şey değişmiştir. 24 Ocak Kararlarıyla başlayan değişimler Türkiye’yi derinden 

etkilemiş ve bunun hemen ardından 1980 Askeri Müdahalesi gelmiştir. 1983 yılında 

yapılan seçimleri 24 Ocak Kararlarının mimarları olarak bilinen Turgut Özal kazanmış 

ve liberal anlayışın toplumun tüm katmanlarına yayılmasını sağlamıştır. Bu anlayışın 

zorunlu bir getirisi olan özel sektör hakimiyeti zamanla basın alanına da yansımış ve 

Türk halkı yasal olmayan radyo televizyonlarla karşı karşıya kalmıştır. Uzun bir 

deregülasyon (yasal düzenlemelerin kaldırılması) sürecine giren medya sektörü; ancak 

1994 yılında çıkarılan kanunla yasal zemine oturtulabilmiştir. Bu arada, benimsenen 

yeni ekonomi politikaları sonucu mali durumu bozulan basın kuruluşları büyük sermaye 

gruplarınca satın alınmış ve tekelleşmeler ortaya çıkmıştır. 1980’lerle birlikte, basının 

yozlaşması, gazetelerin birer ticari kuruluş haline gelmesi ve gazete sahipliği sayesinde 

patronların siyasi iktidarla tehlikeli ilişkilere girmesi dönemi başlamıştır 

(Güner,1999;8). 

2.1.2.3. 2004’e Kadar Türkiye’de Siyasal Hayat 

Özal 1983 genel seçimlerini kazanmış; ancak konumu meşruluk kazanamamıştır. 

Çünkü iki ana parti genel seçimlerin dışında tutulmuş ve bu durum 1984’te yapılacak 

yerel seçimler için Özal’ın endişeye kapılmasına neden olmuştur. Özal önce Belediye 

seçimlerini sadece genel seçimlere katılan partilerle sınırlamayı sağlayacak bir yasayı 

yürürlüğe koymayı düşünmüş; ama Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in bunu veto 

etmesinden çekinerek bu fikrinden vazgeçmiştir. Buna rağmen Özal yönetimdeki parti 

olmanın tüm avantajlarını kullanarak seçimleri önde tamamlamayı başarmıştır. Özal 

döneminde fonlar, bütçe dışı yani Meclis’in yaptığı denetimlerin dışında kalan hükümet 

harcamaları için kullanılmaya başlanmış, fon ekonomisi denilen bu uygulama 1984’te 

bütçenin çeyreğini oluştururken 1986’da bu oran neredeyse yarısını kapsayacak hale 

gelmiştir. Fonlardaki paralar tamamen Özal’ın istediğine göre harcanmış ve bu paralar 

çoğu kez bir sonraki seçimler için yatırım olarak kullanılmıştır. 1985 yılına gelindiğinde 

Özal’ın kabinedeki gözdelerinden olan İsmail Özdağlar bir iş adamından büyük 
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miktarda rüşvet almakla suçlanmış bunun üzerine de istifa etmek zorunda kalmıştır 

(Ahmad,1999;224-229).  

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da eski siyasi liderler yeni kurulan 

partilerin perde arkasından önderliğini yapmışlar ve yavaş yavaş siyasi arenaya yeniden 

çıkmaya hazırlanmışlardır. Bu durumu gören Turgut Özal, yasaklı siyasetçilerin tekrar 

politikaya katılmalarını sağlayacak olan bir anayasa değişikliğini, halkın reddedeceğini 

umarak, referanduma sunmaya karar vermiş; fakat oylama sonucu Özal’ın istediği gibi 

olmamıştır. Halkoylaması sonucunda eski siyasetçiler siyasi yaşama geri dönmüşlerdir. 

Bu sonuç Özal’ı seçimleri 1987 yılında yapmaya yöneltmiş, ancak ANAP seçimlerden 

önce seçim yasasını tekrar değiştirmiştir. Buna göre nispi temsil sistemine yeniden 

geçilmiş, büyük partilerin lehine birtakım değişiklikler yapılmıştır. Sonuçta, ANAP 29 

Kasım’da yapılan genel seçimlerde sadece 36.3 oy almasına rağmen Meclis’teki salt 

çoğunluğunu korumayı başarmıştır. 1988 yılında yapılan parti kurultayında Özal’a 

suikast girişiminde bulunulmuş; ancak Başbakan parmağından hafif şekilde yaralanarak 

olayı atlatmayı başarmıştır. Genel seçimlerden bir yıl sonra Özal, nedeni kesin 

olmamakla beraber, erken seçime gidilmesi konusunda referanduma gitmeye karar 

vermiş, sonuç istediği gibi çıkmazsa istifa edebileceğini belirtmiştir. Oylama 

sonuçlarında yalnızca %35 evet oyu çıkmış fakat Özal bu durumu son seçimlerde aldığı 

oyun çok az altında olduğu şeklinde değerlendirmiş ve görevine devam etmiştir. Mart 

1989 yılında yapılan yerel seçimlerde SHP birinci parti olurken, ANAP ancak üçüncü 

parti olabilmiştir. Özal bu sonuca aldırmadan görevine devam etmiş hatta 

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştır. ANAP’ın oylarının azalmasında, 

devam eden yüksek enflasyonun, sürekli ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının, 

önemli görevlere kendi akrabalarını yerleştirmesinin büyük payı olmuş, özellikle 

çocukları ve yakın akrabalarının edinmiş olduğu servet rüşvet-yolsuzluk iddialarını 

güçlendirmiştir. Bu durum ANAP’a sürekli prestij kaybettirmiştir (Zürcher,2001;414-

416).  

Özal, Evren’in 1989 yılında görev süresinin dolmasıyla Cumhurbaşkanlığına 

resmen aday olmuş ve Celal Bayar’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci sivil 

Cumhurbaşkanı olmuştur (Zürcher,2001; 416).  
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Özal yeni görevini devralır almaz hükümeti kurma görevini Yıldırım Akbulut’a 

vermiş böylece kendisinden sonra partinin başına kimin geçeceğinin işaretini de 

vermiştir. Ancak Türkiye bu dönemde yeniden siyasal istikrarsızlık dönemine girmiş 

iktidar partisi kendi içinde bile bölünmeye başlamıştır. Muhalefet Cumhurbaşkanını 

tanımıyormuş gibi davranmaya başlamış, Demirel seçimlerden sonra kurulacak 

hükümetin anayasayı değiştirerek Özal’ı Cumhurbaşkanlığından indireceğini açıkça 

beyan etmiştir. Hükümetin zayıflığı, Güneydoğu’da giderek büyüyen ve önemli bir 

sorun haline gelen PKK meselesi, siyasal cinayetlerin yeniden baş göstermesi, İslami 

köktencilerin tehditlerinden bahsedilmesi, çözülemeyen ekonomik sorunlar yeni bir 

askeri müdahale endişesini ortaya çıkarmış ve Türkiye siyasal alanda tekrar bir 

kısırdöngünün içine girmiştir. Güneydoğu’daki sekiz ilde ilan edilen olağanüstü hal 

kararı MGK’nın da isteği üzerine uzatılmış ve hükümet tarafından PKK’ya karşı 

antiterör yasası çıkarılmıştır. Ağustos 1990’da Körfez krizinin ortaya çıkması dikkatleri 

bir anda iç politikadan dış politikaya çekmiş, Özal tüm inisiyatifi bir anda eline alarak 

ABD ile bağlantıya geçmiştir. Ancak yaşanan gelişmeler üzerine Genelkurmay Başkanı 

Necip Torumtay istifa etmiş, bu durum ülkede adeta şok yaratarak, Yüksek Komuta 

Kademesinin Özal’a bir uyarısı olarak kabul edilmiştir (Ahmad,1999;234-236).  

1991 yılına gelindiğinde Anavatan Partisi’nde genel kongreye gidilmiş ve parti 

başkanlığını Mesut Yılmaz kazanmıştır. Yılmaz seçimlerin ekonomik sorunlar 

nedeniyle 1992 yılı yerine 1991’de yapılmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve 

Türkiye erken seçime gitmiştir. Seçimler sonunda Demirel’in Doğru Yol Partisi birinci 

parti olurken, SHP ikinci, ANAP ise üçüncü parti olabilmiştir. Bu sonuçlara göre; 

Türkiye’ye yeni bir koalisyon hükümetinin geleceği kesinleşmiş, DYP ve SHP ortak bir 

hükümet kurarak beraber iktidara gelmişlerdir. Demirel’in azınlık hükümeti başa 

gelince yeni bir ekonomi politikası uygulamaya başlamışlardır. Hükümetin başlıca 

reformu devletin önemli ölçüde rol aldığı üretim alanından çekilmeye başlaması ve 

ülkenin alt yapısına yönelmeye başlaması olmuştur (Ahmad,1999;238-239).  

Hükümet 1982 Anayasasının getirdiği baskıcı ve otoriter hükümleri değiştirmek 

için oldukça çaba göstermiş; ancak Meclis’te üçte iki çoğunluk sağlayamadıkları için 

gerçekleştirmek istedikleri pek çok değişikliği yapamamışlardır. Yaşanan olumlu 

gelişmelerin yanı sıra bu dönemde önemli kayıplar da olmuştur. Gazeteci-yazar Uğur 

Mumcu bu dönemde bir suikasta kurban gitmiş, Türk halkının hafızasına “Sivas 
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katliamı” olarak kazınan ve otuz yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan Madımak Oteli 

yangını bu dönemde yaşanmıştır. Böylece “Siyasal İslam” siyaset sahnesinde tekrar baş 

göstermiştir (Kongar,1999;229).  

1993 yılında Özal geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş ve Süleyman Demirel 

koalisyon ortağının da desteğiyle dokuzuncu Cumhurbaşkanı olarak Çankaya’ya 

çıkmıştır. Demirel’in Cumhurbaşkanı olmasıyla DYP Genel Başkanlığı koltuğu 

boşalmış ve DYP’nin olağanüstü kongresinde Tansu Çiller Genel Başkan olarak 

seçilmiştir. Çiller’in başkanlığının ardından İnönü ile yeni bir protokol imzalanmış ve 

DYP-SHP koalisyon hükümeti yeniden göreve başlamıştır. Böylece Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir kadın politikacı önce parti genel başkanı ardından 

başbakan olmuştur. Aynı yıl içinde İnönü’de siyaset hayatına nokta koyma kararı almış 

ve SHP kongresinde Murat Karayalçın Genel Başkanlığa seçilmiştir. Böylece koalisyon 

iki yeni genel başkanla devam etmiştir (Kongar, 1999;263-264).  

Tüm bu siyasi gelişmelerin yanı sıra hükümet ekonomik zorluklar nedeniyle bir 

takım kararlar almaya başlamış ve 5 Nisan paketi olarak da bilinen “istikrar paketi” 

açıklanmış ve ekonomik alanda yeni düzenlemeler getirilmiştir. 1994 yılında yapılan 

yerel seçimlerde DYP birinci, ANAP ikinci, Refah Partisi üçüncü, SHP ise ancak 

dördüncü parti olabilmiştir. Refah partisi oylarını nerdeyse ikiye katlamış; ayrıca 

İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlıklarını da kazanmıştır. Aynı dönemlerde SHP ve 

CHP, CHP çatısı altında birleşme kararı almış ve kurultayda Deniz Baykal Genel 

Başkan olarak seçilmiştir. Baykal ve Çiller koalisyon ortağı olarak anlaşamamışlar ve 

Çiller hükümetin istifasını Çankaya’ya sunmuştur. 1995 genel seçimleri sonucunda 

Çiller ve Yılmaz arasında koalisyon hükümeti kurulmuş; ancak bu hükümet uzun 

sürmemiştir. Ardından Erbakan- Çiller ortaklığıyla yeni bir hükümet kurulmuş ve bu 

döneme türban tartışmalarıyla, tarikat sorunları damgasını vurmuştur. Refah Partisinin 

iktidardaki kadrolaşması ve şeriat devletine duyulan özlemin sık sık dile getirilir olması 

TSK’nın rahatsız olmasına neden olmuş ve 28 Şubat’ta yapılan MGK toplantısında bir 

dizi karar alınmış ve bu kararlar hükümet tarafından da onaylanmıştır. En önemli 

değişiklik sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesinin kabulüyle olmuş böylece İmam 

Hatip Liselerinin ortaokul bölümleri kapatılmıştır (Kongar, 1999;265-282). 
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Özal döneminde tohumları atılan ve devletle, mafya adı verilen yeraltı 

dünyasındaki kişilerin ilişkileri, Balıkesir’e bağlı Susurluk ilçesinde meydana gelen bir 

kazayla bu dönemde patlak vermiştir. Kaza yapan aracın içinde; biri milletvekili 

(dönemin DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Edip Bucak), biri Emniyet Müdür 

Yardımcısı (Hüseyin Kocadağ) diğeri ise emniyetçe aranan ve adı pek çok yasadışı 

olaya karışmış olan bir suçlu (Abdullah Çatlı) ile sevgilisi (Gonca Us) bulunmuş, bu 

olayın duyulması adeta ülkede şok etkisi yaratmıştır. Ayrıca; aracın içinde çok sayıda 

silah, mermi, susturucu, çeşitli bankalara ait kredi kartları ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi araç giriş kartları bulunmuştur. Olayı araştırmak üzere Meclis’te özel bir 

komisyon kurulmuş ve devlet-mafya-siyaset üçgeni olarak nitelendirilen bu olayı, 

protesto eden birçok eylem yapılmış; sonuçta Türk siyaseti bu olayla büyük bir yara 

daha almıştır (Kongar, 1999;277-279).  

Bu arada Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan sorunlar da ciddi bir hal 

almaya başlamış Bölge’de yaşanan çatışmalar sonucunda pek çok vatandaş kentlere göç 

etmek zorunda kalmıştır. Yaşananlar bölgenin mali durumuna da yansımış ve pek çok 

yatırım ya askıya alınmış ya da yarım kalmıştır. Bu durum aynı zamanda ülkenin 

ekonomisine de yansımış ve terörle mücadele için harcanan fonlar ciddi rakamlar 

oluşturmuştur (Kongar, 1999;263-296). Sonuçta yaşanan bu olaylar ülkenin sadece 

siyasi problemi olmaktan çıkmış aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir yaraya da 

dönüşmüştür.  

Türk siyaset tarihine genel olarak bakıldığında, daima sancılı ve sıkıntılı 

dönemler geçirdiği görülmüş ve bu sıkıntıların yoğun hale geldiği dönemlerde ordu bir 

nevi halkın da desteğiyle müdahale etme ihtiyacı hissetmiştir. Yaşanan politik sorunlar 

ekonomik ve toplumsal hayata da yansımış, ortaya çıkan her yolsuzluk her çıkar ilişkisi 

Türk siyasetine itibar kaybettirmiş, halkın siyasetçilere olan güvenini doğrudan 

etkilemiştir. Günümüze kadar bu sorunlar devam etmiş ve hala kesin çözümler 

üretilememiştir. 

2.1.3. Toplumsal Değişimler 

 Teknoloji ilerledikçe yaşam standartları da gelişmiş, bu durum insanların sosyal 

yaşamlarında da değişime neden olmuştur. Sanayileşme sonucunda ortaya çıkan köyden 

kente göç zaman içinde arabesk kültürü ve yabancılaşmayı doğurmuştur. 
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2.1.3.1. Göç 

Göç daima, toplumsal değişimin göstergelerinden birisi olmuştur. Endüstrinin 

gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan kentleşme olgusu, ekonomik olduğu kadar 

sosyal yapıdaki değişimlerde de kendisini göstermiştir. Endüstriyel gelişme sonucu 

kentlerde ortaya çıkan işgücü ihtiyacı, köyden kente göçün başlıca nedenini 

oluşturmuştur. Köyden kente göç, sanayileşmenin bir gereği olduğu kadar, 

modernleşme sürecinin bir simgesi olarak da değerlendirilmiştir. Ancak göç, 

Türkiye’de  bu genel anlamının dışında yapısal nitelikteki kimi değişkenlerle 

karakteristik hale gelerek, sosyal bir yaraya  dönüşmüştür. Türkiye’de 1946’dan sonra 

gerçekleşen hızlı ekonomik değişmeye paralel olarak yaşanan toplumsal dönüşüm, 

köyden kente göç olgusuyla kendini ortaya koymuştur.  Özellikle 1950’li yılların 

başlarından itibaren hızlanan iç göç süreci, kentleşmenin hızlanmasına paralel olarak 

artmış, kentsel yerleşmenin nüfus artışı, hem kırsal yörenin hem de Türkiye nüfus 

artışının üstüne çıkarmıştır (www.dusuncetarihi.sayfasi. com, 08.02.2004).  

Şehirdeki eğitim ve sağlık kurumlarının varlığı ve şehir hayatının çekiciliği 

kentleri cazip hale getirmiş ve kırsal bölgeden şehre doğru nüfus hareketini 

hızlandırmıştır. Diğer taraftan veraset yoluyla toprakların parçalanması, verimli 

toprakların daha az sayıdaki çiftçilerin elinde toplanması ve fakirleşme köylerden kente 

kaçış sebebi haline gelmiştir (Özodaşık,2001;13). Özellikle son yıllarda bu sebeplere bir 

de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan sorunlar eklenmiş ve güvenlik 

gerekçeleriyle halk kırsal alanları bırakarak kentlere göç etmeye başlamıştır 

(Kongar,1999;553). 

Ancak yaşanan tüm bu değişimlere paralel olarak ortaya çıkan göç olgusu 

sanayileşme sürecinden daha hızlı gerçekleşmiş bu da kentlerde çarpıklığın doğmasına, 

gecekondulaşmaya neden olmuştur (Keleş,2000;375). 

Göçün bir diğer önemli boyutu da dış göçtür. 1961 yılında Almanya ile yapılan 

anlaşma sonucunda Türkiye’den Avrupa’ya işçi göçü başlamıştır. Bu anlaşmanın 

ardından diğer Avrupa ülkeleriyle de çeşitli anlaşmalar imzalanmış ve 1970’li yıllara 

kadar işçi göçü hızlı bir şekilde devam etmiştir. Göçün bu ilk döneminde işçiler 

genellikle ailelerini Türkiye’de bırakmış ve belli bir dönemde çalışıp tekrar ülkelerine 

dönmeyi amaçlamışlardır. Ancak 1973 yılında Avrupa’nın yaşadığı ekonomik kriz 

http://www.dusuncetarihi.sayfasi/
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(ambargolar sonucu yaşanan petrol krizi) yurt dışından alınan işçi göçünü durdurmuştur. 

1974 yılında Aile Birleştirme Yasası Almanya’da yürürlüğe girmiş bu da yurt dışına 

göçün yasal olan bir diğer kanalını oluşturmuştur. Bu tarihten itibaren yurt dışındaki 

işçiler ailelerini de yanlarına aldırarak gittikleri ülkede yerleşik konuma gelmişlerdir 

(Uslu, vd.,1999;15-17). 

Dış göç olgusu da tıpkı iç göçte olduğu gibi, yaşama koşullarının olanaksız hale 

gelmesi, kentteki çalışma imkanlarının güçlüğü, nüfusun hızla artması vb. nedenlerden 

ortaya çıkmış, çoğu, hayatları boyunca, büyük şehir bile görmemiş olan insanların 

yabancı bir ülkede yaşamaya çalışmalarıyla uzun yıllar devam etmiş, hala da devam 

etmektedir. Fakat bu insanlar yaşadıkları ülkenin en düşük statülü, en az kazanan, en 

kötü koşullar içinde çalıştırılan ve yaşadıkları toplumun daima dışlanan insanları 

olmuşlardır. Bu insanlar zaman içinde iki toplum ve iki kültür arasında sıkışıp kalmışlar 

ne kendi ülkelerinde kabul görülmüşler, ne de gittikleri ülkeye tam olarak ayak 

uydurabilmişlerdir (Esen,2000;122-125).  

Bu durum kısa sürede Türk sinemasına da yansımış ve dış göç olgusu Türk 

sinemasında sık sık ele alınan konulardan biri olmuştur. Yurt dışına göç eden işçilerin 

ve ailelerinin sorunlarını, yaşam koşullarını, yurt dışında yaşayan ve iki kültür arasında 

sıkışıp kalan genç kuşakların karşılaştıkları zorlukları, Türklere yönelik ırkçılık 

hareketlerini anlatan filmler çekilmiştir (Yüksel,2001;74-75).  

2.1.3.2. Arabesk Kültür 

Köyden kente doğru yaşanan hızlı göç sonucu, yeni bir yerleşim alanı olarak 

ortaya çıkan gecekondulaşma ve bununla beraber doğan yeni kültür kentli olma 

durumunu da farklı hale getirmiştir. Köyden kente göç eden insanlar artık köylü 

olmaktan çıkmış; ama kent yaşamını da tamamen benimseyememiştir 

(Özodaşık,2001;82). Bu çelişki ortamının bir ürünü olan ve her iki kültürün de öğelerini 

taşıyan bu insanların, beslenmeden giyime, eğlence anlayışından yaşama tarzına 

varıncaya dek her alanda farklı özellikler taşıdığı görülmüştür. Köyden kente gelen ve 

kent insanına özenen insanlar zamanla onlar gibi tüketmeye çalışmış ancak maddi gücü 

buna elvermediği için de kalitece daha düşük olan taklide yönelmeye başlamıştır. 

Dolayısıyla bu insanlar bir yandan her şeye sahip olduğunu düşünerek kendisini tatmin 

etmiş bir yandan da bunların birer taklit olduğunu bilerek her zaman daha fazlasına 
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özenmiştir. Bu durum sadece giyim kuşamda değil beslenme tarzında da kendini 

göstermiştir. Kent insanının tükettiği hazır yiyecekleri tüketmeye başlayan gecekondu 

insanı evine geldiğinde yerde tek bir tabaktan yemek yemiş ve bu çelişki zamanla 

hayatının her aşamasına yayılmıştır (Güngör,1989;81-86).  

Anadolu’nun dört bir yanından gelen ve aşağı yukarı aynı kaderi paylaşan bu 

insanların yaşam biçimleri zamanla bir araya gelmiş ve derme çatma bir kültür 

oluşturmuştur. İşte bu ortak kültür arabesk kültür olmuştur. 1968 yılında Orhan 

Gencebay’ın çıkardığı Bir Teselli Ver isimli plak gecekondulu insanlar üzerinde büyük 

bir etki yaratmış, doğal olarak da zaman içerisinde bu tür plakların devamı gelmiştir. 

Arabesk müzik genel olarak; yaşamdan bezmişliği, karamsarlığı, çaresizliği, kaderciliği 

dile getirmiş ve bu durumla kendini özdeşleştiren gecekondu insanı yeni müzik türünü 

hemen benimsemiştir. Kendine uygun dinleyici tabanını bulan arabesk müzik sonraları 

toplumun diğer kesimlerinde de dinleyici bulmaya başlamıştır. Gecekondulaşma, 

arabesk müzik derken zamanla hayatın her alanında bir zevksizlik ve basitlik oluşmuş 

bu durum kısa bir süre içinde sinemaya da yansımıştır (Esen, 1990;109-111). 

Yeşilçam sinemasının klasikleşmiş konusu olan zengin kız fakir oğlan 

hikâyelerinde, daima birbirini deli gibi seven iki genç ve bunları ne pahasına olursa 

olsun ayırmak isteyen insanlar olmuştur. Uzun yıllar boyunca seyirciyi bu şekilde 

sinemaya çeken yapımcılar bir süre sonra yaşanan toplumsal gelişmeler (televizyonun 

yayın hayatına başlaması, yaşanan siyasi çalkantılar, ekonomik bunalımlar) sonucu 

bunu başaramaz hale gelmişlerdir. Bunun yerini zamanla seks filmleri almış; fakat 12 

Eylül askeri müdahalesinin ardından bu da ortadan kalkmak zorunda kalmıştır. İşte bu 

sıkıntılı dönemde ticari sinemanın imdadına o dönemlerde müzikte yaşanan arabesk 

patlaması yetişmiş, yapımcılar köyden kente yeni gelen insanların benimsemiş olduğu 

arabesk müzikten ve arabesk müzikçilerden yararlanmaya başlamışlardır. Arabesk 

filmlerin en önemli özelliği, tıpkı şarkılarında olduğu gibi, acıyı, yoksulluğu, 

karamsarlığı, karasevdayı, kaderciliği sonuna kadar kullanmaları olmuştur. Filmlerdeki 

karakterler daima gözyaşları içinde şarkılar söylemiş ve içinde yaşadıkları toplum 

tarafından anlaşılmayı beklemişlerdir. Kaderciliğin temsilcisi olan arabesk filmlerde 

mutluluk saman alevi gibi kısa süreli olmuştur. Zaman içinde arabesk filmler, video 

kasetler yoluyla evlere kadar girmiş ve ailecek izlenen filmler halini almışlardır 

(Esen,1990;112-114).   
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Sonuçta Emre Kongar’ın deyişiyle (1995;236), “kentlileşmiş köylü olmaktan çok 

köylüleşmiş kentte yaşayan köylü” insanlar ortaya çıkmışlardır.  

2.1.3.3. Yabancılaşma 

Yabancılaşma; çalışma koşullarından, teknolojik şartlara, sosyal ve ekonomik 

amaçlı bir örgütten toplumun geneline kadar bireyi etkileyen bir sosyal olgu olarak 

ortaya çıkmıştır. Geçmişte ya da günümüzde 'yabancılaşma' kavramına yüklenen 

anlamlar, dönemin mevcut toplumsal koşullarından bağımsız olmamış, ancak bu 

koşullar zamanla değişim gösterdiği için yabancılaşma da bu değişimle birlikte doğal 

olarak yeni anlamlar kazanmıştır. Ancak günümüze bakıldığında 'yabancılaşma' 

sözcüğünden genel olarak "insanın toplumuyla, çevresiyle, dünyayla ilişkilerinin 

olumsuzluğu" anlaşılmaktadır (Şenyapılı,1981; 27). 

Örgütlerin ve toplumların yabancılaşmasını bir bütün olarak ele alan Eric 

Fromm (1955) yabancılaşmayı, sosyal ve toplumsal bir olgu olduğu kadar, bireysel bir 

sorun olarak da değerlendirmiştir. Fromm’a göre sosyalleşme sürecinde bireyler, 

tüketim alışkanlıkları, rahat yaşam gibi değerler sonucu pek çok kez yanlış inançlara 

sahip olmuşlar ve bu yanlış inançlar kurumların yeniden oluşumunu sağlamış, yaşam 

biçimini yüksek düzeyde merkezileştirmiştir. Bu gelişmeler sonucunda birey kendi 

sorumluluklarını ve onu birey yapan değerleri yadsımaya başlamış, yavaş yavaş içinde 

yaşadığı toplumdan kopmuş ve topluma yabancılaşmıştır (Duygulu,1999;12-13). 

Genel olarak bakıldığında; sanayi devrimi ve gelişen teknoloji ile ortaya çıkan 

modernleşme, toplumsal süreçte bireyi yavaş yavaş toplumdan izole etmeye başlamıştır. 

Geleneksel toplumun kurumları ve kuralları zaman içinde yıkılmış, bu değerlerin yerini 

modernleşme süreci ile ortaya çıkan yeni kurumlar ve kurallar almıştır. Kendine özgü 

bir yapılanması ve anlayışı olan modernleşme geleneksel toplum yapısını tamamıyla 

değiştirmiştir (Giddens,1994;9-12). Bu hızlı değişim kendisiyle, doğasıyla, içinde 

yaşadığı toplumla uyum içinde olan insanın bir anda yeni değerler ve yeni anlayışlarla 

yüz yüze gelmesine neden olmuş; bunun sonucunda da insan giderek yalnızlaşan, 

kendisine, içinde yaşadığı topluma ve çevresine giderek yabancılaşan bir varlık haline 

gelmiştir (Sezer,2001;30).   

Türkiye’de de gelişen teknoloji, sanayileşme ve bununla beraber gelen 

şehirleşme sonucunda insanlar zaman içinde yalnızlığa ve yabancılaşmaya itilmişlerdir. 
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Köyden kente gelen insan uzun bir süre tek başına kalmış ve büyük şehrin şartlarına 

alışmaya çalışmıştır. Ancak bu daha önce de belirttiğimiz üzere tam olarak 

gerçekleşememiştir. Çünkü köyde doğmuş büyümüş ve oranın şartlarına alışmıştır. 

Köyden kente gelen ve kent insanına özenen insanlar kent insanı gibi tüketmeye 

çalışmışlar; fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle taklide yönelmek zorunda 

kalmışlardır. Dolayısıyla bu insanlar daima kendi hayatları ve çevrelerinde gördükleri 

hayatlar arasında çelişkiler yaşamışlar; zaman içinde iki kültür arasında kalmışlar ve 

hem kendilerine hem de içinde bulundukları topluma yabancılaşmışlardır 

(Özodaşık,2001;23-24).  

Sonuçta toplumun içinde bulunduğu bu durum her alanı olduğu gibi Türk 

sinemasını da etkilemiştir. 80 sonrası Türk sinemasına bakıldığı zaman bireyi, bireyin 

içinde bulunduğu yalnızlığı anlatan filmlerin arttığı ve konularda bireylerin iç 

çatışmalarına ağırlık verildiği görülmüştür. 

2.1.4. Bireysel Değişimler 

Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Türkiye’deki pek çok şey gibi kadın da 

değişmiş, toplumda farklı bir konum edinmeye başlamıştır. Uzun yıllar peçe altında 

yaşayan kadın zaman içinde modern hayata adım atmaya başlamıştır 

(Doğramacı,1997;79). Kadın toplum hayatına aktif olarak katılmış, medeni ve siyasi 

haklarda erkekle eşit tutulmuş, kıyafetleri modern hale gelmiş ve kadının ikinci sınıf 

insan muamelesinden kurtulması sağlanmıştır (Özodaşık,1999;84-85). Türkiye’deki 

feminizm hareketlerine bakıldığında kentleşmeye dayalı köyden kente göç ile beslenen, 

kent yaşamında güç kazanan ve toplumun değişim sürecine bağlı olarak gelişen bir olgu 

olduğu görülmüştür. Yaşanan kentleşmeyle birlikte temel hak ve hukuk kavramları 

gündeme gelmiş, bu durum zamanla kadınlar arasında da yaygınlık göstermeye 

başlamıştır (Kongar,1995;53-55). Kadın-erkek eşitliği düşüncesi yaygınlaştıkça kadının 

hem evindeki hem de dışarıdaki rolü değişmiştir. Böylece hem evinde hem de dışarıda 

çalışan kadının sorumlulukları artmış ve toplum içindeki önemi bir kat daha 

fazlalaşmıştır (Tekeli, 1995; 26-29). 

Türk sinemasında kadının toplum içindeki yeriyle ilgili filmler 1960 sonrası 

dönemde başlamıştır. Aslında bu dönemden önce de kadın-toplum ilişkisini anlatan 

filmler çekilmiştir; ama bunlar tek boyutlu, mutlak iyi ya da mutlak kötü kadınlar olarak 
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kalmışlardır (Kalkan,1988;42). Kadının toplumsal yaşamdaki yerini, kadın-erkek 

ilişkilerini, kadının karşı cinsten beklentilerini gerçek anlamda yansıtan filmler ise 

1980’lerden sonra çekilmeye başlanmıştır. 

Bireysel alanda yaşanan değişimler yalnızca kadınla sınırlı kalmamıştır. Eğitim 

kurumlarının fonksiyonlarının artmasıyla daha bilinçli bireyler yetişmeye başlamıştır. 

Kişilerin gerçekleştirmek istedikleri amaçlar doğrultusunda eğitim verilmeye çalışılmış 

bu da onların bilgi düzeylerini artırıp işlerini daha profesyonel olarak yapmalarını 

sağlamıştır (Özodaşık,1999;197-202). Bu durum Türk sinemasına da doğrudan 

yansımıştır. Çünkü 1980 sonrasında sinemaya yepyeni bir kuşak gelmiştir. Bu kuşak, 

sinema okullarında eğitim almış, sinema dergilerindeki eleştirileri ve sinema 

kuramlarını okuyarak yetişmiştir. Sonuçta; ortaya Yeşilçam filmlerinden farklı olan 

daha gerçekçi, minimalist filmler çıkmıştır. 

2.2. 1980’DEN 1990’A KADAR TÜRKİYE’DE SİNEMANIN GELİŞİM 

SÜRECİ 

 1980’den günümüze dek olan dönemde, Türk sinemasının geçirmiş olduğu 

serüveni, yaşanan değişimleri ve gelişimleri onar yıllık dilimler halinde incelemek 

mümkündür. Bunun en önemli nedeni; Türkiye’deki toplumsal, ekonomik ve siyasal 

değişimlerin de bu zaman dilimlerinde yaşanmasıdır. Bunlardan ilki, 1980 ihtilalinin 

hemen ardındın gelen on yıl, ikincisi ise özellikle kendini 1990’larda iyice hissettirmeye 

başlayan küreselleşme kavramıyla gelen on yıldır. Sonuncusu ise; 2000’li yıllarda yavaş 

yavaş oturmaya başlayan ve kendi kimliğini oluşturmaya çalışan sinema dönemidir. 

2.2.1. 1980’lerde Türkiye’de Sinema 

1950-1960 yılları arasına bakıldığında Türk sinemasının orta sınıf ağırlıklı, 

kırsal alanda yaşayan genelde ailelerden oluşan bir seyirci tipine sahip olduğu 

görülmüştür. 1970-1980 yıllarında ve sonrasında ise, orta sınıf ve aileler, televizyonun 

yaygınlaşması, sinema salonlarının seks filmleriyle dolması gibi nedenlerle, sinemadan 

ayağını çekmeye başlamış, bunların yerini daha karmaşık, kısmen lumpen olan bir 

seyirci kitlesine bırakmıştır. Seyirci kitlesinin değişmesiyle anlatımlar da değişmiş, 

klasikleşen konuların yerini dönem dönem avantür, arabesk ve toplumsal ya da bireysel 

içerikli filmler almıştır (Scognamillo, 1998;427).  
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Sinema; 1980’lerde toplumun ciddi biçimde gündemine gelmiştir. Bu dönemde 

Türk sineması farklı bir yola girmiş 1980’lere bunalımlı bir giriş yapan Türkiye’nin 

sinemasında da döneme paralel değişimler yaşanmıştır. Türkiye her alanda iki arada bir 

derede kalmış doğal olarak bu da sinemaya doğrudan yansımıştır (Pösteki,2001;228).   

Yaşanan depolitizasyon döneminin bir yansıması olarak, genç kuşaklar siyasal-

toplumsal düşünce ve eylemden uzaklaşıp sanatın özgül sorunlarına yönelmişlerdir 

(Dorsay,1995;22). Bu dönemde, bir zamanlar Yeşilçam sinemasının başvurmuş olduğu 

kolaya kaçma yöntemleri, kalıplaşmış melodramlar bir kenara bırakılmış ve oluşmakta 

olan genç ve hazırlıklı kuşakların karşısına farklı fikirlerle çıkılmıştır (Scognamillo, 

1998;428). 1980’lerin ilk döneminde çekilen filmlerin çoğu askeri yönetim tarafından 

kabul görmemiştir, dönemin ikinci yarısına gelindiğinde ise baskıların ve sansürün 

azaldığı görülmüştür. (Dorsay,1995;18). Yönetmenler, gerek yurtiçinde gerekse 

yurtdışında beğeniyle izlenen filmler ortaya koymuşlar ve Türk sineması uluslararası 

alanda adından söz ettirmeye başlamıştır. Bu dönemde psikolojik ve kadın haklarını 

içeren filmler ön plana çıkmıştır (www.byegm.gov.tr, 03.03.2004). 

80’li yıllara sayısal açıdan bakıldığında ilk yıl 68 filmle açılmış, 1984-85’ lere 

kadar 70’lerde seyretmiş ve bu yıllarda rakam 120’lere ulaşmıştır. 1986 yılında ise film 

sayısı 185’e kadar yükselmiş ve bu tarihten itibaren bir azalma başlamış, 10 yılın 

sonunda rakam 110 civarına düşmüştür. Ancak bu filmlerin çoğunluğu 16 mm ya da 

özellikle 85’lerden sonra, video tekniğiyle çok ucuza çekilmiş filmler olmuştur (Dorsay, 

1995;15). 

Tüm bu bilgiler ışığında 1980’li yıllarda çekilen Türk filmlerini, işleyiş ve 

toplumsal olaylara yaklaşımları bakımından üç kategoride toplamak mümkün hale 

gelmiştir: Kadını konu alan filmler, Göç-Arabesk filmleri ve Siyasal-Toplumsal eleştiri 

filmleri. 

2.2.1.1. Kadını Konu Alan Filmler 

Türk sinemasında kadın filmi kavramının ortaya çıkışı seksenli yılların başına 

denk gelmiştir (Esen,1990;24). 1980 sonrasında feminist gruplar toplum içinde 

kendilerini iyiden iyiye göstermeye başlamış ve Türk sineması da bu duruma uzak 

duramamıştır. Toplumda ortaya çıkan bu değişim kadın açısından hem önemli sorunları 

beraberinde getirmiş hem de modernleşmeyi körüklemiştir. Geleneksel kalıplar 

http://www.byegm.gov.tr/
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yıkılmaya başlamış, çağdaş değerler önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak da 

toplumdaki aile yapısı ve kadının yeri gelişmelere paralel olarak sürekli değişmiştir 

(Uluyağcı,2002;5). Yetmişlerin pornografi furyasıyla Yeşilçam güç kaybına uğramış, 

ardından da seksenlerde çekilen filmlerle kadın karakterler yüzeysellikten kurtarılmaya 

çalışılmıştır. Klasik Yeşilçam’da kendini gösteren kadın karakterler iki boyutludurlar: 

Ya cinselliklerinden arındırılmış iyi kadınlar ya da dişiliklerini silah gibi taşıyan 

kötüler. 80’li yıllardaki Türk sinemasının kadına bakışını ise; iki başlık altında toplamak 

mümkün olmuştur: 

i- Geleneksel Yeşilçam tarzı bakış  

ii- Daha gerçekçi ve çok boyutlu bakış 

Geleneksel Yeşilçam tarzını benimseyen yapımcılar kısa zamanda, az parayla 

film çekebilmek amacıyla yapımı kolay filmlere yönelmişlerdir. 1980’lerde yaşanan 

siyasi çalkantılar ve seks furyası nedeniyle sinemadan uzaklaşan kadın izleyiciyi 

yeniden salonlara çekebilmek amacıyla yapımcılar, aşk filmlerine ve eski kadın tiplerine 

yönelmişlerdir. Bu filmlerde halkın sevdiği sanatçılar kullanılmış, yine mutlak iyi 

mutlak kötü karakterlere yer verilmiş ve sonunda daima kötüler yenilmişlerdir. Böylece 

günlük hayatta pek çok sıkıntıyla karşılaşan insanlar birkaç saatliğine de olsa bu 

karakterlerle özdeşleşerek boşalım sağlamışlardır. Geleneksel Yeşilçam tarzı 

filmlerdeki kadın tipi yine edilgen, daima erkeğinin yanında olan, çocuğu için her 

fedakârlığı yapan, ne olursa olsun kaderine boyun eğen; ya da dişiliğini ön plana 

çıkaran, yuva yıkan kötü kadınlar olmuştur. Kadına çok boyutlu bakmaya çalışan ikinci 

tür ise; özellikle kadın sorunlarını, kadının toplumdaki yerini ele alan, kadını gerçekçi 

bir biçimde ortaya koyan filmlerden oluşmuştur (Esen,1990;23-27). Bu filmlerde; 

mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterler yerine artısıyla-eksisiyle gerçekten var olan 

insan karakterleri kullanılmıştır. Bu filmlerde kadının karşı cinsten beklentileri, 

ilişkileri, toplumdaki yeri, yaşadığı zorluklar daha gerçekçi bir yaklaşımla ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Kadın karakterlerin kent yaşamındaki zorluklar karşısında 

gösterdikleri direnç ve kararlılıklar filmlerdeki ortak özellik olarak karşımıza çıkmıştır. 

Ayrıca kadının ev dışında çalışması onun ev içindeki sorumluluklarını azaltmamış tam 

tersine artırmış, üretime katılan kadının ataerkil aile düzenine karşı çıkması ve erkeğin 

boyunduruğundan çıkması söz konusu olmamıştır. Sonuç olarak 1980 sonrası, Türk 
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sinemasında kadın toplumda önceki dönemlere göre farklı bir konumda yer almıştır. 

Feminizm hareketinin belirgin hale gelmesi ve taraftar bulmasıyla kadınlar daha bilinçli 

hale gelmişler, kadın sorunu toplumda daha geniş bir yelpaze içinde değerlendirilmeye 

başlamıştır. Ancak ne kadar değişim yaşanırsa yaşansın ev içinde son söz gene erkeğe 

ait olmuş ve ataerkil aile düzeni devam etmiştir (Güçhan,1992; 138-143). 

Sinemaya konu olan olaylarda, savaşlarda ya da aşklarda kadın; ister geleneksel 
tarzda olsun ister çok boyutlu-gerçekçi bakış açısıyla olsun daima problemli olmuş ve 
filmlerin en önemli noktasını oluşturmuştur (Künüçen,2001;55). 

Yeşilçam içinde Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Memduh Ün gibi 

yönetmenlerin altmışlı yıllarda çektikleri filmler gerçekçi kadın portrelerinin öncüleri 

konumunda olmuşlardır. Yetmişlere gelindiğinde pornografi furyasıyla, siyasal 

olaylardan desteklenen toplumsal gerçekçiliğin döneme damgasını vurduğu 

görülmüştür. Cinsel istismar sinemasının kadına bakışı tartışılmaz şekilde yüzeyselken, 

dünyadaki muhalif hareketlere paralel gelişen toplumsal gerçekçi sinema kadınada 

gerçekçi bir bakışla yönelme çabasında olmuştur. 12 Eylül darbesinin ardından seks 

filmleri furyası ortadan kalkmış ve az sayıda da olsa çekilen toplumsal gerçekçi filmler 

engellemelerle karşılaşmıştır. Bunun sonucunda seksenlerin başında çekilen film sayısı 

ciddi biçimde düşmüştür. Bu dönemde kadın sorunları sinemada yer bulmaya başlamış 

ve kadın filmleri diye bir alt türden bahsettirecek kadar sinemaya girmiştir 

(www.sinefil.org,06-08-2004).  

Ancak; kadının özne olma savaşına gösterilen bu ilgi daha çok kadının cinselliği 

üzerine yoğunlaşmıştır. Türk filmlerinde görülen kadın merkezli anlatımlar sözde cinsel 

devrimle eş anlamlı hale getirilmiş, kadının özgürlüğü cinsel özgürlük olarak 

sunulmuştur (Uluyağcı,2002;2). Bu dönemin en önemli kadın filmleri yönetmeni Atıf 

Yılmaz, en önemli kadın yıldızı ise; Yeşilçam kalıplarında ne meleği ne de şeytanı 

karşılayan Müjde Ar olmuştur. Müjde Ar genellikle düşmüş düşürülmüş kadını 

canlandırmış, etiyle kemiğiyle bir kadının doğrularını ve hatalarını bir araya 

getirebilmiştir. Müjde Ar; derin, gerçekçi karakterler çizerken, bir yandan da 

Yeşilçam'da egemen tek yönlü ahlak anlayışının kalıplarının dışında karakterleri 

canlandırmıştır. 90'larda sinemaya egemen kadın oyuncuların ortak özellikleri olgun, 

derinlikli portreler çizmeleri olmuştur. Doksanlar, yıldız oyuncuların değil karakter 

oyuncularının damgasını vurduğu bir dönem olarak değerlendirilmiştir. Bugüne 

http://www.sinefil.org,06-08-2004/
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gelindiğinde ise, seksenli yıllarda Türkiye sinemasına damgasını vuran kadın filmleri 

furyasının bir anlamda mirası olarak, kadın karakterlerde Yeşilçam sinemasının 

kadınlarına oranla bir derinlikten söz etmek mümkün olmuştur. Özellikle kadının bir 

birey olabilme sorunlarına, evlilikte eşlerinden beklentilerine ve toplumun kadına olan 

bakışına değinen filmler ciddi şekilde artış göstermiştir (www.sinefil.org,06-08-2004).  

Sonuçta; 1980’lerle birlikte Türkiye bir değişim sürecine girmiş ve feminist 
hareketlerin de etkisiyle kadın sorunları gündeme gelmiştir. Kadının yasal hakları, 
yaşadığı sorunlar ele alınmaya ve kadının toplum içinde özne konumuna geçişi 
gündeme gelmeye başlamıştır. Türk sineması da tüm bu sorunlara ilgisiz kalmamıştır ve 
sinemada kadını, kadının yalnızlıklarını, sorunlarını, bunalımlarını, kıskançlıklarını, 
aşklarını, fedakârlıklarını ve ilişkilerini ele alan filmler ortaya konmuştur. Tüm bu 
geçişi simgelemek için de yeni bir kadın oyuncu sinema pazarına girmiştir: Müjde Ar. 
Ar, iyi ve kötüyü, melek ve şeytanı tek bir vücutta başarıyla birleştirmiş, artısıyla 
eksisiyle gerçekçi bir kadın portresi çizmiştir. Müjde Ar, bu dönemin özgür kadın 
imajını yaratmıştır. Günümüz Türk sinemasına gelindiğinde ise; 90’lı yıllara doğru 
ortaya çıkan talepkar, baş kaldıran, içinde yaşadığı ve bastırdığı duygularını ortaya 
çıkarmaya başlayan kadın tipinin yerini, az sayıda da olsa gelenekler karşısında çaresiz 
kalmış gizemli ve iletişim problemleri olan kadın tipi almıştır (Künüçen, 2001;61). 

2.2.1.2. Göç-Arabesk Filmleri 

80’li yıllarda kadın filmlerinin yanı sıra dikkat çeken bir diğer tür de göç filmleri 

ile bununla beraber gelen arabesk kültür ve arabesk filmler olmuştur. 1971’den 

başlayarak önce Orhan Gencebay sinema dünyasına adım atmış ardından, 1977 yılında 

Ferdi Tayfur filmleri özellikle Anadolu’da geniş kitlelere ulaşmış, son olarak da 

1978’de İbrahim Tatlıses arabesk film furyası içinde yerini almıştır (Karaman,2002;28).  

Köyden kente doğru yaşanan hızlı göç sonucu, yeni bir yerleşim alanı olarak 

ortaya çıkan gecekondular ve bununla beraber doğan yeni kültür kentli olma durumunu 

da farklı hale getirmiştir. Göç eden insanlar artık köylü olmaktan çıkmış; ama kent 

yaşamını da tamamen benimseyememiştir (Özodaşık,2001;82). Bu çelişki ortamının bir 

ürünü olan ve her iki kültürün de öğelerini taşıyan bu insanların, her alanda farklı 

özellikler taşıdığı görülmüştür. Köyden kente gelen ve kent insanına özenen insanlar 

zamanla onlar gibi tüketmeye çalışmış ancak maddi gücü buna elvermediği için de 

kalitece daha düşük olan taklide yönelmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu insanlar daima 

iki yaşam ve çelişkiler arasında gidip gelmişlerdir (Güngör,1989;81-86).  

Derme çatma bir kültür olarak ortaya çıkan arabesk kültür genel olarak; 

yaşamdan bezmişliği, karamsarlığı, çaresizliği, kaderciliği dile getirmiş ve bu durumla 

http://www.sinefil.org,06-08-2004/
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kendini özdeşleştiren gecekondu insanı tarafından hemen benimsemiştir 

(Esen,1990,109-111). Bu durum kısa bir süre içinde sinemaya da yansımıştır. 

Yeşilçam sineması genellikle zengin kız, fakir oğlan aşkını ya da tersini 

işleyerek ayrılık acısı, aşk, fedakarlık, kader temalarını yıllarca insanlara izletmiştir. 

Birbirlerini çok seven iki genç ile aralarına giren mutlak kötü kadın ya da adam 

filmlerin daimi konusu olmuştur. Bu iki genç türlü acılar çektikten ve aradan yıllar 

geçtikten sonra aşk galip gelmiş, iki genç birbirlerine kavuşmuştur. 1980’lerde, tüm 

alternatiflerini yitiren ticari sinema da, 1970’lerin başında belirmeye başlayan arabesk 

müzik ve müzikçilerden yararlanmaya başlamıştır. Arabesk filmlerin en belirgin 

özelliği, acı, karasevda, hor görülme, fakirlik, ümitsizlik, kadercilik gibi duyguları en uç 

noktada yaşatması olmuştur (Esen, 1990;111-112). Önce kötülük ortaya çıkmış, sonrada 

kahraman bu kötülükle sonuna kadar mücadele etmiştir. Bu arada filmlerde bolca 

gözyaşı ve arabesk şarkılar yer almıştır. Filmlerin sonu ise genellikle acı ya da 

mutsuzlukla sonuçlanmış; bunun nedeni ise; daima kötü kadere bağlanmıştır 

(Tan,1987;125). 

1979 yılında çekilen 195 filmin yalnızca 19’u arabeskken, 1980 yılına 

gelindiğinde çekilen 68 filmin 27 tanesi arabesk film olmuştur. Sonuçta; arabesk 

filmlere baktığımız zaman, eski Yeşilçam filmlerinin daha da ağırlaştırılmış hali olduğu 

görülmektedir. Zengin kız fakir oğlan hikayesindeki zulümler artmış, acının dozu ile 

gözyaşı çoğaltılmış ve tüm bu hikayenin üzerine bolca arabesk müzik döşenmiştir. 

Filmlerin en önemli farkı ise sonlarında olmuştur. Arabesk filmlerde mutlu son yerine 

acı dolu bir sona (namus cinayetleri, kan davalısını öldürme vb.) yer verilmiştir 

(Esen,1990;112).  

Göç olgusunun ikinci bir türü de dış göçtür. Zaman içinde köyde yaşama 

koşulları olanaksızlaşıp, kent yaşamı da gittikçe zorlaşınca dış göç olgusu insanlar için 

yeni bir umut haline gelmiştir. Köyden çıkıp şehire bile gitmeden yurt dışına çıkan bu 

insanlar yepyeni bir dünya ile karşılaşmışlardır. Ancak bu insanlar yeni girdikleri bu 

dünyanın en düşük statülü, en fakir ve en çok hor görülüp topluma kabul edilmeyen 

insanları olmuşlardır. Bu insanlar zaman içinde kendi toplumları, gelenek ve kültürleri 

ile içinde yaşadıkları toplumun değerleri arasında sıkışıp kalmışlar ve nereye ait 

olduklarını bilemez hale gelmişlerdir. Bir kısmı kendi değerlerine sıkı sıkıya sahip 
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çıkmaya çalışırken bir kısmı da o toplumun kültürünü benimsemeye başlamıştır. Ama 

her ne yaparsa yapsınlar ülkelerine geldikleri anda artık ne oraya ait olabilmiş ne de 

çalışmak için gittikleri ülkeye ait olabilmişlerdir.  Bu durum zamanla sinemaya da 

yansımış ve yurt dışına göçen insanların yaşadığı hayatı ve sorunları ele alan filmler 

çekilmeye başlanmıştır. Bu filmlerde daha çok yurt dışına göç eden ya da gitmeye 

çalışan insanların yaşadıkları sıkıntılar, gittikleri ülkelerde başlarına gelen olaylar, iki 

kültür arasında sıkışıp kalmaları, horlanmaları ve ülkelerine geldiklerinde yaşadıkları 

anlatılmaya çalışılmıştır (Esen,2000;122-128). 

2.2.1.3. Siyasal-Toplumsal Eleştiri Filmleri 

Sinema içinde yaşadığı ve geliştiği toplumun her alanından olduğu gibi siyasi 

olaylarından da etkilenmiştir. Yetmişli yıllarda sosyal konulara ve işçi sorunlarına 

değinen filmler çekilmiş; ancak 80 ihtilalinin getirdiği yasaklar sonucu bu tür filmler 

ortaya konamaz olmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye’de siyasal eleştiri filmleri 

özellikle 12 Eylül’ün getirmiş olduğu siyasal yapıdan ötürü 1986 yılından itibaren 

çekilmeye başlanmıştır. Bu filmlerde; 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sonuçları, 

getirmiş olduğu kısıtlamalar, özgürlüklerin azalması, bu dönemde tutuklanan kişilerin 

yaşadıkları ve hapisten çıkınca topluma karşı olan uyumsuzlukları, acıları dile 

getirilmeye çalışılmıştır (Esen,2000;224). 

Bu arada 1986 yılında kabul edilen Sinema, Video ve Müzik eserleri yasası ile 

film denetimi polisin elinden alınmış sinemayla ilgili diğer konularla birlikte Kültür 

Bakanlığı’nın görevleri arasına verilmiştir (Onaran, 1995;10). Böylece sansür, o 

dönemdeki hükümetin tutumuna, kurul üyelerinin anlayışlarına göre değişiklik 

göstermeye başlamıştır. Sonuçta gerek ülkede yaşanan darbeler gerek resmi sansür 

gerekse ortaya çıkan oto sansürlerle gerektiği kadar siyasal sinema ve toplumsal eleştiri 

filmlerine yer verilememiştir. 

2.2.1.4. 1980’lerde Sinemada Yaşanan Diğer Gelişmeler 

80’li yıllarda film sektöründe dikkati çeken bir diğer özellik de video tekniğiyle 

çekilen filmlerin yaygınlaşması olmuştur. Bu filmlerde gazino dünyasının ünlü starları 

Yeşilçam tarzındaki melodramlarla bir araya getirilerek bilinen öyküler tekrarlanmıştır. 

Tüm bunlara rağmen bu dönemde; güncel olaylara gerçekçi bir şekilde yaklaşmaya 
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çalışan, aile, tüketim, kadın, cinsellik gibi konuları işleyen ve bütün bu olguları ele 

alırken klasik kalıplara düşmeyen filmler de çekilmiştir (Karaman,2002;29).  

Çeşitli değişimler ve dönüşümlerle 1987 yılına kadar gelen Türk sineması bu 

tarihte yeni bir sorunla daha yüz yüze gelmiştir. Bu tarihte yabancı sermaye kanununda 

bir değişiklik yapılmış ve Amerikan şirketleri adeta piyasayı ele geçirmiştir. 1989’da 

Warner Bross ve United International Pictures Türkiye’de ticari faaliyete geçmiştir. Bu 

durum karşısında, ticari kaygı taşıyan, Amerikan tarzı popüler filmler dışındaki pek çok 

film gösterim şansı bulamamıştır (Esen,2002;105). 

Genel olarak baktığımız zaman; 80’li yıllarda sinemada, sanki bir anda, eski 

kurallar ve uygulamalar alt üst olmuş, ruh bilimsel çözümlemelerden ve düz öykülerden 

hoşlanmadığı söylenen seyircinin karşısına, kentsoylusundan marjinal olanına bir dizi 

sorunlu, bunalımlı, kendi içinde çatışmalar yaşayan, kimi zaman uçta, iletişimsiz insan 

tipleri çıkarılmıştır. Sinema seyircisi, kolayca çözümlenen, oyuncuların klasik seçimi 

sayesinde baştan belli olan basit bir tipolojiye alışmışken, birdenbire karşıtlıklar içinde 

bocalayan, kimliğini arayan, sorgulayan, 12 Eylül sonrasının şokunu geçiren, toplumu, 

düzeni ve kendi dünyasını eleştiren, sanatlarını didikleyen, kolay kolay 

çözümlenmeyen, kimi aşırı politize, kimi çokça kent soylu ya da bu özentiye kapılmış 

insanlarla karşılaşmıştır. Bunun sonucunda; hem sinema sanatçısı hem de sinema 

seyircisi karşıt tepki oluşturmuştur. Yeni sinemanın yeni kuşak yönetmenleri eski 

tabuları yıkmışlar, konuları ve insan tiplerini değiştirmişler, seyirci ise bu yeni tabuları 

oldukça zor benimsemiş hatta çoğu hala benimseyememiştir (Scognamillo,1998;429). 

Özet olarak 70'lerin eleştirel, halkçı filmleri yerini 80'lerde toplumsal bağlamdan 

bağımsız olarak ele alınan birey ve onun iletişim sorunlarına odaklanan filmlere bırakmıştır. 

Aydını ve sorunlarını odak alan sinema, halkı tamamen bir kenara itmiş ve onun varlığını 

aydının çıkmazının kaynağı olarak sunmuştur. 1980 sonrası Türk sinemasında pek çok 

örnekte ısrarla halkın kabalığı, altyapısızlığı ve bunun karşısında aydın insanın çaresizliği, 

elinden bir şey gelmezliği vurgulanmıştır. 80’lerde bireysel sinema adı altında yapılan pek çok 

çalışma, halka aydını “anlaşılmaz bir dille konuşan, bunalımlı, soğuk, çıkışsız ve kendi 

kültürüne uzak”, aydına da halkı “aydınlanmanın önündeki engel koyun sürüsü” olarak 

sunarak aydın-halk arasındaki uçurumun derinleşmesinde bir etken olmuştur 

(www.sineport.com,03.02.2004 ). 

http://www.sineport.com/
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2.3. 1990’DAN 2004’E KADAR OLAN DÖNEM 

 1990’lı yıllarda, 80’lerde yaşanan değişimler devam etmiştir. Türkiye’deki tüm 

değerler bir daha eskisi gibi olmayacak şekilde değişmiş; ekonomik, siyasal ve 

toplumsal alanda bugüne kadar görülmemiş hızda yaşanan gelişmeler her alanı olduğu 

gibi Türk sinemasını da fazlasıyla etkilemiştir. Bu dönemde Türk sinemasında iç 

hesaplaşma, bireycilik, kadın, toplumsal eleştiri gibi değerler yerini almaya başlamıştır 

(Esen,2000;220-221). 90’lı yılların ortalarından itibaren ise çekilen hemen hemen bütün 

filmlerde ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına dair konuların ya da ipuçlarının yer 

aldığı görülmüştür. Bu yıllara ait filmlerin önemli bölümünde; mafya, uyuşturucu 

trafiği, işsizlik, toplumsal ve ekonomik düzenin insanlar üzerinde oluşturduğu baskı, 

moralsizlik ve çıkışsızlık gibi konular işlenmiştir (Karaman,2002;99). 

1980’lerde televizyonun renkli hale gelmesi ve TRT’nin ikinci kanalını açması, 

televizyonda gösterilen yabancı dizi ve filmlerinin sayısının artması, video 

teknolojisinin canlanması Türk sinemasını da yakından ilgilendirmiştir 

(Karaman,2002;30). Bu dönemde yapım koşullarında değişiklikler yaşanmış, 

televizyonlara yapılan satışlar sonucu belli gelirler elde edilmiş, ortak yapımlar ve 

Kültür Bakanlığı kredileriyle Türk sineması yabancı sinema karşısında ayakta kalmaya 

çalışmış ve Eurimages gibi kuruluşların kredileri ön plana çıkmıştır 

(Karaman,2002;156). 

Türk sinema tarihinde ilk kez, 1991 yılında, devlet sinemaya yardım elini 

uzatmış ve Türk sinemasına bir altyapı oluşturmak, çeşitli filmler yaptırmak amacıyla 

bütçe hazırlamış, Maliye bakanlığına sevk etmiştir (Scognamillo,1998;429) 

Özellikle 1990’lı yılların ortalarından itibaren Türk sinemasında yeni bir oluşum 

kendini hissettirmeye başlamıştır. Ortaya çıkan genç kuşak yeni yönetmenler ticari film 

anlayışının dışında kendilerine yer edinmeye çalışmışlar ve zamanla yurt dışında da 

takip edilir hale gelmişlerdir. Böylece Türk sinemasında iki ana yol belirlenmiştir. 

Bunlardan ilki gişelerde büyük başarılar yakalayan, Amerikan tarzında olan bol 

aksiyonlu filmlerdir. Türk sineması bu dönemde popülerliği keşfetmiş ve bunları beyaz 

perdeye yansıtmıştır (Kıraç,2000;13-15). İkinci tür ise küçük bütçelerle çekilen, 

toplumsal ve ekonomik yapıyı yansıtmaya çalışan toplumsal-gerçekçi filmlerdir. Türk 

sinemasına yeni giren ve henüz ilk filmlerini çeken bu yönetmenler, popüler bir anlatım 
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tarzını seçmek yerine daha düz bir söylemi tercih etmişler, büyük gişe başarıları elde 

edemedilerse de yurt dışında önemli ödüller almışlardır. Bu genç sinemacıların yapmış 

oldukları filmlerin popüler sinemadan en önemli farkları; Yeşilçam’ın masalsı yapısı 

dışında, Türkiye’yi, toplumsal ve kültürel hayatı, her an karşılaşabildiğimiz konuları ele 

almış olmaları, gösterişten uzak sade ve saf bir sinema yapmaları olmuştur (Karaman, 

2002;156-157). 

Tıpkı sinemadaki bu iki ana yol gibi sinema izleyicisi de ikiye ayrılmıştır: 

Bunlardan birincisi; Amerikan filmlerinin düşkünü, macerayı ve aksiyonu seven, ticari 

filmlere ilgi gösteren seyirci tipi, ikincisi ise sinemayı bir yaşam felsefesi haline getiren, 

eleştiren, sorgulayan ama azınlıkta kalan izleyici kitlesi (Pösteki,2001;234). Sinema 

sektörünün sağlığı açısından ticari filmlerin olması olumlu karşılanmıştır. Çünkü bu 

sayede yüksek gelirler elde edilmiş, seyircinin ilgisi canlı tutulmuş ve en önemlisi 

sinemanın bir sanayi olarak kendi başına ayakta kalması sağlanmaya çalışılmıştır 

(Karaman,2002;160). Ancak; ülkenin toplumsal, ekonomik, siyasal yapısını, kültürünü 

yansıtan filmlerde ülkenin aynası olması açısından önemli olmuştur.  

1990’lı yıllara kadar geleneksel film üretimine sahip olan Türk sineması, bu 

yılların başlarından itibaren kendi dilini oluşturmaya çalışan, sinemayı yaşam felsefesi 

haline getiren yeni bir kuşakla karşılaşmıştır. 70’lerin yıldız sistemi çökmüş; bunun 

yerini özellikle 90’ların ikinci yarısından itibaren medyatik olan insanlar ve dönem 

dönem de sinemayı yaşam felsefesi haline getirmiş olan yönetmenlerin filmlerinde 

kullandığı amatör oyuncular almıştır. Yapımların perde arkasında olanlar, setteki 

olaylar, oyuncular arasında yaşanan aşklar ve magazin haberleri ile seyircinin ilgisi 

çekilmeye çalışılmış, kimi zaman bu haberler filmden daha çok konuşulur hale 

gelmiştir. Bu durum özellikle 2000’li yıllarda daha da artmıştır (Kıraç, 2000;12-13).  

Genel olarak bakıldığında, Türk sineması 1990’lı yıllara sıkıntılı girmiştir. 

1960’larda başlayan ve günümüzde dahi seyirci bulan filmlerin üretildiği çağ sona 

ermiş, yerini seks filmlerine bırakmıştır. 1980’lerde yaşanan askeri darbe ile bu 

dönemden kurtulmuş olan Türk sinemasının başına bu sefer de video teknolojisi bela 

olmuştur. Dönemin ortaya çıkardığı şartlarla evlerine kapanan halk bu lükse oldukça 

çabuk alışmış ve televizyonun da renklenmesiyle sinemadan iyice kopmuştur. Özel 

kanalların ortaya çıkması ve zaman içinde gelişmesiyle yapımcılar seyirciyi sinema 
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salonlarına çekmekte zorlanmaya başlamıştır (Ayça,1992;126-127). Tüm bu 

nedenlerden ötürü 90’larda Türk sineması ölüm-kalım mücadelesi vermeye başlamış ve 

yeni çıkış noktaları aramaya başlamıştır. Devletin yaptığı yardımlara başvurulmaya, 

uluslararası sinema fonlarına üye olmaya ya da yabancı ortaklar bulmaya başlanılmıştır 

(Esen,2002;106). Bugün, Türk sinemasına bakıldığında birkaç popüler film ile yaşanan 

hafif canlanma dışında sorunların yine devam ettiği ve sinema sektöründe henüz bir 

sanayileşmenin oluşmadığı görülmektedir. 

Sonuç olarak; 1980’li yıllardan 1990’ların ortalarına kadar eski yapısını hemen 

hemen tamamen yitiren Türk sineması bu yıllardan itibaren farklı bir yol daha keşfetmiş 

ve popüler sinemaya alternatif olarak daha çok minimalist (kamera hareketlerinde 

sabitlik, ışık kullanımında doğallık, oyuncu senaryo ve çekim tekniklerinde abartıdan 

kaçış) yaklaşımı tercih eden bir kuşağı da bünyesinde barındırmaya başlamıştır. 2000’li 

yıllarda ise Türk sineması bu yapıyı sağlam bir temele oturtmaya çalışmaktadır. 
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III. BÖLÜM 

1980-2004 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞANAN SOSYAL 

DEĞİŞİMLER VE TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI: SEÇİLMİŞ YİRMİ 

BEŞ FİLM ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ 

 

3.1. PROBLEM 

 Araştırmanın problemi; 1980- 2004 yılları arasında Türkiye’de yaşanan 

ekonomik, siyasal, toplumsal ve bireysel değişimlerin dönemin Türk filmlerine etkisinin 

olup olmadığıdır.   

3.2. AMAÇ 

Türkiye’de 1980’den 2004 yılına kadar yaşanan toplumsal, ekonomik, siyasal ve 

bireysel değişimlerin Türk sinemasına olan etkilerini ortaya koymak bu çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır.  

3.3. ÖNEM 

Bu araştırmada elde edilecek veriler: 

1. 1980-2004 yılları arasında Türkiye’nin toplumsal,  ekonomik,  siyasal ve 

bireysel alanda yaşadığı değişimler ve gelişimler hakkında bilgi vermesi 

bakımından, 

2. Türkiye’de yaşanan tüm bu değişimlerin sinema gibi önemli bir kitle 

iletişim aracına yansımalarını ortaya koyması açısından, 

3. Türk sinemasının ele alınan tarihler arasındaki konumunu göstermesi 

açısından önemli görülmektedir.  

3.4. SAYILTILAR 

Bu araştırmada aşağıda belirtilen noktalar birer sayıltı olarak kabul edilecektir: 

1. 1980-2004 yılları arasında Türkiye toplumsal,  ekonomik,  siyasal ve 

bireysel alanda yaşanan değişimler Türk sineması üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olmuştur. 
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2. 1980 sonrasında toplumsal içerikli filmlerin yanında bireyi ön plana 

çıkaran filmlere ağırlık verilmiştir. 

3.5. SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma; 

1. Türkiye’de 1980-2004 yılları arasında çekilen tüm filmlerin içinden 

seçilen 25 film ile, 

2. 1980’den sonra Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu (yaşanan siyasal,  

ekonomik,  toplumsal ve bireysel değişimler)  anlatan ve Türk 

Sinemasının bu dönemde geçirdiği değişimleri ortaya koyan kuramsal 

çalışmalar ve Türkçe literatür ile sınırlandırılmıştır. 

3.6. YÖNTEM 

Bu araştırmada, araştırmanın amaç bölümünde verilen bazı sorulara cevap 

bulabilmek ve konuyu kuramsal çerçeveye oturtabilmek amacıyla Literatür Tarama 

yöntemi kullanılmıştır.  

Araştırmanın uygulama bölümünde ise; Türkiye’nin 1980-2004 yılları arasında, 

yaşadığı siyasal, toplumsal, ekonomik ve bireysel değişimlerin Türk sinemasına 

yansımasının olup olmadığını göstermek amacıyla, 25 film İçerik Analizi yöntemiyle 

incelenmiştir.  

Türkiye’de 1980-2004 yılları arasında çok sayıda film çekilmesi örneklemi 

genişletmekte ve çalışma olanağını zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, kesit alma yolu 

ile elde edilen verilerin genellenebilirlik olasılığı yüksek olmaktadır. Zaman, maliyet ve 

ulaşılabilirlik gibi sebeplerden ötürü Genel Tarama Modellerinden Kesit Alma Modeli 

çalışmanın uygulama bölümünde kullanılmıştır. 

3.7. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Bu araştırmanın evreni; Türkiye’de 1980-2004 yılları arasında çekilen 1697 adet 

Türk filminden oluşmaktadır. Ancak zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik gibi sebeplerden 

ötürü bu tarihler arasında çekilen filmlerin hepsini incelemek mümkün olmayacaktır. Bu 

sebepten ötürü araştırmamıza örneklem olarak; 1980-2004 yılları arasında çekilmiş olan 

filmlerden, her yıldan bir film olmak koşuluyla, 25 film seçilmiştir.  
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Tablo 3.1’de 1980-2004 yılları arasında çekilmiş olan filmlerin sayıları yer 

almaktadır.  

Tablo 3.1. 1980-2004 Yılları Arasında Çekilmiş Olan Türk Filmlerinin 

Yıllara Göre Dağılımı 

 
YILLAR FİLM SAYILARI 
1980 68 Film 
1981 71 Film 
1982 72 Film 
1983 78 Film 
1984 126 Film 
1985 123 Film 
1986 184 Film 
1987 186 Film 
1988 117 Film 
1989 99 Film 
1990 74 Film 
1991 33 Film 
1992 39 Film 
1993 82 Film 
1994 82 Film 
1995 37 Film 
1996 37 Film 
1997 25 Film 
1998 22 Film 
1999 20 Film 
2000 29 Film 
2001 20 Film 
2002 22 Film 
2003 24 Film 
2004 27 Film 
TOPLAM          1697 Film 

 

Agah Özgüç’ün Türk Filmleri Sözlüğü kitabından ve www.sinematürk.com 

sitesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, belirlenen yıllar arasında toplam 1697 adet 

film çekildiği tespit edilmiştir. Ancak daha önce de belirtilen nedenlerden ötürü 1697 

adet filmi incelemek mümkün olamayacaktır. Bu nedenle bu filmler içinden her yıldan 

bir film olmak üzere 25 adedi kasıtlı olarak seçilmiş ve öncelikle filmlerle ilgili genel 

bilgiler tablolaştırılmıştır. Daha sonra her film ayrı ayrı incelenerek geniş özetleri 

http://www.sinemat�rk.com/
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verilecek ve belirlenen kategoriler doğrultusunda içerik analizine tabi tutularak ve 

raporlaştırılmışlardır.  

Belirtilen zaman dilimi içinden seçilen filmler;  

Tablo 3.2. İçerik Analizi Yapılacak Filmlerin Listesi 

FİLM 
NO 

FİLMİN YAYINLANDIĞI 
YIL 

FİLMİN ADI 
 

1 1980 Banker Bilo 
2 1981 Ah Güzel İstanbul 
3 1982 Dolap Beygiri 
4 1983 Yaktı Beni 
5 1984 Ayşem 
6 1985 Züğürt Ağa 
7 1986 Ses  
8 1987 Av Zamanı 
9 1988 Arabesk  
10 1989 Uçurtmayı Vurmasınlar 
11 1990 Umuda Yolculuk 
12 1991 Seni Seviyorum Rosa 
13 1992 Dönersen Islık Çal 
14 1993 C Blok 
15 1994 Yengeç Sepeti 
16 1995 İstanbul Kanatlarımın Altında 
17 1996 Tabutta Röveşata 
18 1997 Masumiyet  
19 1998 Güneşe Yolculuk 
20 1999 Eylül Fırtınası 
21 2000 Filler ve Çimen 
22 2001 Deli Yürek 
23 2002 Uzak  
24 2003 Duvara Karşı 
25 2004 Eğreti Gelin 

 

3.8. VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırmada, kavramsal çerçeveyi oluşturmak amacıyla veri toplama yöntemi 

olarak Literatür Taraması yapılmıştır. İkinci veri toplama yöntemi olarak, uygulama 

bölümünde kullanılacak ve içerik analizine tabi tutulacak olan filmlerden bir arşiv 

oluşturulmuştur. Bir diğer veri toplama yöntemi ise, uygulama bölümünde kullanılacak 

olan bir kategori formu ile filmlerin içerik analizine tabi tutularak sonuçların elde 

edilmesidir.  



 

 

81

 

Araştırmanın kavramsal çerçevesinde oluşturulan veriler raporlaştırılmıştır. 

Uygulama bölümünde ise elde edilen veriler SPSS bilgisayar programı yardımıyla 

bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu program yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılan 

veriler için frekans analizleri yapılarak, sonuçlar tablolaştırılıp yorumlamıştır. Ayrıca 

filmlerin detaylı özetleri verilip, belirlenen kategoriler çerçevesinde filmler analiz 

edilmiştir. 

3.9. VERİLERİN ÇÖZÜMÜ VE YORUMU 

Araştırmanın uygulama bölümünden elde edilen verilerin sonuçlarının anlamlı 

olup olmadıkları değerlendirilmiş ve hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadıkları 

sınanmıştır. Daha sonra verilerden elde edilen bilgiler yorumlanmıştır. 

3.10. BULGULAR VE YORUM 

Bu çalışma 1980-2004 yılları arasında çekilmiş olan yirmi beş adet Türk filmini 

kapsamaktadır. Çalışmada, belirlenen bu yirmi beş film içerik analizine tabi 

tutulmuştur. İçerik analizi yöntemiyle yapılan çalışmanın bulguları ve yorumları aşağıda 

verilmiştir.  

3.10.1. 1980-2004 Yılları Arasında Değerlendirmeye Alınan Filmlere İlişkin 

Nicel Bulgular 

Tablo 3.3. Filmlerin Türlerine Göre Dağılımı  

 
Filmin Türü 

Sayı 
 

Yüzde 

 
Dram  

19 %76 

 
Komedi 

3 %12 

 
Arabesk 

2 %8 

 
Macera, Polisiye 

1 %4 

 
TOPLAM 

25 %100 

 

 İncelenen filmlerin türlere göre dağılımı Tablo 3.3.’de gösterilmektedir. Analiz 

sonuçlarına göre; filmlerin %76’sı (19 adedi) dram, %12’si (3 adedi) komedi, %8’i (2 

adedi) arabesk, %4’ü (1 adet) ise macera, polisiye türündedir. 
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Tablo 3.4. Filmlerin Konularına Göre Dağılımı  

 
VAR YOK  

Filmin Konusu Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
 
Ekonomik Şartlar  

7 %28 18 %72 

 
Siyasi Şartlar 

7 %28 18 %72 

 
Toplumsal Şartlar 

15 %60 10 %40 

 
Bireysel Değişimler 

20 %80 5 %20 

 
 

Tablo 3.4., 1980-2004 yılları arasında değerlendirmeye alınan filmlerin 

konularına göre dağılımını ortaya koymaktadır. Toplam 25 film incelenmesine karşın 

filmlerin konularına göre dağılımının toplamı tabloya göre, 49 olarak görünmektedir. 

Bunun nedeni; bir film içinde birden çok konunun aynı anda işlenmesinden 

kaynaklanmaktadır. İncelenen 25 filmin, %28’inde (7 adedinde) dönemin ekonomik 

şartlarına, %28’inde (7 adedinde) dönemin siyasi şartlarına, %60’ında (15 adedinde) 

dönemin toplumsal şartlarına ve %80’inde (20 adedinde) ise bireysel değişimlere 

değinildiği görülmektedir.  

 
Tablo 3.5. Dönemin Ekonomik Şartlarını İşleyen Filmlerin Konularına Göre 

Dağılımı  
 

VAR YOK Eko. Şart. İşleyen Film. Konular  

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
 
Bankerlik  

2 %8 23 %92 

 
Köşe Dönmecilik 

4 %16 21 %84 

 
Rüşvet 

5 %20 20 %80 

 
Yolsuzluk  

1 %4 24 %96 

 
Kaçakçılık(Uyuş., silah vb.) 

6 %24 19 %76 
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Ekonomik Kriz 

4 %16 21 %84 

Dönemin ekonomik şartlarını işleyen 7 filmin konularına göre dağılımı Tablo 

3.5.’de ortaya konmaktadır. Bir filmde birden çok konu işlendiği için dönemin 

ekonomik şartlarını ortaya koyan filmlerde toplam sayı 22 olarak görülmektedir. Elde 

edilen sonuçlara göre; ekonomik değişimleri işleyen filmlerde kaçakçılık konusu ilk 

sırada yer alırken bunu sırasıyla, rüşvet, ekonomik kriz, köşe dönmecilik, bankerlik ve 

yolsuzluk izlemiştir. Bankerlik konusunu işleyen filmler yalnızca 1980’li yılların ilk 

yarısında çekilmiştir. Dönemin Türkiye’sine bakıldığı zaman banker olaylarına da zaten 

bu dönemlerde rastlanıldığı, sonraları bu durumun ortadan kalktığı görülmüştür. 

Kaçakçılık, rüşvet, ekonomik kriz konuları ise ekonomik değişimleri ortaya koyan 

filmlerde hemen hemen her dönem ele alınan konular olmuşlardır. Bu konular 

Türkiye’nin de aşağı yukarı her dönemde gündeminde olan meseleler olmuşlardır. 

 

Tablo 3.6. Dönemin Siyasi Şartlarını İşleyen Filmlerin Konularına Göre 

Dağılımı 

 
VAR YOK Siyasi Şart. İşleyen Film. 

Konular Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
 
1980 Askeri Müdahalesi  

1 %4 24 %96 

 
Özgürlüklerin Kısıtlanması 

4 %16 21 %84 

 
İşkence 

7 %28 18 %72 

 
Mafya-Siyaset İlişkisi   

1 %4 24 %96 

 
Terör Olay. ve Terör Örgüt. 

3 %12 22 %88 

 
Derin Devlet 

2 %8 23 %92 

 
Böl.- Yerel Siyasal Sorunlar 

3 %12 22 %88 

 

Tablo 3.6.’ya baktığımızda, dönemin siyasi şartlarını işleyen filmlerin 

konularına göre dağılımı görülmektedir. Filmlerde birden çok konu aynı anda işlendiği 

için dönemin siyasi şartlarını ortaya koyan filmlerde toplam sayı 21’dir. Dönemin siyasi 

şartlarını ortaya koyan filmlerde en çok işlenen konu, işkence olmuştur. İşkence konusu 
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sadece 1980 askeri darbesi ve sonrasını anlatan filmlerde değil 2000’li yıllarda çekilen 

filmlerde dahi yer almıştır. İşkence konusunun ardından, özgürlüklerin kısıtlanması, 

terör olayları- terör örgütleri (PKK, Hizbullah vb.), bölgesel- yerel siyasal sorunlar 

(Kimlik sorunları, yasa dışı faaliyetler vb.) derin devlet, 1980 askeri müdahalesi ve 

mafya- siyaset ilişkileri konuları Türk sinemasında işlenen önemli konular olmuşlardır. 

İşkence konusu her dönemde Türk sinemasında işlenirken, terör olayları- terör örgütleri, 

bölgesel- yerel siyasal sorunlar ve mafya- siyaset ilişkileri konuları daha çok 1990’ların 

ortalarından itibaren işlenmeye başlanmıştır. 1980 askeri darbesini işleyen ilk film 

dönemin kısıtlamalarından ve darbenin etkisinden dolayı ancak 1987 yılında 

çekilebilmiştir.  

 
Tablo 3.7. Dönemin Toplumsal Şartlarını İşleyen Filmlerin Konularına Göre 

Dağılımı 
 

VAR YOK Toplumsal Şart. İşleyen 
Film. Konular Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
 
Göç   

9 %36 16 %64 

 
       İç Göç 

6 %24 19 %76 

 
       Dış Göç 

3 %12 22 %88 

 
Arabesk Kültür   

2 %8 23 %92 

 
Birey. İç. Yaş. Top. Yabancı. 

10 %40 15 %60 

 
Gecekondulaşma  

2 %8 23 %92 

 
Sınıf Tanımları(Sınıf. İlişki) 

11 %44 14 %56 

 

Tablo 3.7.’de dönemin toplumsal şartlarını işleyen 15 filmin konularına göre 

dağılımı gösterilmektedir. Bir filmde birden çok konu işlendiği için dönemin toplumsal 

şartlarını ortaya koyan filmlerde toplam sayı tabloda 43 olarak görülmektedir. Tabloya 

göre; filmlerin, %36’sında (9 adedinde) göç konusuna değinilmektedir. Toplumsal 

değişimleri yansıtan filmlerde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) en çok işlenen konu 

olmuştur. Belirlenen zaman diliminin içinde hemen her dönemde sınıflar arası ilişki 

Türk sinemasına konu olmuştur. Bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşması, göç, 

arabesk kültür ve gecekondulaşma dönemin toplumsal şartlarını ortaya koyan filmlerde 
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işlenen diğer konular olmuştur. Göç konusunu işleyen filmler iç göçü konu edinen ve 

dış göçü konu edinen filmler olarak ikiye ayrılmıştır. Genel olarak bakıldığında iç göçü 

işleyen filmler Türk sinemasında daha çok yer almıştır. Köyden kente gelen insanların 

sorunları ve yaşama savaşlarının ele alındığı bu filmlerin bir kısmında gecekondulaşma 

sorununa da yer verilmiştir.  

Arabesk kültürün işlendiği ve arabesk film olarak adlandırılan filmler ise 1980’li 

yıllarda çekilmiş ve 1990’lı yıllara gelindiğinde ortadan kalkmıştır. Toplumdaki arabesk 

furyası da aşağı yukarı aynı dönemlerde sona ermiştir. Dönemin toplumsal şartlarını 

ortaya koyan filmlerde işlenen bir diğer önemli konu da bireyin içinde yaşadığı topluma 

yabancılaşması olmuştur.  

 
Tablo 3.8. Dönemin Bireysel Değişimlerini İşleyen Filmlerin Konularına Göre 

Dağılımı 

 
VAR YOK Bireysel Değişimleri İşleyen 

Film. Konular Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
 
Birey. Kendi. Yabancılaşması   

12 %48 13 %52 

 
Kadının Çalış. Hayat. Girme. 

15 %60 10 %40 

 
Birey. Gerçek. Ele. Alınması 

15 %60 10 %40 

 
Cinsel. Tabu Olm. Çıkması    

13 %52 12 %48 

 

Tablo 3.8.; dönemin bireysel değişimlerini işleyen 20 filmin konularına göre 

dağılımını göstermektedir. Bir filmde birden fazla konu işlenebildiği için tablodaki 

toplam sayı 55 olarak görülmektedir. Türk sinemasında 1980-2004 yılları arasında en 

çok işlenen konu olan bireysel değişimlerin ele alındığı filmlerde kadının aktif olarak 

çalışma hayatına girmesi ve mutlak iyi- mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak 

bireyin eksisi ve artısıyla gerçekçi biçimde ele alınması en fazla ele alınan noktalar 

olmuştur. Kadın evin bütçesine katkıda bulanabilmek için aktif çalışma hayatına 

girmiştir. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması ve bireyin kendisine yabancılaşması 

işlenen diğer konular olmuştur.  
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Tablo 3.9. İncelenen Filmlerde Kullanılan Dile İlişkin Dağılım 

 
VAR YOK  

Kullanılan Dil Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
 
İstanbul Türkçesi   

23 %92 2 %8 

 
Yerel Ağızlar  

9 %36 16 %64 

 
Yerel Dil  

2 %8 23 %92 

 
Yabancı Dil   

4 %16 21 %84 

 

Tablo 3.9., 1980-2004 yılları arasında incelemeye alınan filmlerde kullanılan 

dile ilişkin dağılımı ortaya koymaktadır. Filmlerdeki karakterler farklı hayat tarzları 

yaşayıp, farklı şehirlerden oldukları için filmlerde birden çok ağız ya da dil 

kullanılmıştır. Bu nedenle tablodaki toplam sayı 38’dir. Tabloya göre; İstanbul Türkçesi 

%92’lik (23 adet) oranı ile en çok kullanılan unsur olurken, yerel ağızlar %36 (9 adet) 

oranına, yerel diller %8 (2 adet) oranına, yabancı diller ise %16 (4 adet) oranına 

sahiptir. 

 

Tablo 3.10. İncelenen Filmlerin Geçtiği Mekana İlişkin Dağılım  

 

UYGUN UYGUN FEĞİL  
Filmin Geçtiği Mekan Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
 
İstanbul    

18 %72 7 %28 

 
Anadolu    

12 %48 13 %52 

 
Yurt Dışı   

2 %8 23 %92 

 
 

 İncelenen filmlerin geçtiği mekana ilişkin dağılım Tablo 3.10.’da 

gösterilmektedir. Filmin konusuna göre yönetmenler farklı mekanlar seçmiş ve bazı 

filmler yine konuları gereği birden çok mekanda (Anadolu ve İstanbul ya da İstanbul ve 

yurt dışı gibi) çekilmişlerdir. Bu nedenle 25 film incelenmesine karşın tablodaki toplam 
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sayı 32 olarak görülmektedir. Bu sonuçlara göre; filmlerin, %72’si (18 adedi) 

İstanbul’da, %48’i (12 adedi) Anadolu’da, %8’i (2 adedi) ise yurt dışında geçmektedir.  

3.10.2. 1980-2004 Yılları Arasında Değerlendirmeye Alınan Filmlere İlişkin 

Nitel Bulgular  

Türkiye’de 1980-2004 yılları arasında yaşanan sosyal değişimlerin Türk 

sinemasına yansımalarını konu alan araştırmanın bu bölümünde, belirlenen zaman 

dilimi içinden kasıtlı olarak seçilen 25 filmin derinlemesine incelemesine bu bölümde 

yer verilmiştir. Öncelikle filmlerin yapım bilgileri ve ayrıntılı özetleri verilmiş, ardından 

“Filmin Konusu”, “Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen 

Konular”, “Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular”, 

“Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular”, “Bu 

Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular”, 

“Filmde Kullanılan Dil” ve “Filmin Geçtiği Yer” açılarından belirlenen sorulara yanıt 

aranmıştır. 

 

3.10.2.1. BANKER BİLO 

 3.10.2.1.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 86 dakika Türü: Komedi Yapım yılı: 1980 Yönetmen: Ertem Eğilmez 

Oyuncular: İlyas Salman, Meral Zeren, Ahu Tuğba, Şener Şen, Münir Özkul 

Özeti: 

 Maho (Şener Şen) Bilo’nun (İlyas Salman) arkasından koşarak şirkete gelir ve 

ona bağırarak bunları onun yapamayacağını söyler. Fakat Bilo Maho’ya gördüğün her 

şey doğru evet yaptım ama sor bakalım niye yaptım der ve ona köye geldiği günü 

hatırlamasını söyler… 

Bilo sıcağın altında tek başına tarlada çalışmaktadır. Bu sırada arabasıyla Maho 

gelir. Maho yıllar önce Almanya’ya gitmiştir ve giderken Bilo’yu yanına aldıracağını 

söylemiştir. Ama gittikten sonra bir daha hiç aramaz. Maho Bilo’yu da alıp kahveye 

gider ve kahvedekilere isteyenleri Almanya’ya götürmek için köye geldiğini söyler. 

Onları kaçak olarak Almanya’ya götürebileceğini anlatır, ancak bu işin bazı masrafları 

olduğunu söyler. Kişi başı on bin lira istemektedir. Bilo ve İbo her şeylerini satıp 
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gitmeye karar verirler. Bilo gitmeden önce Hasan emmisinin (Münir Özkul) yanına 

gider, çünkü kızı Zeyno’ya (Meral Zeren) aşıktır ve onunla evlenmek istemektedir. 

Dönüşte başlık parasıyla geleceğini söyler, sonra da Zeyno’yla vedalaşır. Zeyno onu 

Almanya’ya götürecekse kendisiyle evlenebileceğini söyler. Bilo İbo’yu da alıp 

Maho’nun yanına gider, paraları verip bir kamyonun arkasına binerler. Kamyonun 

arkasında kendileri gibi Almanya’ya gitmek isteyen birkaç kişi daha vardır. Hepsi 

Anadolu’nun değişik yerlerinden gelmişlerdir ve ekonomik durumlarını düzeltmek için 

Almanya’ya gitmek istemektedirler. Biraz gittikten sonra Maho arabayı durdurur ve 

sınırda durduklarında kimsenin konuşmaması gerektiğini söyler. Sonra yola devam 

ederler. Bir süre daha gittikten sonra dururlar, Maho sınıra gelmiş gibi davranır ve 

polisle konuşuyormuş gibi yapar. Fakat hepsi yalandır. Kamyonla Türkiye sınırları 

içinde dolaşmaktadırlar. Bir süre daha dolaştıktan sonra Maho arabayı tekrar durdurur 

ve Almanya sınırındaki polislerle konuşuyormuş gibi yapar. Sonra yola devam eder, 

akşamleyin arabayı bir düzlükte durdurur. Kamyondakilere Almanya’ya geldiklerini 

söyleyip, Münih’in tepenin arkasında olduğunu, fakat şehre sabahleyin gruplar halinde 

girmeleri gerektiğini anlatır. Hepsinin eline birer adres verir ve yanlarından ayrılır.  

Adamlar sabaha kadar orada bekledikten sonra sabahleyin gruplar halinde yola 

çıkarlar. Bilo ve İbo aynı fabrikada çalışacakları için birlikte yola çıkarlar. Tepeyi 

aşınca İstanbul’a gelirler ve boğazı görürler. Ancak burayı Münih zannederler. Yolda 

birini durdurup adresi sormaya çalışırlar, adam onlarla Türkçe konuşunca şaşırırlar. 

Münih’te bir Türk bulduklarını sanırlar. Ama adam onlarla dalga geçip, gider. Sonra 

başka birine sorarlar. O da Türkçe konuşur ve burada yabancı bir şeyler yazıyor der ve 

gider. Bir başkasına daha sorarlar, adam burada böyle bir adres yok der ve yanlarından 

ayrılır. Başka bir adama daha sormaya çalışırlar, adam onlara buranın Münih değil 

İstanbul olduğunu söyler. Fakat İbo ve Bilo inanmak istemeyip yanlarından geçen 

herkese buranın Münih mi İstanbul mu olduğunu sorarlar. Bu sırada birbirlerini de 

kaybederler.  

Bilo geceyi sokakta geçirir, sabah parkta gördüğü birinden amelelik yaptığını 

öğrenir. Bunun üzerine o da inşaatta çalışmaya başlar; fakat ustabaşı da avantasını 

almadan hiçbir işçiyi orada çalıştırmamaktadır. Bu sırada sokakta hıyar satan birini 

görür ve bu işten daha çok para kazanacağını anlayınca o da hıyar satmaya başlar. 

Ancak diğerleri gibi zabıtaya rüşvet vermediği için adamdan tokat yer. Yanındaki 
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arkadaşları belediyenin adamlarına rüşvet vermesi gerektiğini söyler. Bilo ertesi gün 

karpuz satmaya başlar; ama adam ona yalan söylemiştir ve bütün karpuzlar kabak çıkar. 

Tekrar salatalıklarını alır ve satmak için diğer arkadaşlarıyla beklemeye başlar. Bu 

sırada belediye başkanı gelir, Bilo onu belediyedeki diğer görevlilerden sanıp rüşvet 

vermeye kalkınca yine tokat yer. Ne olduğunu anlayamaz.  

Bilo bir gün sokakta yine hıyar satarken İbo’yla karşılaşır. İbo sigara 

satmaktadır. İbo onu kaldığı gecekonduya götürür. Ama yatak parasını alacağını söyler. 

Ertesi gün Bilo da sigara satarken Maho’yu görür ve kavga etmeye başlarlar. Bilo 

paralarını dolandırdığı için ona hesap sormak ister; fakat Maho yaptım ama niye yaptım 

sor bakalım diye başlayıp onu kandırır. Biriktirdiği parayı da elinden alır ve ortak iş 

yapacaklarını söyler. Onu bir dükkana götürür ve burada piyasada olmayan bütün 

malları satacaklarını (stokçuluk yapacaklarını) söyler. Bütün evrakları da Bilo’nun 

üstüne yaptırmıştır. Bu sırada mali polisler gelir ve yağ olup olmadığını sorarlar, Bilo 

önce Maho’ya bakar onun kaş göz işaretini görünce yok der, sonra polis arama yapar ve 

depodaki mallar ortaya çıkar. Bilo ve Maho’yu karakola götürürler, her şey Bilo’nun 

üzerine olduğu için Maho olaydan sıyrılır. Sonra da Bilo’yu bir kenara ikisi de hapse 

girerse aç kalacaklarını o dışarıda olursa hapishanede ona bakabileceğini söyler ve onu 

yine kandırır. Bilo tutuklanıp cezaevine gönderilir. Ancak Maho dışarıda başka işler 

yapmaya başlamıştır ve Bilo’ya hiç gelmez. Bilo hapishanede tek başına aç kalır. Maho 

tefeci Ali beyle tanışıp beraber iş yapmaya başlar, sonrada adamın kızıyla(Ahu Tuğba) 

evlenir. İşleri iyice büyütür, fabrika açar ve banker olur.  

Bilo hapishaneden çıkar ve İbo’nun evine gider. Ama İbo da artık İbrahim Bey 

olmuştur, başka bir eve taşınmış ve kaçak sigara, içki satma işinin başına geçmiştir. 

Eskisi gibi sokaklarda kendi gezmemekte, yanında başkalarını çalıştırmaktadır. Bilo 

köye gidip Zeyno’yu görmek istediğini söyleyince İbo onların da İstanbul’a 

taşındıklarını gecekondularının az ileride olduğunu söyler. Bilo koşarak onların evine 

gider. Zeyno’nun babasıyla (Hasan emmisiyle) konuşurlar. Hasan emmisi ona kendisine 

avanta vermesi karşılığında çalıştığı fabrikada ona bir iş ayarlayabileceğini söyler. 

Sabahleyin fabrikada buluşurlar. Bilo patronla konuşmak için içeri girer, ama onu 

görünce şaşırır. Çünkü fabrikanın sahibi Maho’dur. Maho yine evet yaptım ama sor 

bakalım niye yaptım diye başlayıp Bilo’yu kandırır. Eve gitmek üzere beraber yola 

çıkarlar. Yolda Bilo Maho’ya Zeyno’dan söz eder. Onu ne kadar çok sevdiğini ve 
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evlenmek istediğini anlatır. Eve geldiklerinde Maho önce onu karısıyla tanıştırır. 

Ardından da artık onun apartmanın kapıcısı olduğunu söyler. Bilo hemen işe başlar. 

Ama diğer kapıcılar gibi değildir. Ne bakkaldan ne de kasaptan avanta almaz, haram 

para yiyemeyeceğini söyler.  

Bilo apartmanı temizlerken Zeyno gelir. Zeyno Maho’nun evinde temizlikçilik 

yapmaktadır, aynı zamanda onun sevgilisidir. Maho karısı onunla olan ilişkisinden 

şüphelenmesin diye Bilo ve Zeyno’yu nişanlandırmaya karar verir. Zeyno’ya da pek 

çok yalan söyler ve onu nişan konusunda ikna eder.  

Ertesi gün Maho fabrikaya gider, kayınpederi Ali bey gelmiştir ve onu 

beklemektedir. Onlar konuşurken fabrikadaki görevlilerden biri gelir, yurt dışında 

alacakları fabrika için Maho’nun acilen Almanya’ya gitmesi gerektiğini söyler. Fakat 

Maho etrafındaki herkesin dolandırıcı olduğunu ve işleri kime bırakacağını bilmediğini 

söyler. Maho eve döndüğünde Zeynep ve Bilo’nun nişan yüzüklerini takar. Bilo 

Maho’nun bu iyiliğini asla unutamayacağını söyler. Akşamleyin Bilo evinde tek başına 

yemek yerken Maho gelir. Birlikte çiğ köfte yapıp, rakı içerler. Maho ona bir sevgilisi 

olduğunu; fakat herkesin kendisini tanıdığı için hiçbir yere gidemediklerini söyler. 

Bilo’dan bazı zamanlarda sevgilisini onun evine getirmek için izin ister. Maho iyice 

sarhoş olunca Bilo onu sırtında yukarı taşır. 

Sabahleyin Maho’yu yine yurt dışından ararlar; artık acilen gitmesi 

gerekmektedir ve işlerin başına bırakacağı namuslu birini aramaktadır. Eve döndüğünde 

Bilo apartmanın kapısındadır, Zeyno’da yukarıda camları silmektedir. Maho Bilo’ya 

karısının evde olup olmadığını sorar, sonrada ondan bir süre aşağı gelmemesini ister ve 

içeri girer. Maho Bilo’nun kaldığı daireye gider, arkasından da Zeyno gelir. Bu sırada 

diğer binanın kapıcısı gelir ve Bilo’ya Maho’yla beraber aşağıda olan kadının nişanlısı 

Zeyno olduğunu söyler. Bilo koşarak eve gelir ve nişanlısıyla Maho’yu öpüşürken 

yakalar. Maho yine sor bakalım niye yaptım diyerek konuşmaya başlar. Maho Bilo’yu 

kandırır, Zeynep’i sevdiğini söyler. Zeynep’te zengin olduğu için Maho’yu tercih 

etmektedir. Bunun üzerine Bilo Zeyno’dan vazgeçer ve hiçbir şey söylemeden bir 

kenara çöker. Bu sırada Maho’nun aklına yurt dışına giderken Bilo’yu işlerin başına 

bırakmak gelir. Bilo’yla beraber şirkete giderler, onu kendi yerine oturtur. Ardından da 

müdürü çağırır. Bilo’ya noterden umumi bir vekaletname çıkaracağını söyleyip, kendisi 
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yokken her türlü yetkinin onda olacağını söyler. Bilo’ya onun yerinde başka biri olsa 

her şeyi satıp onu ortada bırakacağını söyleyip, güler. Sonra da Almanya’ya gitmek için 

yola çıkar. Havaalanında Bilo’dan işlere göz kulak olmasını ister. Maho gider gitmez, 

Bilo iş yerlerinin adını Bilo olarak değiştirir. Artık o da banker olmuş, Maho’nun her 

şeyini kendi üzerine geçirmiştir. 

Maho işlerini bitirip yurt dışından döner, önce eve gelir; fakat yeni kapıcı onu 

içeri almaz. Bilo’nun kesin emri olduğunu söyler. Ardından Maho iş yerine gider, 

Bilo’nun arkasından koşmaya başlar. Ona yetişince bütün bunların bir şaka olduğunu 

söylemesini ister ve onun böyle bir şey yapamayacağını söyler. Fakat bu sefer Bilo ona 

yaptım ama sor bakalım niye yaptım diyip, “şimdiye kadar hep sen benim sırtıma bindin 

artık ben sırtına bineceğim” der. Sonra da asansörle yukarı çıkar. Sekreteri ona içeride 

akrabalarının onu beklediğini söyleyince Bilo odasına girer. Zeyno ve ailesi gelmiştir. 

Bilo onlarla dalga geçer ve kendisinin koskoca bir fabrikatör olduğunu onun gibi bir 

hizmetçi ile nişanlı olamayacağını söyler. Bu sırada Maho’nun karısı içeri girer, 

Bilo’nun yeni nişanlısı odur. Bilo eski Bilo’yu hep beraber öldürdüklerini söyleyip 

yerine bu kaldı der. 

3.10.2.1.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.1.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmektedir. Filmde önce Maho ardından da Bilo 

bankerlik yapmaya başlamıştır.  

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmektedir. Filmde yer alan karakterlerden 

Maho ve İbo kısa zamanda çok para kazanıp köşeyi dönmek istemektedirler. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmektedir. Bilo hangi işe girerse girsin her 

yerde insanlar ondan avanta istemekte ya da rüşvet vermeden Bilo o işi 

yapamamaktadır.  



 

 

92

 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir.  

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmektedir. İbo 

önce sokaklarda kendisi kaçak sigara satmış, sonra da işin başına geçerek 

kaçak sigara, alkol satmaya başlamıştır. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.1.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.1.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmektedir.  

1.1. İç göç vardır. Bilo köyünden Almanya’ya gidebilmek için çıkmış, 

dolandırılınca İstanbul’da kalmıştır. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmektedir. Bilo köyünden yurt dışına gitmek ve durumunu düzeltebilmek 

için ayrılmış; fakat dolandırılınca İstanbul’da kalmıştır. Filmin sonunu kadar 

Bilo’nun başına pek çok şey gelmiş ve özellikle Maho tarafından defalarca 

dolandırılmıştır. Ama o insanlara olan güvenini kaybetmemek için yine de 

direnmiştir. Etrafında olan bitene, insanların bu derece dolandırıcı 

olabileceklerine inanmak istememiş ve içinde yaşadığı topluma kendini 

yabancı hissetmeye başlamıştır.  
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4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmektedir. İbo ve Zeyno İstanbul’a 

geldiklerinde birer gecekonduya yerleşmişler ve burada yaşamaya 

başlamışlardır.  

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur. 

3.10.2.1.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmektedir. Filmde yer 

alan karakterlerin hemen hepsi geldikleri yeri ve değerlerini unutmuşlar 

İstanbul’a ayak uydurabilmek için en yakın arkadaşlarını bile unutur hale 

gelmişlerdir. Bu yaşa kadar gördükleri ve yaşadıkları hayat ile İstanbul’da 

gördükleri tamamen farklıdır. Bu nedenle gitgide kendilerine 

yabancılaşmaya başlarlar. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Filmde 

yer alan karakterlerden Zeyno ve diğer kapıcıların karıları evin bütçesine 

katkıda bulunabilmek ve ekonomik seviyelerini düzeltebilmek için ev 

dışında da aktif olarak çalışmaktadırlar.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektedir.  

4. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.1.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmde yer alan karakterlerden 

Maho’nun karısı İstanbul Türkçesi kullanmaktadır. İstanbul da doğup 

büyüdüğü için bu kullanım doğrudur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmiştir. Filmde Maho’nun karısı dışında yer 

alan karakterlerin hepsi yerel ağız kullanmaktadır. Bu karakterlerin hepsi 

köyde doğup büyüdüğü ve eğitim seviyeleri de düşük olduğu için yerel 

ağızları kullanmaları normaldir. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  
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3.10.2.1.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

3.10.2.2. AH GÜZEL İSTANBUL 

3.10.2.2.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 100 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1981 Yönetmen: Ömer Kavur 

Oyuncular: Kadir İnanır, Müjde Ar, Hakan Tanfer, Levent Dönmez, Sümer Tilmaç, 

Osman Çağlar, Nuran Aksoy, Ahmet Açan, Orhan Çağman 

Özeti: 

Kamil (Kadir İnanır) uzun yol şoförlüğü yaparak hayatını kazanmaktadır. 

Yoldan yeni gelmiştir. Patronuyla konuşur. Patron yeni bir kamyon almıştır ve o 

kamyonu artık Kamil’in kullanacağını söyler. Artık o kamyonu kullanacaktır, ilk 

seferini de birkaç gün içinde Mardin’e yapacaktır. Patrona eski kamyonunu kimin 

kullanacağını sorar ve ondan eski kamyonu Nuri babaya vermesini ister. Fakat patronu 

kabul etmez ve onun elindeki eski kamyonla idare edebileceğini söyler. Kamil odadan 

çıkarak dışarıda kamyonunu tamir etmeye çalışan Nuri babanın yanına gider ve ona 

yardım etmeye çalışır. İşten birlikte çıkarlar ve kahveye giderler. Kahvede 

arkadaşlarıyla karşılaşırlar. Kamil’in arkadaşlarından Cengiz ona bir iş teklif eder. 

Kamil’e Urfa’ya, Mardin’e, Antep’e gidip gelirken onlar için mal getirmesini teklif 

eder, karşılığında ise iyi para alacağını söyler. Kamil yorgun olduğunu söyleyip, eve 

gitmek için kahveden çıkar. Eve giderken mahalleden bir tanıdığıyla karşılaşır. Kadının 

oğlu okulu bırakmıştır ve sürekli orda burada gezmektedir. Kadın Kamil’den oğlu 

Erdoğan’ı (Hakan Tanfer) yanında çalıştırmasını ister. Kamil elinden geleni yapacağını 

söyleyerek, evine dinlenmeye gider.  

Akşamleyin Kamil’in arkadaşları gelir ve eğlenmeye giderler. Arkadaşı Cengiz 

Kamil’e iş teklifini yineler, fakat Kamil kabul etmez. Sonra arkadaşlarıyla beraber 

randevu evine giderler. Kamil orada Cevahir’i (Müjde Ar) görür ve onunla beraber olur. 

Ertesi gün sabah erkenden Erdoğan gelir. Beraber işe başlayacaklardır. Erdoğan 

Kamil’in muavinliğini yapacaktır ve ilk seferleri Mardin’edir. Ancak malın yüklenmesi 
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iki saatten önce bitmeyecektir, Kamil hemen randevu evine gider ve Cevahir’i arar. 

Yine onunla beraber olur. Cevahir yıllar önce evden kaçmıştır, onu İstanbul’a getiren de 

bir kamyon şoförüdür. Sonra yola çıkmak üzere Cevahir’in yanından ayrılır, dönüşte 

tekrar geleceğini söyler. Erdoğan’la yola çıkarlar. Kamil Mardin’den Cevahir için ipek 

bir bluz alır. Mardin’den döner dönmez yine Cevahir’in yanına gider. Bluzu ona verir. 

Cevahir hediyeyi çok beğenir. Kamil ona birlikte bir gün dışarıda gezip 

gezemeyeceklerini sorar. Cevahir izin alabileceğini söyler ve ertesi gün buluşurlar. 

Beraber bütün gün gezerler ve akşam Kamil Cevahir’i evine götürür. Cevahir geceyi 

orda geçirir; fakat Kamil uyurken gizlice gider. Kamil tekrar randevu evine gelir; ama 

Cevahir onu tanımamış gibi davranır. Bunu gören Kamil çok sinirlenir ve ona tokat atar. 

Cevahir ağlamaya başlar. Artık burada buluşamayacaklarına karar verirler. Kamil 

geceleri iş çıkışında Cevahir’in evine gidecektir.  

Kamil gece Cevahir’in evine gelir ve orada kalır. Ertesi gün mahalleye 

döndüğünde Erdoğan’ın annesinden ev bulmasını ister. Bunun üzerine herkes Kamil’in 

evleneceğini düşünür. Kamil daha sonra işe gider. Patron dün bütün gün onu 

aradıklarını söyler. Mardin’e sefer vardır ve Kamil gidecektir. Kamil hemen yola çıkar. 

Oradaki işini hemen halledip, gece gündüz uyumadan yol gelir. İstanbul’a dönünce 

Erdoğan’ın annesi onun için ev bulduğunu söyler. Kamil hemen eve bakmaya gider, evi 

beğenince tutmaya karar verir. Erdoğan’ın annesi ev sahibine yeni evli bir çiftin 

taşınacağını söylemiştir. Kamil evini toplar ve kamyona yükler, ardından Cevahir’in 

evine gelir. Onu temelli almaya geldiğini söyler. 

Yeni evlerine gidip yerleşirler. Ancak yeni ev eşyalar derken epey açılmışlardır. 

Bunun üstüne bir de Cevahir Kamil’den televizyon istemiş ve Kamil de hemen almıştır. 

Bir gün Kamil seferden döndüğünde Cevahir ona, onu beklerken çok sıkıldığını söyler. 

Fakat Kamil bunu yanlış anlar ve kavga ederler. Kamil biraz yatışınca ondan bir süre 

daha beklemesini ister. Ertesi gün kahveye arkadaşlarının yanına gider ve Cengiz’e 

kaçakçılıkla ilgili teklifin hala geçerli olup olmadığını sorar. Cengiz geçerli olduğunu 

söyleyince Kamil kabul eder. Sonra Doğu’ya sefere çıkar, kamyondaki malı boşalttıktan 

sonra Cengiz’e götüreceği kaçak malları kamyona yükler ve İstanbul’a doğru yola çıkar. 

Bu sırada Nuri baba yolda kaza yapmıştır. Bunu duyan Kamil hemen hastaneye onun 

yanına gider. Ona yarın İstanbul’da olacağını sonra da tekrar yanına döneceğini söyler; 

ancak Nuri baba ölür.  
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Kamil İstanbul’a gelince önce iş yerine uğrar, onlara Nuri babanın öldüğünü 

söyler, sonrada arkadaşlarıyla meyhaneye gider. Kamil çok içmiştir, Erdoğan onu evine 

götürür. Sabah zar zor ayılır. Cevahir’le hiç konuşmamaktadır. Cevahir dertlerini onunla 

paylaşmadığı için Kamil’e kızmaktadır. Ona yardım etmek istediğini söyler; ama Kamil 

anlatmaz. Kamil artık eve geç gelmektedir ve arkadaşlarının da Cevahir’den haberi 

yoktur. 

Ertesi gün Cevahir dışarıda dolaşırken randevu evinden arkadaşlarıyla karşılaşır. 

Beraber oturup çay içerler. Hepsi evlenip evlenmediklerini sorar ve henüz nikahlarının 

yapılmadığını öğrenince, arkadaşları Cevahir’e Kamil’in onunla evlenmeyeceğini hatta 

yakında onu bırakacağını söylerler. Ertesi gün Kamil ve Cevahir evde otururlarken kapı 

çalar. Cevahir kapıyı açar. Gelen Kamil’in arkadaşlarıdır ve Cevahir’i görmüşlerdir. 

Kamil hemen kapıya gelir, Cevahir’i içeri gönderir ve arkadaşlarını da dışarı çıkarır. 

Cengiz malların hemen lazım olduğunu söyleyince Kamil kendisinin getireceğini 

söyleyip onları gönderir. İçeri girince önce Cevahir’e kızar. Ardından da evdeki malları 

alıp kahveye gider. Orada Cengiz’e malı teslim ettikten sonra kavga etmeye başlarlar. 

Sonra Kamil Cengiz’e yumruk atar ve diğerlerinin de araya girmesiyle tartışma büyür. 

Kahvedekiler zorla onları ayırırlar. Kamil bir süre sahilde dolaştıktan sonra eve gelir, 

Cevahir her şeye rağmen onu sevmektedir.  

Ertesi gün Kamil erkenden yola çıkar, yine Mardin’e gidiyordur. İşlerini 

bitirdikten sonra Erdoğan’la beraber Cevahir’e gelinlik kumaş alırlar ve İstanbul’a 

dönmek üzere yola çıkarlar.  

Bu sırada Cevahir ise evi toplamış ve boynundaki kolyeyi Kamil’in gömleğinin 

üzerine koyarak evi terk etmiştir.   

3.10.2.2.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.2.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 
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1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmektedir. Filmde yer alan karakterlerden 

Kamil’in arkadaşı Cengiz kısa ve kolay yoldan para kazanıp bir an önce 

köşeyi dönmek (zengin olmak) istemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmektedir. 

Kamil Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine sefere gittiğinde oralardan 

kaçak mal (elektronik eşya) getirip Cengiz’e teslim etmekte ve Cengiz’de 

bağlantı kurduğu adamlar vasıtasıyla bu eşyaları satmaktadır. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.2.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.2.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur.  

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  
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4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur. 

3.10.2.2.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir. 

Filmde yer alan karakterler artı ve eksileriyle birer bütün olarak verilmiştir. 

4. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Filmde yer alan 

Cevahir randevu evinde çalışan bir kadındır. Kamil’de dahil olmak üzere pek 

çok erkekle beraber olmaktadır.  

3.10.2.2.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmdeki karakterlerin hemen hepsi 

İstanbul Türkçesi kullanmaktadır. İstanbul’da doğup büyümüş olmalarından 

dolayı bu şekilde konuşmaları uygundur. Filmde yer alan karakterlerden 

Cevahir diğerlerine göre daha argo bir dil kullanmaktadır. Yaşadığı hayat 

göz önüne alındığında onun da bu şekilde konuşması normaldir. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.2.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 
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3.10.2.3. DOLAP BEYGİRİ 

3.10.2.3.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 88 dakika Türü: Komedi Yapım yılı: 1982 Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Batıbeki Oyuncular: İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Yaprak Özdemiroğlu, 

Şevket Altuğ,  İhsan Yüce 

Özeti: 

Ali (İlyas Salman) okulunu bitirdikten sonra köye dönmüştür ve çobanlık 

yapmaktadır. Bir gün kendisine İstanbul’dan mektup gelir. Memur olarak İstanbul’daki 

bir kuruluşa tayini çıkmıştır. Tüm köyle vedalaşıp davulla zurnayla yola çıkar. Başta 

annesi ve babası olmak üzere herkes ondan vatana millete faydalı olup namusuyla 

yaşamasını ister. Ali bir süreliğine ablası Hacer’in (Ayşen Gruda) evinde kalacaktır. 

Hacer kocası Yakup (Şener Şen), çocukları ve Yakup’un yeğeni Ayşe’yle (Yaprak 

Özdemiroğlu) beraber İstanbul’da yaşamaktadır. Evin bütün işini Ayşe yapmakta ve her 

işe yetişmeye çalışmaktadır.  

Ali ablasının evine gelir; ancak masraflara katılmak şartıyla evde kalacağını 

söyleyerek, avluda kalacağı odanın da kirasını vermek ister. Yakup bunu seve seve 

kabul eder. Ertesi sabah Ali erkenden işe gider; ancak kimse yoktur. Odacıda daha 

uyanmamıştır. Yarı uykulu şekilde kapıyı açan odacı onu müfettiş sanır ve hemen 

müdüre haber verir. Bu sırada memurlar da yavaş yavaş gelmeye başlarlar. Herkes onu 

müfettiş sanmaktadır. Bu sırada müdür bey (Şevket Altuğ) de gelir. Birlikte müdür 

odasına geçerler. Müdür onu müfettiş sandığı için ilgi gösterir; ancak gerçeği öğrenince 

onu odadan kovar.  

Yakup iş yerine Ali’yi ziyarete gelir, aynı zamanda Ali’nin çalıştığı iş yerinin 

müdürünü de tanımakta ve mahalleye cami yaptırma projesi için beraber 

çalışmaktadırlar. Ali ilk günden işlere boğulmuştur. Yakup müdürün yanına gider ve 

onunla konuşmaya başlar. Bu sırada daireye iş yaptırmak için bir vatandaş gelir ve 

Ali’ye işi çabuk halletmesi için rüşvet verir. Bunu gören Ali çok kızar ve tüm daireyi 

ayağa kaldırır. Eniştesi Ali’ni yanına gelir ve onu yatıştırmaya çalışır. Müdür de adamı 

alarak kendi odasına götürür. Ertesi gün Ali dairedeki başka bir memurun rüşvet 

aldığını görür ve yine bağırarak tüm daireyi başına toplar. Müdür yanlarına gelince 
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memuru şikayet eder. Fakat müdür Ali’ye onu son kez uyardığını söyleyerek ortama 

uyum sağlamasını söyler. Ardından da eniştesi Yakup’la konuşur. Ona Ali’nin 

akıllanması gerektiğini söyler. Sonra da mahalleye cami yaptırma projesiyle ilgili 

insanların huzursuzlandığını söyler. Yakup tüm parayı kendi hesabına yatırmıştır. 

Bunun içinde insanlar imza toplamaya başlamıştır. Müdür paraları ortak bir hesaba 

geçirmeyi teklif eder ve ertesi gün buluşmak üzere ayrılırlar. Yakup eve gelir; ancak 

kaçmaya karar vermiştir. Ayşe’yi ve Ali’yi karşısına alarak kan davalılarının izlerini 

bulduğunu, bunun için karısını alarak kaçacaklarını söyler. Hemen evi toplarlar ve 

Yakup karısı ile çocuklarını alıp gece evden gider. Ali ve Ayşe tek başlarına evde 

kalırlar.  

Ertesi gün Ali işe gittiğinde, müdür Ali’den eniştesini çağırmasını ister. Bunun 

üzerine Ali olanları anlatır. Paraların gittiğini anlayan müdür hemen polis çağırtır. Ali 

ve Ayşe’nin ifadesini alan polis onları serbest bırakır. Eve döndüklerinde ev sahibi 

gelir. Üç aylık kira borcunu ister. Ayrıca aralarında bir şey olduğunu sanarak evde 

ikisinin tek başlarına nikahsız olarak oturamayacaklarını söyler ve evi boşaltmalarını 

ister. Ali ev sahibiyle kavga eder ve onu evden kovar. Adam evden gidince Ayşe’ye 

evlenme teklif etmek ister; ama yapamaz. Ayşe, Ali’nin kendi kendine konuştuğunu 

duyunca gelip Ali’ye evlenme teklif eder ve evlenmeye karar verirler. Ertesi gün Ali işe 

gider; fakat müdür düzene uyum sağlayamadığı için işine son verildiğini söyler.  

Bu sırada Hacer ve Yakup’ta başka bir yerde yaşamaya başlamışlardır. Hacer’e 

annesigilden mektup gelir. Mektupta Ali’nin yine işsiz kaldığı dürüstlüğü yüzünden 

girdiği beşinci işten de çıkarıldığı yazmaktadır. Ali’ye İstanbul’dan bir iş bulmalarını 

isterler. Ali ve Ayşe İstanbul’a gelirler, evlenmişlerdir. Ayşe hamiledir. 

Ertesi gün Ali birkaç yere iş başvurusunda bulunur; fakat dürüstlüğü yine başına 

bela olur ve işe giremez. Tekrar iş aramaya başlar. Bu sırada sokakta bir adamla tanışır, 

adam ona memurluktan vazgeçip hıyar satmasının onun için daha iyi olacağını söyler. 

Ali eve gelince Ayşe’yle konuşur. İkisi bir ev tutmaya karar verirler. Bu sırada Yakup 

gelir. Karşı komşularının yurt dışına gideceğini evini de kiraya vermesi için kendisine 

bıraktığını söyler. Halbuki söyledikleri yalandır. Adam Yakup’tan böyle bir şey 

istememiş tam tersine ondan uzak durmasını söylemiştir. Yakup’un söylediklerini 

duyan Ayşe evi tutmak ister; fakat paraları olmadığı için Ali pek istemez. Bunun 
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üzerine Ayşe kolundaki bileziği çıkarır ve bunu peşinata saymasını ister. Adam o gece 

gittiği için Yakup hemen bir anahtar uydurup Ali ve Ayşe’yi eve götürür. Evde bir dikiş 

makinesi vardır ve Ayşe bu makineyle komşulara dikiş dikecektir.  

Aradan bir süre geçer ve Ali’yle Ayşe’nin bir oğulları olur. Ali artık çaresizdir. 

Altı aydır işsizdir ve artık bir bebekleri vardır. Bunun üzerine memuriyetten vazgeçip 

hıyar satmaya başlar. Fakat karısına gerçeği söylemez, bir şirkette iş bulduğu yalanını 

söyler. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Ayşe sokakta Ali’nin hıyar sattığını görür. Bu 

sırada zabıta gelir, Ali’nin tezgahını devirerek salatalıkları ezerler. Ali çok yalvarır; ama 

dinlemezler. Bunu gören karısı koşarak yanına gelir ve kocasına sarılır. İkisi de 

ağlamaya başlar. Ali yine işsizdir. O gece eve gelip yattıklarında kapının açıldığını 

duyarlar. Evin sahibi içeri girer. Onları görünce adam şaşırır. Ali evi Yakup’tan 

kiraladığını söyleyince adam hemen Yakup’un yanına kavga etmeye gider. Ali ve Ayşe 

evden çıkıp yeniden Yakup’un yanına taşınırlar. Çünkü çaresizlerdir.  

Ertesi gün yolda giderken Ali içi para dolu bir zarf bulur ve zarfı alarak eve 

gelir. Başta Yakup olmak üzere herkes parayla ilgili hayaller kurar; fakat Ali parayı 

sahibine teslim etmek için ısrar eder. Bir gazeteye gidip ilan verir. Ancak Yakup parayı 

alabilmek için gazeteye gelip yalanlar söyler. Parayla ilgili tüm detayları bildiği içinde 

gazetenin sahibi paranın gerçek sahibinin o olduğunu sanır. Parayı verirken bulan 

adamla bir fotoğraf çekilmesini ister. Fakat Yakup Ali kendisini tanıyacağı için karşı 

çıkar; ama o parayı alıp çıkamadan Ali içeri girer ve kavga etmeye başlarlar. Aradan 

biraz zaman geçer ve paranın gerçek sahibi gelir, Ali’ye para vermek ister; fakat Ali 

kabul etmeyince ona şirketlerinden birinde iş vermek ister. Ali bu teklifi kabul eder ve 

işe başlar. Ayşe’yle beraber yeni bir ev tutarlar ve içini döşemeye başlarlar. Artık 

durumları düzelmeye başlamıştır.  

Fabrikanın sahibi Ali’den çok memnundur ve Ali kısa zamanda yükselir. Fakat 

Ali’nin işi risklidir. Çünkü yurt dışına yapılan ve yurt dışından gelen nakliyattan 

sorumludur ve herhangi bir kaçakçılık durumunda onun başı yanacaktır. Bu sırada 

Hacer Ali ve Ayşe’nin evine gelerek Yakup’un tövbe ettiğini söyler, ondan kocasına bir 

iş vermesini ister. Ertesi gün Yakup işe başlar; ama niyeti bozuktur. Şirketin tırlarıyla 

kaçakçılık yapmaya başlar ve kısa zamanda çok para kazanır. Fakat bir gün polis şirkete 

baskın yapar ve kaçak mallar yakalanır. Yakup hemen ortadan kaybolur ve bütün suç 
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Ali’nin üzerine kalır. Ali tutuklanıp hapse girer, Ayşe de dikiş dikerek hayatına devam 

etmeye çalışır.  

Ali bir gün televizyonda Yakup’un reklamını görür, Yakup banker olmuştur. Ali 

hapishaneden çıkar, karısı ve çocuğu onu beklemektedir. Bu sırada ablası özel 

arabasıyla gelir. Ali’ye Yakup’un ortadan kaybolduğunu herkesin onu aradığını söyler. 

Hacer bir tabanca almıştır ve kocasını vuracaktır. Tabancayı gören Ali onu Hacer’in 

elinde alır ve kendisinde durmasını söyler. Tam eve gireceklerken gazeteciler gelir ve 

Hacer’e kocasının arabasının köprüde bulunduğunu söylerler. Hep beraber köprüye 

giderler ve arabada bulunan intihar mektubunu bulurlar. Boğazda bulunan cesedi karısı 

Yakup’un çorabından teşhis edince Yakup’un cenazesinin hazırlıklarına başlarlar. Ertesi 

gün toprağa verileceği yere giderler. Borçlu olduğu ve parasını dolandırdığı herkes 

ordadır. Bu sırada Yakup kılık değiştirerek cenazeye gelir, uzaktan karısını çağırır. 

Hacer kocasını tanımaz; ama adamın ardından gider, Hacer’in gittiğini gören Ali de 

onun peşinden gider. 

Karısı Yakup’u görünce kızar, paraları başka kadınlarla yediğini söyler. Bu 

sırada Ali gelir ve cebindeki tabancayı çıkarır. Hacer’de onu vurmasını ister, zaten 

herkes onun öldüğünü sanmaktadır. Ali onu bacağından vurur, Yakup arkasındaki boş 

mezarlığa düşer. Hacer ve Ali üstüne toprak atmaya başlarlar. Bu sırada Yakup 

paraların kendisinde olduğunu, onunla beraber paraları da gömdüğünü söyler Hacer’e. 

Bunun üzerine Hacer hemen fikir değiştirir ve Ali’ye kendini öldürmeden kocasını 

öldüremeyeceğini söyler. Ali mezardan Yakup’u çıkarır ve onu hastaneye götürmek için 

sırtına alır. Ali Yakup’a nedir bizim senden çektiğimiz diye sorunca Yakup sizin gibi 

enayiler oldukça bizim sırtımız yere gelmez der… 

3.10.2.3.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 
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3.10.2.3.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmektedir. Yakup bankerlik yapmaya başlamış 

ve herkesin parasını dolandırarak, intihar numarası yapıp kaçmıştır.  

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmektedir. Yakup’ta Ali’nin çalıştığı ilk 

şirkette çalışanlarda kısa yoldan para kazanıp zengin olmak istemektedirler. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmektedir. Ali’nin çalıştığı ilk şirketteki tüm 

memurlar hatta müdürleri bile rüşvet almaktadır, Ali bu düzene uymadığı 

için kovulur. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmektedir. Yakup 

mahalledeki cami yaptırma derneğinin başına geçmiş; fakat o işte de 

yolsuzluk yapıp, paraları alarak kaçmıştır. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmektedir. 

Yakup Ali’den özür dileyip onun çalıştığı şirkette çalışmaya başlamıştır. 

Fakat şirketin tırlarını sigara kaçakçılığında kullanmış ve Ali’nin hapse 

girmesine neden olmuştur.  

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmektedir. Ali işe 

girebilmek için pek çok yer gezmiş ve pek çok sınava girmiştir. Fakat birkaç 

kişinin alınacağı yerlere bile binlerce kişi başvurmuştur. Ülkedeki birçok 

insan işsizdir ve ekonomik açıdan düşük seviyede yaşamaktadırlar. 

3.10.2.3.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  
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3.10.2.3.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmektedir.  

1.1. İç göç vardır. Ali tayininin çıktığına dair mektup alınca köyünden 

İstanbul’a taşınmıştır. İşten çıktıktan sonra köyüne dönmüş; ancak uzun süre 

orada kalmamış ve tekrar İstanbul’a gelmiştir.  

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmektedir. Ali eğitim almıştır ve köyünden ayrılırken herkes ona namuslu 

olmasını söylemiştir. Fakat İstanbul’a geldikten sonra bu özelliği yüzünden 

hep dışlanmış ve girdiği işlerden kovulmuştur. Artık annesi ve babası bile 

ona namuslu ol dedikleri için pişmandır. Ali bu nedenle hep karakteri ve 

etrafındaki insanlar arasında sıkışıp kalmış, onların yaptıklarına bir türlü 

kendi içinde anlam verememiştir. Bu da onun içinde yaşadığı topluma 

yabancılaşmasına neden olmuştur. 

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur. 

3.10.2.3.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. 

Hacer’de Ayşe’de evin geçimine katkıda bulunabilmek ve para 

kazanabilmek için çalışmaktadırlar. Hacer uzun süre kuaförlük yapmış, Ayşe 

ise dikiş dikerek hayatını kazanmaya çalışmıştır. 

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektedir.  

4. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  
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3.10.2.3.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmdeki karakterlerden Hacer, 

Ayşe ve Ali’nin işe girdiği şirketlerde çalışanlar İstanbul Türkçesi 

kullanmaktadırlar. Bulundukları ortamlardan ve yetiştikleri yerlerden dolayı 

bu kullanım uygundur. Fakat Hacer’in Türkçesi diğerlerine göre daha 

bozuktur. Bu da onun uzun süre köyde kalmasından ve eğitimsiz olmasından 

dolayı normaldir. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir. Ali ve Yakup ise yerel ağızları 

kullanmaktadırlar. Özellikle Yakup karakteri tam olarak yerel ağız 

kullanarak konuşmaktadır. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.3.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.11.2.4. YAKTI BENİ 

3.10.2.4.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 81 dakika Türü: Arabesk Yapım yılı: 1983 Yönetmen: Melih Gülgen 

Oyuncular: Ferdi Tayfur, Serpil Çakmaklı, Yalçın Gülhan, Neriman Köksal, Hüseyin 

Peyda, Yavuz Karakaş 

Özeti: 

Tahsin (Yalçın Gülhan) ve Cumali (Ferdi Tayfur) Adana’da yaşayan zengin bir 

ağanın (Hüseyin Peyda) oğullarıdır. Bir gün İstanabul’dan uygun fiyata satılacak olan 

bir fabrika olduğuna dair haber alırlar. Bunun üzerine babaları Cumali’yi, fabrikayı 

alması için İstanbul’a gönderir. Ancak fabrikanın sahibini mafya tehdit etmektedir. 

Çünkü fabrikayı daha ucuza kendileri almak istemektedirler. Cumali fabrika sahibini 

bulur ve onunla anlaşır. Sonrada İstanbul’daki bir tanıdıkları olan ve kendilerine 
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fabrikanın satılacağını haber veren Cabbar’ın (Yavuz Karakaş) yanına gider. Cabbar 

onu bırakmaz ve akşamleyin beraber içmeye gazinoya giderler. 

Gazinoda Neslihan (Serpil Çakmaklı) adında bir şarkıcı çalışmaktadır. Sahneye 

çıkmadan önce Neslihan’a patronu Çakıroğulları’nın küçük oğlunun onu izlemeye 

geldiğini söyler. Neslihan onu tanımak istediğini söyler ve sahneye çıkar. Bütün gece 

Cumali’nin gözlerine bakarak şarkı söyler ve ertesi günde Cumali’yi kaldığı otelden 

arar. Buluşmaya karar verirler ve Cumali gidip onu evinden alır. Birlikte gezip, 

konuşurlar. Bu sırada mafya babası Sadık’ta Cumali’yi tehdit eder ve onunla görüşmek 

ister. Bunun üzerine Cumali Sadık’la görüşmeye gider; fakat ona fabrikayı almaktan 

vazgeçmeyeceğini söyler.  

Cumali’nin ağabeyi Tahsin’de sürekli kumar oynamakta ve bütün parasını 

kumara harcamaktadır. Bu sırada Cumali’de bir yandan İstanbul’daki işleri halletmeye 

çalışmakta bir yandan da günlerini Neslihan’la geçirmektedir. Sürekli onunla beraberdir 

ve Cumali Neslihan’a aşık olmuştur.  

Bir gün Cumali Neslihan’a Adana’ya döneceğini söyler. Bunun üzerine 

Neslihan onun kendisini tamamen terk ettiğini düşünerek intihar eder. Cumali bunu 

öğrenince onu da yanında götürmeye karar verir. Adana’ya birlikte giderler, Cumali’nin 

ailesi Neslihan’ı çok iyi karşılar. Ancak ağabeyi Tahsin Neslihan’ı görünce şaşırır, 

sonra da kardeşiyle yalnız konuşmak ister. Ona Neslihan’ı evden göndermesini söyler; 

ama Cumali bunu kabul etmez. Akşam yemeğinde herkes sofradayken ağabeyi 

Neslihan’a hakaret eder, Neslihan masadan kalkıp odasına gider. Bunun üzerine babası 

sinirlenir ve Tahsin’den misafirlerinden özür dilemesini ister. Babası ısrar edince Tahsin 

gidip Neslihan’dan özür diler.  

Ertesi gün Cumali Neslihan’a çiftliği ve arazilerini gezdirir, daha sonra ona 

evlenme teklif eder. Akşamleyin Cumali aile üyelerine evlilik kararını açıklar. Annesi 

(Neriman Köksal) ve babası çok sevinir; fakat Tahsin düğünün hasattan sonra olmasını 

ister.  

İşçilerin parası uzun zamandır ödenmemektedir, bu nedenle işçiler çalışmak 

istemezler. Reşit ağa para işlerini büyük oğlu Tahsin’e bırakmıştır. O da bütün parayı 

kumarda kaybetmiş ve işçilerin parasını ödememiştir.  
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Bir gün Neslihan’la Tahsin yalnız kalırlar ve konuşurlar. Neslihan geçmişi 

hatırlar. “Neslihan Tahsin’in eski sevgilisidir. Üç yıl beraber olmuşlar; fakat Tahsin 

Neslihan’la beraberken başkasıyla evlenmiş Neslihan’a da bir yıl hiçbir şey 

söylememiştir. Neslihan evlenmek için ısrar edince dayanamaz söyler. Neslihan neden 

bunu yaptığını sorunca da sen Çakıroğulları’na gelin olamazdın, ailemize yakışmazdın 

der ve onu terk eder.”  

Tahsin Neslihan’dan kardeşinden uzak durmasını ister; fakat Neslihan Cumali 

ile evlenip Çakıroğulları’na gelin geleceğini söyler ve eve gider. Cumali eve gelir ve 

kağıtlarının askıdan indiğini, düğün hazırlıklarına başlamaları gerektiğini söyler. Anne 

ve babası onlardan bir torun ister. Bu sırada Tahsin ve karısı da yanlarındadır. Onların 

çocukları olmamaktadır. Karısı kısırdır. Bu yüzden Tahsin sinirlenir ve bu konunun bir 

daha açılmamasını ister. 

Bir gece Tahsin’in adamlarından biri Cumali’nin yanına gelir ve onunla 

konuşmak ister. Ona ağabeyinin hepsinin başını yakacağını söyler. Ağabeyi uyuşturucu 

işine girmiştir ve onlardan gizli tarlalara afyon diktirmiştir. Cumali koşarak ağabeyinin 

odasına gelir, ona dışarı çıkmasını söyler ve yanına gelince onu tarlaya götürür. 

Gözünün önünde tarlayı ateşe verir. Tahsin’e de kıpırdarsa onu vuracağını söyler. 

Bunun üzerine Tahsin kardeşine bağırmaya başlar. Her şeyleri hacizdedir ve borç 

içindedirler. Tarladaki hasatla borcu kapatacaktır; ancak Cumali buna izin vermez. 

Ertesi sabah ırgatlar toplanıp eve gelirler, Reşit ağanın karşına çıkarlar. Ona 

uzun zamandır paralarını alamadıklarını söylerler. Babası Tahsin’e kızar. Cumali araya 

girer ve işçilerle konuşur. Onlara paralarını ödeyeceklerine dair söz verir, bunun üzerine 

bütün işçiler dağılır. Aile bireyleri akşamleyin bir araya gelir ve borçları ödeyebilmek 

için fabrikayı satmaya karar verirler. Cumali sabahleyin İstanbul’a gider ve arkadaşı 

Cabbar’ın yanına gidip fabrikayı satacaklarını söyler. Cumali’nin İstanbul’a gitmesini 

fırsat bilen Tahsin gece Neslihan’ın odasına gider ve geceyi onunla beraber geçirir.  

Cumali fabrikayı satar ve paraları gelip işçilere dağıtır. İşçiler akşamleyin bunun 

şerefine bir eğlence düzenler. Tüm aile eğlenceye katılır. Cumali işçilerle beraber şarkı 

söyleyip eğlenirken Neslihan eve gider, Tahsin’de arkasından gelir. Sürekli onu 

düşündüğünü söyler ve onunla beraber olmak ister. Bu sırada babası gelir ve onları 
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görür, bunun üzerine babaları aniden felç geçirir. Reşit ağayı hastaneye kaldırırlar; 

ancak bir daha yürüyemeyecek ve konuşamayacaktır. Reşit ağayı hastaneden çıkarırlar.  

Neslihan Cumali’ye buralardan gidelim der; fakat Cumali ailesini bu durumda 

bırakamayacağını söyler. Bu sırada ağabeyinin karısı da evi terk etmiştir. Cumali 

ağabeyine gidip yengesini geri getirmesini ister; ancak Tahsin bunu kabul etmez. Bunun 

üzerine yengesinin yanına kendisi gider ve eve geri dönmesini ister. Ancak yengesi 

ağabeyinin kendisine ihanet ettiğini, onunda artık gözlerini açması gerektiğini söyler. 

Ağabeyinin onu nişanlısı Neslihan’la aldattığını ve birbirlerini önceden tanıdıklarını 

söyler. Eskiden çekilmiş bir fotoğraflarını gösterir. Neslihan’ın buraya Tahsin için 

geldiğini söyler. Fakat Cumali inanmak istemez. Cumali koşarak eve gider. Ağabeyini 

Neslihan’ın odasında yakalar. Dışarı çıkarlar ve kavga etmeye başlarlar. Tahsin 

Cumali’yi öldürecekken Neslihan Tahsin’i vurur. Cumali üzerine doğru yürümeye 

başlayınca onu da öldürmek ister; fakat kurşunu bitmiştir. Cumali Neslihan’ı yakalar ve 

onu boğarak öldürür… 

3.10.2.4.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.4.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir.  

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmektedir. 

Tahsin ailenin tüm parasını kumarda harcamış ve her şey ipotek edilmiştir. 

Bu durumu ailesinden gizlemek ve harcadığı parayı yerine koyabilmek 

amacıyla uyuşturucu işine girmeye karar verir. Bu amaçla tarlalarına gizlice 

afyon ektirir ve bunları uyuşturucu kaçakçılarına satmak için anlaşma yapar. 
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6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.4.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.4.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur.  

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, direkt olarak arabesk kültürden söz edilmemektedir. Ancak film 

boyunca Ferdi Tayfur’un arabesk şarkılarına yer verilmektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur. 

3.10.2.4.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır. 

Filmde yer alan karakterlerden Neslihan bir gazinoda şarkıcılık yaparak 

hayatını kazanmaktadır. 



 

 

110

 

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektedir.  

4. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Neslihan önce 

Tahsin’le beraber olmuş; ardından da intikam alabilmek amacıyla Cumali’ye 

yaklaşmış ve onunla beraber olmaya başlamıştır. Cumali Neslihan’ın bir 

gazinoda şarkıcılık yaptığını ve hayatına daha önce başka erkekler girdiğini 

bile bile ona evlenme teklif etmiştir. Ancak Neslihan Tahsin onun odasına 

gelince eski sevgilisine karşı koymamış ve onunla birlikte olmuştur.  

3.10.2.4.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmdeki karakterlerin hemen hepsi 

Adana’da doğmuşlar, büyümüşler, fakat iyi birer eğitim almışlardır. Bu 

nedenle yerel ağızla konuşmamaktadırlar. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.4.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Filmin bir kısmı İstanbul’da geçmektedir.  

2. Filmin bir bölümü de Anadolu’da(Adana’da) geçmektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.5. AYŞEM 

3.10.2.5.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 92 dakika Türü: Arabesk Yapım yılı: 1984 Yönetmen: İbrahim 

Tatlıses Oyuncular: İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Nilgün Saraylı, Süleyman Turan, 

Şükriye Atav, Abdurrahman Palay, Diler Saraç 

Özeti: 

İbrahim Tatlıses (İbrahim Tatlıses) ünlü bir şarkıcıdır ve bir gazinoda program 

yapmaktadır. Bir gece şarkı söylerken masaların birinde genç bir kız (Hülya Avşar) 
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görür ve kızı çok beğenince ona çiçek verir. Programı bitirdikten sonra dayanamaz, kızı 

ve ailesini evlerine kadar takip eder. Ertesi gün yine kızın evinin önüne gider. O evden 

çıkınca onu takip eder, sonra kızın yanına gelir, konuşurlar. Kız bir eve girer. 

Akşamleyin kız evden çıktığında yine onu karşısında görünce şaşırır. Sonrada onu 

tersler ve gider. 

İbrahim kız onu tersleyince arkadaşı Kemal’in (Süleyman Turan) yanına gelir, 

dertleşirler. Ne kadar terslerse terslesin onun peşini bırakmayacağını ve onun da diğer 

kızlar gibi elinden kurtulamayacağını söyler. Sonra her yerde kızı takip etmeye başlar. 

Onun her gittiği yerde karşısına çıkar. En sonunda kız dayanamaz ve yanına gider tam 

ona tokat atacakken, İbrahim onun elini tutar. Kız sinirlenerek gider. Ama İbrahim onu 

takip etmekten vazgeçmez. Her gittiği yere peşinden gider. Bir gece Ayşe arkadaşlarıyla 

diskoya gider. İbrahim de uzaktan onu izlemektedir. Ayşe dans etmek için kalktığında 

İbrahim onun masasına bir çiçek bırakıp gider.  

Eve döndüğünde Ayşe televizyonda onun programını görür. Onu düşünmeye 

başlar. Ama artık İbrahim gelmemektedir. Ayşe’nin gözü her gittiği yerde onu arar. 

Üzülür; fakat bunu arkadaşlarına bile belli etmemeye çalışır. Sürekli onu 

düşünmektedir. Sonunda dayanamayıp gazinoya onu görmeye gider. Kemal onu 

İbrahim’in yanına getirir. İbrahim onu görünce sevinir. Artık birlikte gezip, dolaşmaya 

başlarlar ve beraber olurlar. Sürekli birliktedirler. Fakat Ayşe’nin ailesi gazetelerde 

çıkan haberleri görür ve kızlarının bu ilişkisine karşı çıkarlar. Ama Ayşe evleneceklerini 

söyler. Babası (Abdurrahman Palay) kızının bir şarkıcıyla evlenmesine karşı çıkar ve 

kızı ona, hayatına karışmamasını söyleyince onu tokatlar. Ayşe eşyalarını toplayıp 

arkadaşı Sevim’in (Nilgün Saraylı) evine gider, bir süre orada kalacaktır. 

Bu sırada İbrahim’de arkadaşı Kemal’le konuşmaktadır. Ayşe’den ayrılmaya 

karar vermiştir. Fakat bunu Ayşe’ye söylememiştir ve kendi kendine zamanla bunu 

anlayacağını söyler. Ayşe arkadaşının yanından İbrahim’le buluşmak için ayrılır; ama 

İbrahim gelmez. Bunun üzerine Ayşe İbrahim’in evine gider; fakat orada da yoktur. 

Onun evinden iş yerini arar, İbrahim yok dedirtir. Ayşe ağlayarak arkadaşının evine 

gider, onun kendisini kullandığını ve bir daha asla onu aramayacağını söyler. İbrahim 

akşam eve döndüğünde evdeki yardımcısı Zehra Hanım (Şükriye Atav) eve gelen kızın 

çok üzüldüğünü söyler; ancak İbrahim umursamaz gibi görünür, dalga geçer. Fakat 
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İbrahim Ayşe’nin yokluğunu hissetmeye başlar, beraber gittikleri yerlere gider, onu 

arar; ama bulamaz. En sonunda dayanamayıp evini arar; babası kızının onun için evi 

terk ettiğini söyleyip telefonu kapatır. İbrahim arkadaşı Kemal’in yanına gelir, 

dertleşirler. Ona Ayşe’yi sevdiğini çok geç anladığını söyler. Sürekli içmektedir. Bir 

gece Ayşe’nin arkadaşı Sevim İbrahim’in evine gelir. İbrahim ona Ayşe’yi sorar. Her 

yerde onu aradığını söyler ve hemen ona gitmek ister. Ancak arkadaşı Ayşe’nin çok 

gururlu bir kız olduğunu, onu kullandığını düşündüğünü söyler. Buraya geldiğini 

duyarsa kendisini asla affetmeyeceğini söyleyip, onu tesadüfen bulmuş gibi 

davranmasını ister. Bu sırada Ayşe’nin annesi (Diler Saraç) de sürekli ağlamakta ve 

kızını görmek istemektedir.  

Ertesi gün İbrahim Sevim’in evine gelir; ama Ayşe onu görür görmez Sevim’in 

haber verdiğini anlar ve ona kızar. Önce İbrahim’le kavga ederler, Ayşe onun 

söylediklerine inanmaz. Bunun üzerine İbrahim Ayşe’yi alır evine götürür. Nikah 

memuru ve şahitler evde onları beklemektedir. Ayşe İbrahim’e sarılır. Ayşe gelinliğini 

giyer ve evlenirler. Akşamleyin çok yakın arkadaşlarına bir davet verirler ve davette 

İbrahim karısı için bestelediği şarkıyı söyler.  

İbrahim son zamanlarda kendini çok iyi hissetmez ve sık sık başı dönmeye 

başlar. Bunun üzerine doktora gider. Fakat doktor durumun ciddi olabileceğini söyler ve 

bazı test ve tahlillerin yapılması gerektiğini söyler. İbrahim Ayşe’ye birkaç günlük 

Karadeniz turnesine gideceğini söyler; ancak hastaneye gelir. Her türlü tahlil ve 

kontrolleri yapılmaktadır. Bu sürede hastanede kalması gerekmektedir. Bu sırada 

Ayşe’nin annesi kızını ziyarete gelir ve mutlu olmasına çok sevinir. Ayşe’nin annesi 

gittikten sonra Kemal evi arar İbrahim’in gazino programına gelmediğini ve nerde 

olduğunu bilip bilmediğini sorar. Ayşe turneye gittiğini söyleyince şaşırır. Ona 

kendisinin bilgisi olmadan böyle bir şey olamayacağını; çünkü yıllardır bütün konser 

organizasyonlarını kendisinin ayarladığını söyler. Ayşe meraklanır ve onu başka bir 

kadınla aldattığını düşünmeye başlar. Fakat Zehra Hanım böyle bir şey olamayacağını 

söyleyerek onu rahatlatmaya çalışır.  

İbrahim’in test sonuçları çıkar ve doktor beyne giden damarlardan en 

önemlilerinin tıkalı olduğunu; ayrıca başında büyümekte olan bir tümör olduğunu 

söyler. Hastalığı hızla ilerlemektedir ve çok kısa bir ömrü kalmıştır. İbrahim doktordan 
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bunu kimseye söylememesini ister ve hastaneden çıkar. Sabaha kadar sahilde tek başına 

oturur. Ezanın okunduğunu duyunca camiye girer. Bir süre orada kaldıktan sonra eve 

gelir. Ayşe ona turnenin nasıl geçtiğini sorar. İyi geçtiğini söylemesi üzerine Ayşe ona 

bağırmaya başlar. Yalan söylediğini ve onu başka kadınlarla aldattığını söyleyip evi terk 

eder. Bu sırada Kemal arar ve onun eve döndüğünü duyunca hemen gelir. İbrahim 

sürekli içmektedir. Kemal ona nerelerde olduğunu sorunca birkaç gün otelde başını 

dinlediğini söyler. Bunun üzerine Kemal bu kadar sorumsuz olamayacağını söyleyip 

ona bağırır. Fakat İbrahim Kemal’i de kovar. Ayşe yine arkadaşı Sevim’in evine gelir. 

Sürekli ağlamaktadır. İbrahim’in onu sevmediğini, ona acıdığı için onunla evlendiğini 

söyler. Fakat Sevim böyle düşünmemesini belki de kocasının ona söyleyemediği bir 

derdi olduğunu söyler. Evine dönüp mücadele etmesini ister. 

Ayşe evine döner ve İbrahim’den özür diler. Fakat İbrahim onun kendisini değil 

şöhreti ve parayı sevdiğini söyleyip, ona hakaret eder. Onu sevmediğini söyleyip, evden 

kovar. Ayşe ağlayarak gider. Zehra Hanım Ayşe’nin arkasından İbrahim’e kızıp bağırır, 

fakat İbrahim devam ederse onu da kovacağını söyler. Bunun üzerine Zehra Hanım 

İbrahim’e tokat atar ve evi terk eder. İbrahim tek başına kalır. İçmeye devam eder. Eski 

günlerini ve karısını düşünüp ağlamaya başlar. Bu sırada Kemal gelir, patron ondan 

İbrahim’in gazinodaki programını bitirmesini istemiştir. Zehra hanımda ona gelip 

olanları anlatmış ve bir daha o eve gitmek istemediğini söylemiştir. Arkadaşı ona neler 

olduğunu sorar ve ona bağırmaya başlar. Ama İbrahim onu yine kovar. Kemal odadan 

çıkarken, İbrahim’e halkın kendisini sabırsızlıkla beklediğini söyler ve pazar günü 

konseri olduğunu hatırlatır ve gider. Konser hazırlıklarına başlanır.  

Konser günü geldiğinde konser alanı dolar; ancak İbrahim ortada yoktur, her 

yerde arar; ama ulaşamaz. İbrahim tek başına bir otel odasında içmektedir. Biraz sonra 

İbrahim Kemal’i arar ve kaldığı yeri söyler. Kemal hemen yanına gider. Onu yine 

içerken görünce bağırmaya başlar, bunun üzerine İbrahim ona gerçekleri anlatır. Ölmek 

üzere olduğunu söyler. Kemal önce inanmak istemez, ama sonunda söylediklerinin 

gerçek olduğunu anlar. İkisi de ağlamaktadır. Olanlara rağmen İbrahim konser alanına 

gelir, seyircisinden özür diler ve şarkılarını söylemeye başlar. Kemal uzaktan onu 

izleyip ağlamaktadır. Sonra telefonun başına gelir. Biraz sonra Ayşe gelir. Ağlayarak 

kocasını izlemektedir. İbrahim karısının geldiğini görünce onun için bir şarkı söylemeye 
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başlar. Ancak şarkıyı söylerken sahnenin ortasına düşer. Ayşe hemen sahneye koşar; 

ama İbrahim ölmüştür.   

3.10.2.5.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmemektedir. 

3.10.2.5.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.5.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.5.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur.  



 

 

115

 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmektedir. Filmdeki karakterlerden İbrahim 

Tatlıses geniş bir hayran kitlesine sahip arabesk şarkı söyleyen bir sanatçıdır. 

Çoğu kız ona hayrandır ve Ayşe’nin arkadaşları da dahil pek çok kız onunla 

beraber olabilmek istemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur. 

3.10.2.5.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektedir.  

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Filmin bazı 

bölümlerinde İbrahim ve Ayşe’nin öpüşme sahnelerine yer verilmiş, Ayşe 

evlenmeden önce İbrahim’le rahatça beraber olabilmiştir. 

3.10.2.5.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmde yer alan karakterlerin hepsi 

uzun süredir İstanbul’da yaşamaktadır. Belli bir çevrenin içinde yetişmişler 

ve buna göre davranmayı öğrenmişlerdir. Bu açıdan dilin kullanımı 

doğrudur.  

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.5.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  
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2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.6. ZÜĞÜRT AĞA 

3.10.2.6.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti  

Süresi:102 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1985 Yönetmen: Nesli Çölgeçen 

Oyuncular: Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Nilgün Nazlı, Atilla Yiğit, Bahri Selin, Can 

Kolukısa, Füsun Demirel 

Özeti: 

Haraptar köyünün ağası (Şener Şen) güreşe meraklı biridir ve sık sık ünlü 

pehlivanlarla güreş müsabakası tertipletmektedir. Bir gün yine güreş tutmak için bir 

pehlivan ayarlarlar. Bu müsabakalar sırasında ağanın işçilerinden biri pehlivanları 

ayarlayıp yenilmesini sağlamaktadır. Çünkü ağa kazandığı her güreşten sonra büyük bir 

ziyafet vermektedir. Ağa güreşi kazanıp, ziyafet bittikten sonra evine döner. Onu 

bekleyen bir ziyaretçisi vardır. Ağanın misafiri bütün malını satıp şehre giden ve 

ticaretle uğraşmaya başlayan Abuzer (Kemal İnci) ağadır. Ağa durumları kötüye gittiği 

için ondan borç almış, ancak ödeyememiştir. Abuzer onunda şehre gelmesi gerektiğini 

söyler; ancak ağa kabul etmez. Abuzer giderken ağanın babasıyla (Bahri Selin) 

karşılaşır, adam artık iyice bunamıştır ve her gördüğüne evlenmek istediğini 

söylemektedir. Aynı şeyleri Abuzer’e de söyler. Ağa araya girerek babasının kusuruna 

bakmamasını ister.  

Ertesi gün birkaç köylü ağanın yanına gelir. Durumlarının kötü olduğunu belirtip 

yağmur duasına çıkmaları gerektiğini; ancak şıhsız duaya çıkamadıklarını söylerler. 

Bunun üzerine ağa onu da alıp gitmelerini söyler; fakat köylüler ağaya; şıhın ağa gelip 

elini öpmeden duaya çıkmayı kabul etmediğini anlatırlar. Ama ağa çok sinirlenir ve 

böyle bir şeyi asla kabul edemeyeceğini söyler. Biraz sonra ailesiyle bir adam (Kekeş-

Erdal Özyağcılar) gelir, ağadan iş ister. Kahya (Can Kolukısa) pek gözünün tutmadığını 

söylese de ağa onu işe alır. Sonra ağa tek başına tarlaya gider. Tarlada hiç ürün yoktur, 

susuzluktan topraklar çatlamıştır ve ağa dua etmeye başlar. Ama yağmur yağmaz, ağa 
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köylüyle beraber şıhın yanına gider onun elini öper. Köylü ağa ve şıhla yağmur duasına 

çıkar. 3 gün üst üste duaya çıkarlar; ancak yağmur yağmaz.  

Bu sırada ağanın Ankara’dan partiden misafirleri gelir. Birlikte yemek yedikten 

sonra köylünün yanına giderler. Partililer konuşma yaparlar, ağanın adamları köylüye 

konuşmayı dinlemesi için para verir. Aynı dönemde şıhta karşı partinin adamlarıyla 

birlikte köyü gezmeye başlamıştır.  

Ağanın adamları yeni bir pehlivanın geldiğini ve kendisiyle güreşmek istediğini 

söylerler, ağa hemen kabul eder. Fakat pehlivan ağayı yener. Ağa hemen evine gider. 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra seçim günü gelir. Ağa köylüye güvenmektedir ve siz 

hangi partiye oy vereceğinizi bilirsiniz der. Ancak ağanın partisinden tek bir oy çıkar. 

Şıh herkese cennetten tapu dağıttığı için bütün köylü, ağanın adamları da dahil, onun 

partisine oy vermiştir. Bu sırada ağanın babası da eve alınan yeni işçinin kız kardeşi 

Kiraz (Nilgün Nazlı) için Kekeş’e başlık parası öder. Ancak ağada kıza aşıktır; ama 

bunu kimselere söylemez ve babasının yaptıklarından da henüz haberi yoktur. 

Ağa seçim sonuçlarından ötürü köylüsünü cezalandırmaya karar verir, üçte ikilik 

paylarını üçte bire indirir. Çünkü seçim sonuçları istediği gibi çıkmamış ve Ankara’dan 

beklediği alamamıştır. Cezayı hep beraber çekeceklerini söyler. Eve döndüğünde 

babasının yaptıklarını duyar, evde herkes birbirine girmiştir. Evdekileri sakinleştirmeye 

çalışır; ancak babası o kızı kendisine almazlarsa çekip gideceğini söyler. Bunun üzerine 

annesi (Ayla Aslancan) kocasının evlenmesine razı olur. Yeterki kocam başımdan 

gitmesin der. Bunun üzerine ağa çekip gider, şehre Abuzer ağanın yanına gelir, onunla 

dertleşir. Akşam birlikte içmeye giderler. 

Bu sırada Kekeş’te ağanın işçileriyle konuşur. Onlara İstanbul’a gitmelerini 

söyler. Onları ağanın deposunda bulunan buğdayları alıp satmaları konusunda ikna 

etmeye çalışır. O buğdaylar zaten sizin hakkınızdı der. Ertesi sabah ağa sarhoş olarak 

eve gelir, attan düşer ve bahçede sızıp kalır. Başka çareleri kalmayınca ağanın babasına 

sazlı sözlü düğün yaparlar. Düğün sırasında Kekeş’te işçilerin depodaki buğdayı 

çalmasına yardım eder. Adamlar buğdayı alıp götürürler.  

Düğün gecesi ağanın babası ölür. Cenazeye köylülerden kimse gelmeyince ağa 

kızar. Bu sırada ağanın adamlarından biri gelip ona depodaki buğdayların çalındığını 

söyler. Ağa koşarak depoya gider ve bunu kimin yaptığını öğrenmek ister. Ağa tüm 
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işçileri sıraya dizer. Onlara bunu kimin yaptığını sorar; fakat kimse cevap vermez. Tam 

ağa hepsini falakaya yatıracakken Kekeş çıkıp çalanları söyler. Ağa koşarak onların 

evine gider; ancak çoktan hepsi gitmiştir.  

Ağa köyü satılığa çıkarır. Bir alıcı bulur ve köyü satar, evdeki eşyaları toplatır. 

Kahyaya işleri yoluna koyunca telgraf çekeceğini o zaman eşyaları ona göndermesini 

söyler. Yola çıkarlar, Kiraz’ı da yanlarında götürmektedirler. İstanbul’a gelince kan 

kardeşinin (Kadir Yılmaz) yanına giderler. Bir süre orada kalacaklardır. Ertesi sabah 

ağa dışarı çıkar; ama İstanbul trafiği içinde iki kez kaybolur. Zar zor yolunu bulur ve 

kan kardeşinin dükkanına gelir. Yanında epey bir para olduğunu söyleyip ortak iş 

yapmak ister. Ama arkadaşı bu işe yanaşmaz. İstanbul’da herkes kendi bacağından asılır 

der. Eve geldiklerinde de gece herkes odasına çekilince evin hanımı misafirlerden 

şikayet etmeye başlar. Ağa konuşulanları duyar. Sabahleyin köyden kaçarak İstanbul’a 

gelip bir kahve açanların dükkanlarına gelir. Önce onları korkutur sonrada affettiğini 

söyler. Adamlar ağanın bir ev bulmasına yardım ederler ve köyden gelen eşyaları eve 

yerleştirirler. Kahya da köyden gelmiştir ve ağaya oralarda olanları anlatır. Ağanın 

sattığı toprakların hepsi değerlenmiştir, o arazide baraj yapılacağı için köyü de 

kendisinden alan partili çok zengin olmuştur. 

Ertesi gün kahyayla ağa dışarı çıkarlar, devren satılık yazısı olan bir market 

görünce almaya karar verirler. Adamla konuşup anlaşırlar. Eve döndüklerinde evde 

kavga vardır. Ağanın annesi ve karısı (Füsun Demirel) birleşmiş Kiraz’ı 

dövmektedirler. Kahya ve ağa kavgayı ayırır. Sabahleyin marketin açılışını yaparlar. 

Fakat hiçbiri işi bilmediği için ne hesap yapabilirler ne de doğru dürüst müşteriyle 

ilgilenebilirler. İşleri beceremediklerini anlayınca dükkanı satmaya karar verirler. Bir 

kamyonet alıp arkasına domates yükleyip satmaya başlarlar. İşler önce iyi gider; arabayı 

yanlış yere park edince polisler kamyoneti çekerler. Ağa ve kahya arabayı bulmak için 

polise giderler. Ancak arabayı hafta başından önce alamayacaklardır.  

Bu sırada Kiraz’a görücü gelir. Ağa Kiraz’a evlenmeyi isteyip istemediğini sorar 

Kiraz cevap vermez. Hafta başında arabayı almaya giderler; ama bütün domatesler 

çürümüştür. Tekrar işe çıkmak için arabaya binerler; ama kamyonet yolda yanmaya 

başlar. Hemen arabadan inerler. Artık kamyonetleri de yoktur evden eşya satmaya 

başlarlar. Ağa uzun süredir kahyaya da para verememektedir. Bu nedenle ona gidip 
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başka bir iş bulmasını söyler; çünkü onun yanında kaldıkça para kazanamamaktadır. Ev 

sahibi de kapıya dayanır, kirayı da ödeyememişlerdir. Kiraz’a gelen görücüler de 

sıkıştırmaya başlayınca Kiraz’a tekrar sorarlar; ama o evlenmek istemediğini söyler. 

Ağa başka işler bulmaya başlar; fakat hiçbirini beceremez. Birgün eve 

döndüğünde karısının çocukları alıp babasının evine gittiğini öğrenir. Ağada artık para 

kalmamıştır. Kiraz babasından kalan altınları verir. Ağa sabahleyin altınları satıp parayı 

ceketinin cebine koyar. Bu sırada ezanın okunduğunu duyar. Camiye girer. Abdest 

almak için ceketini çıkarınca biri kendi ceketi ile onunkini değiştirir. Ceketle beraber 

paralar da gider. Eve döndüğünde Kekeş evdedir ve kardeşi Kiraz’ı ister. Hatta ağaya da 

yanında bir iş verebileceğini söyleyince kavga ederler. Kekeş evden kaçıp gider. Ağa 

kendini öldürmek ister ama onu da beceremez. Daha sonra ağa Kiraz’a onu ağabeyinin 

yanına gönderebileceğini söyler; fakat Kiraz ona aşık olduğunu söyler ve gitmek 

istemez. Kiraz ağaya bildiği bir iş olup olmadığını sorar. Ağa tek bildiğinin çiğ köfte 

yapmak olduğunu söyleyince onu yapıp satmaya karar verirler. Ağa çizmelerini satıp 

çiğ köftelik malzeme alır ve geceleri çiğ köfte satmaya başlar. Bu sırada köydeki 

işçilerinden biriyle karşılaşır. Ağa onu görünce arkasını dönüp çiğ köfte satmaya devam 

eder… 

3.10.2.6.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.6.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir.  

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmektedir. Kahvede oturup konuşan 

işçiler kısa yoldan para kazanıp İstanbul’da köşeyi dönmek istemektedirler. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmektedir. Yine kahvede oturan işçiler 

İstanbul’da rüşvet vermeden hiçbir işin hallolmadığı söylemektedirler. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir.  
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5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir.  

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.6.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.6.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmektedir.  

1.1. İç göç vardır. Ağa köyü sattıktan sonra ailesini de alarak İstanbul’a göç 

etmiştir. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmektedir. Ağa İstanbul’da köydekinden çok farklı bir yaşamla 

karşılaşmış, birçok kez dolandırılmıştır. Ağa yapmaya çalıştığı hiçbir işte 

başarılı olamamış sonunda karısı çocukları alarak onu terk etmiştir. 

İstanbul’un kalabalığı ve trafiği içinde kaybolmuş, kendisini yaşadığı 

topluma yabancı hissetmiştir. 

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Filmde farklı sınıflarda yer 

alan ve farklı hayatlar yaşayan insanların ilişkilerine yer verilmiştir. 
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3.10.2.6.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmektedir. Ağa en 

sonunda İstanbul’un kurallarına uymuş ve ben bir ağayım asla yapamam 

dediği işleri yapmaya başlamıştır. Bu da onun kendisine yabancılaşmasına 

neden olmuştur. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektedir.  

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.6.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmamıştır.  

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmiştir. Filmde yer alan karakterlerin hemen 

hepsi yerel ağız kullanmaktadırlar. Çünkü bu karakterler doğudaki bir köyde 

doğup büyümüşler ve buranın dilini konuşmaya alışmışlardır. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.6.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Filmin bir kısmı İstanbul’da geçmektedir.  

2. Filmin bir kısmı Anadolu’da geçmektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.7. SES  

3.10.2.7.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 83 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1986 Yönetmen: Zeki Ökten 

Oyuncular: Tarık Akan, Nur Sürer, Güler Ökten, Kamran Usluer, Orhan Çağman, 

Yavuzer Çetinkaya, Kamuran Yüce 
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Özeti: 

Bir gün genç bir adam (Tarık Akan) ufak bir tatil köyüne gelir. Adamın bir kolu 

sakattır. Küçük bir pansiyona yerleşir. Aynı köyde annesiyle (Güler Ökten) beraber tatil 

yapan Sermin (Nur Sürer) adında genç bir kadında vardır.  

Akşamleyin genç adam sahilde tek başına yürürken Sadık reis onu görür ve 

yanına çağırır. Sahilde balık pişirip, rakı içmektedir. Birlikte yemek yerler, sonra da ağ 

atmak için denize açılırlar. Sermin onları gidişini görür. Sabahleyin ağı toplamaya 

giderlerken Sermin ve annesi Yurdanur’da onlarla birlikte gelir. Sefer iyi geçmiştir ve 

bol miktarda balık çıkmıştır ağdan. Ertesi sabah Sermin genç adamın kaldığı pansiyona 

gelir ve odasına girer, adam kabus görmektedir. Bağırarak uyanır. Sermin ona ne kadar 

süre hapishane de kaldığını sorar. Bu sırada annesi de sahilde onu aramaktadır. Sermin 

annesinin yanına gelir ve birlikte yemeğe giderler. Genç adamda aynı lokantaya yemeğe 

gelir ve onların arkalarındaki masaya oturur. Sermin annesine yüzmek istediğini söyler. 

Sermin denizde yüzerken genç adamın kıyıda tek başına yürüdüğünü görür ve hemen 

sahile gelir. Annesinin yanına oturur; ama uzaktan genç adamı izlemektedir.  

Sonraki sabah Sermin yine genç adamın yanına gider, beraber yürüyüş yapıp, 

sohbet ederler. Köyü ve terk edilmiş alanları gezerler. Akşamleyin ertesi gün buluşmak 

üzere ayrılırlar. Sermin eve döndüğünde annesini görür, saatlerdir ortalarda olmadığı 

için annesi onu merak etmiştir. Fakat Sermin hiçbir şey söylemeden içeri girer. Bu 

sırada genç adamda sadık reisle balığa çıkar. Sabahleyin Sermin annesiyle birlikte çıkar, 

fakat sahilde yürüyeceğini söyleyip onun yanından ayrılır ve iskeleye gelir. Genç adamı 

Sadık reisin yanında görür. Adam reisin yanından ayrılıp Sermin’in yanına gelir ve 

beraber yürümeye başlarlar. Kayalıkların oraya gelince Sermin denize girer, genç adamı 

da çağırır; ama adam gelmez. Sonra Sermin de sudan çıkar. Akşamleyin sahilde ateş 

yakıp, konuşurlar. Sermin genç adam hakkında daha çok şey öğrenmek istemektedir. 

Fakat vakit çok geç olduğu için Sermin eve döner.  

Sermin ve genç adam bir süre görüşmezler. Genç adam bir akşam sahilde tek 

başına lokantada yemek yerken arka masadaki adamın (Kamran Usluer) sesi ona tanıdık 

gelir. Hapishanede kaldığı yıllarda kendisine işkence yapan adamın sesine benzetmiştir, 

adamın sesini. Birden fenalaşır ve kusmak için kıyıya gider, geri döndüğünde adam 

yoktur, arkalarından koşar, ama yetişemez. Bir türlü adamı bulamaz. Bu sırada Sermin 
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de onu görmek için annesinden gizli evden çıkmış ve sahile gelmiştir. Genç adamı 

sahilde tek başına otururken bulur ve geceyi orda beraber geçirirler.  

Ertesi sabah genç adam o tanıdık sesin sahibini plajda tekrar görür, akşamda 

ailesiyle birlikte yemek yerken karşılaşırlar. Bu arada Sermin’de annesiyle bir gece 

önce evden gizlice çıktığı için tartışmaktadır. Genç adam kıyıya gelir ve oturur, Sadık 

reisle karşılaşırlar. Reis ona karşıya adaya gideceğini isterse onu da götürebileceğini 

söyler, fakat genç adam onunla gitmez.  

Sabahleyin genç adam motorla denizde giderken diğer adamı görür. Adam 

yüzerek sahilden epey uzaklaşmıştır. Bu sırada Sermin de sahile iner ve etrafa 

bakınmaya başlar; ancak bütün dükkanlar kapalıdır. Çünkü Sadık reis ölmüştür ve 

herkes mezarlıktadır. Sermin önce mezarlığa gider, Sadık reisle birlikte balığa çıkan 

İsa’ya genç adamı sorar; fakat o genç adamı hiç görmemiştir.  

Genç adam terk edilmiş bir kiliseye gelmiştir. Yanında da adam vardır. Adamın 

ellerini ve gözlerini bağlamıştır. Adam aradığı adamın kendisi olmadığını söyler; fakat 

genç adam ona öfkeyle bağırır. 

Aradan bir süre geçtikten sonra Sermin gelir kiliseye, bu sırada genç adam 

dışarıdadır. Gözleri bağlı olan adam ayak sesini duyunca aradığı adamın o olmadığına 

dair tekrar yeminler etmeye başlar. Sermin şaşkınlıkla koşarak dışarı çıkar, tam bu 

sırada genç adam karşısına gelir. Sermin içerdeki adamı kim olduğunu sorar, genç adam 

cevap vermeden içeri girer. Sermin de onun arkasından içeri gelir. Genç adam gözleri 

bağlı adamdan kim olduğunu anlatmasını ister; fakat adam çok üşüdüğünü söyleyerek 

onlardan ateş yakmasını ister. Genç adam ateş yakar, sonra kilisenin bir köşesinde 

uyuya kalır. Yine kabus görmektedir. Gözleri bağlı olan adam Sermin’den yardım ister. 

Aradığı adamın kendisi olmadığı konusunda ısrar eder ve kaldığı pansiyona gidip 

gerçeği öğrenebileceklerini söyler. Ama Sermin hiç cevap vermez.  

Sermin’le genç adam dışarı çıkarlar ve konuşurlar. Sermin gerçeği öğrenip, emin 

olabilmek için adamın kaldığı pansiyona gidebileceğini söyler. Fakat genç adam emin 

olduğu konusunda ısrar eder. Sermin sabahleyin tekrar kiliseye gelir, adamın kaldığı 

pansiyona gidip gerçeği öğrenmiştir. Adam doğruyu söylemiştir. Genç adama işkence 

yapan o değildir… 

3.10.2.7.2. Filmin Konusu: 
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1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.7.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.7.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmektedir. Genç adam hapishanede kaldığı 

altı yıl boyunca işkence görmüş, bu nedenle kolunun biri sakat kalmıştır. 

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.7.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur.  

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 
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3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur. 

3.10.2.7.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir. 

Filmde yer alan karakterlerin hepsi normal hayatta görülen sıradan 

insanlardır. Doğruları ve yanlışlarıyla birer bütündürler. 

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Sermin önceleri 

sadece uzaktan izlediği genç adama zaman içinde aşık olup onunla beraber 

olmuştur.  

3.10.2.7.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmdeki karakterlerin hemen hepsi 

düzgün bir Türkçe kullanmaktadır. Küçük bir sahil köyünde yaşamalarına 

rağmen İstanbul’a yakın olmalarından dolayı kullandıkları dil düzgün bir 

Türkçedir. Bu kullanım uygundur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.7.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmemektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmektedir. Film küçük bir tatil köyünde geçmektedir. 

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 
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3.10.2.8. AV ZAMANI 

3.10.2.8.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 92 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1987 Yönetmen: Erden Kıral 

Oyuncular: Aytaç Arman, Şerif Sezer, Zihni Küçümen, Nüvit Özdoğru, Dilaver 

Uyanık 

Özeti: 

Genç bir yazarın (Aytaç Arman), 1980 öncesinde terör ve şiddet olaylarının 

yoğun olarak yaşandığı dönemde, en yakın dostu vurularak öldürülmüştür. Bunun 

üzerine yazar yazmayı bırakarak doğduğu yer olan Cunta Adasına gider. Adada eski bir 

arkadaşıyla (Zihni Küçümen) karşılaşır ve sıkıntılarını onunla paylaşmaya başlar, 

arkadaşı kendisine yardım etmesi için bir kadın (Şerif Sezer) tutar. Kadın ev işlerini 

yapmakta yazara yemek hazırlamakta geceleri ise evine dönmektedir. Yazar adaya 

gelmiş; ancak sıkıntıları ve yılgınlığı sona ermemiştir. Arkadaşının öldürülmesine ve 

yaşanan olaylara bir türlü anlam veremez. Kendi başına uzun yürüyüşler yapar ve 

olanları düşünür. Bu arada eve kendisine yardım için gelen kadın yazara aşık olmuştur. 

Bir gece kadın yazarın evine gelir ve ona olan duygularını anlatır. Gideceğini bildiğini; 

fakat gitmeden kendisine bir çocuk vermesini istediğini söyler. Kadın geceyi adamla 

birlikte geçirir. 

Yazar sabah sahilde yürüyüş yaparken bir gencin öldürülüşüne şahit olur ve 

perişan bir halde evine döner. Olanları arkadaşına anlatır; fakat arkadaşı söylediklerine 

inanmaz, onun hayal gördüğünü söyler. Genç adamın yaşadığı bu karmaşa devam 

ederken bir gün arkadaşı onu balıkçı bir dostuyla tanıştırır ve balıkçının söylediği bir 

söz onun yeniden yazmaya başlamasına neden olur. Öldürülen arkadaşının hayatını 

yazmaya karar verir. Yazar bir yandan da adanın tarihini araştırmaya karar veren 

arkadaşına yardım etmekte ve onun tercümelerini yapmaktadır.  

Yazar artık geri dönmeyi ister; ancak arkadaşı onun gitmesini ve aralarında 

duygusal bir ilişki olan kadını bırakmasını istemez. Bu sırada sahilde öldürülen gencin 

cesedi bulunur ve arkadaşı yazara gelerek ona inanmadığı için özür diler. Genç adam 
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yavaş yavaş hayata dönmeye başlar. Fakat yazarın anlam veremediği bu şiddet ve terör 

olaylarından kaçıp gelmesi işe yaramaz ve genç adam tüm bu gelişmeleri yaşarken onu 

sürekli takip eden biri tarafından evinin bahçesinde öldürülür.  

 

3.10.2.8.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde 1980 öncesinde ülkenin içinde bulunduğu siyasi ortamdan söz 

edilmektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerinden söz edilmektedir. 

3.10.2.8.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 

3.10.2.8.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmektedir. 

3. Filmde, işkence konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, 1980 askeri darbesinden önce yaşanan terör olaylarından 

bahsedilmektedir. Yazarın arkadaşı da böyle bir saldırı sonucunda evinin 

önünde ölmüştür. 

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir. 
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7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir. 

3.10.2.8.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmektedir. Yazar içinde yaşadığı toplumu anlayamaz hale gelmiş ve 

doğduğu adaya kaçmıştır. 

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Değişik sosyal ve 

ekonomik statüdeki insanların ilişkilerine yer verilmiştir. 

3.10.2.8.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir. 

2. Filmde kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi yer almaktadır. Yazarın 

evine yardım için gelen dul kadın geçimini sağlayabilmek için çalışmaktadır. 

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınması vardır. Bireyler sadece iyi ya da 

kötü olarak tasvir edilmemiş olumlu ve olumsuz tüm yönlerine yer 

verilmiştir. 

4. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Kadın yazarın 

yanına gelerek onunla birlikte olmak istediğini açıkça söylemektedir. 

3.10.2.8.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Bu dilin kullanımı uygundur. 

Filmde yer alan ana karakterlerin hepsi düzgün bir Türkçe kullanmaktadır. 

Çünkü hemen hepsi eğitimli ve belli bir birikime sahip kişilerdir. 
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2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir. 

 

3.10.2.8.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmemektedir. 

2. Film yazarın doğduğu topraklarda, bir adada geçmektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.9. ARABESK 

3.10.2.9.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 92 dakika Türü: Komedi Yapım yılı: 1988 Yönetmen: Ertem Eğilmez 

Oyuncular: Müjde Ar, Şener Şen, Uğur Yücel, Üstün Asutay, Necati Bilgiç, Kadir 

Savun 

Özeti: 

Yaşlı bir adam (dış ses) çok, çok büyük bir aşkın öyküsünü anlatacağını söyler. 

Ağa kızı Müjde (Müjde Ar) ile yanaşma oğlu Şener’in (Şener Şen) aşkı… 

Küçük bir kız ile küçük bir oğlan beraber bir fidan dikerler ve aşklarının sonsuza 

kadar yaşayacağına dair birbirlerine söz verirler. Başka bir oğlan çocuğu da uzaktan 

onları izlemektedir.  

Müjde ile Şener büyümüşlerdir ve hala birbirlerine aşıklardır. Ancak ağa olanları 

duyar ve Şener’i döver. Şener ağlayarak Müjde’nin yanına gelir, olanları anlatır. 

Birlikte kaçmaya karar verirler. Fakat ağanın adamı Kaya (Necati Bilgiç) yine onları 

izlemektedir ve hemen ağaya haber verir. Ağa kızı Müjde’yle konuşur, ona Şener’in 

onu değil, parasını sevdiğini ve bunu ispat edeceğini söyler. Kızını içeri gönderip 

Şener’i yanına çağırır. Ona para teklif eder. Müjde de içeriden onları dinlemektedir. 

Şener önce parayı alır, sonra da bırakır ve ağaya kızını çok sevdiğini söyler. Ancak 

Müjde onun paraları aldığını görünce oradan kaçıp gider ve Şener’in parayı bıraktığını 
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görmez. Müjde ağlarken babası gelir, kızının yanlış anladığını görür; ama gerçekleri 

anlatmaz. Müjde babasına Şener’i buna pişman edeceğini ve ona bir oyun oynayacağını 

söyler. 

Ertesi gün sabah Şener kaçmak için Müjde’yi beklerken Müjde ona bir mektup 

gönderir. Mektupta onun bir ağa kızı olduğunu kendisiyle beraber olamayacağı ve onu 

aslında hiç sevmediği sadece acıdığı yazmaktadır. Şener’in birden saçları ağarır.  

Müjde’yi bir başkasıyla evlendirmek isterler, düğün günü gelir; fakat Müjde 

gelinliğiyle evden kaçar. Şener de köyden ayrılmıştır ve gece yarısı yolda tek başına 

yürüyüp, şarkı söylemektedir. Yanında bir araba durur ve içindeki adam (Uğur Yücel) 

gazinocular kralı olduğunu söyleyip ona bir kart verir. Bu kartla kendisine gelmesini 

söyler. Bu sırada Müjde de karanlıkta tek başına yürümektedir, onun da yanında bir 

kamyoncu durur. Müjde başına gelenleri ona anlatır ve ona baba der; fakat adam ona 

babana bile güvenmeyeceksin diyip tecavüz eder. Müjde kamyoncudan kaçıp, birkaç 

adamdan yardım ister; ama onlarda Müjde’ye tecavüz ederler. Müjde onlardan da 

kurtulup bir kahveye gelir, onlara İstanbul’un ne tarafta olduğunu sorar. Ama yine 

tecavüze uğrar.  

Şener İstanbul’a gelir ve gazinocular kralı Ekrem’i bulur. Şener artık sahneye 

çıkmaktadır. Bu sırada ağanın adamı Kaya’da Müjde’nin peşinden gelmektedir. Müjde 

koşarak İstanbul’a gelmiştir, üstü başı paramparça olmuştur. Bir kapıyı çalıp yardım 

ister; ama Müjde bir randevu evine gelmiştir. Müjde randevu evinde çalışırken radyoda 

Şener’in sesini duyar ve ağlamaya başlar. Bir gece randevu evine İsmail (Tarık 

Pabuççuoğlu) adında zengin bir adam gelir. Müjde başına gelenleri ona anlatır. 

İsmail’de ilk görüşte onun saf ve temiz biri olduğunu anladığını söyleyip ondan evinin 

kadını olmasını ister. 

Müjde İsmail’le yaşamaya başlar. Bir gün Müjde’nin annesi gelir, onunda üstü 

başı paramparça olmuştur ve kızına gelinceye kadar başına neler geldiğini anlatır. 

Düğün gecesi Müjde evden kaçınca babası karısını da evden kovmuştur. Müjde onu 

İsmail’le tanıştırır. Ona İsmail’in ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatır ve şimdiye 

kadar bir kere bile yatak odama gelmedi der. Sonra hep beraber bir gazinoya eğlenmeye 

giderler. Gittikleri gazinoda Şener şarkı söylemektedir. Müjde ve annesi Şener’i görür. 

Müjde ağlamaya başlar. Şener de onları görmüştür. Müjde ağlayarak tuvalete gider ve 
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tuvaletteki kadına Şener’le yaşadıklarını anlatır. Ona Şener’in para için kendisini 

bıraktığını söyler. Sonrada annesi ve İsmail’le birlikte eve gider. Şener sahneden inip 

kulise gelir. Tuvaletteki görevli kadında oradadır. Şener ona nasılsın diye sorunca kadın 

onu tersler. Şener hiçbir şey anlamaz ve ne olduğunu sorar. Bunun üzerine kadın ona 

tokat atar. Sonra da ona olanları anlatır ve yanlış anlama ortaya çıkar. Kadın ayrıca 

Şener’e İsmail’in adresini de verir. Şener koşarak gazinodan çıkar.  

Müjde ise evde ağlamaktadır, annesi onu görünce dayanamaz ve ona gerçeği 

öğrenme zamanının geldiğini söyler. Bu sırada ağanın adamı Kaya İsmail’in yanına 

gelir ve kavga etmeye başlarlar. Kaya İsmail’i bıçaklayıp öldürür. Bıçağı da yere atar. 

Tam o anda Şener içeri girer ve yerdeki bıçağı alır, bir yandan da Müjde diye 

bağırmaktadır. Müjde aşağı iner ve Şener’e sarılır, bundan böyle gördüklerine değil 

yalnızca onun söylediklerine inanacağını söyler. Sonra İsmail’in cesedini görürler. 

Müjde onu Şener’in öldürdüğünü zanneder ve katil diye bağırır. Şener ben yapmadım 

der; ama Müjde inanmaz. Hemen polisler gelir, Şener’i tutuklarlar. Şener hapishaneye 

girer. Hapishanedeki birkaç kişi kaçmak için tünel kazmaktadır ve Şener onları görür. 

Şener içeri adımını atar atmaz tüm parasını koğuş ağasına kaptırır. Elinde sadece 

Müjde’nin fotoğrafı kalır, ama hapishanedekiler onu da elinden alırlar. Şener artık 

dayanamaz ve bağırıp isyan eder. Sonra da şarkı söylemeye başlar. Tüm hapishane 

gardiyanlar ona eşlik eder. Şener yatağına oturup ağlamaya başlayınca ağa dayanamaz 

ve fotoğrafı alıp Şener’e verir.  

Müjde ise küçük meyhanelerde tef çalıp şarkı söyleyerek para kazanmaya başlar. 

Bir gece gazinocular kralı Ekrem onu şarkı söylerken dinler ve ona kartını verip, bu 

kartla kendisine gelmesini söyler. Ekrem Müjde’ye ev tutar ve ona hediyeler alır. Müjde 

artık gazinoda sahneye çıkacaktır. Müjde sahnede prova yaparken Şener Ekrem’in 

yanına gelir ve ona afla çıktığını söyler. Ancak Ekrem ona inanmaz ve hapishaneden 

kaçtığını anlar. Ekrem ve Şener konuşurlarken Müjde içeri girer ve Şener’i görür. Şener 

ona suçsuz olduğunu anlatmaya çalışır; ama Müjde dinlemez koşarak dışarı çıkar. 

Kulise geldiğinde Kaya’yı görür, Kaya onu zorla götürmek ister; ancak Müjde direnir. 

Bu sırada Kaya İsmail’i kendisinin öldürdüğünü söyler. Gerçeği öğrenen Müjde hemen 

Şener’in yanına gelir. Ondan af diler. Şener’e bundan böyle gördüklerine değil sadece 

onun söylediklerine inanacağını söyler. Ertesi gün birlikte ormana giderler, beraber 

dolaşıp şarkı söylerler. Ancak Şener sürekli öksürmektedir. Müjde’nin ısrarına 
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dayanamayan Şener sabahleyin doktora gider. Doktor ona durumunun çok kötü 

olduğunu ve üç günlük ömrü kaldığını söyler. Bunun üzerine Şener oradaki hemşireyi 

alıp eve Müjde’nin yanına gider. Şener Müjde’ye hemşireye yıldırım aşkıyla 

tutulduğunu, kendisiyle arasında hiçbir şey kalmadığını söyler. Müjde yıkılır. Şener tek 

başına aşıklar tepesine gider ve ölümü bekler. Müjde tam intihar edecekken Şener’le 

Müjde’nin ortak bir arkadaşı gelip ona gerçekleri anlatır. Müjde koşarak Şener’in 

yanına gelir. Tepede bir mezar görür ve Şener’i öldü sanır. Ağlamaya başlar. Bu sırada 

Şener gelir. Müjde Şener’e her doktora inanılmaz, benim hayatta güvendiğim tek bir 

doktor var der ve Şener’i ona gitmeye ikna eder. Şener’i o doktora götürür; ancak 

doktor zaten Şener’in muayene olduğu doktordur. Adam Şener’i görür görmez bizde 

sizi arıyorduk der. Tahlil sonuçları karışmıştır ve Şener hasta değildir. 

Müjde gazinoya gelir ve patrona Şener’le beraber köye döneceklerini söyler. 

Ekrem kabul etmez ve Müjde’yi zorla öper. Bu sırada içeri Şener girer ve onları görür. 

Müjde’ye hakaret edip, gider. Şener kendini çöllere atar ve Allah’ım kör et beni diye 

dua eder. Şener kör olur. Bir keman alır ve birahanelerde arkadaşlarıyla şarkı söylemeye 

başlar. Arkadaşı ona bakıcı bulmaları gerektiğini söyler. Fakat Şener hiç parası olmadığı 

için bunun mümkün olmadığını anlatır. Bu sırada hemşire kıyafetiyle içeri Müjde girer. 

O gönüllüdür. Ancak Şener sesi tanır ve onu kovmalarını söyler. Arkadaşları gelenin 

Müjde olmadığını söyleyip, onu sesleri karıştırdığına ikna ederler. Bir gün Şener ve 

Müjde birlikte yürüyüşe çıkarlar. Şener ona Müjde’den nasıl nefret ettiğini anlatır, 

Müjde dayanamaz ve suçu olmadığını söyler. Ekrem’in ona zorla sahip olmaya 

çalıştığını anlatır. Şener ona bağırarak kendini yola atar ve Şener’e araba çarpar. 

Arabanın çarpmasıyla Şener’in gözleri açılır. Ancak bu seferde Müjde kör olur.  

Birlikte camiye giderler. Şener Müjde için dua eder ve Müjde’nin gözleri açılır. 

Müjde Şener’e artık köyümüze gidelim der. Fakat Kaya onları hala takip etmektedir ve 

gelip Ekrem’e haber verir. Şener bir tavernada şarkı söylemektedir ve Ekrem’in 

adamları gelip Şener’i alırlar. Onu Ekrem’in yanına getirirler. Ekrem ona Müjde’yi 

bırakmasını söyler; ama Şener bunu kabul etmez. Adamlar Şener’i döverler. Şener 

olanları Müjde’ye anlatmak istemez. Ancak Müjde anlar. Köye gitmeye karar verirler. 

Şener biletleri alır; fakat Kaya hala onları izlemektedir. Ekrem’e onların kaçacaklarını 

söyler. Ekrem’de adamlarına Şener’i öldürmelerini emreder. Ekrem’in adamları Şener’i 

vurur. Şener ameliyata alınır, doktorlar şaşırır, o kadar kurşun yemiştir; ama hala 
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yaşamaktadır. Bu sırada ameliyattan bir doktor çıkar ve kapıda bekleyen Müjde’ye 

Şener’in öldüğünü söyler. Ancak bunu söyleyen doktor değil Kaya’dır ve yalan 

söylemiştir. Şener yavaş yavaş iyileşir; fakat hafızasını kaybetmiştir ve hiçbir şey 

hatırlamıyordur. Müjde ise kendini alkole vermiştir. Ekrem gelip onu bulur ve yeniden 

gazinoya götürür, tekrar sahneye çıkmasını ister. 

Hastanedeki hemşirelerden biri Şener’e çok iyi davranmaktadır. Onun yıllar 

önce ölen kocasına çok benzediğini söyler. Bir süre sonra ona eski kocasının adıyla 

hitap etmeye başlar, onun giysilerini giydirir ve hastaneden çıkınca onu kendi evine 

götürür. Bir gece hemşire ve Şener gazinoda eğlenmeye giderler. Müjde sahneye çıkar 

ve Şener’i görünce hemen yanına gider. Fakat Şener onu hatırlamaz ve adının da 

Dündar olduğunu söyler. Müjde bu duruma çok sinirlenir ve Şener’e bir tokat atar. 

Tokatın etkisiyle Şener’in hafızası yerine gelir. Şener ve Müjde Anadolu’da çalışmaya 

karar verirler. Haydarpaşa’da buluşmak üzere ayrılırlar ve Müjde eşyaları toplamak için 

eve gelir. Ekrem Müjde’yi beklemektedir. Ona giderse Şener’i öldüreceğini söyler. 

Müjde Ekrem’le gider. Şener eve gelince Ekrem’in purosunu görür ve o da arkalarından 

gider. Ancak Müjde Şener’e kendi isteğiyle geldiğini ve Ekrem’le kalmak istediğini 

söyler. Şener onu tokatlar ve gider. Müjde Ekrem’e kalbinin ve ruhunun Şener’e ait 

olduğunu söyler, bunun üzerine Ekrem onu bırakır ve ona bir kart verir. Müjde başka 

bir yerde sahneye çıkmaya başlar. O sahnede şarkı söylerken arkasından Şener gelir ve 

birlikte şarkı söylemeye devam ederler. Ekrem sahnenin arkasından onları izlemektedir. 

Şarkı bitince dışarı çıkar ve kendi başına yürüyüp ağlar. Sonra da cebindeki tüm kartları 

yollara atar.  

Şener ve Müjde evlenmek için nikah salonuna gelirler. Şahitleri de Ekrem’dir. 

Tam evleneceklerken Müjde’nin babası içeri girer ve onlara kardeş olduklarını söyler. 

Sonra da Müjde’nin annesi kalkar ve ona babasının başka biri olduğunu anlatır. Yeniden 

nikah masasına otururlar; ama bu seferde Kaya ortaya çıkar ve silahını çeker. Ekrem’de 

hemen elini silahına atar; ama Kaya onu vurur. Ekrem’in silahını alan Şener’de Kaya’yı 

vurur… 

Tekrar dış ses konuşmaya başlar. “Şener hapishaneden çıkıncaya kadar Müjde 

onu bekler. Fakat kötü kader onların peşini bırakmaz ve başlarından iki yangın, dört 

zelzele, bir uçak kazası ve üç sel felaketi geçer. Tam birleşeceklerken başlarına çığ 
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düşer. İkisi de yaşlanırlar ve tekerlekli sandalyeyle aşıklar tepesine gelirler. Ama 

birleşemeden ölürler. Ruhları birleşip gökyüzüne beraber çıkar; ancak Kaya onları orada 

da bulur.” 

3.10.2.9.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.9.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir.  

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir.  

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir.  

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir.  

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir.  

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.9.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.9.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmektedir.  
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1.1. İç göç vardır. Şener’de Müjde’de köylerinden çıkıp İstanbul’a gelirler. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmektedir. Film boyunca bir dönem Türkiye’de 

yoğun olarak çekilen arabesk filmlere göndermeler yapılmaktadır. İnanılmaz 

tesadüfler, yanlış anlamalar, aniden iyileşen hastalıklar, kötü adamlar-kötü 

kadınlar ve bir türlü bir araya gelemeyen ve ne olursa olsun birbirlerine olan 

sevgilerini kaybetmeyen iki sevgilinin hikayesi bol miktarda şarkı ve ağlamayla 

süslenerek perdeye aktarılmıştır.   

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Filmde farklı sınıflarda yer 

alan ve farklı hayatlar yaşayan insanların ilişkilerine yer verilmiştir. 

(Gazinocular kralı, fakir bir köylü, köyün ağası…) 

3.10.2.9.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Müjde 

şarkı söyleyerek hayatını kazanmaktadır. Ayrıca Şener’in tedavisi boyunca onun 

yanında olan kadın da hemşirelik yapmaktadır. 

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektedir.  

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.9.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmdeki hiç kimse yerel ağız 

kullanmamaktadır. Müjde, Şener, Müjde’nin babası, annesi hepsi köyden 

gelirler. Ama hepsi normal bir Türkçe kullanırlar. Bu durum uygun değildir. 

Ancak filmin genel yapısına bakıldığında arabesk filmlere ve Yeşilçam 
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filmlerine sürekli göndermeler yapmaktadır ve bir anlamda eleştiri filmidir. Bu 

açıdan dili bu şekilde kullanmaları doğrudur.  

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.9.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Filmin bir kısmı İstanbul’da geçmektedir.  

2. Filmin bir kısmı Anadolu’da geçmektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.10. UÇURTMAYI VURMASINLAR 

3.10.2.10.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti  

Süresi: 86 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1989 Yönetmen: Tunç Başaran 

Oyuncular: Nur Sürer, Ozan Bilen, Füsun Demirel, Güzin Özyağcılar, Rozet Hubeş, 

Hale Akınlı, Meral Çetinkaya, Yasemin Aklaya, Ayten Arman, Özlem Savaş 

Özeti: 

İnci (Nur Sürer) hapishaneden yeni çıkmıştır. Sokaklarda dolaşırken oynayan 

çocukları görünce aklına Barış (Ozan Bilen) ve hapishanedeki günleri gelir… Barış beş 

yaşında annesiyle birlikte kadınlar hapishanesinde yaşayan bir çocuktur. Dışarıda ona 

bakacak kimse olmadığı için cezaevinde büyür. İnci ise siyasi bir mahkûmdur.  

Barış bir gün hapishanenin avlusunda tek başına oynarken gökyüzünde bir şey 

görür; ama o şeyin ne olduğunu bilemez, çünkü daha önce hiç görmemiştir. Koşarak 

içeri İnci’ye haber vermeye giden Barış onu da alarak tekrar avluya gelir. Ancak o şey 

gitmiştir. Barış gördüğü şeyi İnci’ye tarif eder ve bunun üzerine İnci Barış’ın 

tariflerinden yere bir tebeşirle resmini yapar. Barış gökyüzünde bir uçurtma görmüştür.  

Barış’ta kendisine bir uçurtma ister; fakat avlu onu uçurmak için küçüktür. İnci bir gün 

geniş çayırlarda beraber uçurtma uçuracaklarına söz verir ve Barış’ı içeri götürür. 
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Barış bir taraftan hapishanedeki günlerini geçirmeye çalışmakta diğer yandan da 

babasını özlemektedir. Çünkü babası uzun zamandır onları ziyarete gelmemiş, bir 

mektup bile yazmamıştır. Bunun üzerine İnci Barış’a babasını kuşlara sormasını bir gün 

mutlaka ona haber getireceklerini söyler. 

 Barış zamanının çoğunu annesi Fatma’dan (Füsun Demirel) çok İnci’yle geçirir, 

onunla oyunlar oynar, İnci ona masallar anlatır ve renkli kitaplardaki resimleri gösterir. 

Kadınlar bir gün hep beraber koğuşta otururlarken radyodan siyasi suçlar 

dışındaki suçlar için af çıkabileceği haberini duyarlar. Bunun üzerine bütün koğuşu 

sevinç çığlıkları kaplar ve hepsi eğlenmeye başlarlar.  

Ertesi gün koğuşa yeni bir mahkûm gelir. Kadın birinin üstüne kuma gitmiştir ve 

adamın karısı ihbar edince hapse atarlar. Bu olayı duyan Fatma olaydan çok etkilenir ve 

hemen kadının yanına gider. Yatağında oturan kadına bir tokat atar. Koğuştaki herkes 

şaşırır ve kadını onun yanından alırlar. Bu sırada İnci ve Barış içeri girerler. İnci bunu 

neden yaptığını sorunca ona da kızar ve Barış’ı İnci’nin kucağından alır. Artık Barış’ın 

İnci’yle konuşmasını istemez. 

Bir gün koğuştaki yemek sırasında kavga çıkar, hapishanedeki mahkumlardan 

Sultan Zeynep’e (Rozet Hubeş) yemeğin iyi kısımlarını kendilerine aldığını söyler. 

Bunun üzerine Zeynep yemekteki etleri kendilerine değil Barış’a koyduklarını, onun 

büyümesi gerektiğini anlatmak ister ama Sultan küfredince dayanamayıp onu tokatlar. 

Hapishane müdürü de sık sık kontrol yapmakta ve mahkumların eşyalarını 

aramaktadır. Kontrol sırasında bir kitap bulurlar ve kitabın zararlı olduğu gerekçesiyle 

parçalayıp yakarlar. Ardından müdür yerdeki uçurtma resmini görür ve sinirlenir bunun 

ne olduğunu sorar. Barış hemen uçurtma diye cevap verir; ancak müdür daha çok 

sinirlenir ve bu çocuğa bunları kimin öğrettiğini sorar. Sonra hemen yerdeki resmi 

silmelerini emreder.  

Hapishaneye yeni bir mahkum daha getirilir. Adı Sümbül’dür. Tanıdıkları ve 

parası vardır. Aradan birkaç gün geçmeden müdür yine gelir ve Zeynep’e kütüphanenin 

kitabını kaybettiğini söyler. Halbuki kitabı kendisi parçalatıp, yaktırmıştır. Bunu 

anlatmaya çalışan Zeynep’i de susturmuştur. Ayrıca Zeynep’e mahkumları dövdüğünü 

bunun içinde yeni ekip başının hapishaneye yeni gelen mahkum, Sümbül, olduğunu 

söyler. Zeynep kimseyi dövmediğini söyleyince Sümbül Gülsüm’ün kendisine bizzat 



 

 

138

 

söylediğini anlatır. Bu sırada Gülsüm müdürün yanına gelerek Zeynep’in kendisine 

tokat attığını söyler. Birkaç kişi itiraz eder; ancak müdürün kararı kesindir. Artık 

koğuştan Sümbül sorumludur. Fakat ekip başı kısa sürede herkesi canından bezdirir. 

Artık dayanamayacak hale geldikleri bir gün başta Fatma olmak üzere birkaç mahkum 

Sümbül’ü döverler. Ama Sümbül onları şikayet edince mahkumlardan birini başka ceza 

evine göndereceklerini söylerler, Fatma ise suçu arkadaşına attığı için kurtulmuştur. 

Sümbül mahkemeye çıkar ve serbest bırakılır, bunu duyan tüm koğuş eğlenmeye 

başlar; ama başka ceza evine gönderilecek olan arkadaşlarını da tam bu sırada çağırırlar. 

Barış’ın dışarıyı görebildiği tek zaman annesiyle mahkemeye gittikleri anlardır. 

Bir gün Barış yine annesiyle mahkemeye gitmek üzere cezaevinden çıkar, ama 

annesiyle salona girmez, dışarıda askerle beraber kalır. Barış uzun zaman sonra ilk kez 

dışarıdadır ve askerin kendisine aldığı simidi yer, bir parçasını da İnci’ye getirir.  

İnci ve Barış bahçede gezerlerken küçük bir kuş bulurlar ve içeri götürerek ona 

bir yuva yaparlar. Bir süre kuşu besledikten sonra kuş uçabilecek hale gelir, bunun 

üzerine Barış ve İnci kuşu uçması için serbest bırakırlar. 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra hapishaneye, daha öncede burada kalmış olan 

ve herkesin tanıdığı Döne gelir. Yine hırsızlık yaparken yakalanmıştır. Ama Döne bu 

sefer 9 aylık hamiledir. Gece Döne’nin sancısı tutar; fakat revirde doktor yoktur ve 

hastaneye de gidemiyorlardır. Bunun üzerine Döne kadınların yardımıyla koğuşta 

doğum yapar. Artık herkes yeni doğan bebekle ilgilenmektedir, hatta İnci bile… Barış 

bu duruma çok üzülmüştür. 

Kadınlar koğuşta Barış hakkında konuşurlarken İnci tahliye olmadan onun 

sünnetini yapmaya karar verirler. Kıyafetler getirilir, hazırlıklar yapılır ve Barış sünnet 

olur. 

Artık İnci’nin günü dolmuştur, tahliye olacaktır. O sabah erkenden kalkar, 

herkes avludadır, sadece Barış içerde uyuyordur. Annesi İnci’nin gitmesiyle Barış’ı 

durduramayacaklarına inandığı için onu uyandırmamıştır. İnci hepsiyle vedalaşıp, çıkar 

bu sırada Barış uyanır ve koşarak bahçeye gelir; ama İnci gitmiştir.  
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Barış artık tek başınadır, hep İnci’yi düşünür, onun hayalini görür ve hep onun 

yatağına gelir. Barış İnci’nin kendisini unuttuğunu düşünmektedir. Zeynep ona İnci’nin 

onu unutmadığını belki bir gün uçurtma olup geleceğini söyler.  

Barış tek başına avluda otururken gökyüzünde bir uçurtma görür ve sevinçle 

içerdekilere haber verir. Herkes avluya koşar, mutlulukla uçurtmaya el sallamaya başlar. 

Hepsi çok mutludur. Bu sırada hapishane müdürü gelir, avludakileri görünce sinirlenir. 

Avludakileri dağıtmalarını, uçurtmayı uçuranı da bulmalarını ister. Ama uçuran kişi 

bulunamayınca, müdür uçurtmayı vurmalarını emreder, avludaki herkes susmuştur. 

Uçurtmaya nişan alır, ama vuramaz. Çünkü uçurtma uzaklara uçmaya başlar. Herkes 

yeniden sevinçle bağırmaya başlar. 

Gökyüzündeki uçurtmalar çoğalır… 

3.10.2.10.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde 1980 sonrası dönemde ülkenin içinde bulunduğu siyasi ortamdan söz 

edilmektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.10.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 

3.10.2.10.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 
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2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmektedir. Hapishanenin 

kütüphanesinde yer aldığı halde bazı kitapları okumak bile yasaktır. 

3. Filmde, işkence konusuna değinilmektedir. Barış’ın annesi Fatma hapishanede 

çıkan küçük bir olaydan sonra gardiyanlar tarafından götürülmüştür ve 

döndüğünde yüzü morluklar içindedir. 

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ya da terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir. 

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan(Kimlik sorunları, yasa dışı faaliyetler 

vb.) söz edilmemektedir. 

3.10.2.10.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir. 

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Hapishanede bulunan değişik 

sosyal ve ekonomik statüdeki insanların ilişkilerine yer verilmiştir. 

3.10.2.10.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. 

Hapishanede çalışan gardiyanlar kadındır. Ayrıca hapishaneye giren kadın 

avukat ve düşünce suçlusu olarak ceza çekmekte olan kadınlar dışarıda aktif 

çalışma hayatının içinde yer almışlardır. 
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3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemiştir. 

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.10.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmde yer alan ana karakterlerin hepsi 

düzgün bir Türkçe kullanmaktadır. Çünkü çoğunu eğitim seviyesi yüksektir ve 

siyasi suçlardan ötürü hapse girmişlerdir. Bu açıdan dilin kullanımı uygundur. 

Hapishanede yatan bazı karakterler ise bu kişilere göre daha bozuk Türkçeyle 

konuşmaktadırlar.  

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir. 

3.10.2.10.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da bir hapishane de geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir. 

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.11. UMUDA YOLCULUK 

3.10.2.11.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 109 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1990 Yönetmen: Xavıer Köller 

Oyuncular: Nur Sürer, Necmettin Çobanoğlu, Emin Sivas, Yaman Okay, Mathias 

Gnadinger, Dietmar Schönherr 

Özeti: 

 Haydar (Necmettin Çobanoğlu) karısı Meryem (Nur Sürer) ve çocuklarıyla 

beraber köyde yaşamaktadır. Kardeşi Cemal ise yurt dışına gitmiştir ve ona oraların çok 

güzel olduğunu anlatan kartlar atmaktadır. Köydeki yaşam şartlarının oldukça güç 

olmasından dolayı Haydar’da yurt dışına gitmek istemekte; fakat babası buna karşı 

çıkmaktadır. Buna rağmen Haydar hayvanlarını satar ve elde ettiği paranın bir kısmıyla 
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karısına ve çocuklarına hediye alır, paranın kalanını da eşi ve kendinin yurt dışına 

gidebilmesi için ayırır. Haydar ilk etapta çocukları götürmeyecektir, çünkü karısının ve 

kendisinin rahatça çalışabilmesi için çocukların olmaması gerekmektedir.  

Haydar kalan parayı yanına alarak onları yurt dışına götürecek olan adamın 

yanına gider, parayı ona verir. Fakat daha çok paraya ihtiyacı vardır, bunun için tarlasını 

da satar. Artık her şey hazırdır; ama karısı Meryem çocuklarını bırakmak 

istememektedir. Haydar’la kavga ederler. Ardından Haydar babasıyla da konuşur ve 

çocuklardan birini yanlarında götürmeye karar verir. Oğulları Mehmet Ali’yi (Emin 

Sivas) alırlar ve yola çıkarlar. Ancak yol boyunca bir adam onları izler.  

İstanbul’a vardıklarında kendilerine pasaportları ayarlayacak olan adama 

gelirler. Kendi pasaportları hazırdır; ancak çocuğun yanlarında gelmesine sonradan 

karar verdikleri için onun hiçbir belgesi yoktur. Bunun için gemiye kaçak binerler ve 

saklanırlar. Gemide çalışanlardan biri onlara yardım eder, onları saklandıkları yerden 

alır ve kendi kamarasına götürür. Gemiyle Napoli’ye kadar gelirler, gemide kendilerine 

yardım eden görevli onların bir tıra binip yola devam etmelerine de yardımcı olur. 

Haydar ve ailesi yola artık tırla devam etmektedirler. Kısa sürede tır şoförüyle (Mathias 

Gnadinger) arkadaş olurlar, birlikte fotoğraf çektirip, yemek yerler. İsviçre sınırına 

kadar gelirler; ancak sınırdaki polisler ülkeye giriş izinleri olmadığı için Haydar ve 

ailesini arabadan indirip yanlarında götürür, tır şoförü yoluna devam ederler.  

Polis Haydar, Meryem ve Mehmet Ali’yi en yakın tren garına bırakır. Haydar, 

Türkiye’den ayrılmadan önce İstanbul’da kendilerine pasaportları veren adamdan neler 

yapmaları gerektiğini anlatan bir kağıt almıştır. O kağıtta yazan adamın ismini okur ve 

onu bulmaya karar verir. Adamın (Yaman Okay) yanına giderler; fakat adam 

yanlarındaki paranın yeterli olmadığını ve daha fazla paranın gerektiğini söyler. Ertesi 

gün tekrar gelmek üzere adamın yanından ayrılırlar. Geceyi istasyonda geçirirler. Bu 

sırada İstanbul’a giderlerken otobüste onları izleyen adamı görürler. Adam yanlarına 

gelir ve konuşmaya başlarlar. O da kuzeye doğru gitmektedir. Ertesi sabah bir 

kuyumcuya giderler ve Meryem’in altınlarını bozdururlar. Onları İsviçre’ye götürecek 

olan adamın yanına gelirler; fakat adam paranın hala yeterli olmadığını söyler. Bunun 

üzerine bir gece önce istasyonda tanıştıkları adam kendi parasından vererek gerekli olan 
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parayı tamamlar. Para da tamamlanınca, adam hepsini İsviçre’ye gitmek isteyen diğer 

insanların yanına götürür. Hep beraber yolculuk yapacaklardır artık. 

İsviçre’ye doğru yola çıkacaklarken adam Haydar’ı yanına çağırır. Hizmetlerinin 

karşılığında kazandıklarının yarısını onlara vermesi gerektiğini söyler ve bir kağıt 

imzalatır. Sonra yola çıkarlar. Büyük bir dağın eteğine kadar gelirler. O dağı yürüyerek 

geçecekler ve yolda kendilerine biri rehberlik edecektir. Ancak adam hava koşulları çok 

kötü olduğu için bunu yapmak istemez, bunun üzerine diğer adamlarla tartışır. Ancak 

mecbur kalır. Grubu ikiye ayırırlar, tepedeki düzlükten sonra iki grup farklı yönlere 

gidecek ve ayrı ayrı İsviçre’ye gireceklerdir. Gruplar yukarı doğru çıkmaya başlar, bu 

sırada diğerleri aşağıda kendileriyle tartışan ve grupları dağdan geçirmek istemeyen 

adamı döverler. Adam baygın şekilde yere düşer ve diğer iki adam arabaya binip gider. 

Bunu gören Mehmet Ali babasının elinden kurtulup yeniden aşağı iner ve adamın 

yanına gelir. Haydar da peşinden koşar. Ama adam hiç kıpırdamadan yatmaktadır. Artık 

tek başınadırlar.  

Grup düzlüğe kadar çıkar; ama ayrılmaktan vazgeçip, yola beraber devam 

etmeye karar verirler. Gece gündüz yola devam ederler; ancak hava çok soğuktur ve 

fırtına vardır. Artık grup grup yola devam etmeye karar verirler. İlk grup yola çıkar, 

ardından da diğer gruplar. Sınırdaki karakolun yakınına kadar gelirler; fakat karakoldaki 

köpek onların kokusunu alır ve arkalarından koşmaya başlar. Hepsi kaçmaya başlar, bu 

sırada Meryem ayağından yaralanır ve koşturmaca sırasında Haydar ve Mehmet Ali’yi 

kaybeder. İçlerinden birini polis yakalar, ancak adam konuşmaz ve tek başına geldiğini 

söyleyerek arkadaşları hakkında bilgi vermez. Bu sırada onları İsviçre’ye götüreceğini 

söyleyen ve paralarını alan adam da dışardan onları izlemektedir. 

Hava koşulları gitgide kötüleşmektedir. Haydar bir yandan oğlunu ısıtmaya 

çalışır, bir yandan da karısı Meryem’i arar. Meryem ise gruptaki diğer arkadaşlarıyla 

beraber sınır yakınlarında yer alan bir kapalı yüzme havuzuna kadar gelmiştir. 

Havuzdaki görevli onları içeri alır ve polise haber verir. Polis hemen gelir, Meryem ve 

arkadaşları polise başka arkadaşlarının da olduğunu söyler ve onları kurtarmalarını 

isterler. Haydar oğluyla beraber dağda yoluna devam etmektedir.  

Polis dağda kalanları aramaya başlar ve sürekli anons yaparlar. Sese doğru 

gelmelerini, kendilerine yardım edeceklerini, hava koşullarından dolayı dağın çok 
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tehlikeli olduğunu söylerler. Ama gece kimseyi bulamazlar, Haydar da anonsları 

duymuş; fakat hangi yöne gideceğini bilememiştir.  

Polisin havuzda bulduğu grup doktorlar tarafından tedavi edilir. Sabah olunca 

dağda kalanlar arasından iki kişi polise gitmeye karar verir ve yoldan geçen bir iş 

makinesini durdurarak arabaya binerler. Araç bir süre gittikten sonra yoldan iki kişiyi 

daha alır. Haydar’da aracı görür ve koşar ama yetişemez. Kucağında çocuğuyla karların 

arasında kalır, Mehmet Ali soğuktan donmak üzeredir. Bir süre sonra bir araba gelir, 

onların yanında durur ve hemen onları arabaya alarak doktora götürür. Doktor çocuğu 

içeri alırken polisler gelir ve Haydar’a sorular sormak ister. Fakat Haydar oğlunu 

almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyler ve bağırmaya başlar. Bu sırada doktor gelir ve 

oğlunun öldüğünü söyler.  

Polis daha sonra Haydar’a sorular sormaya başlar, onları buraya kimin 

getirdiğini öğrenmeye çalışmaktadır. Haydar’ı karısı ve diğerlerinin yanına getirirler. 

Karısı oğlunu arar; ama bulamaz. Haydar Meryem’e oğlunun öldüğünü söyler. 

Birbirlerine sarılıp ağlamaya başlarlar. Sonra polis Haydar’ı alıp götürür. 

Tutuklanmıştır. Kendilerini getiren tır şoförü Haydar’ı ziyarete gelir. Bu sırada bir 

tercüman onların konuşmalarına yardımcı olur. Şoför yardıma ihtiyacı olup olmadığını 

sorar ve ona yardım etmek istediğini söyler. Bunun üzerine Haydar oğlu Mehmet 

Ali’nin köye gömülmesini ve ondan istediği tek şeyin de arkadaşı olması olduğunu 

söyler. 

3.10.2.11.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmemektedir. 

3.10.2.11.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 
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4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından direkt bahsedilmemektedir. 

Ancak Haydar, köydeki yaşam koşullarının ve ekonomik şartların 

kötülüğünden dolayı ailesiyle birlikte yurt dışına göç etmeye uğraşmaktadır.  

3.10.2.11.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.11.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmektedir.  

1.1. İç göç yoktur.  

1.2. Dış göç vardır. Haydar, karısı Meryem ve oğlu Mehmet Ali ile birlikte 

İsviçre’ye gitmeye çalışmaktadır. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları(sınıflar arası ilişki) yoktur. 

3.10.2.11.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 
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1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Haydar 

karısı Meryem’le birlikte İsviçre’ye gidip hem karısına ham de kendine 

uygun bir iş bulmak istemektedir. 

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektedir.  

4. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.11.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmamıştır.  

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmiştir. Haydar, Meryem ve tüm aile üyeleri 

yerel ağız kullanmaktadırlar. Tüm aile Doğu Anadolu’nun bir köyünde 

doğup büyüdüğü için bu dilin kullanımı uygundur. Ayrıca onlarla birlikte 

İsviçre’ye gitmek isteyen insanlarda yerel ağızlar kullanmaktadırlar. Çünkü 

hepsi Anadolu’nun dört bir tarafından gelen ekonomik seviyesi ve eğitim 

seviyesi düşük olan insanlardır.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmiştir. Haydar’ın İsviçre’ye giderken yolda 

tanıştığı insanlar ve orada karşılaştığı kişiler kendi dillerini 

konuşmaktadırlar. O ülkelerin vatandaşları oldukları için bu kullanım da 

doğrudur. 

3.10.2.11.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmemektedir.  

2. Filmin ilk bölümü Anadolu’da geçmektedir.  

3. Filmin diğer bölümleri ise yurt dışında geçmektedir. 

 

3.10.2.12. SENİ SEVİYORUM ROSA 

3.10.2.12.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 
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Süresi: 89 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1991 Yönetmen: Işıl Özgentürk 

Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Mahir Günşiray, Gülümser Gülhan, Mehmet Atak, Halil  

Ergün, Hande Meşe, İsmet Ay, Müjdat Gezen, Ayla Algan, Kutay Köktürk, Taner 

Barlas, Güzin Özyağcılar, Selçuk Erez, Oktay Güzeloğlu, Mustafa Suphi, Şerif Erol 

Özeti: 

Üç küçük çocuk kendi aralarında oyun oynamaktadır. Kız prenses olmuş, 

diğerleri ise kötü adam ve prensesi kurtaran kahraman.  

Ertesi gün annesi (Güzin Özyağcılar) kızı Rosa’yı (Sumru Yavrucuk) rahibelerin 

eğitim verdiği bir okula götürür. Rosa bir gün okul koridorlarında şarkı söyleyip, dans 

ederken rahibelere yakalanır ve cezalandırılır. Rahibeler Rosa’yı karanlık bir odaya 

kapatır, Rosa hayalinde prensin gelip onu kurtardığını görür. Rosa’nın cezası biter ve 

dışarı çıkar; ama okula bir türlü uyum sağlayamamaktadır. Bunun için rahibeler onu 

annesine teslim ederler. Rosa sürekli prensin hayalini görmektedir.  

Rosa artık büyümüştür. Ama çocuksu ve neşeli hali hiç değişmemiştir. Yine 

şarkılar söyleyip, dans etmekte hala aşkı ve prensini düşünmektedir. Rosa bir gün bir 

erkekle (Mahir Günşıray) tanışır ve onunla beraber olur, ardından adam ona evlenme 

teklif eder ve Rosa hamile kaldığı için onun teklifini kabul eder. Aradan yıllar geçer, iki 

çocuğu olmuştur ve ikisi de büyümüştür. Bir gün Rosa aniden kocasının ve çocuklarının 

gözlerinin önünde hiç bir şey söylemeden valizini alır ve gider. Kocası arkasından 

seslenir; ama o cevap vermez. Bir havuzun kenarına gelir. Havuzda kâğıttan yapılmış 

gemileri yüzdürürken keman çalan bir adam görür ve adamın ardından evine kadar 

gider. Adam sürekli karşısında duran tablodaki kadın resmine bakarak keman 

çalmaktadır. Rosa adama aşık olmuştur. Onun da kendisine aşık olmasını ister ve bunun 

için büyü yapmaya karar verir. Bir büyücüye gider ve kadının kendisine söylediklerini 

aynen yapar; fakat işe yaramaz. Yeniden denemeye karar verir ve bunun için adamın 

tablosunu kana bular; ancak adam tabloyu alır ve hiç bir şey söylemeden çıkar gider… 

Rosa artık zengin bir adamın metresi olmuştur; ama hala çocukluğundan beri 

unutamadığı prensini hayal etmektedir. Rosa bir gün başka bir adamla beraber olurken 

metresine yakalanır. Adam bunu görünce Rosa’ya artık onun metresi olmadığını söyler 

ve Rosa evden ayrılır. Bir pansiyon açar ve gelen müşterilere hayallerinde oluşturduğu 
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hayatı sanki yaşamış gibi anlatır. Ertesi gün müşterilerle birlikte pikniğe gider; fakat 

onları orada bırakıp kayıkla nehre açılır ve gider. Pansiyon da kapanır.  

Rosa karnını doyurabilmek için iş aramaya başlar ve küçük bir barda çalışmaya 

başlar. Rosa aynaya baktığında yaşlandığını görür, artık eskisi gibi değildir. Ancak bir 

süre sonra, oradaki müşterilerden biriyle beraber olmaya kalkınca kovulur. Artık ev ev 

dolaşıp şişe toplamaktadır. Ama hayallerinde hala o prens vardır.  

Rosa bir gün şişelerden kazandığı parayla bir papağan alır ve onunla konuşmaya 

başlar. Ona seni seviyorum Rosa demeyi öğretmeye çalışır, ancak başarılı olamaz. 

Papağan bir türlü bu cümleyi söylemez.  

Bir gün Rosa tek başında evindeyken koltuğun üzerinde ölür. Papağan arka 

arkaya seni seviyorum Rosa der, fakat Rosa bunu duyamaz. 

3.10.2.12.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.12.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.12.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  
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4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.12.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur.  

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur. 

3.10.2.12.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Rosa 

hayatını devam ettirebilmek ve karnını doyurabilmek için farklı farklı işlerde 

çalışmaktadır. 

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir. Filmde 

Rosa eksisiyle ve artısıyla normal bir insan olarak anlatılmıştır. 

4. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Rosa istediği 

erkeklerle hiç çekinmeden rahatça ilişki kurmakta ve artık onları istemeyince de 

bırakıp gidebilmektedir.  

3.10.2.12.7. Filmde Kullanılan Dil: 
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1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmde yer alan ana karakterlerin hepsi 

düzgün bir Türkçe kullanmaktadır. Çünkü Rosa ve ailesi eğitimli insanlardır. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.12.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

 

3.10.2.13. DÖNERSEN ISLIK ÇAL 

3.10.2.13.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 82 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1992 Yönetmen: Orhan Oğuz 

Oyuncular: Fikret Kuşkan, Mevlüt Demiryay, Menderes Samancılar, Derya Alabora 

Özeti: 

Geceleyin üç kişi sokakta bir travestiyi (Fikret Kuşkan) kovalarlar. Travesti 

adamların parasını alıp kaçmıştır. Fakat adamlar sonunda onu yakalar ve dövmeye 

başlarlar. Bu sırada bir cüce (Mevlüt Demiryay) olanları görür ve uzaktan elindeki 

düdüğü çalar. Adamlar polisin geldiğini düşünerek kaçarlar. Cüce travestinin yanına 

gelir ve ona iyi olup olmadığını sorar. Sonrada onu evine götürür. Ona yemek hazırlar 

ve tekrar iyi olup olmadığını sorar. Travesti ona cevap verinceye kadar cüce onu kadın 

zanneder ve gerçeği anlayınca onu evinden kovar; fakat travesti gece hiçbir yere 

gidemeyeceğini söyleyerek, sabaha kadar cücenin evinde kalmak ister. Cüce ona izin 

verir. Cüce tek başına terasta içki içerken travestide yanına gelir ve sohbet etmeye 

başlarlar. Cüce ona düdüğü geceleri sokaklarda insanlardan korunmak için çaldığını 

anlatır.  

Sabahleyin cüce erkenden kalkar ve travestiye kahvaltı hazırlar; ama o gitmiştir. 

Akşamleyin bardaki işini bitiren cüce eve gitmek için çıkar; fakat yolda bir adamın 
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öldürülüşünü görür. Bu sefer düdüğünü çalamadan her şey olup bitmiştir. Aradan birkaç 

gün geçer. Cüce sabaha kadar barda çalışır ve bardaki işini bitirir. Sabahleyin bardan 

çıkmaya hazırlanırken travesti bara gelir. Yine sohbet etmeye başlarlar. Travesti cüceye 

insanların ona garip garip bakıp bakmadıklarını sorar ve kendisinin onun yerinde olsa 

intihar edeceğini söyler. Sonra da cüceyi alıp dışarı çıkar ve bu seferde birlikte güneşe 

yürüyelim der. Sokakta yürürlerken insanların bakışlarından rahatsız olurlar ve kaçarlar. 

Ertesi gün travesti arkadaşı Adıgüzel’le (Menderes Samancılar) beraber cücenin evine 

gelir. Eve gelen adam cücenin alt komşusudur ve bir kadınla (Derya Alabora) beraber 

yaşamaktadır. Kadın fahişelik yapmaktadır. Adam (Adıgüzel) travestinin eski bir 

tanıdığıdır ve birlikte sohbet etmeye başlarlar. Fakat adam çok içer ve sarhoş olur. 

Travesti onu alıp dışarı çıkarır. Sonra tekrar cücenin yanına gelir. Bu sırada yağmur 

yağmaya başlar ve travesti cüceyi alıp dans etmeye başlar. Travesti o gece orda kalır. 

Cücenin evinde sürekli kilitli tuttuğu bir oda vardır ve travesti bu odada ne olduğunu 

merak etmektedir. Travesti cüce o odadan çıkarken uyur numarası yapar. Cüce onun 

yanına gelerek üstünü örter ve yanına bir anahtar bırakıp işe gitmek için yola çıkar. 

Giderken yolda travestiyi görür, Adıgüzelle beraberdir. Travesti daha sonra Adıgüzelle 

beraber onun evine gider; ancak Adıgüzel’in beraber yaşadığı kadın onu görünce çok 

sinirlenir ve travestiyi kovar. 

Cüce eve döndüğünde kapıda polisleri görür. Adıgüzel beraber yaşadığı fahişeyi 

bıçaklayarak öldürmüştür. Bu sırada travestide olanları görmüştür. Olaydan hemen 

sonra cücenin kendisine verdiği anahtarla kapıyı açıp, onun evine girmiştir. Cüce eve 

gelince ondan para ister, bir süre ortadan kaybolması gerektiğini söyler. Cüce bütün 

parasını verir; fakat daha fazla para ister. Sonra kavga etmeye başlarlar. Travesti 

paraları kilitli odada tuttuğunu sanarak kapıyı açmaya çalışır. Cüce ona engel olmak 

ister, bunun üzerine travesti ona vurur ve cüce yere düşer. Cüce travestiyi evden kovar, 

o da eşyalarını alıp evden gider.  

Aradan birkaç gün geçtikten sonra cüce travestiyi görmeye gider. Travesti 

cüceye Adıgüzel’in öldüğünü söyler ve onu evden kovar. Cüce çıkıp gider. Bir 

meyhaneye gelir ve içmeye başlar, sonra oradan çıkıp karanlıkta tek başına yürür. Bu 

sırada iki kişi cüceye saldırır, parasını alırlar ve onu döverler. Cüce zar zor evine gelir. 

Tek başına kendinden geçmiş bir halde yerde yatarken travesti gelir. Cüce babasıyla 

ilgili şeyler sayıklamaktadır. Kendine gelince travestiden onu terasa çıkarmasını ister. 
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Travesti onu kucağına alarak terasa çıkarır. Terasta ikisi sohbet etmeye başlarlar. Ancak 

cüce travestinin kucağında ölür. Travesti ağlamaya başlar. 

Travesti makyajını tazeler ve dışarı çıkar, elindeki topları sokağa dağıtır… 

3.10.2.13.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.13.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.13.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.13.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  
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1.1. İç göç yoktur.  

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz edilmektedir. 

Cüce de, travestide toplumdaki diğer insanlardan görünüş olarak farklıdırlar. 

Bundan dolayı ikisi de dışlanmışlardır ve ikisinin de gerçek dostları yoktur. Bu 

dışlanma ve yalnızlık zamanla onların içinde yaşadıkları topluma 

yabancılaşmalarına neden olmuştur.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Filmde farklı sınıflardan olan 

ve farklı hayatlar yaşayan insanların ilişkilerine yer verilmektedir. 

3.10.2.13.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir. Filmde 

yer alan karakterler iyiler ve kötüler olarak ayrılmamış, her biri kendi içindeki 

artı ve eksileriyle birer bütün olarak verilmiştir. 

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Filmde yer alan 

travesti de Adıgüzel’in birlikte yaşadığı kadın da sürekli cinselliklerini 

kullanmaktadırlar. 

3.10.2.13.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmdeki karakterlerden cüce 

diğerlerine göre çok daha düzgün bir Türkçe kullanmaktadır. Filmde yer alan 

diğer karakterler ise yerel ağızlar kullanmamaktadırlar, ama düzgün bir Türkçe 

de kullanmazlar. Daha çok argo kelimeler kullanırlar. Yaşadıkları hayat göz 

önüne alındığında, karakterlerin bu şekilde konuşmaları uygundur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  
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3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.13.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

 

 

3.10.2.14. C BLOK 

3.10.2.14.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti  

Süresi: 90 dakika Türü: Dram  Yapım yılı: 1993 Yönetmen: Zeki Demirkubuz 

Oyuncular: Serap Aksoy, Fikret Kuşkan, Zuhal Gencer Erkaya, Selçuk Yöntem, Ülkü 

Duru, Ajlan Aktuğ, Güler Ökten, Feridun Koç, Cüneyt Uzunlar, Meral Oğuz 

Özeti: 

Bir apartmanın tam karşında arabanın içinde bir adam (Fikret Kuşkan) 

oturmakta ve apartmanın girişine bakmaktadır. Dışarıda bardaktan boşanırcasına 

yağmur yağmaktadır. Sonra adam arabadan iner ve yukarı çıkar. Apartmandaki bir 

daireye girer, içerideki kadın(Zuhal Gencer Erkaya) onu çağırmaktadır. Adam kadının 

yanına gelir ve onunla beraber olur. Bu sırada evin kapısındaki camlardan birini kırar. 

Kadın evin hizmetçisidir. İkisi yatak odasında birlikteyken evin hanımı (Serap Aksoy) 

gelir ve onları görür. Hiçbir şey söylemeden evden çıkar. Bir süre sonrada adam evden 

çıkar. Adam apartmanın kapıcısının oğlu Halit’tir. Evden çıkınca babasının (Ajlan 

Aktuğ) yanına gider ve beraber kendi dairelerine inerler. Halit babasıyla yemek yerken 

on altı numaralı daireden (hizmetçisiyle beraber olduğu evden) onu çağırırlar. Evin 

hanımı Tülay onunla konuşmak ister. Ama Tülay’ın eşi Selim (Selçuk Yöntem) de 

evdedir ve bu nedenle Halit Tülay’ın sorduğu sorulara cevap vermez. Eve gider. Halit 

gece uyuyamayınca dışarı çıkar, Tülay onu pencereden görür. 
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Ertesi sabah Tülay evden çıkar, bir süre tek başına sahilde dolaşır; ardından 

arkadaşı Ayşegül’ün (Ülkü Duru) yanına gelir ve onunla konuşur. Sonra da evine döner. 

Apartmanın girişinde Halit’le karşılaşır, hiç konuşmazlar. Tülay evine girer. Selim eve 

geldiğinde Tülay’a ayrılalım mı diye sorar; ama Tülay ona cevap vermez. Bunun 

üzerine Selim kalkıp, diğer odaya geçer. Sabahleyin Tülay pencereden bakarken yine 

Halit’i görür. Araba yıkamaktadır. Sonra Tülay odasına gider ve hazırlanır. Sonra da 

aşağı iner ve arabasına binip gider. Halit onun gittiğini görür ve o da arabaya binip 

peşinden gider. Tülay tek başına ormanlık bir alana gelir ve boğazı izlemeye başlar. Bir 

süre sonra Tülay ileride sesler duyar. Adamın biri bir kadını bıçaklamaktadır. Tülay 

olanları görür ve hemen arabasına binip oradan uzaklaşır. Tülay sahile gelir. Bu sırada 

yanına orada dolaşmakta olan üç serseri yaklaşır. İçlerinden biri Tülay’a yaklaşır, Tülay 

önce onları kovar; ancak sonra hiçbir şey söylemez. Adam Tülay’la birlikte olacakken 

Halit arabayla yanlarına gelir ve elindeki demirle adamı döver. Adamların üçü de kaçar. 

Tülay Halit’le beraber olur, sonra da eve gelir. Her tarafı morluk içindedir. Boynundaki 

morlukları kapatmak için bir fular bağlar ve kocası sorunca da üşüttüğünü söyler.  

Selim Tülay’da bir gariplik olduğunu anlar ve ne olduğunu öğrenmek için 

hizmetçileri Aslı’yla konuşmaya çalışır. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışır; fakat Aslı 

ona hiçbir şey söylemez ve işinin bittiğini söyleyip evden çıkar. Kapıda Halit’le 

karşılaşır. Bir süre arabada beraber otururlar, sonra Aslı gider.  

Sabahleyin Tülay’ın annesi (Güler Ökten) gelir, önce annesine bağırır, ardından 

da arabasıyla onu evine bırakır ve ondan özür diler. Sonra tekrar eve döner. Önce 

Halit’in dairesine iner, Halit saçlarını yıkamaktadır. Tülay onu görür ve hemen kendi 

dairesine çıkar. Sonra da arkadaşı Ayşegül’le dışarı çıkar. Tülay Ayşegül’e çok 

sıkıldığını söyler. Akşama kadar dışarıda gezerler, sonra da Ayşegül onu evine bırakır. 

Eve döndüğünde kocası onunla konuşmak ister. Ona hayatında biri olup olmadığını 

sorar; ancak Tülay cevap vermez. Selim uzun bir seyahate çıkıyordur, valizini alır ve 

evden çıkar. Tülay da arkasından koşar. Arabaya binip yola çıkarlar. Yolda Selim 

arabayı kenara çeker ve karısıyla konuşmaya çalışır, Tülay konuşmayınca da zorla 

onunla birlikte olur. Selim gidince Tülay tek başına eve döner. Kendi dairesine 

çıkmadan Halit’in dairesine gider ve onunla beraber olur. Sonra da kendi evine çıkar. 

Tülay gittikten sonra Halit çırılçıplak dışarı çıkar ve kendi başına dolaşmaya başlar. 
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Sabahleyin Aslı onu görür, babası hemen bir battaniye getirir ve onu evine götürür. Aslı 

da ona yardım eder. 

Tülay üç gün boyunca evden çıkmaz, sürekli uyur. Sadece Aslı’yla konuşur. 

Ertesi sabah Tülay hazırlanıp evden çıkar. Halit aşağıda onu görür ve uzaktan ona 

bakar. Tülay da onu görür ve arabasına binmez, yürümeye başlar. Halit’te arkasından 

gelir ve birlikte sahile gelirler. Sahilde bir adam Tülay’ın yanına yaklaşır ve ondan ateş 

ister. Tülay adama ateşi verir, sonra da katil diye bağırmaya başlar. Adam korkup kaçar, 

Halit’te peşinden koşar ve adamı kovalarken yüzünden yaralanır. Halit Tülay’ın yanına 

dönmez. Akşam Tülay eve döndüğünde Aslı hala evdedir ve Tülay’ı görünce ağlamaya 

başlar. Tülay Aslı’ya bağırır ve hakaret eder. Aslı ağlamaya devam eder. Tülay içeri 

girince kocasını görür. Selim Aslı’yla beraber olmuştur. Tülay annesinin yanına gitmiş 

ve bir süre onların yanında kalmıştır. Sonrada Tülay tüm olanları arkadaşı Ayşegül’e 

anlatır ve ona yeni bir ev tuttuğunu ve iş aradığını söyler.  

Bir gün Tülay eski evine gelir ve dairesine girer. Ev boştur, tüm eşyalar 

gitmiştir. Tülay bir süre evde dolaştıktan sonra aşağı iner. İnerken Aslı’yla karşılaşır, 

Aslı alt katta işe başlamıştır. Bir süre konuşurlar, Aslı gidince Tülay Halit’in dairesine 

iner; ama onu bulamaz. Sonra bahçeye çıkar ve babasını bulur. Ona Halit’i sorar. Babası 

Tülay gittikten sonra neler olduğunu anlatır. Halit katilin peşinden koşarken yüzüne 

büyük bir yara almış, bunun üzerine günlerce kendini eve kapatmıştır. Sonra birkaç kez 

apartmanın önünde Tülay’ı beklemiş, Aslı’dan Tülay’ın gittiğini öğrendiği gece de 

ortadan kaybolmuştur. Babası bir karakolda onun izini bulmuş, birkaç gün orada 

kaldıktan sonra Halit’i akıl hastanesine göndermişlerdir. Tülay ertesi gün hastaneye 

Halit’i görmeye gider. Halit onun yanına gelir ve oturur… 

3.10.2.14.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.14.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 
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2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir.  

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir.  

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.14.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.14.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur.  

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir.  

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur. 

3.11.2.14.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 
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1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmektedir. Tülay’ın 

evliliğinde bir süredir sorunlar vardır ve her şeyden sıkılmaktadır. Yaptığı hiçbir 

şey onu mutlu etmemekte ve sürekli arabasıyla tek başına dolaşmaktadır. Sonra 

Halit’le beraber olur; ama yine mutlu değildir ve ne istediğini tam olarak 

bilmemekte, etrafındaki insanları kırmakta ve onlara sürekli bağırmakta ya da 

onlarla hiç konuşmamaktadır. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır. Filmde 

yer alan karakterlerden Aslı Tülay’ın evinde hizmetçilik yaparak geçimini 

sağlamakta, Tülay’ın arkadaşı Ayşegül ise büyük bir şirkette çalışmaktadır. 

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir. Filmdeki 

her karakter normal hayatta da karşımıza çıkabilecek şekilde işlenmiş ve 

gerçekçi bir şekilde filme aktarılmıştır.  

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Filmde Aslı da Tülay 

da aynı adamla birlikte olurlar ve ikisinin de diğerinden haberi vardır.  

3.10.2.14.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmdeki karakterlerin hepsi İstanbul’da 

doğmuş ya da orada büyümüş kişilerdir. İyi bir semtte oturmaktadırlar. Bu 

açıdan dili düzgün kullanmaları doğrudur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.14.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 
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3.10.2.15. YENGEÇ SEPETİ 

3.10.2.15.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 87 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1994 Yönetmen: Yavuz Özkan 

Oyuncular: Sadri Alışık, Macide Tanır, Mehmet Aslantuğ, Şahika Tekand, Derya 

Alabora, Ege Aydan, Sedef Ecer, Oktay Kaynarca, Berna Tunalı 

Özeti: 

Yaşlı bir çift televizyonda kızları Ayfer’in (Şahika Tekand) programını 

seyretmektedir. Çocuklarını ve torunlarını çok özlemişlerdir ve hepsini tek tek arayarak 

hafta sonu için yanlarına çağırmaya karar verirler. Önce büyük kızları Ayfer’i ararlar. 

Bu sırada Ayfer evde eski kocasıyla kavga etmektedir. Kızları hafta sonu mutlaka 

geleceklerini söyleyerek telefonu kapatır. Babaları (Sadri Alışık) ardından büyük 

oğulları Ömer’i (Mehmet Aslantuğ) sonra küçük kızları Günfer’i (Sedef Ecer) ve 

oğulları Güner’i (Oktay Kaynarca) arar. Hepsi hafta sonu geleceklerini söylerler.  

Hafta sonu önce büyük kızları, ardından da diğer çocukları gelir eve. Bardaktan 

boşanırcasına yağmur yağmaktadır ve anneleri (Macide Tanır) hepsini kapıda elinde 

şemsiyeyle karşılar. Büyük kızları Ayfer çocuğuyla, büyük oğulları Ömer eşi Nuray 

(Derya Alabora) ve çocuklarıyla, avukat olan küçük kızları Günfer tek başına, küçük 

oğulları Güner ise sevgilisiyle gelmiştir. Islanmış olan üstlerini değiştirdikten sonra 

çocuklar yağmurluklarını giyip hemen atların yanına ahıra giderler.  

Akşam yemeğinde tüm aile bir araya gelir, çocuklar yemek boyunca birbirlerine 

olan sevgilerinden, bağlılıklarından bahsederler. Sofra toplanınca kızlar yıkamak için 

mutfağa geçerler. Yengeleri Nuray ise gizli gizli sürekli içki içmektedir. Bu sırada 

Ömer iş yerini arayacağını söyleyerek arabaya gider, evdekiler ısrar etmesine rağmen 

arabadaki telefondan konuşmak ister. Nuray kocasının söylediklerini duyar ve Günfer’e 

sevgilisiyle konuşmak için gittiğini söyler. Nuray uzaktan arabada telefonla konuşan 

kocasını izler, sonra tekrar mutfağa gelir ve yeniden içmeye başlar. Bu sırada kızlara 

ağabeylerinin bir sevgilisi olduğunu anlatır. Ancak Ayfer durumu zaten bilmektedir, 

onları görmüştür; ancak yengesine hiçbir şey söylememiştir. Nuray Ayfer’in durumu 

önceden bildiğini öğrenince daha çok sinirlenir ve içmeye devam eder. Bu sırada ailenin 

küçük oğlu Güner tüm aile için küçük bir sürpriz hazırlamıştır ve bunun için herkesi 

salona toplamaya başlar. Ömer mutfağa gelerek karısının elindeki içkiyi alır, onunda 
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içeriye gelmesini söyler. Salonda hep beraber aile fotoğraflarına bakarlar, müzik 

dinlerler. Bütün aile özellikle de çocuklar mutluluk içindedir.  

Bu sırada büyük kızları Ayfer’in eski kocası (Ege Aydan) gelir, önce Ayfer 

dışarı çıkar. Arkasından diğer kardeşleri de gelir. Ayfer adamın içeri girmesini istemez; 

ancak adam ısrar etmektedir. Sonunda içeri girer; aradan çok geçmeden Ayfer eski 

kocasıyla kavga etmeye başlar. Olanları gören anne ve babası çok üzülürler. Ağabeyleri 

Ömer adamı dışarı çıkarır, kimsenin yanlarında gelmesine izin vermez. Önce adamdan 

gitmesini ister, daha sonra konuşacaklarını; ancak şimdi ortamın bunun için uygun 

olmadığını söyler. Ama adam gitmek istemez, sürekli kızını istediğini ve onu almadan 

gidemeyeceğini söyler. Ömer onu iterek dış kapıya kadar götürür, fakat adam hala ısrar 

etmektedir. Bunun üzerine Ömer sertleşmeye başlar ve adamı öldüresiye döver. Nuray 

olanları görür ve koşarak yanlarına gelir. İkisini ayırmaya çalışır, bu sırada kardeşleri de 

gelir ve adamı Ömer’in elinden alırlar. Adam baygın şekilde yerde yatmaktadır, onu 

hemen ahıra götürmeye karar verirler. Bu sırada Ömer ve Ayfer kavga etmeye başlarlar. 

İkisinin bağırma seslerini anne ve babaları duyar. Diğerleri adamı ahıra bıraktıktan 

sonra tekrar bahçeye dönmüşlerdir. Kavgaya onlarda katılırlar ve sesler artar. Ömer 

Ayfer’e bir tokat atar; ancak babası ve annesi olanları görür. Ayfer ağlayarak içeri girer, 

Ömer babasının yanına gelir. Ancak olanların üzerine babası da Ömer’e bir tokat atar.  

Ayfer bahçede annesi ve Güner’le konuşur, bu sırada Ömer gelir. Güner’den 

diğer kardeşini de çağırmasını isteyerek, annesine hep beraber babalarının yanında 

barışacaklarını söyler. Dört kardeş babalarının yanına giderler. Babasının yanında Ömer 

Ayfer’den özür diler ve barışırlar. Ancak dışarı çıkar çıkmaz, tekrar kavga etmeye 

başlarlar. Dört kardeşte birbirine hakaret etmektedir ve içerde yatağında oturan babaları 

birbirlerine söyledikleri her şeyi duyar. Bu sırada adamı ahırda unuttuklarını fark 

ederler ve yanına giderler. Güner’in sabaha kadar onun yanında kalmasına karar 

verirler.  

Sabahleyin babaları erkenden kalkar ve torunlarını da alarak göl kenarına balık 

tutmaya gider. Anneleri de onlara gözleme yapmak için bahçede hazırlık yapmaya 

başlar. Bu sırada Ayfer ahırdaki kocasının yanına gider, ondan gitmesini istemektedir; 

ancak aralarında tekrar tartışma çıkar, bunun üzerine Ayfer ahırdan çıkarak göl 

kenarındaki babasının yanına gider. Onunla eski günler hakkında konuşmaya başlarlar. 
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Bu sırada Ömer evdedir, telefonda sevgilisiyle konuşmaktadır, ona akşama döneceğini 

söyler. Karısı Ömer’in telefon konuşmasını duyar ve yanına gelir. Sinirlenmiştir ve 

kocasına ona dokunmamasını söyleyerek bahçeye çıkar.  

Annesi bahçede gözleme yapmaya başlamıştır, herkes yavaş yavaş yemek için 

toplanmaya başlar. Bu sırada Ömer küçük kız kardeşi Günfer’le tartışmaya başlar; 

ancak bu tartışma uzun sürmez ve birbirlerinden hemen özür dilerler. Nuray bir tane 

daha börek alarak ahıra gider, adamla konuşmaya başlar. Kendisini döven adamdan 

intikam almayı isteyip istenmediğini sorar ve dışarı çıkar. Bir süre sonra Ömer ahıra 

gelir, atları dışarı çıkarır. Sonra adamla konuşmaya başlar, ondan bir an önce gitmesini 

ister. Bu sırada içeri Ayfer ve Nuray girer. Tekrar tartışma çıkar. Nuray hepsini dışarı 

çıkarır ve kendisinin halledeceğini söyler. Nuray ahırın penceresinden dışarıdaki 

kocasını görür, buna rağmen adama onunla birlikte olmak istediğini söyler. Adam 

bunun çok riskli olduğunu söylese de Nuray ısrar eder. Adam sonunda kabul eder ve 

Nuray’la birlikte olur. Nuray’da kocasını aldatmıştır. Adamdan kimseye görünmeden 

gitmesini ister ve dışarı çıkar. Sonra Ayfer’in yanına gelir ve eski kocasının hiçbir olay 

çıkarmadan gideceğini söyler.  

Hepsi yavaş yavaş tekrar evde toplanmaya başlar, artık gitmek için 

hazırlanmaktadırlar. Babaları göl kenarına gitmiştir. Bütün çocukları ve torunları da göl 

kıyısına gelir, onunla vedalaşırlar. Bundan sonra daha sık geleceklerini söylerler ve 

giderler.  

3.10.2.15.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.15.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 
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4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 

3.10.2.15.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna değinilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ya da terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir. 

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir. 

3.10.2.15.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir. 

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur. Sadece aile bireyleri arasında 

yaşanan ilişkiden bahsedilmektedir. 

3.10.2.15.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmektedir. 
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2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Evin 

kızlarından biri televizyonda program yapmakta diğeri ise avukatlık 

yapmaktadır. İkisi de kendi ayaklarının üstünde durmakta ve avukat olan kızları 

İstanbul’da tek başına yaşamaktadır. 

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektir. Aile 

içindeki her birey artı ve eksileriyle bir bütün olarak verilmiştir. 

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Evin gelini Nuray 

kocası kendisini aldattığı için intikam almak istemekte, bunu da evin büyük kızı 

Ayfer’in eski kocasıyla birlikte olarak gerçekleştirmektedir. 

3.10.2.15.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmde yer alan ana karakterlerin hepsi 

düzgün bir Türkçe kullanmaktadır. Çünkü ailedeki herkes okumuş ve iyi bir 

eğitim almıştır. Bu açıdan İstanbul Türkçesinin kullanılması uygundur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir. 

3.10.2.15.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmemektedir.  

2. Filmde, tüm çocuklar hafta sonu için anne ve babalarının yanına göl kenarındaki 

bir çiftlik evine gelmektedirler. Kullanılan mekan film için uygundur. 

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.16. İSTANBUL KANATLARIMIN ALTINDA 

3.10.2.16.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 107 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1995 Yönetmen: Mustafa 

Altıoklar Oyuncular: Ege Aydan, Beatriz Rico, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Okan 

Bayülgen, Burak Sergen, Savaş Ay, Tuncel Kurtiz, Berke Hücran, Cüneyt Çalışkur, 



 

 

164

 

Remzi Evren, Ali Düşenkalkar, Akasya Asiltürkmen, Giovanni Scognamillo, Selçuk 

Yöntem, Mustafa Avkıran, Serhat Nalbantoğlu, A. Mümtaz Taylan 

Özeti: 

17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda, IV. Murat döneminde, Hezarfen Ahmet 

Çelebi (Ege Aydan), Lagari Hasan Çelebi (Okan Bayülgen), Evliya Çelebi (Haluk 

Bilginer) ve Bekri Mustafa (Savaş Ay) oldukça yakın dört arkadaştır. Hezarfen Ahmet 

Çelebi ile Lagari Hasan Çelebi’nin en büyük amaçları uçmaktır, bunun içinde iki 

arkadaş sürekli çalışmakta ve kuşların nasıl uçtuğunu anlamaya çalışmaktadırlar. 

Sarayda ise, yeniçeriler Recep Paşa tarafından IV. Murat’ın (Burak Sergen) 

validesinin teşvikiyle ayaklanır ve Sultan’dan en yakın adamlarının ölümünü isterlerdir. 

Sultan bu durumu kabul etmez ve Recep Paşa’ya hepsinin öldürülmesini emreder; ancak 

paşa askerlerle konuşup onları dağıtabileceği konusunda Sultan’ı ikna eder ve 

söylediğini yaparak yeniçerileri dağıtır. Ardından Kösem Sultan’a (Zuhal Olcay) 

giderek olanları anlatır.  

Bir gün Evliya Çelebi limana getirilen esirlerin sandıklarından birinde uçmayla 

ilgili notlar bulur ve bunları alarak Hezarfen’e götürür. 

Kösem Sultan Recep Paşa’ya verdiği emirle IV. Murat’ın sağ kollarından Musa 

Çelebi, Hasan Halife ile Defterdar Mustafa Paşa’yı öldürtmüş ve bunun Osmanlı 

Devleti’nin faydasına olduğuna padişahı inandırmaya çalışmıştır. Padişah bu olaydan 

dolayı büyük bir üzüntü yaşamış; ancak duyduğu öfkeden dolayı kontrolü hemen eline 

almış ve Recep Paşa başta olmak üzere kendisine karşı gelen herkesi öldürmüştür. 

IV. Murat ülke çapında tütün ve alkol tüketimi yasaklar ve sık sık halkın arasına 

karışarak kontrol yapar. İçki içenlerin hepsini İstanbul sokaklarına astırır. Bir gece yine 

Sultan Murat arama yaparken Hezarfen ve arkadaşlarının olduğu meyhaneye de gelir; 

ancak mahzende saklandıklarından kurtulurlar. Dışarı çıktıklarında pek çok insanın 

kendileri kadar şanslı olmadığını görürler; çünkü Sultan Murat yine içki içerken 

yakaladıklarını astırmıştır. Kendi aralarında konuşurlarken Padişah onları duyar ve 

yanlarına yaklaşarak onlarla konuşmaya başlar. Sultan bu dört arkadaşla yürümeye 

başlar. Hezarfen ve Lagari yürürlerken yine uçma fikirlerinden bahsederler. Ancak bunu 

gerçekleştirebilmek için bir insan üzerinde araştırma yapmaları gerektiğine karar 

verirler. Bunun içinde Sultan’ın astırdığı adamlardan birinin cesedini çalıp eve 
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getirirler. Sultan Murat’ta onlarla birlikte eve gelmiştir. Hezarfen ve Lagari ceset 

üzerinde çalışmaya başlarlar. Padişah bu durumu görür ve saraya döner dönmez Şeyh-ül 

İslam’a bu durumun bu durumun dine uygun olup olmadığını sorar. Şeyh-ül İslam’da bu 

durumun dine uygun olmadığını belirtir. 

Padişahın emriyle Hezarfen ve Lagari askerler tarafından saraya getirilir. Şeyh-

ül İslam önce bir daha bu tür çalışmalar yapmamalarına söz verirlerse bırakılacaklarını 

söyler, bunu kabul etmemeleri üzerine muhakeme edilinceye kadar zindana atılırlar. 

Ertesi gün tekrar Şeyh-ül İslam’ın huzuruna çıkarak bu işi neden yaptıklarını anlatmaya 

çalışırlar. Ardından padişahın huzuruna çıkarılan iki arkadaş padişahın bir gece önce 

evlerine götürdükleri Murat olduğunu görürler. Sultan iki arkadaşın ölü üzerinde 

çalışmasını yasaklar; ama uçmayla ilgili çalışmalar yapmalarına izin verir. Hatta bunun 

için bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorar. Bunun üzerine Hazerfen Sultan’a 

ellerinde bir esire ait bir takım kağıtlar olduğunu ancak bunları okuyamadıklarını söyler. 

Bunun içinde esiri bulmalarına yardımcı olmasını ister. Padişahı esiri derhal buldurmuş 

ve iki arkadaşı kızın (Beatriz Rico)  kaldığı zindana göndermiştir. Ancak esir kızın her 

yeri yanmıştır ve vücudu yaralar içindedir. Hezarfen ve Lagari kızı eve götürerek tedavi 

etmeye başlarlar. Bu sırada Şeyh-ül İslam’da sürekli onları izletmektedir. Çünkü 

durumdan pek hoşlanmamıştır. 

Hezarfen kızı yavaş yavaş iyileştirmeye başlamış ve İtalyan bir arkadaşlarını 

getirerek kızla konuşmaya çalışmışlardır. Fakat kız onlarla konuşmamış ve dilsiz 

olduğunu söylemiştir. Kızdan sadece bir kağıda yazdığı kadarıyla isminin Franceska 

olduğunu ve o notlarında Leonardo da Vinci adlı bir kişiye ait olduğunu 

öğrenebilmişlerdir. Kız kendisinin de yazıyı okuyamadığını; çünkü Leonardo’nun 

notlarını şifreli bir yazıyla yazdığını anlatmaya çalışmıştır. 

Bir gece havai fişek gösterisini izlerken Lagari’nin aklına uçmayla ilgili yeni 

fikirler gelir. Tıpkı havai fişek gibi içinde barutun olduğu bir mekanizma kuracak ve 

bununla uçacaktır.  

Bu sırada Hezarfen kızı tamamen iyileştirmiş artık kendisine yardım etmesini 

beklemektedir; ama çok fazla içtiği bir gece kızın eline bir hazinname vererek onu 

özgür bıraktığını söyler ve sızar. Kız gitmek için evden ayrılır, sabah kalktığında 

Hezarfen yaptıklarını hatırlar ve pişman olur; ancak Franceska ve Hezarfen arasındaki 
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yakınlaşma kızın gitmesine engel olmuştur. Franceska eve geri döner ve hazinnameyi 

yırtarak Hezarfen’ e yardım etmeye başlar.  

Bu sırada Lagari bulduğu yöntemi azda olsa geliştirir ve padişahın huzuruna 

çıkarak uçmak için izin ister. Padişahında onayını alan Lagari halkında önünde uçmak 

için girişimde bulunur; ancak gökyüzünde kısa bir süre kalabilir; çünkü barutu biter. 

Bunu gören halk çok etkilenmiştir. Şeyh-ül İslam bu durumdan rahatsız olarak bu 

durumun ne kadar zararlı olduğunu Padişaha anlatmaya başlar. Ancak girişim başarısız 

olduğu için Sultan pek üzerinde durmaz.  

Lagari yere düşerken vücudunun pek çok yerini kırmıştır. Hezarfen onu tedavi 

ederken bir tesadüf sonucu Franceska yazılardaki şifreyi çözmüş ve notları okumaya 

başlamıştır. Böylece Hezarfen ve Franceska hemen çalışmaya başlarlar. Hezarfen 

yapılan çeviriler ve çalışmalar sonucunda kendisi için bir kanat yapmış ve uçmaya hazır 

hale gelmiştir. Ertesi gün Padişahında izniyle İstanbul halkının önünde bir yakadan 

diğerine uçacaktır. Ancak Şeyh-ül İslam padişahın kafasını karıştırmaya devam eder ve 

padişaha Lagari kısa sürede olsa uçtuğu zaman halkın nasıl secdeye geldiğini, eğer 

Hezarfen gerçekten uçarda Padişah uçamazsa otoritesinin sarsılacağını anlatır ve 

sonunda IV. Murat’ı ikna eder. Sultan Hezarfen’in yakalanması ve uçmanın 

yasaklanması için emir verir. Askerler Hezarfen’in evine giderler; ama Hezarfen ve 

Franceska kaçarlar. Ertesi güne kadar saklanırlar. Sabah kalktıklarına Hezarfen en 

büyük hayalini gerçekleştirir ve uçar; ancak iner inmez yakalanır, arkadaşları ve ailesi 

de yakalanmıştır. Padişahın karşısına çıkarılır.  

Hezarfen Ahmet Çelebi Cezayir’e sürülür, bazıları onun Cezayir’e gidemeden 

öldürüldüğüne inanmaktadır. 

 Lagari Hasan Çelebi, hayatını Kırım’da sürdürmüştür. 

Evliya Çelebi gözlemci kişiliği ile ilk ve en önemli kalem üstadı olarak tanınır. 

IV. Murat, 27 yaşında sirozdan ölmüştür. 

3.10.2.16.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmektedir. 
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3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.16.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 

3.10.2.16.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmektedir. IV. Murat tütün ve içki 

tüketimi başta olmak üzere pek çok şeyi yasaklamış ve karşı gelenleri ölümle 

cezalandırmıştır. 

3. Filmde, işkence konusuna değinilmektedir. Zindana atılan Franceska’nın her 

tarafı yanmış ve tanınmaz hale gelmiştir. 

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ya da terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir. 

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir. 

3.10.2.16.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 
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3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz edilmektedir. 

Hezarfen ve arkadaşları IV. Murat’ın yasaklarına, bilimin ilerlemesi için 

yaptıkları çalışmaların engellenmesine anlam verememekte ve yavaş yavaş 

içinde yaşadıkları topluma yabancılaşmaktadırlar. 

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Toplumun en üst tabakasında 

yer alan padişahla en alt tabakadan olan insanlar arasındaki ilişkilere de filmde 

yer verilmiştir.  

3.10.2.16.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektir. Filmdeki her 

birey olumlu ve olumsuz taraflarıyla bir bütün olarak verilmiştir. 

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Hezarfen ve 

Franceska arasındaki ilişki bir süre sonra aşka dönüşmüş ve filmde sevişme 

sahnelerine yer verilmiştir. 

3.10.2.16.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmdeki ana karakterlerin hepsi 

İstanbul Türkçesi konuşmaktadırlar. Çünkü doğma büyüme hepsi İstanbulludur 

ve çoğu eğitimli insanlardır. Bu dilin kullanımı uygundur.  

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmiştir. Franceska ve Agop Efendi İtalyanca 

konuşmaktadırlar. İtalyan olmalarından dolayı bu dilin kullanımı uygundur. 

3.10.2.16.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  
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2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.17. TABUTTA RÖVEŞATA 

3.10.2.17.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 78 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1996 Yönetmen: Derviş Zaim 

Oyuncular: Ahmet Uğurlu, Tuncel Kurtiz, Ayşen Aydemir, Fuat Onan, Şerif Erol, 

Hasan Uzma, Nadi Güler, Barış Celiloğlu 

Özeti: 

Mahsun (Ahmet Uğurlu) sahilde balıkçılık yapan birkaç arkadaşına ara sıra 

yardım etmekte ve onların yardımıyla karnını doyurmaktadır. Gecenin ilerleyen 

saatlerine kadar kahvede oturan Mahsun kahve kapandıktan sonra inşaatta ya da 

teknelerde yatmaktadır. Çünkü kalabilecek herhangi bir yeri yoktur. 

Bir gece inşaatta uyurken iki polis gelir ve Mahsun’u dövmeye başlarlar. 

Çalınan bir arabayı aramaktadırlar. Mahsun bütün akşam kahvede olduğunu söyler; ama 

polisler inanmaz. Mahsun’u da alarak gece yarısı kahvecinin evine giderler. Ona 

Mahsun’un akşam kahvede olup olmadığını sorarlar. Kahvecide Mahsun’un 

söylediklerini doğrular. Bunun üzerine Mahsun’u bırakırlar. Mahsun daha sonra bir 

tekneye gider ve orada uyumaya çalışır; ancak kıştır ve hava çok soğuktur. Daha fazla 

dayanamayan Mahsun sahilde duran bir arabayı çalar ve başka bir arkadaşının yanına 

gider. Arkadaşı bir kayıkta yatmaktadır, Mahsun ona da gelmesi için ısrar eder; ama 

arkadaşı gelmez. Bunun üzerine Mahsun arabayı alır ve tekrar sokaklarda dolaşmaya 

başlar, bu sırada bir köpeğe çarpar. Yaralı köpeği arabaya alan Mahsun hemen onu 

hayvan hastanesine götürür. Patronunun yolda çarptığını söyleyerek, oradan kaçar. 

Sabaha kadar arabayla dolaşan Mahsun sabah arabayı aldığı yere getirir. Arabayı 

temizler; ancak yaralı köpekten akan kanlar arabaya bulaşmıştır. Bu sırada karşı 

kahvede oturan kız (Ayşen Özdemir) onu izlemektedir. Kahveye giden Mahsun bir süre 

orada oturur ve kızı seyreder. Bu sırada bir arkadaşı gelir ve ona gece araba çalıp 

çalmadığını sorar. Polisin onu ve Sarı’yı sorduğunu söyleyerek, Sarı’nın nerede 

olduğunu öğrenmek ister. Mahsun bilmediğini söyler ve kahveden çıkıp arkadaşını 
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aramaya başlar. Mahsun Sarı’yı teknede bulur, ancak Sarı gece kalmak için girdiği 

teknede donarak ölmüştür. Balıkçı arkadaşları onu gömerler. Arkadaşlarından biri 

inşaata Mahsun’u aramaya gelir, o mezarlığa gelmemiştir. Arkadaşı Mahsun’u sahile 

çağırır; ancak o gelmek istemez. Polislerin onu aradığını, ortalarda görünmek 

istemediğini söyler. Ancak arkadaşı, Reis’in (Tuncel Kurtiz) Sarı’nın öldüğünü 

bildirmek için karakola gittiğini, bu olaydan dolayı polisin bugün kendisine 

dokunmayacağını söyler. Mahsun yine de gitmek istemez; ama arkadaşı onu zorla 

götürür. Sahilde ateş yakarlar ve beraber içki içip Sarı hakkında konuşurlar. Sonra 

Mahsun polisler tarafından yakalanır, karakola götürülür ve polisten dayak yer.  

Polis Reis’i çağırır ve ondan Mahsun’a göz kulak olmasını ister; çünkü 

Mahsun’un çaldığı son araba İç İşleri Müsteşarına aittir. Reis böyle bir şeyi kabul etmek 

istemez; ancak polis bir gün Mahsun’un onun başını da derde sokabileceğini, mesela 

teknesine eroin koyabileceğini tesadüfen polisin de o gün arama yapacağının tutacağını 

ve başının belaya girebileceğini söyler. Polis tehditle de olsa Reis’e kabul ettirir, 

Mahsun’la ilgilenmeyi. Reis sahilde Mahsun’la oturup konuşmaya başlar. Mahsun’a 

kahveye olan borcunu kendisinin ödeyeceğini, geceye kadar kahvede oturmasını sonra 

da kayıkhanede ya da inşaatta yatmasını söyler. Birkaç ay böyle idare etmesi gerektiğini 

anlatarak, bu aralar polisin dikkatini daha fazla çekmemesini ister. Ancak Mahsun yine 

araba çalar ve polisten dayak yer. Daha sonra sahile gelen Mahsun kameraları görür ve 

onları takip etmeye başlar. Ekip Rumeli Hisarına gelen tavus kuşlarını çekmek için 

gelmiştir. Mahsun’da onları izlemektedir. Dış çekimler bittikten sonra içeri girerler, 

Mahsun’da onların arkasından içeri girmek ister; ancak bekçi izin vermez. Bilet ister, 

Mahsun sadece tavus kuşlarına bakacağını söyler; ama bekçi yine de onu içeri almaz.  

Akşam kahveye giden Mahsun kahve kapanıncaya kadar orda kalır, çıkarken 

kahvenin sahibine Reis’in haftaya borcunu kapatacağını söyler; fakat adam ona 

inanmaz. İki gün içinde borcunu ödemesini söyler. Gece yine sokakta kalan Mahsun 

çok üşür, büfede konuşan belediye otobüsü şoförünü görür ve arkasında duran otobüse 

gizlice binerek onu çalar. Ancak yine yakalanır ve dayak yer. Sonra sahile giden 

Mahsun Reis’in ve arkadaşlarının dönmesini bekler. Onlarla beraber yemek yiyen 

Mahsun çok öksürmektedir. Bunun üzerine reis onu doktora götürür ve ilaçlarını alır. 

Sonra hep beraber kahveye giderler. Gece kahveci ve Reis konuşurlar. Reis ondan 

Mahsun’u yanında çalıştırmasını bunun karşılığında da geceleri kahvede bir köşede 
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yatması için izin vermesini ister. Polisler onu hapse de atamamakta, artık hiçbir 

hapishane Mahsun’u almamaktadır; çünkü son girdiği hapishaneyi de çıkmadan önce 

soymuştur. Kahveci zorla da olsa kabul eder ve onu kahvenin diğer çalışanının kaldığı 

yere götürür. Artık orada kalacaktır. Karşılığında ise kahvenin tuvaletine bakacaktır. Bir 

gün sürekli kahvede gördüğü kız gelir, kolonyayı alarak içeri girer. Kız uyuşturucu 

bağımlısıdır ve tuvalette kendine eroin enjekte etmektedir. Bu sırada fularını tuvalette 

unutur. Kız çıkıp gittikten sonra Mahsun onu görür ve alır. Yıkayıp temizler.  

Ertesi sabah Mahsun gizlice Hisara girer ve oradaki tavus kuşlarının yanına 

gider. Bir tanesini yakalayan Mahsun bir süre Hisarda onunla gezdikten sonra onu 

bırakıp kahveye döner. Kız yine gelir, bu defa Mahsun’la konuşur, Mahsun ona 

tuvalette unuttuğu fularını verir. Kız gittikten sonra Mahsun birkaç şişe alır ve 

arkadaşlarının yanına gider. Onlara birlikte ölen arkadaşlarının mezarına gitmeyi teklif 

eder. Sarı’nın mezarına giderler ve beraber içerler.  

Kız yine gelir, tuvalette yine uyuşturucu aldıktan sonra Mahsun’la konuşmaya 

başlar. Kendi halinin ondan daha kötü olduğunu, yatacak yeri olmadığını, 

arkadaşlarında kaldığını söyler. Kendisinin de böyle bir yerinin olmasını istediğini 

anlatınca Mahsun, ara sıra gelip kalabileceğini söyler kıza. Ama kız bunun 

olamayacağını ara sıra arkadaşlarının da geldiğini anlatır. Mahsun sık sık olmasa da 

arkadaşlarını da getirebileceğini söyleyince kızla Mahsun üst kata çıkarlar. Mahsun kıza 

kaldığı yeri gösterir ve ona anahtar verip istediği zaman gelebileceğini söyler. Sonra 

Mahsun sahile gider.  

Kız bir adamla beraber gelir odaya,  Mahsun seslerini duyar. Sonra bir adam 

çıkar odadan, arkasından da kız gelir. Mahsun’a para verir, ama Mahsun istemez bunu 

para için yapmadığını söyler. Kız anahtarı ve paraları bırakarak gider. Mahsun çok 

sinirlenir, gece boyunca içer. Sonra bir araba çalarak Hisara gider, gizlice içeri girer ve 

tavus kuşlarından birini çalarak, arabaya gider. Bir süre arabayla dolaştıktan sonra araba 

bozulur ve yolda kalır. Mahsun tavus kuşunu da alarak koşmaya başlar. Başka bir araba 

çalmaya çalışır, ama arabanın alarmı çalmaya başlar. Bunun üzerine kuşla beraber 

tekrar koşar. Tavus kuşuyla beraber kahveye dönen Mahsun masanın üzerinde uyur 

kalır. Bu sırada kız gelir. Mahsun’dan acilen onu Taksim’e götürmesini ister. Eroin 

krizine girmek üzeredir. Mahsun önce onu kovar, fakat kız gitmez ve yalvarmaya 
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başlar. Bunun üzerine Mahsun bir araba çalarak onu istediği yere götürür. Kız içeri girer 

ve ona arabada beklemesini söyler. Ancak Mahsun dayanamaz ve içeri girip bakar. 

Dışarı çıkan Mahsun tekrar arabaya biner ve beklemeye başlar, ağlamaktadır. Kız bir 

süre sonra gelir, arabaya biner. Arabayla Hisara giderler ve arabayı orada bırakırlar. 

Sonra sahile inerler, ama kız ayakta duramamaktadır. Mahsun kızla beraber Reis’in 

teknesine biner, kız yarı baygın halde teknede yatar. Bir süre gittikten sonra Mahsun 

kızın yanına iner, bu sırada tekne kayalıklara çarpar ve parçalanır. Ambulans gelir ve 

hastaneye götürülürler. Polis hastaneye gelir ve sorular sorar. Hastaneden çıkan Mahsun 

inşaata gider, bu sırada Reis gelir ve onu döver. 

Daha sonra sahile gelen Mahsun bir süre sopayla balık tutmaya çalışır. Sonra 

tekrar hisara gider, birkaç tane ağaç dalı kırıp ateş yakan Mahsun tavus kuşlarından 

birini yakalayarak keser. Tüylerini yolduktan sonra pişirmeye hazırlanır, tam bu sırada 

bekçi gelir ve onu yakalar. Mahsun’u dövmeye başlar.  

Kahvede oturan Mahsun’un arkadaşları onu televizyonda haberlerde görürler. 

Mahsun tavus kuşunu kesince bekçi onu polise teslim etmiştir ve olay televizyona 

çıkar… 

3.10.2.17.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.17.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 
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3.10.2.17.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna değinilmektedir. Hırsızlık yaptığı için karakola 

götürülen Mahsun polisten sürekli dayak yemektedir. 

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ya da terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir. 

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir. 

3.10.2.17.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz edilmektedir. 

Mahsun sürekli sokaklarda yaşamakta ve itilip kakılmaktır. Kalacak yeri dahi 

yoktur. Mahsun’un tüm bu yaşadıkları bir süre sonra onu içinde yaşadığı 

toplumdan uzaklaştırmaya başlamıştır. 

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları(sınıflar arası ilişki) vardır. Toplumun farklı tabakalarında 

yer alan insanlar arasındaki ilişkilere filmde yer verilmektedir.  

3.10.2.17.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır.  
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3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektir. Filmdeki her 

karakter olumlu ve olumsuz taraflarıyla bir bütün olarak ele alınmış ve tüm 

yönleriyle yansıtılmıştır. 

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.17.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmde eğitimli olan kişiler düzgün bir 

Türkçe ile konuşmaktadırlar ve bu açıdan dilin kullanımı uygundur. Sokakta 

yaşayan ve evsiz barksız olan karakterler ile eğitim seviyesi düşük olan insanlar 

diğerlerine göre daha bozuk bir Türkçe kullanmaktadırlar. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.17.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

3.10.2.18. MASUMİYET 

3.10.2.18.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 108 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1997 Yönetmen: Zeki 

Demirkubuz, Oyuncular: Derya Alabora, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Melis Tuna, 

Doğan Turan, Ajlan  Aktuğ, Nihal G. Koldaş, Erdoğan Seren 

Özeti: 

Yusuf Güneş (Güven Kıraç) 10 yıldır ceza evinde yatmaktadır. Tahliyesine 3 

gün kalmıştır. Depremde hemen hemen tüm ailesini ve yakınlarını kaybetmiş, dışarıda 

yanına gidebileceği kimsesi kalmamıştır. Bu sebeple hapishane müdürlüğüne bir dilekçe 

yazarak hayatının kalan kısmını burada geçirmek istediğini belirtmiştir. Ancak bu talebi 

kabul edilmez ve tahliye edilir. Malatya cezaevinden tanıdığı bir arkadaşı vardır. 
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Arkadaşı ona babasının İstanbul’da bir kahve işlettiğini tahliye olunca gidip ona yardım 

edebileceğini söylemiştir, ancak arkadaşı başka bir ceza evine sürülünce bir daha ondan 

haber alamamıştır.  

Ceza evinden çıkan Yusuf önce İzmir’e ablasıyla, eniştesini ziyarete gitmeye 

karar verir. Ardından İstanbul’a gidecektir. Yusuf yola çıkar, İzmir’e varmak üzere iken 

polis otobüsü durdurur ve iki kişiyi indirir. 

İzmir’e gelen Yusuf küçük bir otele gelerek bir oda tutar, bu sırada küçük bir kız 

koltukta yatmaktadır. Yusuf yanına gider ve çocuğa (Melis Tuna) dokununca onun 

ateşler içinde olduğunu görür, otel sahibine (Doğan Turan) söyler. Sonra odasına çıkar 

ve yerleşmeye başlar, ancak aradan bir iki dakika geçmeden otel sahibi gelir. Ona 

çocuğun ateşini kontrol ettiğini ve çok hasta olduğunu; ama ailesinin şu anda otelde 

olmadığını söyler. Bunun üzerine Yusuf hemen aşağı iner ve kızı hastaneye götürür. 

Hastaneden gelince Yusuf ve otel sahibi kızı odasına yatırırlar.  

Yusuf sabah uyanınca önce çocuğu kontrol eder sonra dışarı çıkar ve eniştesinin 

yanına gider. Akşam eniştesiyle beraber eve gelen Yusuf ablasını görür. Ama bir süre 

sonra eniştesi o hapisteyken olanları anlatmaya başlar ve anlattıkça sinirlenir. Sonra yan 

odaya geçerek karısını dövmeye başlar. Bunun üzerine Yusuf evden çıkıp otele döner. 

Yusuf sabah uyanınca hastaneye götürdüğü çocuğun ailesinden biriyle karşılaşır ve 

beraber çorba içmeye giderler, adam ona teşekkür eder. Adamı adı Bekir’dir (Haluk 

Bilginer). Yusuf Bekir’i daha önce İzmir’e geldiği otobüste görmüştür. Bekir polisin 

arabadan indirip karakola götürdüğü iki kişiden biridir. Bir süre sohbet ettikten sonra 

kalkarlar, Bekir onu akşam pavyona beklediğini söyleyerek gider. Bir süre sokaklarda 

dolaşan Yusuf otobüsten Bekir’le beraber indirilen kadını görür ve onu takip etmeye 

başlar. Kadın biraz alışveriş yaptıktan sonra cezaevine gelir ve içeri girer. 

Akşam pavyona gelen Yusuf kadınla da tanışır. Uğur (Derya Alabora) kızı için 

yaptıklarından dolayı teşekkür eder ve başka bir masaya geçer. Gece Yusuf, Bekir ve 

Uğur birlikte otele dönerler. Bekir çok alkollüdür. Uğur yukarı çıkar. İkisi aşağıda 

otururlar. Biraz sonra iki adam gelerek Uğur’u sorarlar, onu almaya gelmişlerdir. Uğur 

aşağı iner; ama Bekir onu göndermek istemez. Uğur adamlara dışarıda beklemelerini 

söyler, Bekir’le kavga etmeye başlarlar. Bekir silahını çeker ve onu vuracağını söyler. 

Uğur onu öldürmesini söyler; ancak Bekir bunu yapamaz. Uğur adamlarla gider. Yusuf 
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Bekir’i odasına götürüp yatırır ve tekrar aşağı iner. Biraz sonra küçük kız gelir. Yusuf 

ona adını sorar. Otel sahibi kızın adının Çilem olduğunu; fakat kızın sağır ve dilsiz 

olduğu için kendisine cevap veremeyeceğini söyler.  

Ertesi sabah Bekir Yusuf’un yanına gelir, Çilem’le birlikte gezmeye 

gideceklerini söyler ve kendisinin de gelip gelmeyeceğini sorar. Beraber çıkarlar. 

Gittikleri yerde önce Yusuf hikâyesini anlatır. Yusuf en yakın arkadaşını askerden 

döndükleri gün vurmuştur. Ablası evlidir ve o gün arkadaşıyla kaçmıştır. Bunun üzerine 

Yusuf arkadaşını vurur, ablasını da öldürmek ister; ama mermi ağzına gelir ve dilini 

parçalar ablası o günden sonra bir daha konuşamaz. Kocasıyla beraber İzmir’e yerleşir. 

Sonra Bekir anlatır. Uğur ve Bekir aynı mahallede büyümüşlerdir. Hemen herkes aşıktır 

Uğur’a; ancak o mahallede Zagor (Engin Kurtçuoğlu) olarak bilinen adamı sevmektedir. 

Bekir’in ailesinin durumu iyidir, askerden döndükten sonra ailesi onu evlendirmek için 

hazırlıklara başlar, babasının işlerinin başına geçmiştir. Bir gün dükkana Uğur gelir ve 

Bekir ona aşık olur. O sıralarda Zagor hapishanededir; ancak kaçar, Uğur’da onunla 

gitmiştir. Bekir evlenir. Aradan bir yıl geçmeden Zagor iki kişinin boğazını keser, 

ölenlerden biri polistir. Hemen yakalanır, ikisi de uzun süre işkence görür, Zagor hapse 

atılır, Uğur bırakılır. Paraya ihtiyacı olan Uğur Bekir’e gelerek yardım ister. Bekir 

dayanamaz ve yardım etmek ister; ama Uğur şehir şehir Zagor’un arkasından 

gitmektedir. Bekir de dayanamaz ve onunla gider, ailesi Bekir’i reddeder. Bekir 

dayanamaz ve sık sık İstanbul’a döner. Bir defasında yine İstanbul’a döndüğünde Uğur 

Sinop’ta bir adamla evlenir ve hamile kalır. Artık çok mutludur ve bebeğini 

düşünmektedir. Ancak Zagor rahat durmaz ve cezaevinde bir isyana karışır ve 

Diyarbakır’ a sürülür. Uğur duramaz ve arkasından gider 3 gün sonra geri geldiğinde 

kocasından dayak yer bu yüzden çocuk sağır ve dilsiz doğar. Ancak Uğur bu duruma 

daha fazla dayanamaz ve kocasını bıçaklayarak Diyarbakır’a gider. Bekir bu sırada 

İstanbul’da taksi şoförlüğü yapmaktadır. Bir gece yine çok fazla içer ve gözünü açtığına 

kendini Diyarbakır’da bulmuştur. Uğur’u bulur ve o gün bugündür onun yanındadır, 

Zagor’un arkasından şehir şehir gezerler. Şimdi de İzmir’e gelmişlerdir, Zagor’un 

arkasından. 

Ertesi sabah otel sahibi Yusuf’un yanına gelerek Uğur hanımın kendisini 

görmek istediğini söyler. Yusuf hemen yanına gider. Uğur Aydın’a gidecektir; ancak 

tek başına gitmeye çekinmektedir, Bekir de sızmıştır ve henüz uyanmamıştır. O yüzden 
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kendisine eşlik etmesini ister. Yusuf’la Aydın’a giden Uğur bir otele giderek ordaki 

adamla konuşur, Yusuf onu dışarıda beklemektedir. Akşam tekrar otele dönerler; fakat 

sabah Bekir Uğur’un gittiğini öğrenince çıldırmış ve yine çok fazla içmiştir. Uğur 

odasına çıkar. Yusuf aşağıdadır, az sonra Bekir gelir ayakta bile duramamaktadır. Onu 

zar zor odaya çıkarırlar. Yukarda Bekir ve Uğur kavga ederler, Uğur Bekir’i vurmak 

ister; ancak Yusuf onu durdurur, az sonra Yusuf sızar, onu yatağına yatırırlar. Aradan 

biraz zaman geçince bir silah sesi duyulur, herkes koşar, Bekir kendini vurmuştur. 

Artık Uğur’a gidip gelirken Yusuf eşlik etmektedir; ancak git gide hayatı 

Bekir’inkine benzemektedir. Bir akşam Yusuf tek başına otele döner, otel sahibi 

eniştesinin onu aradığını, onu merak ettiklerini söylediğini söyler. Ertesi gün Yusuf 

ablasının evine gider, bir süre oturup evden çıkar. Gece pavyona gider, Uğur programa 

başladıktan sonra polis pavyonu basar ve hepsini toplayıp karakola götürür. İfadelerini 

aldıktan sonra serbest bırakırlar. Yusuf’ göre asıl dertleri Uğur’ladır.  

Bir gece Uğur ve Yusuf konuşmaya başlarlar. Yusuf birlikte buralardan 

gidebileceklerini söyler. Polis pavyonu kapatmıştır ve artık onlara buralarda iş yoktur. 

Uğur kızar; ancak Yusuf ısrar eder, bunun üzerine Uğur Yusuf’a eşyalarını toplayıp 

gitmesini söyler. Ama Yusuf gidemeyeceğini, çünkü kendisine aşık olduğunu söyler. 

Uğur bunu duyunca çok sinirlenir ve bağırmaya başlar. Bu işin başka türlü 

olamayacağını söyleyerek istemezse yarın çekip gitmesi gerektiğini söyler. Ertesi sabah 

Yusuf otelden ayrılır, gitmeye karar verir. Otogara gelir; ancak son anda gitmekten 

vazgeçerek geri döner. Uğur ve Yusuf tekrar konuşurlar. Uğur yarın Aydın’a bir iş 

görüşmesine gideceğini söyler.  

Sabah olunca Çilem ve Yusuf dolaşmak için dışarı çıkarlar. Akşam eve 

döndüklerinde Uğur hala otele gelmemiştir. Yusuf onu beklemeden yatar, ancak gece 

polis oteli basar, Yusuf’u karakola götürürler, aradıkları Uğur’dur. Yerine öğrenebilmek 

için Yusuf’ a işkence yaparlar; ancak Uğur’un nerde olduğunu bilmemektedir. Sonra 

serbest bırakırlar. Yusuf tekrar otele gelir. Olanlardan hiçbir şey anlamamıştır. Otel 

sahibi ona Uğur hanımın kocasının hapisten kaçtığını onun için de polisin Uğur hanımı 

aradığını söyler. Ayrıca Uğur Hanım otelden ayrılmadan Yusuf’a para bıraktığını ve 

ortalık biraz yatışınca Çilem’i Aydın’a getirmesini istediğini söyler. Uğur çocuğu orda 

Yusuf’tan alacaktır. Birkaç gün sonra Yusuf çocukla Aydın’a gider, daha önce Uğur’la 
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birlikte geldiği otele yerleşir, Çilem’le birlikte. Akşam Yusuf’a bir telefon gelir. Ertesi 

gün tekrar yola çıkarlar ve Ankara’ya gelerek akşam telefonda kendilerine verilen adresi 

bulurlar. Ancak geldiklerinde oranın kapalı olduğunu görürler, kapısı mühürlenmiştir. 

Bir süre bekledikten sonra pavyonun kapısında bekleyen adama sorarlar. Adam niye 

aradıklarını sorunca Uğur hanımın kızını getirdiğini söyler. Bunun üzerine adam 

aradıkları adamın dün gece öldüğünü söyler. Zagor aradıkları Mehmet beyin içerden 

adamıdır. Dün gece pavyona gelmiş ve konuşmaya başlamışlardır. Ancak Zagor adamı 

öldürmüş ve Uğur’la beraber kaçmışlardır. Öldürülen Mehmet beyin arkası kuvvetlidir 

ve kardeşleri de dahil herkes Ankara’da onları aramaktadır. Adam çocuğu da alıp 

hemen gitmesini yoksa çocuğa da acımayacaklarını söyler. Bunun üzerine Yusuf 

çocukla beraber İstanbul’ a doğru yola çıkar. Mola yerinde Çilem televizyonda 

annesinin fotoğrafını görür, ama hiçbir şey anlamaz. Yusuf Orhan’ın babasını bulmaya 

çalışır. En sonunda oturduğu evi bulur ve adama oğlunun arkadaşı olduğunu söyler. 

Adam ağlamaya başlar, evde iki cenaze vardır, biri oğlunun, diğeri de oğlunun 

sevgilisinin.  

Oğlu Orhan Zagor’dur, sevgilisi ise Uğur… Zagor’un vurduğu Mehmet’in 

adamları ikisini de öldürmüştür. 

3.10.2.18.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.18.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 



 

 

179

 

3.10.2.18.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna değinilmektedir. Zagor iki kişiyi öldürmüş, 

yakalanınca da Uğur’la ikisi karakolda uzun süre işkence görmüştür. Hatta 

Zagor bu olaydan sonra bir süre hastanede kalmıştır. 

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ya da terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir. 

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir. 

3.10.2.18.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz edilmektedir. 

Yusuf uzun süre hapishanede kalınca toplumdan uzaklaşmış ve tekrar insanların 

arasında yaşamaya korkar hale gelmiştir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Toplumun farklı 

kesimlerinden olan insanlar arasındaki ilişkilere filmde yer verilmektedir.  

3.10.2.18.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmektedir. Bekir oldukça 

rahat bir hayat yaşarken Uğur’a aşık olmuş ve onun peşinden şehir şehir 

gezmeye başlamıştır. Ona olan bağlılığı o kadar artmıştır ki Uğur ne yaparsa 
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yapsın ondan ayrılamamıştır. Hatta Uğur’un fahişelik yapmasını bile kabul eder 

olmuştur. Ama bu durum içten içe onu hep rahatsız etmiş ve bir süre sonra 

kendisinden bile uzaklaşmıştır. Sonunda dayanamayarak intihar eder. Yusuf’ta 

zamanla Bekir’in yaşadıklarını yaşamaya başlar. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Uğur 

pavyonlarda şarkıcılık yaparak geçimini sağlamaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir. Filmdeki 

karakterler doğruları ve yanlışlarıyla bir bütün olarak yansıtılmıştır. 

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Uğur sürekli 

kadınlığını kullanmakta ve etrafındaki erkeklerin ondan vazgeçememesini 

sağlamaktadır. 

3.10.2.18.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmdeki karakterlerin hemen hepsi 

büyük şehirlerde (İstanbul-İzmir) doğup büyümüşler ya da oralarda 

yaşamışlardır. Bunun için kullandıkları dil çok düzgün olmasa da İstanbul 

Türkçesine yakındır.  

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.18.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Filmin bazı sahneleri İstanbul’da geçmektedir.  

2. Filmin büyük bir kısmı Anadolu’da(İzmir) geçmektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.19. GÜNEŞE YOLCULUK 

3.10.2.19.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 
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Süresi: 106 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1998 Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 

Oyuncular: Mizgin Kapazan, Newroz Baz, Nazmi Kırık, Nigar Aktar, Ara Güler 

Özeti: 

İstanbul’a yeni gelmiş olan Mehmet (Nevruz Baz), sular idaresinde 

çalışmaktadır. Milli maçı izlemeye giden Mehmet maç sonrasında fanatiklerin bir 

arabayı parçaladığını ve içindeki adamı da dövdüğünü görür ve adamlarla kavga etmeye 

başlar. Ancak adamların sayısı fazladır ve Mehmet dayak yemeğe başlar, bu sırada 

kalabalığın içinden bir kişi gelip Mehmet’e yardım eder, beraber kaçarlar. Böylece 

Mehmet seyyar arabasında müzik kasetleri satan Berzan (Nazmi Kırık) ile tanışır ve 

arkadaş olur. Mehmet Tire’li olmasına rağmen, koyu teni nedeniyle herkes tarafından 

doğulu sanılmaktadır. Mehmet Berzan’a bir çamaşırhanede çalışmakta olan kızarkadaşı 

Arzu (Mizgin Kapazan) ile ilgili gelecek hayallerini, Berzan ise ona günün birinde Irak 

sınırındaki köyü Zorduç’taki sevgilisine geri dönme arzusunu anlatır. Berzan sık sık 

sokak gösterilerine katılmakta ve bundan dolayı da bazen karakola götürülmektedir.  

Bir akşam Mehmet sevgilisi Arzu’nun yanından ayrıldıktan sonra kaldığı yere 

gitmek için minibüse biner ve yanına biri oturur. Bir süre sonra yanındaki adam ilerde 

polis çevirmesi olduğunu fark ederek arabadan iner; ancak çantasını Mehmet’in yanında 

bırakır. Polisler minibüsü durdurarak içeriyi ararlar ve Mehmet’in yanında duran 

çantayı görerek onun sanırlar ve Mehmet’i karakola götürürler. Çantanın içinde pek çok 

yasadışı faaliyette kullanılmış bir tabanca vardır. Mehmet karakolda çeşitli işkenceler 

görür bu sırada polis bir yandan da Berzan’ı aramaktadır. Berzan Mehmet’in kız 

arkadaşı Arzu’nun yanına gelir ve Mehmet’i aramaya başlarlar. Arzu karakola giderek 

erkek arkadaşının orda olup olmadığını sorar ve onun gözaltında olduğunu öğrenirler. 

Polis sonunda Mehmet’i bırakır ve Mehmet kaldığı yere arkadaşlarının yanına 

gider; fakat arkadaşları onun artık yanlarında kalmasını istemezler. Çünkü kapılarına 

kırmızı bir çarpı işareti konmuştur. Eşyalarını toplayarak oradan ayrılan Mehmet işe 

gider; ama olanlardan sonra işten de çıkarılmıştır. 

Berzan ise artık otobüslerde muavinlik yapmaya başlamış ve Arzu’ya 

Mehmet’in kendisini otogarda bulabileceğini söylemiştir. Berzan Urfa’ya doğru yola 

çıkmış; ancak otobüs polis tarafından aranırken aranan kişilerden birinin kimliğini 

polisten saklamıştır. Urfa’dan İstanbul’a dönen Berzan Mehmet’le buluşur ve onu evine 
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götürür, ayrıca bir otopark’ta ona iş ayarlar. Ancak Arzu bu durumdan memnun 

değildir; çünkü başlarına gelenlerin sorumlusu olarak Berzan’ı görmektedir. Mehmet’in 

otoparkta kaldığı ilk gece kapısına yeniden kırmızı bir çarpı işareti konmuştur. Bunun 

üzerine Mehmet oradan ayrılarak çöplüklerden çöp toplamaya başlar. 

Bir gün sabah Berzan erkenden kalkarak arkadaşıyla beraber aceleyle evden 

çıkar ve Mehmet’e Urfa’ya gitmesi gerektiğini söyler. Fakat Berzan o gün yasadışı bir 

sokak gösterisine katılmış polisler tarafından yakalanmış ve öldürülmüştür. Bunu duyan 

Mehmet Berzan’ın cesedini görmeye morga gider, cesedi orda bırakmak istemez ve 

Arzu’yla beraber cesedi alırlar. Ancak çıkışta Arzu’nun ailesi gelir ve kızlarını 

götürürler. Mehmet geceleyin eskiden çalıştığı otoparktan bir araba çalarak Berzan’ın 

cesedini arabaya yükler ve arkadaşının köyüne doğru yola çıkar. 

Yolda araba bozulur ve pek çok aksilik olur. Mehmet önce bir otele gider 

ardından yolculuğuna trenle devam etmeye başlar. Uzun bir yolculuğun ardından 

Mehmet Zorduç’a gelir; ancak köy sular altında kalmıştır. Mehmet Berzan’ın cesedini 

köyü tamamen kaplayan sulara bırakır.  

3.10.2.19.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmemektedir. 

3.10.2.19.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 

3.10.2.19.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 
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1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna değinilmektedir. Bir yanlışlık sonucu karakola 

götürülen Mehmet uzun süre işkence görmüştür. Ayrıca gözaltına alınan 

Berzan’da yediği dayak sonucunda beyin kanamasından ölmüştür. 

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir. 

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmektedir. Filmde doğuda yaşayan Kürt vatandaşların 

kimlik sorunlarından bahsedilmekte ve yasa dışı bazı faaliyetlerine yer 

verilmektedir. Berzan yasadışı faaliyet gösteren bir örgüte bağlıdır ve 

arkadaşlarıyla birlikte çeşitli gösterilere katılmaktadır. 

3.10.2.19.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmektedir.  

1.1. İç göç vardır. Mehmet Tire’den, Berzan’da Zorduç’tan İstanbul’a gelmiştir. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz edilmektedir. 

Mehmet yaşanan olaylarda etrafındaki insanların gösterdiği tepkilere anlam 

verememektedir.  

4. Filmdeki karakterlerin hemen hepsi gecekondularda yaşamaktadır. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Toplumun farklı 

kesimlerinden olan insanlar arasındaki ilişkilere filmde yer verilmektedir.  

3.10.2.19.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  
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2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Arzu ve 

filmde yer alan diğer kadınlar dışarıda çalışarak geçimlerini sağlamaktadırlar.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektir.  

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.19.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmdeki bazı karakterler İstanbul 

Türkçesi kullanmaktadır. Bu karakterler uzun süredir İstanbul’da yaşayan 

insanlar olduğu için kullanım doğrudur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmiştir. Filmde Berzan ve onun doğulu arkadaşları 

Türklerle yerel ağızla konuşmaktadırlar. Orada doğup büyüdükleri için 

Türkçelerinin bu şekilde olması doğru bir kullanımdır. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmiştir. Berzan ve arkadaşları kendi aralarında 

sürekli Kürtçe konuşmaktadırlar.  

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.19.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Filmin bir kısmı İstanbul’da geçmektedir.  

2. Filmin bir kısmı ise Anadolu’da geçmektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.20. EYLÜL FIRTINASI 

3.10.2.20.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 105 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 1999 Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Batıbeki Oyuncular: Tarık Akan, Zara, Kutay Özcan, Deniz Türkali, Hazım 

Körmükçü, Oktay Sözbir, Yosi Mizrahi, Meral Çetinkaya, Cezmi Baskın, Cengiz 

Tünay, Ayten Uncuoğlu, Mesut Akusta 

Özeti: 
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12 Eylül askeri darbesinin ilk günlerinde beş yaşındaki Metin (Kutay Özcan), 

camdan bakarken kendi kendisine şarkı söyleyerek annesini beklemektedir. Ama annesi 

Ayten (Zara) tutuklanarak ceza evine konmuştur. Çocuk evde bakıcısıyla birlikte 

kalırken polis evi basar ve ikisini de karakola götürür. Bakıcı kadın karakolda 

kendisinin olanlarla ve evle bir ilgisi olmadığını ve ailesi eve gelmediği için Metin’in 

yanında kaldığını söyler. Ayrıca çocuğun Bozcaada’da bir dedesi olduğunu söyleyerek 

kendisinin daha fazla çocuğa bakamayacağını belirtir. Çocuğa dedesi gelinceye kadar 

bakacak kimse bulunamadığı için onu hücredeki annesinin yanına götürürler, annesinin 

bütün şaka ve oyunlarına rağmen Metin olan bitenlerin farkındadır. Asıl aradıkları 

Metin’in babası Rasim (Yosi Mizrahi) ve arkadaşlarıdır. Ayten’den onların yerini 

söylemesini isterler, söylediği takdirde oğluyla birlikte gitmesine izin vereceklerdir. 

Ancak Ayten ne kocasının ne de arkadaşlarının yerini söylemez ve işkence görür. Ertesi 

gün Metin’in Bozcaada’da yaşayan dedesi Hüseyin Efe (Tarık Akan) onu almaya gelir 

ve Metin’in özgür günlerinin geçeceği adaya giderler.  

Metin adada zamanının çoğunu komşuları Şerife teyze (Deniz Türkali) ve annesi 

Ayten’in çocukluk arkadaşı Sadık amcasının (Hazım Körmükçü) yanında geçirir.  

Metin artık dedesi ve anneannesi (Meral Çetinkaya) ile yaşamaya başlar; ancak 

anneannesi çok hastadır ve tek isteği ölmeden kızını bir kez daha görebilmektir. Dedesi 

ile bağa gidip, balık tutan Metin’in ilk aşkı Hatice de adada yaşamaktadır. 

Bir gün adadaki kahveye askerler gelir ve arananlar listesi asarlar bu listede 

Metin’in babası Rasim’in de fotoğrafı vardır. Arananların listesi adanın tüm sokaklarına 

asılmıştır. Listeyi önce kahveye giden Hüseyin Efe görür. Ardından da sokaktaki 

çocuklar Metin’e gösterirler ve babasının bir komünist olduğunu, onu asacaklarını 

söylerler. Arkadaşları annesinin ve babasının yediği “komünist” damgasından dolayı 

onu dışlamaktadır. Halbuki Metin daha doğru düzgün komünist demeyi bile 

becerememektedir. Ağlayarak Sadık amcasının yanına giden Metin babasını gerçekten 

asıp asmayacaklarını sorar. Sadık amcası onu sakinleştirdikten sonra evlerine götürür. 

Bu arada anneannesi Sultan’ın durumu gittikçe kötüleşmektedir. 

Metin o geceyi Şerife teyzesinin yanında geçirir. Ertesi akşam Ayten’in bir 

arkadaşı Hüseyin Efe’nin evine Ayten’den bir mektup getirir, mektupta iyi olduğunu 

yazmıştır. Sabahleyin askerler gelerek evde arama yaparlar, gece eve birinin geldiğini 
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görmüşler ve gelenin Rasim olduğunu sanmışlardır. Sesleri duyan Sultan aşağı inmek 

ister; ancak merdivenlerde ölür, bu olaydan sonra askerler çıkıp giderler. Sultan’ın 

cenazesinden sonra evle ve Metin’le eskisi gibi Şerife Hanım ilgilenmeye devam eder. 

Bu arada Metin’le Hatice ara sıra buluşup beraber zaman geçirirler. Bir sabah 

arkadaşları Ayten’i adaya evlerine getirirler, Rasim yakalanınca polis Ayten’i 

bırakmıştır. Ancak Ayten uzun süre işkence görmüştür ve durumu iyi değildir. Şerife 

hanımın evine götürülen Ayten için doktor gelir ve Metin sürekli annesinin yanındadır. 

Ayten biraz iyileşince kendi evlerine götürülür, bu sırada annesinin öldüğünü öğrenir ve 

suçluluk hisseder. Metin ve Sadık yine sık sık bir araya gelirler, bir gün Ayten’in 

resmini yaparak onu ziyarete giderler. Ayten bir yandan da Rasim’i merak etmektedir. 

Sadık ona Rasim’in konuştuğunu ve bundan dolayı da serbest bırakıldığını söyleyince 

Ayten yaşanan her şeyin boşuna olduğunu düşünmeye başlar. 

Babası Ayten’in yanına gelerek onunla konuşur ve onu çocuğu için yeniden 

yaşamaya başlaması gerektiğine ikna etmeye çalışır. Ertesi sabah Ayten kahvaltıya 

inerek iyileşmek için ilk adımı atar. Ardından oğluyla beraber çocukluk arkadaşı 

Sadık’ın evine giderler. Sadık Rasim’in haber gönderdiğini, yurt dışına gideceğini ve 

gitmeden oğluyla vedalaşmak istediğini söyler. Rasim gece gelir önce Sadık’ın evinde 

karısıyla buluşup konuşur, ardından da oğullarının yanına giderler. Rasim oğluna 

gitmek zorunda olduğunu ama en kısa zamanda onları da yanına aldıracağını ya da geri 

döneceğini söyler. Ancak Metin babasının gitmesini istemez, buna rağmen Rasim gider. 

Ertesi gün Metin Hatice’ye bağa gideceklerini haber vermeye gider ve beraber 

deniz kenarına giderler. Fakat el ele dönerlerken Hatice’nin babasına yakalanırlar. Bu 

sırada annesi de Sadık’a bağa gittiklerini haber vermeye gelir. Ertesi gün bağa göçerler. 

Sadık ara sıra ziyaretlerine gelir ve bir defasında da Rasim’den mektup getirir. Rasim 

mektupta onların iyiliği için boşanabileceklerini söyler.  

Bir gün Şerife hanım apar topar bağa gelir ve Ayten’e arkadaşlarından bir 

mektup getirir. Mektupta yeni bir operasyon olacağı, Sadık’ın tutuklanabileceği bu 

yüzden bir süre ortadan kaybolması gerektiği ile onu en kısa zamanda yurt dışına 

kaçıracakları yazmaktadır. Ayten ve babası hemen kasabaya gelir; ancak çok geçtir, 

sadık tutuklanmıştır.  
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Aile tekrar evlerine gelir, bir gece Ayten’in iki arkadaşı eve gelir, Ayten’in kılık 

değiştirmesine yardımcı olurlar ve onu evden çıkararak yurt dışına kaçırırlar. Ama bu 

durum Metin’in hiç hoşuna gitmez, babasından sonra annesi de gitmiştir. Metin 

dedesinin yanında kalmaya devam eder ve okula başlar. Okuldan çıktığı bir gün yolda 

Hatice’yi görür. Hatice başını örtmüş ve Kur’an kursuna başlamıştır. Metin onunla 

konuşmak ister ama Hatice onun ve ailesinin dinsiz olduğunu, cehennemde 

yanacaklarını ve kendisiyle konuşmasının da günah olduğunu söyler ve koşarak gider.  

Artık Hüseyin Efe de eskisi gibi değildir aklı ara sıra gidip gelmekte ve kendi 

kendine konuşmaktadır. Bu olanların nedenini anlayamamaktadır. Metin de okula uyum 

sağlayamamakta ve öğretmeninden sürekli azar işitmektedir. Bir gün öğretmen dedesini 

okula çağırır; ancak torunu hakkında kötü konuşunca Hüseyin Efe öğretmenle kavga 

eder. 

Bir sabah Metin ve Şerife teyzesi gazeteden Sadık’ın ve bazı tutukluların 

mahkemeye giderken kaçtığını öğrenirler. Metin bu habere çok sevinmiştir. Metin 

dedesiyle beraber günlerini geçirmeye devam ederken, bir gün annesinin arkadaşları 

onu yurt dışına annesinin yanına kaçırmak için Hüseyin Efe’nin evine gelirler. Metin o 

gün annesinin arkadaşlarıyla beraber Almanya’ya gider… 

19 yıl sonra Metin, annesi ve Sadık amcasıyla ülkelerine dönerler. Onları Şerife 

teyzeleri karşılar. Dedesi ölmüş, Hatice İstanbul’a bir akrabasının yanına sığınarak 

konservatuarı bitirip oyuncu olmuş, babası ise yıllar önce ülkeye geri dönmüş ama 

burada da tutunamamıştır… 

3.10.2.20.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmemektedir. 

3.10.2.20.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 
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3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 

3.10.2.20.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmektedir. 1980 

ihtilalinden sonra yaşanan gözaltına almalar, sorgulanmalar ve yurt dışına 

kaçışlar anlatılmaktadır. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmektedir. 1980 askeri 

darbesinden sonra ortaya çıkan yasaklamalara değinilmektedir. 

3. Filmde, işkence konusundan söz edilmektedir. Filmde Ayten, kocası Rasim 

yakalanıncaya dek gözaltında tutulmuş ve kocasıyla arkadaşlarının yerini 

söylemesi için işkence görmüştür. 

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ya da terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir. 

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir. 

3.10.2.20.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmektedir.  

1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç vardır. Ayten, kocası Rasim, Sadık ve Metin yurt dışına gitmişler ve 

uzun süre orada kalmışlardır. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz edilmektedir. 

Hüseyin Efe kızının yaşadıklarına ve etrafında olup bitenlere bir türlü anlam 

veremez. Kendi kendine olayları sorgulamaya çalışır ve sonunda delirir. 
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4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Farklı eğitim seviyesine, farklı 

inançlara ve farklı statülere sahip olan insanlar arasındaki ilişkilere yer 

verilmiştir.  

3.10.2.20.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektedir.  

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.20.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmde yer alan ana karakterlerin pek 

çoğu eğitimli ya da hayatını İstanbul’a yakın yerlerde geçirmiş insanlardır. 

Bunun için düzgün bir Türkçe kullanmaları uygundur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.20.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Filmin İstanbul’da geçmemektedir.  

2. Film Anadolu’da bir adada geçmektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.21. FİLLER VE ÇİMEN 

3.10.2.21.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 109 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 2000 Yönetmen: Derviş Zaim 

Oyuncular: Bülent Kayabaş, Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Uğur Polat, Haluk Bilginer, 
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Taner Barlas, Taner Birsel, Arif Akkaya, Erdinç Olgaçlı, Nadi Güler, Rıza Sönmez, 

Emin Gürsoy, Berke Üzrek, Mustafa Uzunyılmaz, Berkun Oya, Mesut Akusta, Ümit 

Çırak, Burak Öztürk, Celal Perk 

Özeti: 

Devlet Bakanı Aziz Bebek (Bülent Kayabaş) istihbarat teşkilatı tarafından takip 

edilmekte ve istifa etmesi için teşkilat tarafından kendisine şantaj yapılmaktadır. Bunun 

üzerine Bakan daha önceden de iş yaptığı Camoka (Ali Sürmeli) adındaki, ülke çapında 

aranan tetikçiyle anlaşarak, kendisine gelen istihbarat görevlisini öldürtür ve arabasına 

uyuşturucuyla birlikte İstihbarat Teşkilatı Başkanı Egemen Terzioğlu’nun yurt dışında 

Kürt terörist gruplarıyla görüşürken çekilmiş olan fotoğraflarını koydurtur. Ertesi gün 

haber tüm medya kuruluşlarının gündemine oturur. 

Uluslar arası bir maratoncu olan Havva (Sanem Çelik) ise, erkek kardeşi ile 

birlikte yaşayan genç bir kızdır. Kardeşi doğuda askerliğini yaparken bir mayına basıp 

sakat kalmıştır ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı vardır. Ancak Havva çalıştığı atölyeden 

kazandığı parayla kardeşini tedavi ettiremez. Tek ümidi Avrasya Maratonu’nu 

kazanmak ve verilen para ödülünü kardeşinin hastane masrafları için kullanmaktır. 

Havva, bir taraftan antrenmanlarını sürdürürken öte yandan kardeşi ile ilgilenir. 

Lüks bir otel bu zorlu mücadelesi sırasında Havva’ya yiyecek yardımında bulunarak 

destek sağlar. Ancak otel sahibinin geleceği tehdit altındadır. Mafya, oteli ve 

gazinosunu değerinin epey altında bir rakama satın almak ister. Otel sahibi Ali Bey 

(Taner Barlas) oteli almak isteyen ünlü uyuşturucu patronu Sabit’in (Haluk Bilginer) 

teklifini geri çevirince işler karışmaya başlar. Otel sahibi Sabit’in adamları tarafından 

öldürülür ve Havva olanları görerek polise bildirir. Sabit para karşılığında suçu 

üstlenmesi için iki adam bulur ve bu iki adam karakola alınarak konuşmaları için uzun 

süre işkence görürler. Suçu üstlenen adamlardan birisi tesadüfen Camoka’ya tıpatıp 

benzemektedir. Bunu fark eden komiser hemen istihbarat başkanına giderek haber verir. 

Havva ağabeyinin tedavisi için gerekli olan parayı bulabilmek amacıyla, Spor ve 

Bölge müdürlüğüne giderek yardım ister; ancak Müdür bey bunun için yukardan bir 

bakanın onayı gerektiğini söyleyerek Havva için Bakan Aziz Bebek’ten randevu alır.  

Sabit otel ile gazinoyu almak için ısrarlıdır ve Camoka’ya para vererek otel 

sahibinin oğlunu (Berke Üzrek) korkutmasını ister; fakat Camoka otele giderek uygun 
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bir fiyat karşılığında, onları koruyabileceğini söyler. Sabit’in adamları da sürekli oteli 

gözlemektedirler ve birkaç gün sonra otel adamlar tarafından kurşunlanır. Bu arada 

Sabit, uyuşturucudan kazandığı paranın bir kısmını sus payı olarak Aziz Bebek’e 

dolaylı yoldan ama düzenli olarak yollamaktadır. Sabit’le bakan arasındaki para 

alışverişini tetikçi Camoka sağlar. Ancak son bir ayın parası bakana ulaşmaz; çünkü 

Camoka Sabit’ten aldığı parayı uyuşturucu işi için kendisi kullanır. Haracını alamayan 

Bakan’ın Sabit’i uyarmasıyla işler karışır ve Bakan Sabit’le Camokayı yüzleştirmeye 

karar verir. Bütün bu karmaşa Bakan’la Havva’nın randevusunun olduğu güne denk 

gelince Havva Bakanla görüşemeden geri dönmek zorunda kalır. 

Sabit olan bitenler üstüne kendisine oyun oynandığını düşünerek İstihbarat 

Başkanının yanına giderek her şeyi anlatır ve bakanı tuzağa düşürmek için ortak bir plan 

hazırlarlar. 

Diğer taraftan otelin yeni sahibi Devrim ve arkadaşı ne mafyayı ne de 

Camoka’yı işe sokmak isterler. Bunun üzerine oteli ve kendilerini korumak için yasadışı 

bir örgütle anlaşırlar. Ancak teröristler sadece oteli korumak için gelmemişlerdir, bir 

yandan da etrafı araştırarak bomba konacak yerleri tespit etmeye başlarlar. Teröristler 

bir süre keşif yaptıktan sonra askerlerin yoğunlukta olduğu bir çay bahçesini havaya 

uçururlar. Olayı duyan Devrim örgüt lideri ile kavga eder ve dayak yer. Devrimi otelin 

koridorunda gören Havva hemen polise haber verir; fakat bu durum işleri iyice 

karıştırır. Devrim birkaç gün ortadan kaybolmak zorundadır. Havva, devlet, mafya, çete 

ve istihbarat teşkilatının kirli ilişkilerinin arasında sıkışmışken kendisine güç veren 

şeylerden biri de otel sahibinin oğluna duyduğu aşktır. Bu yüzden onu kendi evine 

götürür ve yardım etmek ister.  

Teröristler polis tarafından yakalanır ve liderleri de ölü olarak ele geçirilir. 

Ancak polis her yerde otel sahibi Devrim’i aramaktadır. Devrim pasaportunu almak için 

Havva’yla birlikte kendi evine gider.  Polis arabada bekleyen Devrim’i ve içeri pasaport 

almaya giden Havva’yı yakalar, ayrıca ağabeyi de karakola getirilmiştir.  

Bu sırada Sabit Camoka tarafından öldürülür; ancak Sabit öldürülmeden önce 

Bakan Aziz Bebek’in kendisinden rüşvet aldığını ve sonrada kendisini tehdit etmeye 

başladığını anlattığı bir videokaset doldurmuştur. Öldürülmesinin hemen ardından kaset 

ortaya çıkar ve tüm gözler Bakana çevrilir. Aynı anda Camoka da istihbarat tarafından 
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yakalanmıştır. Ancak İstihbarat teşkilatı Başkanı da Camoka’yı kendi adamı olması için 

ikna etmeye çalışır. Yapılan anlaşma sonucunda, Camoka’ya çok benzeyen ve 

karakolda tutulan kişi öldürülerek, basına uzun süredir aranan tetikçi Camoka ölü olarak 

ele geçirildi şeklinde haber verilmiştir. Bu olayın ardından tekrar kaldığı yata dönen 

tetikçi bakanı arayarak yata çağırır; fakat bakan ertesi gün yatta ölü olarak bulunur. 

Havva serbest bırakılmış ve büyük umutlarla beklediği Avrasya Maratonu’nun 

günü gelmiştir; ancak katılması için artık bir neden kalmamıştır. Çünkü ağabeyi 

ölmüştür. 

3.10.2.21.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.21.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmektedir. Bakan Aziz Bebek uyuşturucu 

kaçakçılarından rüşvet almakta ve karşılığında onların yasa dışı faaliyetlerine 

göz yummaktadır. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmektedir. Devlet 

bakanının adı pek çok yolsuzluk olayına karışmıştır. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmektedir. Sabit ve 

Camoka uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktadırlar. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 

3.10.2.21.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  
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3. Filmde, işkence konusuna değinilmektedir. Otel sahibi Ali beyin öldürülmesini 

üzerine alan iki kişi günlerce karakolda işkence görmüşlerdir. 

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmektedir. Devlet bakanı ile mafya 

babası Sabit’in ilişkilerine filmde yer verilmiştir.  

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmektedir. Otel 

sahibinin oğlu oteli korumak için bir terör örgütünü otele yerleştirmiştir. Ancak 

örgüt üyeleri sadece oteli korumak için gelmemişler bir çay bahçesini de havaya 

uçurmuşlardır.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmektedir. Devletin çeşitli kademesinde 

görev yapan kişiler bazı gizli faaliyetlerini, ülke çapında aranan bir suçlu olan 

Camoka’ya yaptırmaktadır. 

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmektedir. Oteli korumak için yerleştirilen Kürt örgüt 

üyeleri uzun süre dağlarda askerlerle savaşmış, sonra da İstanbul’da çeşitli 

yerlere bombalar yerleştirerek askerlere saldırılar düzenlemişlerdir.  

3.10.2.21.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Toplumun çok farklı 

kesimlerinden olan insanlar arasındaki ilişkilere filmde yer verilmektedir.  

3.10.2.21.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  
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2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Havva bir 

silgi fabrikasında çalışarak hem kendi hem de ağabeyinin geçimini 

sağlamaktadır.   

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir. Filmdeki 

karakterlerin zaafları, hataları, doğruları bir bütün olarak verilmiştir. 

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır. 

3.10.2.21.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmdeki ana karakterlerin hepsi 

İstanbul Türkçesi kullanmaktadır. Burada doğup büyüdükleri ya da uzun 

zamandır burada yaşadıkları için dilin kullanımı uygundur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmiştir. Filmde otele yerleştirilen Kürt örgüt 

üyeleri Türklerle konuşurken yerel ağız kullanmaktadırlar. Doğuda doğup 

büyüdükleri ve orada yaşadıkları için bu şekilde konuşmaları uygundur. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmiştir. Filmde otele yerleştirilen Kürt örgüt üyeleri 

kendi aralarında Kürtçe konuşmaktadırlar ve bu kullanım yaşadıkları hayat 

bakımından uygundur. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmiştir.  

3.10.2.21.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.22. DELİ YÜREK BUMERANG CEHENNEMİ 

3.10.2.22.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 116 dakika Türü: Macera, Polisiye  Yapım yılı: 2001 Yönetmen: 

Osman Sınav Oyuncular: Kenan İmirzalioğlu, Melda Pekcan, Selçuk Yöntem, Oktay 

Kaynarca, Macit Sonkan, Zafer Ergin, Haluk Kurdoğlu, Emin Gürsoy, İştar Gökseven, 
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Bülent Kayabaş, Hikmet Karagöz, Zühery Şaşmaz, Nihat Nikerel, Sedat Demir, Fatih 

Doğan, Zara 

Özeti: 

Yusuf (Kenan İmirzalıoğlu) nişanlısı Zeynep (Melda Bekcan) ile askerlik 

arkadaşı Cemal’in (Oktay Kaynarca) düğününe Diyarbakır’a gitmektedir. Cemal 

Leyla’yla (Zara) dört senedir nişanlıdır ve Zeynep neden bu kadar sene beklediklerini 

sorar. Yusuf sık sık askerlik anılarını hatırlar ve Zeynep’e nedenini anlatır: Yusuf ve 

Cemal özel bir sniper grubundadırlar ve Cemal’in nişanlısının çiftlik evine çok yakın bir 

yere operasyona gönderilirler. Operasyonda üç terörist vurulur. Cemal’in aklı sürekli 

biraz ilerde oturan nişanlısındadır. Bunun üzerine iki asker komutandan izin alarak 

çiftlik evine giderler. Ancak ev kalabalıktır ve herkes ağlamaktadır. Cemal gizlice 

nişanlısı Leyla’yı çağırır ve ona ne olduğunu sorar. Leyla’nın ağabeyi bir aydır eve 

gelmemektedir, PKK’ya katılmıştır ve bir gece önceki operasyonda vurulanlardan biride 

Leyla’nın ağabeyidir. Bu yüzden iki aile arasında bir düşmanlık başlar. Fakat birkaç ay 

önce öldürülen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan Cemal’in yakın arkadaşıdır ve iki aileyi 

o barıştırmıştır.  

Yusuf ve Zeynep düğün alanına varırlar, Zeynep kız evine kınaya gider, Yusuf 

Cemal’le kalır. Yusuf ile Cemal gece bir ara baş başa kalırlar ve Gaffar Okkan suikastı 

hakkında konuşmaya başlarlar. Onun yaptıkları ve neden öldürüldüğü üzerinde 

konuşmaktadırlar. Terör örgütleri, faili meçhul cinayetler tüm bunların üstüne gittiği 

için de onun çok fazla düşmanı vardır. Suikastın ardında pek çok gizli örgüt ve 

Cemal’in de şüphelendiği ama ispatlayamadığı kişiler vardır. Bu sırada Zeynep gelir ve 

konuşma yarım kalır. Zeynep yanlarından ayrılınca Yusuf komutanları Bozo’yu (Selçuk 

Yöntem) sorar. Fakat Cemal onun nerede olduğunu kimsenin bilmediğini, dağlarda bir 

yerde olduğunu söyler.  

Ertesi sabah düğün alayı toplanır, Zeynep sürekli fotoğraf çekmektedir. Düğün 

oldukça kalabalıktır, sürekli silahlar atılmaktadır. Cemal askerlik arkadaşı Yusuf’la 

halay çekmeye kalkar, ama Cemal halay çekerken atılan silahlardan biriyle vurulur. 

Yusuf hemen onu vuran adamın peşinden koşar, tam yakaladığı sırada düğün alayından 

Cemal’in akrabalarından biri adamı vurur. Cemal askerlik arkadaşının kollarında ölür.  
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Yusuf mezarın başında Cemal’in babası (Haluk Kurtoğlu) ile konuşur, ona 

Cemal’in katilini vuranın uzaktan bir akraba olduğunu adının Abdülrezzak (Fatih 

Doğan) olduğunu öğrendiğini söyler ve onu nerede bulabileceğini sorar. Cemal’in 

babası onu, polisle başının derde girmemesi için gönderdiğini söyler ve ondan bunlara 

daha fazla bulaşmamasını ister. 

Yusuf ve Zeynep yola çıkar, İstanbul’a döneceklerdir, bir benzin istasyonunda 

dururlar, Yusuf orada askerden tanıdığı Albay Şeref’i (Zafer Ergin) görür ve sohbet 

ederler. Albay emekli olduğunu ve ticarete atıldığını söyler Yusuf’la vedalaşarak 

ayrılırlar. Tam istasyondan ayrılırlarken Yusuf saklanması için gönderilen 

Abdülrezzak’ı polislerle sohbet ederken görür. Yusuf arabaya biner ve istasyondan 

çıkarken kaza yapar. Arabanın ön kısmı hasar görmüştür ve karşıdaki adamda karakola 

gitmek konusunda ısrarlıdır. Bunun üzerine Diyarbakır’a dönerler, önce karakola 

uğrarlar, Yusuf burada istasyonda Abdülrezzak’la konuşan polislerden birini görür. 

Karakoldan ayrıldıktan sonra önce arabayı servise verirler, ardından bir otele yerleşirler.  

Gece Yusuf dışarı çıkar, sokaklarda dolaşırken Gaffar Okkan cinayetini ve 

Cemal’in söylediklerini düşünür. Evdekilere haber vermek istemez, ama sormak istediği 

şeylerde vardır. Bu yüzden evden Celal’i (Zübeya Şaşmaz) arar ve kimseye bir şey 

söylememesini isteyerek onu yanına çağırır. Ona Abdülrezzak’ı tekrar sorar ve nerelere 

takıldığını, nasıl bulabileceğini öğrenmek ister. Birlikte birkaç yere giderler, ama 

gittikleri yerlerden birini Abdi’nin amcası işletmektedir ve hemen ona haber gönderir. 

Bu sırada Abdi aynı polislerle bir eğlence yerindedir ve haberi alınca hemen oradan 

ayrılır. Arkasından Yusuf ve Celal eğlence yerine gelirler ama Abdi çoktan gitmiştir. 

Bunun üzerine Yusuf ve Celal oradan da ayrılırlar, Yusuf otele kadar yürümek ister. 

Otele doğru yürürken silahlı biri yolunu keser ve ona yarın öğleye kadar Diyarbakır’ı 

terk etmesi gerektiğini söyleyerek gider.  

Sabah uyanan Zeynep Yusuf’u göremez, bu sırada Yusuf içeri girer. Yusuf 

arabaya bakmaya gideceğini söyler; ama Zeynep’te onunla gelmek istemektedir. Fakat 

Yusuf onun dışarı çıkmasını istemez ve kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiğini 

söyleyerek ondan odasında beklemesini ister. Yusuf karakola Cemal’in bir arkadaşının 

yanına giderek ona Abdi’nin yanında gördüğü polisi sorar. Fakat arkadaşı, polis 

Doğan’ın (İştar Gökseven) hakkında bir soruşturma açıldığını ve dün geceden beri açığa 
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alındığını söyler. Bu sırada Zeynep Yusuf’un sözünü dinlememiş ve dışarı çıkmıştır. 

Yusuf arabayı alarak otele döner ve resepsiyon görevlilerine Zeynep’i sorar. Ancak 

görevliler onun dışarı çıktığını söyler, bunun üzerine Yusuf hemen onu aramak için 

dışarı çıkar; çünkü Zeynep’in telefonu da cevap vermemektedir. Zeynep’i bulamayan 

Yusuf tekrar otele döner ve görevlilere onun gelip gelmediğini sorar. Görevliler 

Zeynep’in gelmediğini; ancak kendisine bir zarf bırakıldığını söylerler. Zarftaki notta 

“Zeynep hanım bizim misafirimiz, sizi Mardin’de bekliyoruz” yazmaktadır. 

Polis Doğan Hizbullah’ın Diyarbakır sorumlusu ve Gaffar Okkan cinayeti ile 

Cemal’in öldürülmesinden sorumlu olan Kasap Hasan (Macit Sonkan) olarak bilinen 

Hasan’ın evine gelmiştir. Ayrıca evde örgütün birkaç üyesi daha bulunmaktadır. Cemal 

Gaffar Okkan suikastı ile ilgili bildiklerinden dolayı kaza süsü verilerek öldürülmüştür. 

Bu sırada Yusuf Mardin’ e gelir; fakat Doğan’ın adamları tarafından takip edilmektedir. 

Hasan Doğan’a Yusuf’un, Zeynep’in ve Abdi’nin öldürülmesini söyler. Doğan evden 

ayrıldıktan sonra, Hasan adamlarına Doğan’ın da inancının zayıf olduğundan ve Gaffar 

Okkan suikastıyla ilgili çok fazla şey bildiğinden dolayı öldürülmesi gerektiğini anlatır. 

Adamlara daha sonra bir süre ortadan kaybolmaları gerektiğini ve İran’a geçeceklerini 

söyler. Bu sırada Mardin sokaklarında dolaşan Yusuf takip edildiğini anlar ve adamı bir 

sokakta sıkıştırarak onu Zeynep’e götürmesini ister. Yusuf Zeynep’in tutulduğu eve 

gelir iki adamı öldürür ve Abdi’ye Doğan’ın yerini sorar. Ancak Abdi tek bildiğinin 

onun Mardin’e doğru yola çıktığı ve buraya geleceği olduğunu söyler. Bunun üzerine 

Yusuf adamı bağlar, Zeynep’i alarak oradan uzaklaşır. Zeynep’i arabaya bindiren Yusuf 

ona derhal Diyarbakır’a Cemal’in evine gitmesini söyler.  

Bu sırada Doğan eve gelir, Abdi’yi görür ve ona ne olduğunu sorar. Abdi 

olanları anlatınca Doğan sinirlenir ve onu öldürür. Doğan hemen evden çıkar; ancak 

karşısında Yusuf’u görür, hemen kaçmaya başlar. Doğan bir yandan kaçmaya devam 

ederken bir yandan da Hasan’ı arar ve olanları anlatır. Hasan adamlarını Yusuf’un 

peşinden gönderir. Doğan Hasan’ın isteğiyle Yusuf’u bir kulenin tepesine çıkarır. Bu 

sırada Hasan’da karşı taraftaki bir yerde nişan almış Yusuf ve Doğan’ı beklemektedir. 

Hasan ateş eder, durumu fark eden Yusuf hemen Doğan’ın arkasına geçer ve Doğan 

vurulur. Hemen kuleden inen Yusuf tekrar sokaklarda yürümeye başlar; ancak Hasan’ın 

adamları onu bulur ve Mardin sokaklarında tekrar bir kovalamaca başlar. Yusuf bir 
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sokakta sıkıştırıldığı sırada eski komutanı Bozo kılık değiştirmiş bir halde yanına gelir 

ve onu kurtarır. İkisi birden kaçarlar.  

Gece birlikte dağa çıkarlar. Komutanın adamları nakliye şirketinin 

kamyonlarıyla İran’a kaçacak olan Hasan’ın adamlarını yakalamıştır. Nakliye şirketi ise 

emekli olup ticarete atıldığını söyleyen Albay Şeref’e aittir. Yusuf Bozo’ya Albay’la 

olan karşılaşmalarını ve albayın söylediklerini anlatır. Bozo ise Yusuf’a Şeref’in emekli 

olmadığını şerefsizlikten dolayı askeriyeden atıldığını söyler. Yusuf adamlardan birini 

konuşturur ve Hasan hakkında bilgi alır.  

Zeynep sağ salim Diyarbakır’a Cemal’in babasının evine gelir. Leyla’yla 

konuşurken içeri Yusuf girer. Yusuf ve Zeynep bahçeye çıkarlar, bu sırada Zeynep’in 

düğün boyunca çektiği fotoğraflar gelir. Zeynep fotoğraflara bakarken Yusuf’un 

dikkatini düğünde kuzu çeviren bir adamın fotoğrafı çeker. Yusuf Celal’e Kasap Hasan 

diye birini tanıyıp tanımadığını sorar. Celal tanıdığını hatta düğünde onunda olduğunu 

söyleyince Yusuf adamın dükkânının nerede olduğunu öğrenmek ister. Yusuf hemen 

adamın dükkanına gelir; ama komşuları onun üç gündür gelmediğini, evinde de kimse 

olmadığını ve İstanbul’a gideceğini söylediğini anlatırlar. Bunun üzerine Şeref albayın 

yanına giden Yusuf ona Kasap Hasan’ı sorar. Ancak albay onu tanımadığını neden 

kendisine böyle şeyler sorduğunu sorunca Yusuf ona ordudan şerefsizlik nedeniyle 

atıldığını bildiğini söyler ve kalkar.  

Arabaya bindikten sonra yanına Bozo gelir ve onu sınırda bir alana götürür, 

konuşmaya başlarlar. Ona gerçekte kasap Hasan diye biri olmadığını o adamın 

Amerikan derin devletinin yetiştirdiği bir yabancı olduğunu (Dakotalı David) anlatır. 

Birlikte dağın kenarına bir alana giderler ve komutan ona aşağıda olanları anlatmaya 

başlar. Yol kenarında Kasap Hasan olarak bilinen kişi, bir konsolos, Kuzey Iraklı Kürt 

liderlerden biri ve adamları vardır. Az sonra Şeref albayda gelir. Yusuf hepsini 

öldürmek ister; ama komutan izin vermez. Bozo bunları ona sadece olanları bilmesi için 

gösterdiğini, buralardan gitmesi gerektiğini, yoksa onu da öldüreceklerini söyler.  

Şeref ve Kasap Hasan olarak bilinen kişi dönüşte arabada konuşurlarken Şeref 

bütün bu aksiliklerin komutan Bozo yüzünden ortaya çıktığını söyler. Hasan uzun 

süredir onu aramaktadır; ama bir türlü yakalayamamıştır. Şeref onun yerini söylemesi 

karşılığında para ister.  
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Gece komutan ve Yusuf tekrar dağa çıkarlar ve mağarada kalmaya karar verirler. 

Yusuf uyumaya gider ve rüyasında yakın arkadaşı Kuşçu’yu (Emin Gürsoy) görür. 

Kuşçu ona kardeşin kardeşi nasıl öldürmek istediğini anlatmaktadır. Yusuf Kuşçu’ya 

her ne olursa olsun onu kurtaracağını bildiğini söyler. Sonra birden Kuşçu onu 

uyarmaya başlar. Yusuf hemen yerinden kalkarak komutanı da uyandırır ve aşağı 

atlarlar. Bu sırada mağara patlar. Sabah olunca komutan Yusuf’a birkaç tane silah verir 

ve bunların Diyarbakır’dan çıkıncaya kadar yanında kalmasını ister. Sonra vedalaşırlar 

ve Yusuf Zeynep’i alarak yola çıkar. Ancak Yusuf yolda birden havaalanına doğru 

döner ve Zeynep’ e onu uçakla göndereceğini söyler; ancak Zeynep bunu kesinlikle 

kabul etmez. Yanında kalacağı konusunda ısrar edince Yusuf onunla birlikte Kasap 

Hasan’ın bulunduğu yere gider. Ancak Yusuf yakalanır, Zeynep’te yakalanmıştır. 

Hasan Yusuf’la konuşur ve ona öleceğini söyleyerek onu adamlarına bırakıp gider. 

Fakat Yusuf askerde komutanın kendilerine öğretmiş olduğu kelepçeden kurtulma 

yöntemini hatırlar. Başparmağını çıkararak elini kelepçeden çıkarır, bu sırada Şeref 

gelir ve Yusuf’la konuşmaya başlar. Yusuf hemen silahı alarak Şeref’te dahil olmak 

üzere hepsini öldürür.  

Sonra Zeynep’le beraber Hasan’ın arabasının peşine düşerler, arabasıyla onların 

önüne geçen Yusuf komutanın kendisine verdiği silahlardan biriyle Hasan’ın içinde 

bulunduğu arabayı havaya uçurur. Sonra Zeynep’le birlikte yollarına devam ederler. 

 

3.10.2.22.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmemektedir. 

3.10.2.22.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 
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4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir. 

3.10.2.22.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmektedir. Hizbullah’ın 

doğudaki faaliyetleri ve suikastleri hakkında bilgi verilmektedir. 

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmektedir. Devletlerin gizli 

faaliyetlerinden ve yasa dışı yapılan gizli işlerinden söz edilmektedir. 

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmektedir. Doğuda PKK’yla yaşanan mücadele ve 

çatışmalar filmde yer almaktadır. 

3.10.2.22.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) yoktur.  

3.10.2.22.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 
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1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmemektir.  

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.22.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmde Zeynep ve Yusuf İstanbul 

Türkçesi kullanmaktadırlar. Orada doğup büyüdükleri ve orada yaşadıkları için 

bu kullanım uygundur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmiştir. Zeynep ve Yusuf dışındaki tüm karakterler 

yerel ağızla konuşmaktadırlar. Film genel olarak Diyarbakır’da geçtiği için 

burada yaşayan insanların yerel ağız kullanmaları uygundur. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.22.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmemektedir.  

2. Film Anadolu’da(Diyarbakır) geçmektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

3.10.2.23. UZAK 

3.10.2.23.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 105 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 2002 Yönetmen: Nuri Bilge 

Ceylan Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer(Erkaya), 

Nazan Kırılmış, Ebru Yapıcı, Feridun Koç, Fatma Ceylan 

Özeti: 

Mahmut (Muzaffer Özdemir) İstanbul’da kendi başına yaşamakta ve bir seramik 

şirketi için seramik fotoğrafları çekerek geçimini sağlamaktadır. Bir gün memleketten 

bir akrabası gelir. Yusuf (Mehmet Emin Toprak) geleceğini önceden haber vermesine 

karşın Mahmut bunu unutmuş ve dışarı çıkmıştır. Akşama kadar dışarıda Mahmut’u 
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bekleyen Yusuf dışarıda mahalleden bir kız görür ve onu beğenir. Akşam olunca eve 

gelen Mahmut apartman girişindeki masada uyuyup kalan Yusuf’u görür ve onu 

uyandırır. Birlikte yukarı çıktıklarında Yusuf ona neden İstanbul’a geldiğini anlatır. 

Yusuf memleketlerinde babasıyla birlikte bir fabrikada çalışmaktadır. Ancak kriz 

nedeniyle ikisini de işten çıkarmışladır. Bunun üzerine Yusuf uluslararası gemilerde iş 

bulabilmek için İstanbul’a gelmiştir. Duyduğuna göre bu işte çok para vardır, ayrıca 

Yusuf gezmeyi de sevmektedir. İş buluncaya kadar Yusuf akrabası Mahmut’un yanında 

kalacaktır. Ancak telefonda Yusuf bir hafta kadar kalacağını söylemiştir. Yusuf ona 

bunları anlattıktan sonra Mahmut’ta ona evle ilgili şeyleri ve yapmasını istediği şeyleri 

anlatır; çünkü Mahmut oldukça titizdir.  

Ertesi sabah Yusuf erkenden dışarı çıkar, kar yağmaktadır ve her taraf bembeyaz 

olmuştur. Bir süre etrafı seyrettikten sonra limana gelir ve oradaki bir görevliye burada 

iş bulup bulamayacağını sorar; ancak adam gemicilik işi için Karaköy’e gitmesi 

gerektiğini söyler. Akşam eve gelen Yusuf olanları Mahmut’a anlatır ve pazartesi günü 

de Karaköy’ e gideceğini söyler. Ertesi gün Mahmut Yusuf’u arkadaşlarının yanına 

götürür, Mahmut ve arkadaşları fotoğraf üzerine sohbet ederler, Yusuf’ta onları dinler. 

Eve döndüklerinde kapıcı Mahmut’a kendine bir paket geldiğini söyler ve getirmeye 

gider. O gidince Yusuf paketi kendisinin getirebileceğini söyleyerek Mahmut’u yukarı 

gönderir. Çünkü orada geçen gün beğendiği ve gördüğü kızda vardır. Mahmut’ta 

gidince ikisi yalnız kalırlar; ama hiç konuşmazlar, bu sırada kapıcı paketi getirir ve 

Yusuf’a verir. Yusuf yukarı çıkarken kapıcıda kızla beraber apartmandan çıkar. Yusuf 

çok yorulmuştur ve yatmaya gideceğini söyler. Ancak az sonra Yusuf yavaşça kalkar ve 

Mahmut’tan gizli arka taraftaki telefondan ailesini arar, yaptıklarını anlatır.  

Sabah gemiciler kahvesine giden Yusuf oradaki bir gemiciyle tanışır ve sohbet 

eder. Ancak adam ona gemicilikte sandığı kadar para olmadığını ve bu işi unutmasının 

daha iyi olacağını söyler. Yusuf akşam eve döndüğünde Mahmut’ta evde çalışmaktadır, 

ona iş bulup bulamadığını sorar. Yusuf’ta bazı yerlerden haber beklediğini söyler. 

Yusuf yine ailesini arayacaktır; ama bu kez Mahmut’tan izin ister. Kapıyı kapatır ve 

arka tarafa geçer. Yusuf’un bağırarak konuştuğunu duyan Mahmut merak eder ve arka 

tarafa geçerek gizlice onun konuşmasını dinler. Yusuf’un telefonu kapattığını duyunca 

hemen mutfağa doğru koşar; ancak mutfak kapısına yapıştırdığı fare tuzağına kendisi 
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yapışır. Mahmut misafirin varlığından yavaş yavaş rahatsız olmaya başlamıştır. Çünkü 

Yusuf pek de düzenli değildir.  

Ertesi gün Yusuf iş aramaya devam eder ve pek çok yer gezer. Bu sırada 

Mahmut’ta eski karısıyla buluşur. Eski karısı Nazan (Zuhal Gencer Erkaya) yeni eşiyle 

beraber başka bir ülkeye taşınacaktır ve beraber aldıkları evi satmak ister. Çünkü Nazan 

doktorlara çok para harcadığını söyler. Boşanırken yaptırdıkları kürtaj yüzünden artık 

çocuğu olmamaktadır. Bunun için de pek çok doktora gitmiştir. Bu konuşmadan sonra 

Mahmut uzun süre dışarıda dolaşıp bir şeyler içer, daha sonra eve gelir.  

Ertesi gün Mahmut Yusuf’u da alır ve beraber şehir dışına fotoğraf çekmeye 

giderler, geceyi bir otelde geçirirler. İki gün boyuca Mahmut fotoğraf çeker, Yusuf’ta 

ona yardım eder. Eve döndüklerinde Mahmut telesekreterinde ablasından birkaç not 

bulur. Annesi aniden fenalaşmış, hastaneye yatırılmıştır. Ertesi gün de ameliyat 

olacaktır. Ablası hemen gelmesini istemektedir. Mahmut çekime yardım ettiği için 

Yusuf’a bir miktar para verir ve annesinin yanına hastaneye gider. Annesinin yanında 

refakatçi olarak artık o kalacaktır.  

Ertesi gün Yusuf tekrar dışarı çıkar bu sırada daha önce gördüğü ve beğendiği 

kızı görür yolda. Kız bir yere gitmektedir. Yusuf onu takip eder. Kız bir süre 

yürüdükten sonra durur ve birini beklemeye başlar. Tam Yusuf kızın yanına gidecekken 

kızın erkek arkadaşı gelir ve beraber giderler; ama kız Yusuf’u görmüştür.  

Bu arada Mahmut’un annesi ameliyat olmuş ve annesini eve çıkarmışlardır. 

Mahmut evi arayarak yarım saate kadar evde olacağını ve bir görüşmesi olduğunu 

söyleyerek Yusuf’tan akşama kadar dışarıda oyalanmasını ister. Yusuf Beyoğlu’nda 

dolaşmaya çıkar, yine bir kız görür ve onun arkasından gider; ancak bu kız da sinemaya 

girer. Eve gelen Mahmut salonu dağınık bir şekilde bulur. Yusuf salonda sigara içmiş, 

mutfağı da dağıtmıştır. Bunları gören Mahmut çok sinirlenir ve evi toplamaya başlar. 

Mahmut’un misafiri gelir ve akşam olunca gider. Bütün gün dışarıda dolaşan Yusuf 

gece eve gelir, Mahmut Yusuf’u görünce ona kızıp bağırmaya başlar. Evdeki 

düzensizlikten dolayı rahatsızdır, Yusuf’un sigara içmesi bile artık ona dokunmaktadır. 

Ona kendisinin sigarayı bıraktığını bunun için artık mutfakta da sigara içilmeyeceğini 

söyler. Mahmut sinirli bir şekilde tekrar çalışmaya gider. Bu sırada Yusuf yeğeni için 

aldığı oyuncakla oynamaya başlar. Tekrar Yusuf’un yanına gelen Mahmut ona iş bulup 
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bulamadığını gemicilik işi olmazsa ne yapacağını sorar; fakat Yusuf hala oyuncakla 

oynamaktadır. Bunu gören Mahmut daha çok sinirlenir ve ona oyuncağı kapatmasını 

söyler. Yusuf Mahmut’a seramik şirketinde kendisi için bir iş bulup bulamayacağını 

sorar; ama Mahmut yine kızar ve ona böyle bir şey yapamayacağını söyler. Yusuf 

Mahmut’a onu buraların çok değiştirdiğini söyleyerek, kendisinin şimdiye kadar bunu 

çoktan yapacağını belirtir. Mahmut da ona kızarak hiçbir vasfı olmadığını, onun gibi 

pek çok insanın bu şekilde İstanbul’a geldiğini, kendisinin bir gururu olduğunu ve onu 

bu kadar kolay harcayamacağını söyler. Tekrar çalışmak için odasına gider.  

Mahmut her yerde gümüş köstekli saatini aramaya başlar. Bir çekim için onu 

kullanacaktır, ama bulamaz, Yusuf’un kaldığı odaya da girer. Sonra Yusuf’a onu görüp 

görmediğini sorar, Yusuf görmediğini söyler. Ancak Mahmut ondan şüphelenmektedir. 

Az sonra bir kutunun içinde saati bulur, ama hiçbir şey söyleyemez. Bu sırada Yusuf’ta 

ona saati görmediğine dair yeminler etmektedir, Mahmut boş vermesini söyler ve 

odadan çıkar. Telefon çalar, arayan eski karısıdır, ertesi gün gidiyordur. Mahmut 

Yusuf’un yanında konuşmamak için banyoya gider. Telefon görüşmesi bittikten sonra 

tekrar çalışmaya döner, bu sırada odasına giden Yusuf valizini açık bulur… 

Ertesi sabah Mahmut erkenden evden çıkar, bir süre boğazı seyrettikten sonra 

havaalanına gider, eski karısının gidişini gizlice uzaktan seyreder…  

Mahmut eve döndüğünde Yusuf’a verdiği anahtarı askıda asılı görür, odasına 

gidip bakan Mahmut onun eşyalarını toplayarak gittiğini görür. Sadece sigarasını 

unutmuştur. Tekrar sahile inen Mahmut bir süre daha boğazı seyreder. Yusuf’un evde 

unuttuğu sigara paketinden bir sigara çıkarır ve içmeye başlar… 

3.10.2.23.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.23.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 
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2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmektedir. Yusuf yaşanan 

ekonomik kriz sonucunda kasabadaki fabrikadan çıkarılmış ve İstanbul’a gelip iş 

aramaya başlamıştır. 

3.10.2.23.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

 

3.10.2.23.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmektedir.  

1.1. İç göç vardır. Yusuf memleketinde işten çıkarılınca İstanbul’a gelip iş 

aramaya başlamıştır.  

1.2. Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz edilmektedir. 

Yusuf memleketinden İstanbul’a gelirken pek çok hayalle gelmiştir. Ancak başta 

yanında kaldığı akrabası Mahmut olmak üzere her şey onun hayallerinden farklı 

olmuştur. Yetiştiği yer, oradaki insanlar, İstanbul’dan ve İstanbul’da yaşayan 
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insanlardan oldukça farklıdır. Hatta İstanbul akrabası Mahmut’u bile 

değiştirmiştir. 

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Farklı hayatlar yaşayan 

insanların ilişkileri filmde yer almaktadır. 

3.10.2.23.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmektedir. Mahmut uzun 

yıllar önce memleketinden İstanbul’a gelmiş ve buradaki hayata ayak 

uydurmaya çalışmıştır. Uzun süre çalışmış çok sevdiği fotoğrafçılığı bile para 

kazanmak için kullanır hale gelmiştir, artık sadece boş zamanlarında kendi için 

fotoğraf çekmektedir. Evine misafirliğe gelen akrabası Yusuf bile kısa sürede 

onun için yük olmuştur. Doğduğu yerdeki insandan çok farklı olmuştur. Ancak 

Yusuf’la aralarında yaşanan olaylar onun yeniden oturup düşünmesine neden 

olmuştur. Mahmut kendisine, benliğine uzaklaşmıştır. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almamaktadır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir.  

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almamaktadır.  

3.10.2.23.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmde Mahmut, eski karısı ve 

Mahmut’un çevresindekiler düzgün bir Türkçe kullanmaktadırlar. Çünkü uzun 

zamandır İstanbul’da yaşamaktadırlar ve hemen hepsi eğitimli insanlardır. Bu 

açıdan İstanbul Türkçesi kullanmaları uygundur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmiştir. Filmde Yusuf yerel ağız kullanmaktadır. 

Yusuf bir kasabada doğup büyümüştür, bu yüzden oranın ağzıyla konuşması 

doğru bir kullanımdır. 

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  
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3.10.2.23.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 

 

3.10.2.24. DUVARA KARŞI 

3.10.2.24.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti 

Süresi: 118 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 2003 Yönetmen: Fatih Akın 

Oyuncular: Sibel Kekili, Birol Ünel, Güven Kıraç, Meltem Cumbul, Demir Gökgöl, 

Cem Akın, Mehmet Kurtuluş, Feridun Koç, Catrin Striebeck, Hermann Lause, Aysel 

İşcan, Orhan Güner 

Özeti: 

Cahit (Birol Ünel), 40 yaşlarında, Almanya da yaşayan bir Türk’tür. Bir fabrika 

için çalışmakta, geceleri bar ve konser çıkışlarında şişe toplamaktadır. Bir gece alkollü 

bir şekilde araba kullanırken arabasını duvara çarparak intihar girişiminde bulunur. 

Götürüldüğü hastanede psikiyatrik tedavi gören alkol ve uyuşturucu bağımlısı Cahit’e 

doktoru bir gün “intihar, hayatına nokta koymanın tek yolu değildir” dediğinde Cahit 

odadan çıkar gider.  

Yine bir Türk olan Sibel (Sibel Kekili), genç ve güzel bir kızdır ve tutucu 

ailesinin baskısı onu da bir intihar denemesine sürüklemiştir. Sibel kendi istediği gibi 

özgürce yaşamak istemekte ancak ailesi özellikle de ağabeyi ona göz açtırmamaktadır. 

Tedavi için geldiği klinikte Cahit’i görür ve Sibel’in aklına tekrar ölmeyi denemek 

yerine başka bir kurtuluş yolu gelir. Yeni tanıştığı Cahit’ten onunla evlenmesini ister. 

Cahit bir sabah kliniğin bahçesinde yürürken Sibel onun yanına gelir ve gece kendisine 

bira ısmarlayabileceğini söyleyerek gider. Evlenmek konusunda ısrarlıdır. Cahit gece 

Sibel’le buluşur ve beraber hastaneden kaçarak bir bara giderler. Sibel anlaşmalı bir 

evlilik yapacaklarını, sadece aileye karşı göstermelik bir şey olacağını ve herkesin kendi 

hayatına devam edeceğini söyler. Onun tek istediği etrafındaki insanlar gibi özgürce 

yaşamak ve erkek arkadaşlarıyla rahatça birlikte olmaktır. Ama Cahit bunu kabul etmez, 

bunun üzerine Sibel bir içki şişesini kırar ve kolunu keser. Etrafa akan kanları gören 
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Cahit hemen kolunu sarar ve onu dışarı çıkarır, bir otobüse binerler. Otobüste 

tartışmaya devam ederler ve şoför onları otobüsten atar. Şoför de bir Türk’tür.  

Hayatına biraz olsun anlam katmak, biraz da kıza yardım etmek isteyen Cahit bu 

teklifi kabul eder. En yakın arkadaşı Şeref’i (Güven Kıraç) amcası olarak yanına alır ve 

Sibel’in ailesine giderek kızlarını ister. Sibel’in de kabul etmesi üzerine babası kızının 

Cahit’le evlenmesini kabul eder. Sibel’in evden kaçmak için biriktirdiği parayla düğün 

yaparlar. Düğüne Sibel’in İstanbul’daki kuzeni Selma’da (Meltem Cumbul) gelir.  

Düğün oldukça güzel geçer ve hem Sibel hem de Cahit iyi vakit geçirirler. Ama 

eve döndüklerinde Sibel Cahit’e eski karısının adını sorunca Cahit sinirlenerek onu 

dışarı atar. Evden atılan Sibel bir bara gider ve geceyi barmenle geçirir. Sabah tekrar 

eve dönen Sibel artık mutludur. Çünkü hep istediği hayatı yaşamaya başlamıştır. Kuzeni 

Selma o gün İstanbul’a dönüyordur ve onu havaalanına Sibel götürür, bu arada 

evliliğiyle ilgili gerçekleri anlatır. Selma onu İstanbul’a yanına çağırır.  

Tekrar eve dönen Sibel düğünde kendisine takılan bütün paraları ve altınları ev 

için harcar, yeni mobilyalar ve eşyalar alır. Ancak artık hiç parası kalmamıştır. Bu 

sırada Cahit’te Maren (Catrin Striebeck) adlı kuaför bir kadınla beraberdir ve Sibel’e 

onun yanında iş bulur. Sibel artık istediği hayata sahiptir ve her gün başka biriyle 

beraber olmaktadır. Ama Cahit Sibel’in hayatına girmesiyle değişmeye başlamıştır. Bir 

gece Sibel ve Cahit eğlenmek için birlikte bir gece kulübüne giderler; ama kulüpte Sibel 

yüzünden kavga çıkar ve Cahit dayak yer. O gece Sibel ve Cahit arasında bir 

yakınlaşma olur; ancak Sibel Cahit’le beraber olmak istemez, çünkü o zaman gerçekten 

karı-koca olacaklarına söyler. Ama Cahit Sibel’e aşık olmuştur. 

Ertesi sabah Sibel kuaförde Maren’le konuşur ve ara sıra Cahit’le beraber 

olduklarını öğrenir ve sinirle dışarı çıkar, bu sırada yanına daha önceden beraber olduğu 

bir adam gelir ve onu tekrar görmek istediğini söyler. Ancak Sibel adama evli olduğunu 

ve bir daha kendisine yaklaşmaması gerektiğini söyleyerek, onu rahat bırakmasını ister 

ve gider. Adam, Sibel’in arkasından kuaföre girerek Maren’e o ve kocası hakkında 

sorular sorar. Adam o gece Cahit’in sürekli gittiği bara gider ve Maren’le birlikte 

otururlar. Adam Cahit’e çok kötü bir koca olduğunu, karısının sürekli başkalarıyla yatıp 

kalktığını söyler. Söylediklerine iyice sinirlenen Cahit elindeki şişeyle adamın suratına 

vurur ve adam ölür. Bu sırada içeri Sibel girer. 
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Cahit tutuklanır, eve gelen Sibel tekrar intihar eder ama son anda kendine 

gelerek kolunu sarar ve hastaneye giderek koluna dikiş attırır. Bu sırada ailesi, 

gazeteden olayı ve kızının kocasını aldattığını öğrenir. Babası kızının tüm fotoğraflarını 

yakar, annesi engel olmaya çalışır. Ağabeyi daha fazla dayanamaz ve Sibel’in peşine 

düşer. Sokakta onu görünce peşinden koşmaya başlar, ama yakalayamaz. Sibel Şeref’in 

evine gelir. Ama Şeref onun bir an önce buralardan gitmesi gerektiğini ve Cahit’i de 

artık rahat bırakmasını söyler. 

Ertesi gün Sibel önce annesinin yanına giderek onunla vedalaşır, ardından 

hapishaneye gider ve Cahit’ e onu bekleyeceğini söyler. Ardından Sibel İstanbul’a 

kuzeni Selma’nın yanına gider ve onun çalıştığı otelde oda hizmetlisi olarak çalışmaya 

başlar. Selma’nın hayattaki en büyük amacı işinde yükselmektir. Bir süre sadece ev ve 

iş arasında gidip gelen Sibel daha fazla bu hayatı sürdüremez. Bir gece iş çıkışında 

uyuşturucu aramaya çıkar. Gittiği bir barda aradığı şeyi bulur. Sabah eve geldiğinde 

kuzeni Selma’yla kavga eder ve ona evden ayrılacağını söyler.  

Sibel bir gece barda çok fazla içki içer ve barın ortasında bayılır. O gece barmen 

tarafından tecavüze uğrar. Ayıldığında dışarı çıkar ve sokakta kendisine laf atan birkaç 

serseri ile kavga eder ve onlardan dayak yer. Sonra içlerinden biri Sibel’i kendilerine 

küfrettiği için bıçaklar. Sibel’i sokakta bir taksici bulur. 

Aradan yıllar geçer ve Cahit hapishaneden çıkar. Önce Şeref’in yanına gelerek 

Sibel’in yanına gideceğini, çünkü bunca yıl hapishanede hayatta kalabilmesinin tek 

nedeninin o olduğunu söyler. Sonra Sibel’in ağabeyinin yanına gider ve onunla konuşur. 

Ardından İstanbul’a gelen Cahit otele giderek Selma’yla konuşur ve Sibel’i görmek 

ister. Ama Selma ona bunun mümkün olmadığını, Sibel’in artık bir sevgilisi ve kızı 

olduğunu söyler. Cahit ise onu görmekte ısrarlıdır. 

Selma Sibel’e Cahit’in geldiğini söyleyince Sibel önce Cahit’i arar, ardından 

kızını Selma’ya bırakarak onun yanına gider. Geceyi Cahit’le geçiren Sibel ertesi gün 

onunla Mersin’e gitmeye karar verir ve otogarda buluşmak üzere onun yanından ayrılır. 

Eve giden Sibel bütün eşyalarını toplamaya başlar, bu sırada kızı ve babası içerde oyun 

oynamaktadır ve Sibel seslerini duyar. 

Ertesi gün Cahit otogara gelir ve Sibel’i bekler. Ama Sibel gelmez ve Cahit tek 

başına otobüse biner. 
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3.10.2.24.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.24.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 

2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir. 

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir. 

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.24.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.24.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmektedir.  

 1.1. İç göç yoktur. 

1.2. Dış göç vardır. Sibel, Almanya’da çalışmaya gelmiş bir ailenin tek kızıdır. 

Cahit de uzun zaman önce Almanya’ya yerleşen bir Türk’tür.  
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2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir. 

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz edilmektedir. 

Sibel’in babası ve ağabeyi Almanya’da yaşamalarına rağmen hala Türk gelenek 

ve göreneklerine bağlıdırlar. Ağabeyi Sibel’in gezip tozmasına özellikle de 

erkek arkadaşı olmasına asla izin vermemektedir. Sibel ise etrafındaki diğer 

insanların yaşamını gördükçe onlar gibi olmak istemekte bunu da 

gerçekleştiremeyince intihar yolunu seçmektedir. Cahit’le gerçekleştirdiği 

anlaşmalı evlilik sonucunda istediği hayatı yaşar olmuş; ama bir süre sonra 

kocasına aşık olunca yaşadığı hayatı da devam ettiremez hale gelmiştir. Sibel iki 

topluma da ait değildir ve sürekli ikisinin arasında gidip gelir. 

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Farklı sınıflara ait insanların 

ilişkileri filmde yer almaktadır. 

 

 

3.10.2.24.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular: 

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmektedir. Sibel ve Cahit 

Türk’tür; ancak Almanya’da uzun süre kalmış olmaları onların kendi 

toplumunun insanlarından farklı kılmıştır. İkisi de etraflarında gördükleri 

insanlar gibi yaşamak istemektedirler. Ancak aileleri, arkadaşları, çevreleri 

çoğunlukla Türk’lerden oluşmaktadır. Bu iki insan kendi toplumlarının değerleri 

ve yaşam biçimiyle, içinde bulundukları toplumun yaşam şekli arasında sıkışıp 

kalmış ve kendilerine yabancılaşmaya başlamışlardır. Bir yandan istedikleri gibi 

yaşamakta bir yandan da kendilerine ait olan değerleri unutamamaktadırlar. 

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Filmdeki 

kadınlar geçimlerini sağlamak için değişik kademelerde çalışmaktadırlar.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir. Filmdeki 
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her karakter gerçek hayattaki bir insan gibi ele alınmış, zaaflarıyla, artılarıyla, 

eksileriyle bir bütün olarak yansıtılmışlardır. 

4.  Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Sibel istediği her 

erkekle rahatça birlikte olabilmek için Cahit’le anlaşmalı evlilik yapar.   

3.10.2.24.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçe’si kullanılmıştır. Filmdeki karakterlerin hemen hemen 

hepsi İstanbul Türkçesi kullanmaktadır. Sadece Cahit’in Türkçesi uzun yıllardır 

Almanya’da kaldığı ve çoğunlukla Almanca konuşmayı tercih ettiği için 

bozulmuş ve kırma bir dil halini almıştır. Cahit’in dili bu şekilde kullanması 

yaşadığı hayat göz önüne alındığında uygundur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmiştir. Filmin Almanya’da geçen kısmının bazı 

sahnelerinde Sibel ve Cahit etraflarındaki insanlarla Almanca konuşmaktadır. 

Bu açıdan yabancı dil kullanımı uygundur. 

3.10.2.24.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film bir kısmı İstanbul’da geçmektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmemektedir.  

3. Filmin bir kısmı ise yurt dışında(Almanya’da) geçmektedir. 

 

3.10.2.25. EĞRETİ GELİN 

3.10.2.25.1. Filmin Yapım Bilgileri ve Özeti  

Süresi: 115 dakika Türü: Dram Yapım yılı: 2004 Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Batıbeki Oyuncular: Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay, Onur Ünsal, Şevket Çoruh, Füsun 

Demirel, Fikret Hakan, Pınar Öğün, Metin Akpınar, Eylem Yıldız 

Özeti: 

Genç bir oğlan (Onur Ünsal) kurulmakta olan çadırların yanına gelir. Köye 

panayır gelmiştir. Ama horozu canlandıracak kişi çok fazla içki içip sarhoş olduğu için 
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akşam kumpanyaya onun yerine çıkacak biri aranmaktadır. Çadırların çevresinde 

dolaşan Ali çok güzel horoz taklidi yaptığı için tiyatronun sahibi (Metin Akpınar) onu 

hemen oyuna panayıra alırlar. Ali horoz kıyafetini giyer ve panayırdaki diğer kişilerle 

köyün sokaklarında gezmeye başlar. Kıyafetiyle önce arkadaşlarının sonra da nişanlısı 

Neşe’nin (Eylem Yıldız) yanına gider. Fakat annesi onu görür. 

Ali gidince annesi (Müjde Ar) eve gelen bohçacı kadın Çeneto (Füsun Demirel) 

ile konuşmaya başlar. Çeneto düğünlerinin ne zaman olacağını sorunca annesi Ali’nin 

hala bez bebekle oynadığını söyler. Bunun üzerine Çeneto eve eğreti gelin getirmesini 

söyler. Ali’nin annesi İffet bu fikri kabul edince Çeneto da Emine’nin (Nurgül Yeşilçay) 

yanına gelir ve onu eğreti gelin olmaya ikna eder. Emine’nin kardeşi okumaktadır ve 

sevgilisi Hasan (Şevket Çoruh) da hapishanededir. Emine ve kardeşi zor durumda 

olunca Emine işi kardeşi için kabul eder. Hapishaneye nişanlısına gider ve ona Reis 

Bey’in evine hizmetçi olarak gideceğini söyler. 

Akşamleyin İffet Hanım kocası Reis Bey’i (Fikret Hakan) ikna eder ve sabah 

Ali’ye ona eğreti gelin getireceklerini söyler. Sonra da Ali babasıyla konuşur. Babası 

işleri artık ona bırakacaktır. Bir yandan da evde Emine için hazırlıklar yapılır. Herkes 

Emine’yi hizmetçi olarak bilecektir. Akşam olunca Emine eve gelir ve Ali’yle tanışırlar. 

Ali ve Emine gece odalarına çekilince Ali ona tiyatroya gitmesi gerektiğini söyler ve 

evden çıkar. Sabahleyin Ali’nin sözlüsü Neşe eve gelir ve Emine’yi görür. Önce 

kıskanır ama sonra bohçacı Çeneto ile karşılaşır ve Çeneto onu yatıştırır. Sonra da 

Emine’nin yanına gelir. Emine Reis’in evinde kalırken kardeşi Nazlı ile o ilgilenecektir. 

Bunun için ona haber getirir. Çenoto Nazlı’yı takip etmiştir ve onun okuldaki hocası ile 

birlikte olduğunu görmüştür. Hemen Emine’ye söyler. 

Emine ertesi gün hapishanedeki nişanlısını görmeye gider ve ona para götürür. 

Sonra da eve gelir. Ali’ye ders vermeye başlamıştır. Ona evlilikle ilgili şeyler anlatır; 

ama Ali Emine’yi sürekli tersler. Bunun üzerine Emine Ali’yi iter ve zorla onunla 

beraber olur. Ali Emine’yi tokatlar ve odadan çıkar. Uzun bir süre Ali Emine’nin 

odasına gelmez. Bir gece Ali arkadaşlarıyla içer ve eve gelir. Emine’yle karşılaşır. 

Emine ona küsecek ve utanacak bir şey yok der ve barışırlar. Ertesi gün Ali Emine’ye 

çiçek getirir ve akşam olunca onu tiyatroya götürür. Sonra tiyatrodakilerle birlikte 

yemek yerler. Emine onlara ud çalıp, şarkı söyler. Tiyatronun sahibi o gece kır 
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çiçeğinden yaptıkları yüzüklerle onları nişanlar. Hep birlikte kutlarlar. Eve 

döndüklerinde Emine yüzüğü vermek ister; ama Ali almaz. Ertesi gün Ali tekrar gelir, 

Emine’den hoşlanmıştır ve yine onunla birlikte olmak ister; ama bu sefer Emine kabul 

etmez. Ondan hoşlandığını söyler ama nişanlı olduğunu da ona hatırlatır. 

Sonra da evin hanımının yanına gelir ve kardeşinin yanına gitmek için 1-2 

günlüğüne izin alır. Ona Neşe’yi giydirip kuşatmalarını ve Ali’yle zaman geçirtmelerini 

söyler. Emine kendi evine gelir, Çenoto ile konuşur. Ona Ali’den hoşlandığını söyler; 

ama Çenoto eğreti gelin olmanın da kuralları olduğunu ve vazgeçmesini söyler. Bu 

sırada Nazlı ağlayarak eve gelir ve hocasının kendisiyle evlenmek istediğini söyler. 

Sonra da beni kimden isteyecekler diyip onlara hakaret eder. Bunun üzerine ablası ona 

tokat atar. Sabahleyin Emine nişanlısı Hasan’a gider, ona artık gitmek istediğini söyler 

ve ağlamaya başlar. 

Bu sırada Ali de tiyatronun sahibine gelir ve ona Emine’ye olan aşkını anlatır. 

Emine de eve dönmüştür ve derslere devam etmektedirler. Ertesi gün Çenoto gelir ve 

Emine’ye Hasan’ın yarın hapishaneden çıkacağını söyler. Sabahleyin Emine işi 

bırakacaktır. Akşam karısı Reis’e Emine’nin gideceğini haber verir. Emine de Ali’ye 

gideceğini söyler. Ali Emine’nin karşı koymasına rağmen son geceyi onunla birlikte 

geçirir. Sabahleyin Emine vedalaşır ve tam evden çıkarken Ali sofradan kalkar ve 

koşarak Emine’nin peşinden aşağı iner. Annesi de arkasından gelir. Ali Emine’ye sarılır 

ve onu sevdiğini onunla evlenmek istediğini söyler. Annesi Emine’yi tokatlar ve dışarı 

atar. Ona hakaret eder. Emine sokağa çıkıp koşmaya başlar, Ali de arkasından gider. 

Olanları Ali’nin nişanlısı görür ve bağırışları duyar. Emine evine girer Ali de kapıda 

onu bekler. Bu sırada Hasan hapishaneden çıkar ve Emine’ye gelir. Onu faytonuna 

bindirip tüm köyde dolaşır. Herkes görsün der. Ali ikisini beraber görür ve arkasını 

dönüp gider. Sonra da Hasan Emine’yi ilk buluştukları yere götürür. 

Bu sırada Ali de babasıyla konuşur, Emine’yle evlenmek istediğini söyler. Ama 

babası Emine’nin onu değil parasını sevdiğini ve bunu ona ispatlayacağını söyler. Bir 

adamını Emine’yi almaya gönderir. Emine belediyeye gelirken Hasan onu görür ve 

takip eder. Emine yukarı çıkar, Ali babasının odasından çıkarken Emine’yi görür. Reis 

Emine’yle konuşur, ona bu şehirden gitmelerini söyler ve onu tehdit eder. Emine 

koşarak dışarı çıkar, bu sırada Hasan onun yanına gelir ve olanları öğrenmek ister. 
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Emine Hasan’a evin oğlunun kendisiyle evlenmek istediğini söyleyince Hasan ikinizi de 

yaşatmam der ve Emine’yi eve gönderir. Hasan Ali’nin yanına atölyeye gider ve onu 

dövüp, tehdit eder. Sonra da atölyeden çıkar. Ali Hasan gittikten sonra kasadan silahı ve 

paraları alır, iş yerinden çıkar. 

Akşamleyin Ali’nin ailesi Neşe’nin ailesini ziyarete gider, olanların yanlış 

anlaşıldığını söyleyip, özür dilerler. Bu sırada Neşe kapıda onları dinlemektedir ve içeri 

girip bağırarak Ali’yle çocukluk arkadaşı olduklarını, zorla başlarına bu işi açtıklarını 

söyleyip onlara kızar. Bu sırada Hasan’ı da polisler karakola götürür. Bunu gören Ali 

hemen Emine’nin evine gelir ve sabah ilk trenle kaçacaklarını, akşamleyin Emine’nin 

tiyatroya gelmesi gerektiğini anlatır. Emine kendisiyle gelemeyeceğini söyleyince 

tabancayı çıkarıp gelmezse kendisini vuracağını söyler. Bunun üzerine Emine 

dayanamaz ve kaçmayı kabul eder. Ancak tüm konuştuklarını Nazlı duyar ve ablası 

içeri girince ona hakaret eder. Emine onun da gelmesini isteyince ona burada kalıp 

evleneceğini söyler.  

Emine tiyatroya gelir, bu sırada tiyatroya polisler gelir ve Emine’yle Ali’yi 

ararlar. Ancak tiyatrocular onları sakladıkları için bulamayıp, giderler. O gece 

tiyatronun da son gecesidir ve sabah treniyle onlarda yola çıkacaklardır. Emine ve Ali 

sabaha kadar orada beklerler. Sabah olunca Hasan karakoldan çıkar ve Emine’nin evine 

gider. Bulamayınca Nazlı’ya sorar, Nazlı ona olanları anlatır ve ona istasyona gitmesini 

söyler. Emine ve Ali tavuk kıyafetlerini giyip onun içine saklanmışlar ve tiyatronun 

diğer oyuncularıyla istasyona gelmişlerdir. Hasan istasyona gelir ve onları bulur. Hasan 

da Ali de silahlarını çekerler. Ancak Emine araya girer. Hasan Emine’nin Ali’yi 

sevdiğini anlar ve onları bırakır. İkisi de trene biner ve giderler.  

3.10.2.25.2. Filmin Konusu: 

1. Filmde dönemin ekonomik şartlarına değinilmemektedir.  

2. Filmde, dönemin siyasi şartlarından söz edilmemektedir. 

3. Filmde dönemin toplumsal şartlarından söz edilmemektedir. 

4. Filmde, bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz edilmektedir. 

3.10.2.25.3. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde bankerlikten bahsedilmemektedir. 
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2. Filmde köşe dönmecilikten bahsedilmemektedir.  

3. Filmde rüşvet konusuna değinilmemektedir. 

4. Filmde yolsuzluk (hortumculuk) olaylarından söz edilmemektedir. 

5. Filmde kaçakçılık (uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz edilmemektedir.  

6. Ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından bahsedilmemektedir.  

3.10.2.25.4. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değinilmemektedir. 

2. Filmde, özgürlüklerin kısıtlanmasından söz edilmemektedir.  

3. Filmde, işkence konusuna yer verilmemektedir.  

4. Filmde, mafya-siyaset ilişkisinden söz edilmemektedir. 

5. Filmde, terör olaylarından ve terör örgütlerinden bahsedilmemektedir.  

6. Filmde derin devlet kavramına değinilmemektedir.  

7. Filmde, bölgesel-yerel siyasal sorunlardan (Kimlik sorunları, yasa dışı 

faaliyetler vb.) söz edilmemektedir.  

3.10.2.25.5. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

1. Filmde, göç konusuna değinilmemektedir.  

1.1.İç göç yoktur.  

1.2.Dış göç yoktur. 

2. Filmde, arabesk kültürden söz edilmemektedir.  

3. Filmde, bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz 

edilmemektedir.  

4. Filmde gecekondulaşmadan bahsedilmemektedir. 

5. Filmde sınıf tanımları (sınıflar arası ilişki) vardır. Filmde farklı sınıflardan 

insanları ilişkilerine yer verilmiştir. Belediye reisi, eşi, eğreti gelin, bohçacı 

kadın arasındaki ilişkiler filmde yer almaktadır. 
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3.10.2.25.6. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde 

İşlenen Konular:  

1. Filmde bireyin kendisine yabancılaşmasından söz edilmemektedir.  

2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer almaktadır. Filmde yer 

alan karakterlerden Çeneto bohçacılık yaparak geçimini sağlamaktadır. Ayrıca 

tiyatroda da çalışan pek çok kadın vardır.  

3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve 

artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınmasına filmde yer verilmektedir. Filmdeki 

karakterlerin hepsi artı-eksileriyle bütün olarak verilmiş ve hepsi gerçekçi 

biçimde işlenmiştir.  

4. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer almaktadır. Filmde yer alan eğreti 

gelin evlenme çağına gelmiş genç delikanlılara evlilikle ilgili dersler vermekte 

ve onlarla beraber olmaktadır. Bu kadınlar, genç delikanlılara aileleri tarafından 

bulunmaktadır. 

 

3.10.2.25.7. Filmde Kullanılan Dil: 

1. Filmde İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Filmdeki karakterlerin hepsi batı da 

yetişmiştir ve çoğu iyi bir eğitim almıştır. Bu açıdan dili bu şekilde kullanmaları 

uygundur. 

2. Filmde yerel ağızlara yer verilmemiştir.  

3. Filmde yerel dillere yer verilmemiştir. 

4. Filmde yabancı dile yer verilmemiştir.  

3.10.2.25.8. Filmin Geçtiği Yer: 

1. Film İstanbul’da geçmemektedir.  

2. Film Anadolu’da geçmektedir.  

3. Film yurt dışında geçmemektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

1980-2004 yılları arasında Türkiye’de yaşanan ekonomik, sosyal, toplumsal ve 

bireysel değişimler dönemin Türk sinemasını bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak 

etkilemiştir. 

 Ekonomik değişimlerin ilk adımı 24 Ocak 1980 tarihinde atılmıştır. Ekonomik 

alanda alınan bu radikal kararlarla, 1980’li yıllarda ülke kısmi bir rahatlama içine 

girmişse de bir süre sonra durum değişmiştir. Ülkede işsizlik patlamış ve eşi benzeri 

görülmemiş zamlar başlamıştır. Faizlerin serbest bırakılmasının ardından ülkenin her 

yerinde bankerler ortaya çıkmış; ancak kısa süre sonra hepsi batmıştır. Kısa yoldan para 

kazanmak isteyen insanların sayısı artmış ve Turgut Özal’ın “Benim memurum işini 

bilir.” sözü bu döneme adeta damgasını vurmuştur. Bu durum dönemin Türk 

sinemasında da kendini göstermiş ve banker olaylarını işleyen, rüşvete ve yolsuzluğa 

değinen filmler çekilmiştir. 

 Bunun yanı sıra, tırmanan anarşi ve terör olayları, sokak çatışmaları, suikastlar, 

gençlerin sağ ve sol ideolojilerde kamplaşması, yasadışı örgütlerin artması ülke 

gündeminin baş sırasında yer almış ve sokaklarda dökülen kan önlenemez olmuştur. 

Bütün bunların üzerine Cumhurbaşkanlığı koltuğunun aylarca boş kalması adeta tuz 

biber olmuş ve sonuçta 12 Eylül 1980 yılında ordu yönetime geçici bir süreliğine el 

koymuştur. 1982 yılında yeni anayasa kabul edilmiş ve 1960 Anayasasının getirmiş 

olduğu özgürlük ortamı yeni anayasayla ortadan kalkmıştır. Yaşanan bu gelişmelere 

paralel olarak, Türk sineması da kendisini ciddi şekilde hissedilen bir sansür ortamında 

bulmuştur. 1987 yılına kadar, 12 Eylül dönemini anlatan filmler çekilememiş; ancak bu 

tarihten sonra toplumsal içerikli filmler yeniden çekilmeye başlamıştır. 

Ülke tüm bu gelişmelerle uğraşırken bunların üstüne hızla köyden kente göç 

eden insanlar da eklenince, Türkiye adeta bir kaosun içinde kalmıştır. Çünkü köyden 

kente göç eden insanlarla birlikte altyapı yetersizliği nedeniyle barınma problemleri 

ortaya çıkmıştır. Göçle birlikte ortaya çıkan gecekondulaşma aynı kaderi paylaşan 

insanları bir araya getirmiş, bu da arabesk kültür adı verilen yeni bir yaşam tarzının 

doğmasına neden olmuştur. İki arada kalan kent insanının yaşadığı bir diğer sorunda 

yabancılaşma olmuştur.  
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Yaşanan kentleşmeyle birlikte temel hak ve hukuk kavramları gündeme gelmiş 

bu durum zamanla kadınlar arasında da yaygınlık göstermeye başlamıştır. Kadın-erkek 

eşitliği düşüncesi yaygınlaştıkça kadının hem evindeki hem de dışarıdaki rolü 

değişmiştir. Böylece hem evinde hem de dışarıda çalışan kadının sorumlulukları artmış 

ve toplum içindeki önemi bir kat daha fazlalaşmıştır. Kadının cinselliği de tabu 

olmaktan çıkmış ve kadın cinsel hayatını kendi isteğine göre yönlendirir hale gelmiştir. 

Bireysel anlamda yaşanan bu değişimler Türk sinemasına da kısa sürede yansımış ve 

göçü, arabesk yaşamı, yabancılaşmayı işleyen filmler çekilmiştir. Bireyin kendi içinde 

yaşadığı çatışmayı, kadının toplumda değişen rolünü ve cinselliği cesurca işleyen 

filmlere, özellikle son dönem Türk sinemasında sıkça yer verilmiştir. Bu filmlerde daha 

çok etrafındaki dünyayı anlamlandırmaya çalışan, çevresiyle uyum sağlayamayan ve 

problemleri olan insan tiplerine yer verilmiştir. Ele alınan karakterler Yeşilçam’ın 

masalsı kahramanlarından uzak, daha düz ve daha gerçekçi yaşayan insanlar 

olmuşlardır.  

Sonuç olarak; içinde yaşanılan toplumun yaşadığı değişimlere paralel olarak; 

80’li yıllardan itibaren Türk sinemasında, eski uygulamalar alt üst olmuştur. 1990’lı 

yıllara kadar geleneksel film üretimine sahip olan Türk sineması, bu yılların başlarından 

itibaren kendi dilini oluşturmaya çalışan, sinemayı yaşam felsefesi haline getiren yeni 

bir kuşakla karşılaşmıştır. Bu kuşak sinema okullarında eğitim alan, yurt dışındaki 

sinema festivallerini ve sinema etkinliklerini takip eden hatta orada yaşayıp sinemayla 

hayatını iç içe geçiren bir kuşaktır. Sinemaya yeni giren bu yönetmenler Yeşilçam’ın 

kurallarını ve anlatım biçimini bir kenara bırakmış ve daha düz daha sade anlatımlara ve 

konulara yönelmişlerdir. Bu yönetmenler gişede büyük başarılara imza atamamışlar; 

ancak yurt dışındaki festivallerde önemli ödüller almışlardır. Minimalist yaklaşımı 

tercih eden bu yönetmenlerin tam aksine popüler kişileri filmlerinde oynatan ve medya 

yoluyla geniş kitlelere ulaşan yönetmenlerde günümüz Türk sinemasında yer 

almaktadırlar.  

Özellikle son yıllarda, Türk filmlerinin sayısında bir artış ve önemli gişe 

başarıları görülse de Türk sineması henüz endüstriyel bir sektör haline gelememiştir. 

Türk sinemasının gelişmesi ve üretilen film sayısının artması için devlet desteğinin 

çoğalması, yasal dayanakların ve ekonomik teşviklerin oluşturulması gerekmektedir.  
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ÖZET 

  

Dünyadaki değişim ve gelişimler zamanla hızlanmıştır. Kısa sürede bu 

değişimlerden etkilenen Türkiye, bir yandan dünyadaki gelişmelere ayak uydurmaya 

çalışırken bir yandan da bünyesindeki değişimi özümsemekle uğraşmıştır.   

 1980’li yıllarda Türkiye birçok değişimi bir arada yaşamış; doğal olarak da tüm 

bu değişimlerin sancılarını uzun süre atlatamamıştır. İlk olarak, 24 Ocak tarihinde 

alınan kararlarla ekonominin rotası değiştirilmiş, ardından; tırmanan anarşi, suikastlar 

vb. nedenlerle ordu yönetime geçici olarak el koymuştur. Bu gelişmelerin üzerine göç 

eden insanların problemleri de eklenmiş ve kentleşmeyle birlikte temel hak-hukuk 

kavramları gündeme gelmiştir.  

Ülkede yaşanan sosyal olaylar her alanı olduğu gibi Türk sinemasınıda 

etkilemiş, yaşanan değişimlere paralel olarak; 80’li yıllardan itibaren Türk sinemasında, 

Yeşilçam’ın masalsı yapısı dışında filmler çekilmeye başlanmıştır. 1990’lı yıllarda Türk 

sineması, kendi dilini oluşturmaya çalışan, sinemayı yaşam felsefesi haline getiren yeni 

bir kuşakla karşılaşmış ve Türk sinemasında bireyi ön plana çıkaran filmler ağırlık 

kazanmıştır.  
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ABSTRACT 

 

Social changes and developments around the world have rapidly increased. 

While Turkey affected by those changes in a short time, has been trying to keep in step 

with the developments in the world, it has also tried to absorbe these changes in its own 

structure. 

Turkey experienced many changes in the 1980s, and naturally it wasn’t able to 

overcome the troubles that these changes posed for a long time. At first, the direction of 

economy changed following decisions on January 24. Then, the military temporarily 

took control due to increases in anarcy, suicides and other reasons. Additionally the 

problems of migrants and the concept of basic rights came to the fore front through 

urbanization. 

These social events in the country also affected Turkish cinema. With these 

changes, so changed the genre of film making from the 80s on. In the 90s, Turkish 

cinema met up with a new generation, which set up its own language and made cinema 

their philosophy of life. Finally, the movies of which the main character is the theme 

gained popularity. 
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EK 

İÇERİK ANALİZİ KATEGORİ FORMU 

 

1. Filmin Konusu: 

1.1. Dönemin ekonomik şartlarından söz ediyor mu?  

1.2. Dönemin siyasi şartlarından söz ediyor mu? 

1.3. Dönemin toplumsal şartlarından söz ediyor mu? 

1.4. Bu dönemde yaşanan bireysel değişimlerden söz ediyor mu? 

 

2. Dönemin Ekonomik Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

2.1. Bankerlikten söz ediyor mu? 

2.2. Köşe dönmecilikten bahsediyor mu? 

2.3. Rüşvet konusuna değiniyor mu? 

2.4. Yolsuzluk(Hortumculuk) olaylarından söz ediyor mu? 

2.5. Kaçakçılık(Uyuşturucu, silah vb.) olaylarından söz ediyor mu? 

2.6. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden bahsediliyor mu? 

 

3. Dönemin Siyasi Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

3.1. 1980 askeri müdahalesiyle ilgili konulara değiniyor mu? 

3.2. Özgürlüklerin kısıtlanmasından söz ediyor mu? 

3.3. İşkence konusuna değiniyor mu? 

3.4. Mafya-siyaset ilişkisinden söz ediyor mu? 

3.5. Yaşanan terör olaylarından veya terör örgütlerinden(PKK, Hizbullah vb.) bahsedi- 

       yor mu? 

3.6. Derin devlet kavramına değiniyor mu? 
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3.7. Bölgesel-Yerel siyasal sorunlardan(Kimlik sorunları, yasa dışı faaliyetler vb.) söz  

       ediyor mu? 

 

4. Dönemin Toplumsal Şartlarını Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen Konular: 

4.1. Yaşanan göçlerden bahsediyor mu?  

   4.1.1 İç göç mü? 

   4.1.2 Dış göç mü? 

4.2. Arabesk kültürden söz ediyor mu? 

4.3. Bireyin içinde yaşadığı topluma yabancılaşmasından söz ediyor mu? 

4.4. Gecekondulaşmadan bahsediyor mu? 

4.5. Sınıf tanımları(Sınıflar arası ilişki) var mı? 

 

5. Bu Dönemde Yaşanan Bireysel Değişimleri Ortaya Koyan Filmlerde İşlenen 

Konular: 

5.1. Bireyin kendisine yabancılaşmasından söz ediyor mu? 

5.2. Kadının aktif olarak çalışma hayatına girmesi filmde yer alıyor mu? 

5.3. Mutlak iyi ya da mutlak kötü karakterlerin ortadan kalkarak bireyin eksisi ve  

      artısıyla gerçekçi bir biçimde ele alınması var mı? 

5.4. Cinselliğin tabu olmaktan çıkması filmde yer alıyor mu? 

 

6. Filmde Kullanılan Dil: 

6.1. İstanbul Türkçe’si kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa uygun mu? 

6.2. Yerel Ağızlar kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa uygun mu? 

6.3. Yerel Dil (Kürtçe, Lazca, vb.) kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa uygun mu? 

6.4. Yabancı Dil kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa uygun mu? 
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7. Filmin Geçtiği Yer: 

7.1. İstanbul.  

7.2. Anadolu. 

7.3 Yurt dışı.  

 

 


