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1940’lı yıllarda Türk sinemasının teknik ve içerik özellikleri kendi-
ne has özellikler sergiler. Kendi sosyo-ekonomik şartları içinde bir ‘yoksun-
luklar ve yasaklar’ dönemi olmasına rağmen, bu yıllarda önemli fikir, eser 
ve teşebbüslerin ortaya çıktığı görülür. Bunun sebeplerinden biri bu dönem-
de hem yeni kurulan Cumhuriyet rejimine hem de tarihe karışmış Osmanlı 
İmparatorluğu’na ait kültürel öğelerin birarada bulunmasıdır.

Dönemin sinemacıları İkinci Dünya Savaşı sebebiyle sıkıyönetim ve 
sansürün geçerli olduğu; malzeme, teknik bilgi ve işgücünün son derece kısıt-
lı olduğu bu yıllarda eldeki olanakları zorlayarak film üretir. 1940’lı yılların 
Faruk Kenç, Baha Gelenbevi, Şadan Kamil, İlhan Arakon, Nedim Otyam, Ve-
dat Örfi Bengü, Memduh Ün gibi sinemacılarının mesleki ustaları sinemalar-
da izledikleri filmlerdir. Onlar sinemanın diğer sanatlarla etkileşim içerisinde 
fakat kendine has ve özgün bir dili olduğunu görmüştür. Sinemanın görsellik-
le işitselliği bir potada eriten kurgusal dünyasını, topluma hitap eden eserler 
üretmek amacıyla kullanır; filmlerinde konu, karakter, tavır, mekan, dil, kos-
tüm, dekor ve müzikte yerel olanı basit ve sade bir biçimle beyazperdeye ak-
tarırlar. Dünya sinemalarındaki gelişmeleri takip ederken edindikleri birikim-
le, sinemada yerelliği belli bir topluma has olan, o toplumda her an rastlana-
bilecek konu, kişi ve tavırların temsiliyle yakalarlar. Kendi hikâyelerini anlat-
mak için modern bir gösteri/seyir aracı olan sinemayı kullanarak, ‘yerli sanat’ 
anlayışının sinema dalındaki ilk bilinçli örneklerini verirler. 
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Bu yazı bu dönem sinemasının, ekonomik, politik ve içerik özellikle-
rini sinemacılarının kendi anlatımlarıyla incelemeyi amaçlamaktadır.

1940’lı Yıllarda Yerli Sinemacılar 

1940’lı yıllarda yerli sinema sektörüne girenlerde Faruk Kenç, İlhan 
Arakon, Baha Gelenbevi ve Şadan Kamil önce fotoğraf sanatıyla ilgilenmiş 
bir kısmı ise sinemacılığın ses ve görüntü gibi uzmanlaşma gerektiren dalla-
rında eğitim alır. İlk renkli film Salgın’ı çeken, sinemaskop bir objektif yapan, 
ADS Haber Ajansı’nı kuran, 400’ün üzerinde filmde ses sanat ve görüntü yö-
netmeni, ses uzmanı olarak çalışan İlhan Arakon, görüntü yönetmeni olmadan 
önce amatör bir fotoğrafçıdır (Kabacalı, 2007: 199). 1940 yılında Eminönü 
Halkevi’nde açılan ilk fotoğraf sergisinde Münif Fehim, Hüsnü Cantürk, Suat 
Fenik, İhsan Erkılıç ile birlikte yer alır (Gümrükçü). İlhan Arakon’un ışık, ay-
dınlatma ve objektif konularına fotoğraf sanatı ile başlayan ilgisi, sinemaya 
geçişini kolaylaştırır:

Ben fotoğraf meraklısıydım. Kapalıçarşı’da o zamanlar eski fo-
toğraf makinası satan bir fotoğraf eskicisi vardı. Oradan çok 
ucuz, harika fotoğraf makinaları almıştım. Bir gün dükkanda ba-
kınırken dükkan sahibi “Kodak’ın 16 mm film çekme makina-
sı, seni alâkadar eder” diye bir makine göstermişti. Oldukça iyi 
kullanılmış bir makinaydı. O zamanın parasıyla 25-30 liraya o 
makinayı aldım. Sonra Sirkeci’ye indim, Sirkeci’den de 8-10 li-
raya bir film aldım. İlk defa o makinayla film çekmeye başla-
dım. Daha evvel bacanağım 8 mm bir makine almıştı. Onunla da 
film çekiyordum ama bu 16 mm olunca daha büyük resimler, on-

Aydın Arakon (ayakta sol başta), İlhan Arakon (pipolu), Vedat Örfi Bengü bir film 
çekiminde. (Maya Arakon arşivinden alınmıştır.)
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ları kendim banyo etmeye başladım. Evimde amatör bir karan-
lık oda vardı. Çoluk çocuğun, arkadaşların filmlerini de çekiyor-
dum. Hatta Atatürk’ün cenaze merasimini çektim. Bir Amerikan 
şirketine 125 liraya sattım (Arakon 2004a).

1940’lı yılların başarılı sinemacılarının sektöre adım atışları tesadü-
flere bağlı gelişir. Sinemacılık da tıpkı diğer sanat ve ticaret dalları gibi kişisel 
ilişkiler boyutunda yayılır. Dönemin burjuva sınıfı ailelerine mensup olmaları 
nedeniyle, eğitim ve kültür açısından donanımlıdır. Sinemacılık ve sinema 
sanatı konusunda profesyonel olarak düşünmelerini bir nedeni de budur. İlhan 
Arakon sinemaya girişini şöyle anlatır: 

O zaman Toprak Ofis’te çalışıyordum. İş yok, güç yok. Bir tele-
fon geldi. Çok uzun boylu olduğu için Çifte Porsiyon dediğimiz 
Enver Orhon adında bir arkadaşımız vardı (...) Nazif Duru ile 
Murat Köseoğlu bir ortaklık kurmuş (...) film çekecekler. Enver 
Orhon, apartmanda Murat Bey’in bir üst katında oturuyormuş. 
Gidip gelirken Murat Bey onu görmüş. “Jön oynar mısın?” diye 
sormuş, Enver de “Oynarım” demiş. Jönü bu şekilde bulmuşlar. 
Şadan Kamil de rejisörlüklerini yapacak. Fakat ortada kamera-
man yok, art direktör yok. Enver “Benim bir arkadaşım var, 
16mm film çekiyor” demiş. Kalktım, gittim. Murat Köseoğlu ve 
Nazif Duru’ya “Ben 35mm profesyonel makinayı, filmi yakından 
bile görmedim” dedim. “Ziyanı yok, sen madem ki bunları bili-
yorsun, çekersin” dediler. Anlaştık. Ben Toprak Ofis’e istifamı 
verdim ve hem art direktörlüğü hem fotoğraf direktörlüğü 
karmaşası içinde bu işe başladım. İlk film, Gençlik Günahı’ydı 
(Şadan Kamil, 1947) (agy).

Arakon’un birlikte çalıştığı ilk yönetmen olan Şadan Kamil ise 
Gençlik Günahı filminin çekilişini aktarırken o dönemde oyuncu bulmanın 
zorluklarını da dile getirir:

Atlas Film Şirketi 1946’da kuruldu. Onlara çekeceğim Genç-
lik Günahı adlı film ilk filmleriydi (...) Senaryo, genç bir kızın 
aşkından istifade eden bir adamı anlatıyor. Konuyu aldığımız 
yer, küçük bir kitapçıktı. Senaryoyu ben yazdım. Fakat 
oynayacak genç bir kız yok … Her neyse şunun tanıdığı, bu-
nun tanıdığı derken bir kız bulduk… Erkek oyuncu olarak da 
hava meydanında, kulede çalışan birisi bulundu. Adı da Enver 
Orhon’du (Sekmeç ve Ormanlı 2000: 18).

Bir başka örnek de Memduh Ün’ün Damga (Seyfi Havaeri, 1948) 
filminde oyuncu olarak sinemaya girişidir:

 Sezer Sezin başrolde oynuyor. Diğer oyuncular halkevlerinin, 
ikinci üçüncü sınıf tiyatro truplarının oyuncuları. Bir de jön 
lazım. Şehir Tiyatrosu’nda Suavi Tedü, Reşit Gürzap gibi jönler 
var. Bunlar fazla para alıyorlar. İki-üç bin lira civarında. Damga 
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filmi gibi bir filmin maliyeti tahminim en fazla yirmi beş bin lira 
civarında. Böyle bir bütçenin içerisinde baş oyuncuya üç bin 
lira verme durumu olamıyor. O zaman amatör birisini arıyorlar. 
Benim sonradan doktor olan Turgut Başer adında bir arkadaşım 
vardı. Erman Film’in sahibi Hürrem Bey’in de dostuydu. Hürrem 
Bey ona “Senin genç, eli yüzü, fiziği düzgün arkadaşların var mı, 
varsa gelsin” demiş. O da bana geldi. Önce istemedim. Çünkü 
ben aslında Beşiktaş takımında, Çukurova Karması’nda, Ankara 
Karmas’ında oynamış bir futbolcuydum. Oyunculuk ile hiç ilgim 
yoktu. “Ben yapamam” dedim, çünkü okulda müsamerelerde 
bile kaçardım. Hürrem Bey beni ikna etti. Yine de çok zorluk 
çekmedim. Sezer Sezin çok yardımcı oldu (Ün, 2004). 

1940’lı yıllarda yerli filmcilikte tek/baskın anlayış Muhsin Ertuğrul’un 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem tiyatrosu içinde şekillenen temâşa/
sinema anlayışıdır. Ancak bu bakış Cumhuriyet seyircisinin ihtiyaç ve 
beğenilerini tam olarak karşılamaz. 1940’lı yılların sinemacılarının en 
önemli vurgularından biri sinemanın Osmanlı dönemi tiyatro anlayışından 
farklılığıdır. İlhan Arakon yerli sinemacılığın bu yıllarını şöyle anlatır:

Sinemaya profesyonel olarak girdiğimde, 1940’larda çalışmış 
olan çok sevgili arkadaşımız Faruk Kenç ve ekibi vardı. Hatırla-
dığıma nazaran Rauf Tözüm ve kardeşi. Kriton İlyadis kamera-
man ve görüntü yönetmeni olarak film çekerdi. Yuvakim Filme-
ridis vardı. Bir iki tane film yapmak isteyen kişi çıktı ama Muh-
sin Bey engel oldu. Mesela Raşit Rıza rejisörlük etmek istemiş-
ti. Daha başkaları da söylenebilir. Ancak bunlar tiyatrodan intikal 
etmiş insanlardı. Muhsin Bey’i seyrettiğimiz zaman “Bu da film 
mi biz bundan daha iyisini yaparız” derdik. Bize güç veren Muh-
sin Bey’in kötü filmleriydi. Şakir Sırmalı 1945’lerde birtakım iş-
ler yapmaya başlamıştı. Sonra 1947’de Lütfi (Akad) işe başladı 
(Arakon 2003a).

1939 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ülkede üretim her 
alanda yavaşlar. Sinema da bu sektörlerden biridir. Ancak sinemaseverlerin 
film izleme istekleri azalmaz. İlhan Arakon ve Şadan Kamil, savaş yıllarından 
bahsederken bu noktayı vurgular:

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye sefalet içindeydi. İnanılmayacak 
bir sefalet, parasızlık vardı. Hiçbir şey bulunmuyordu. 1940 
senesine kadar ekmeğin fiyatı 8 kuruştu, harbin sonunda 
ekmeğin fiyatı 100 kuruş oldu. Müthiş karaborsa, müthiş fiyat 
artışları vardı. Bir aralık da İstanbul’a karartma yaptılar. Bütün 
İstanbul’un kapkaranlık olduğu ancak Galata Kulesi’nde koca-
man bir ışığın yandığı bir fotoğraf çekmiştim. Başka yapacak bir 
şey olmadığından herkes sinemaya gidiyordu. İstanbul’da film-
ler haftada bir, Anadolu’da iki günde, üç günde bir değişiyordu. 
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Çünkü iki günde bütün halk seyretmiş oluyordu (Arakon 2003b).
Akşamları açıkhava sinemaları hıncahınç dolardı. Çünkü harp 
zamanı insanlar evinden çıkmıyordu. Belirli saatten sonra kar-
artma yapılıyordu. Böylece insanlar sinemalara akın etmeye 
başladılar. Zamanla film sayısı da artmaya başladı. Çünkü ihti-
yaç artmaya başlamıştı (Sekmeç ve Ormanlı 2000: 20).

Savaş yıllarında İstanbul’daki sinema salonları şehrin canlı kalan 
nadir mekânlarıdır. Gerek kışlık sinema salonlarının gerekse yazlık sinema 
bahçelerinin sayısı yüksektir. Sinemalar özellikle gençlerin, öğrencilerin ve 
kadınların rağbet ettiği birer sosyal mekândır. İlhan Arakon bu sinemaların 
ayrıntılı bir profilini çizer:

Kazancı üst seviyelerde olan insanlar sinemaya mutlaka bir ma-
rifet olsun diye giderdi. Mesela çarşamba günleri Melek Sine-
ması2nın galası vardı. Melek Sineması’nda her çarşamba filmler 
değişirdi. Galaya kadınlar grand tuvalet, erkekler siyah elbisey-
le giderdi. Diğer sinemalarda da gala geceleri olurdu ama Melek 
Sineması ‘high-society’nin yeriydi. Genel olarak İstanbul’da en 
büyük sinema Melek Sineması’ydı, 700–800 kişi alıyordu. Glor-
ya Sineması, 700 kişi alıyordu. Taksim Sineması, 850 kişi alıyor-
du. Sinemalar bölünmüştü. Salon filmleri, Melek Sineması’nda 
oynardı. Amerikan filmlerinin iyileri İpek Sineması’nda, Glor-
ya Sineması’nda oynardı. Melek ve İpek sinemaları birbiri-
ne yakındı. Aynı kopyayı, on beş dakika arayla bir Melek bir 
İpek sineması gösterirdi. B tipi filmler Etual Sineması’nda, Sü-
mer Sineması’nda oynardı. Kovboy filmleri ve gangster film-
leri, Alkazar’da oynardı. Biz Alkazar’a kovboy filmi izleme-
ye giderdik. Oraya kovboy ya da gangster filminden başka bir 
şey gelmeyeceğini bilirdik. Anadolu sinemaları da daima dub-
laj filmler isterdi çünkü halk altyazı okuyamazdı. Anadolu’da 
iki günde film değiştirilirdi. İki günden sonra müşteri gelmez-
di. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de haftada bir film değiştirilir-
di (Arakon 2003a ve 2004d).

İkinci Dünya Savaşı yıllarında sinemalarda gösterilen filmleri anlatan 
Şadan Kamil de gösterim dilleri hakkında ayrıntılı bilgi verir:

Yabancı filmler harp sırasında az gelmeye başlamıştı. Gelen-
ler ise çok pahalıydı. Üstelik yabancı filmler daha çok ekono-
mik açıdan rahat bir sınıfın izlediği filmlerdi. Bu filmler o de-
virde Fransızca seyredilirdi. Hatta bu belirli sınıf Türkçeleştiril-
miş filmlere gitmezdi. Fransızcası nerede oynuyor ise oraya gi-
derlerdi. Halbuki Fransızcası da dublajdı. O filmler aslen İngi-
lizce idiler. Sonra orijinal dilinde Almanca ve İngilizce filmle-
re de gidilirdi. Bu filmler o kadar çok arttı ki bir süre sonra artık 
hepsine Türkçe dublaj yapılmaya başlandı (Sekmeç ve Orman-
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lı 2000: 20).
1940’lı yıllarda Beyoğlu sinemaları, ülkede hem yerli hem de yabancı 

film sektörünün merkezidir. Filmlerin halkı biraraya getiren, seyirciyi hem 
eğlendirip hem de bilgilendirebilen etkisi, daha bu yıllardan fark edilir. Sine-
ma salonları hem eğitim, hem dinlenme, hem de buluşma alanları olur. 

Bu dönemde bir taraftan kendi seyircisine hizmet eden, diğer taraftan 
Beyoğlu ile rekabet eden Suriçi bölgesinin sinemaları ise, aynı zamanda hem 
sinema hem geleneksel tiyatro gösterilerinin mekânıdır. İlhan Arakon Suriçi 
bölgesi sinemalarını şöyle anlatır:

 Şehzadebaşı’ndaki meşhur Ferah Sineması eskiden tulu-
at ve lubiyyat oynanan bir yerdi. Ferah Tiyatrosu sonra Ferah 
Sineması oldu. Rasim Day işletiyordu. Orada Naşid’i seyrettim. 
Çemberlitaş Sineması, Çemberlitaş’ın tam karşısındaydı. Bu 
sinema Darüşşafaka’ya ait bir binaymış. İpekçiler bu sinemayı 
kendi akrabalarına işlettirirdi. Film İpekçilerden Melek veya 
İpek sinemasından çıktığı zaman, İstanbul tarafında evvela 
Çemberlitaş Sineması alır ve gösterirdi. Muteber bir sinemaydı. 
Turan Sineması, Şehzadebaşı’ndaydı. Hem sinema hem tiyatroy-
du. Galiba Muhsin Bey’le kimin arası açılırsa orada bir tiyatro 
kurup birkaç hafta, birkaç ay tiyatro oynatırmış. 
Marmara Sineması, Beyazıt Meydanı’ndaydı. Çok rağbet gören 
bir sinemaydı. Bütün İstanbul Üniversitesi orada film seyrederdi 
(Arakon 2003c).

İkinci Dünya Savaşı yıllarında yerli sinemacılar dünya olaylarını ve 
sinemalarını takip eder, savaş sonrasında ise Türk sinemasının Yüzbaşı Tahsin 
(Orhan M. Arıburnu, 1950), Sürgün (Orhan M. Arıburnu, 1951), İstanbul’un 
Fethi (Aydın Arakon, 1951), Barbaros Hayrettin Paşa (Baha Gelenbevi, 
1951) gibi özgün örneklerini verir. O yıllarda yerli sinemacılarımızın takip 
ettiği kültürel faaliyetler, filmler, yönetmenler ve oyuncular onların düşünsel 
altyapısını etkiler. Bu filmler arasında dünya sinema tarihinin seçkin örnekleri 
yer alır:

 Biz İtalyan filmi hiç seyretmezdik. Bir Massist vardı. Mas-
sist Devler Ülkesinde, Massist Cehenneme Gidiyor (Maciste 
all’inferno, Guido Brignone, 1925). Her hafta sinemalar-
dan birisinde mutlaka Fransız filmleri olurdu. Giderdik ve 
beğenirdik. Rus filmlerini sonradan gördük. Genel olarak ne 
Ayzenştayn’ı ne de Pudovkin’i yurda sokmadılar. Mesela harp 
içinde Pudovkin’den bir film üç-dört gün oynamıştı, sonra 
kaldırıldı. Aleksander Nevski (Sergei Eisenstein, 1938) de gene 
harp içerisinde geldi. Şimal Hücum Taburu adıyla oynadı. Onu 
seyrettim. Ayzenştayn hakkındaki fikrim orada müspetti. Marcel 
Carné çok iyiydi. O zaman bana çok tesir etmişti. Bir de çok 
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küçüktüm belki ama hala da çok iyi olduğunu tahmin ettiğim 
Metropolis (Fritz Lang, 1927) var. 
Türk sineması, Alman sinemasından ziyade Fransız sinemasından 
etkilendi. Halk tarafından Fransız filmleri Amerikan filmlerinden 
daha fazla tutulurdu. Kovboy ve gangster filmleri hariç. René 
Clair, Marcel Carné filmleri tutardı. Çünkü Fransız filminde de 
bir parça, bugünkü gibi değil ama hagaragort1 vardı (Arakon 
2003b). 

Amerikan sinemasının savaş yıllarında yaygınlaşan türleri avantür, 
müzikal ve melodram filmleridir. Filmlerde savaştan ve savaşın yarattığı zor-
luklardan bunalan halkı eğlendirmek için dans gösterileri ve şarkılar; macera 
dolu fantastik öyküler ya da mutsuz aşk hikayeleri sunulur. Yine de Frank 
Capra ve John Ford’un klasik sinema örnekleri daha ilk ortaya çıktıkları gün-
lerde göze çarpar ve ilgiyle izlenir. 

Capra’nın filmleri bir harikaydı. Mesela Para Beraber Gitmez 
(You Can’t Take It With You, 1938), Bir Gecede Oldu (It Happened 
One Night, 1934), Meet John Doe (1941) peşpeşe patlamıştı. Hala 
Capra’nın filmlerini seyrettikçe insan büyük bir zevk duyuyor. 
Arkasından John Ford’un filmleri geliyordu. O zamanlar beni 
şoke etti bu filmler. Harikulade filmlerdi, dünyanın en iyi film-
lerini seyrettik. Revü olarak, şarkılı filmler olarak da fevkalade 
güzel şeyler vardı. Hafif komediler vardı. Fred Astaire, Ginger 
Rogers çifti çıkmış bütün dünyayı hayran etmişti. Peşpeşe, her 
sene bir iki tane filmleri gelirdi. “Ginger Rogers filmi geldi” diye 
millet kapılara üşüşürdü (Arakon 2004a).

1940’lı yılların sinemaları dönemin sinemacıları için birer okul olur. 
Filmcilik eğitiminin, sinemacılığın bir geleneğinin olmadığı, en başta ham 
film olmak üzere teknik gereçlerin bulunmadığı, döviz sıkıntısının yaşandığı, 
yurtdışına gidiş-gelişin zor olduğu bu yıllarda sinema salonlarının meraklılar 
için önemi anlaşılabilir. Sinemacılar, izlediklerini kendi filmlerinde uygu-
lamak ister, bu süreç içerisinde nasıl film yapılması gerektiğini ‘deney-
erek’ öğrenir. Memduh Ün, sektöre giriş hikâyesini anlatırken bu yıllarda 
sinemacılığın öğrenilmesinin ne derece zor olduğunu gösterir:

Bizim zamanımızda sinemacılığı öğretecek kimse yoktu. Damga 
filminin ticari başarısını gördükten sonra aklım film yapmaya 
takıldı. Bir film yapabilirsem paraya kavuşacaktım. Ama film 
yapmak için gereken parayı bir yerden bulabilirsem (...) Çünkü 
on bin lira temin etsem filmi yapacağım. O arada yönetmen-
lik de öğrenmek istiyordum yani yönetmenlik de yapabilirim 
diye düşünüyordum. Seyfi Havaeri’ne asistan olmak istedim, 
almadı beni. Baha Gelenbevi’ye asistan olmak istedim. “Para da 

1 Hagaragort eski Türk tiyatrosunda tragedya ve melodrama verilen addır. 
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istemiyorum” dedim. O da almadı. “Kimse beni asistan olarak 
almayacak, ben de bunu nasıl öğrenirim” dedim. Eski yazı bili-
yordum. Eski yazı biraz steno gibidir. Hızlı, bir de daha kısa süre 
içerisinde yazılır. Defter alıyordum, sinemaya gidiyordum, otu-
rup bir filmi yazıyordum. Nerede plan değiştirmiş, nerede yakın, 
nerede uzak çekim yapılmış. Bir defada yazamıyordum, bir kere 
daha gidiyordum. İki defteri biraraya getirip temize çekiyordum. 
O filmin senaryosunu çıkarıyordum. Bir filmin nasıl çekildiğini 
öyle öğrendim (Ün 2004).

İlhan Arakon ise 1940’lı yıllarda ‘sinefillerin’ bilgi, beceri ve çabasına 
bağlı olarak gelişen yerli sinemacılığın yapısını şöyle anlatır:

Çok büyük bir deneysel hadise vardı. Çünkü o zaman ne bir 
satır teknik kitap ne edebi bir kitap vardı. Yıldız mecmuası diye 
bir mecmua çıkardı. O da teknikten bahsetmez, filanca hanımın 
kıyafeti, makyajı vesaire onları yazardı. Ne Türkçe, ne İngilizce, 
ne Fransızca kitap yoktu. Ancak amatörler için Film Nasıl 
Çekilir gibi basit Fransızca kitaplar vardı. Hiçbir yerden hiçbir 
şey öğrenmeniz mümkün değildi. 1949 senesine kadar sinema 
ile ilgili bir kitap yoktu. 1949 senesinde Ayzenştayn’ın Film 
Sense (Film Duyumu) adlı kitabı geldi. Tabii son derece farklı bir 
kitaptı. O zamanlar Ayzenştayn’ın Aleksander Nevksi dışında bir 
filmini görmemiştik. Türkiye’ye girmesi yasaktı. 
Biz o çektiğimiz Gençlik Günahı (Şadan Kamil, 1947) ile Seven 
Ne Yapmaz (Şadan Kamil, 1947) ile arkasından gelen Efe Aşkı 
(Şadan Kamil, 1948) filmleri ile sinemayı öğrendik. Efe Aşkı 
ile hiç olmazsa filmin, film çekmenin ne olduğunu elimizle tut-
abildik. Bizim için bir okul oldu. Filmin, montajın ne olduğunu 

Dönemin sinema dergilerinden örnekler
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öğrendik. Biz sinema seyrederken ve prodüktörlerimizin izin 
verdiği imkanlarla film çekmeyi öğrendik. Bu böyle büyük bir 
cesaretle başladı (Arakon 2004a).

Şadan Kamil ise bu dönemin nasıl kısa bir sürede ticarileştiğini, ar-
darda ‘ısmarlama filmlerin’ çekildiğini anlatır:

O zaman o kadar çok film çevrildi ki. Biz hatta aramızda 
konuşurken “Burası sosis fabrikası gibi çalışıyor” derdik. Aşağı 
yukarı boyları eşit, belki birisi diğerinden biraz uzun, belki birisi 
biraz daha şişman ama aşağı yukarı birbirine benzer. Bunlar hep 
ısmarlanan türde filmler olarak yürüdü. Ve bunların hepsi de iş 
yaptı. Çok iyi iş yaptığı için zaten aynı yolda yüründü. Derler ya 
film seyircisiz olmaz. Tabi seyircisiz film olmaz. Ama biz seyir-
cimizle bir seviyedeydik, hep beraber. Onun için o bizi beğendi, 
biz onu beğendik. Böyle yürüdük gittik (Şekeroğlu: 1. Bölüm).

İdolleri yabancı yönetmenler olan yerli sinemacıların, yurtiçindeki 
tek profesyonel örnekleri Muhsin Ertuğrul’dur. Ancak birçok sinemacının 
Muhsin Ertuğrul ile ilişkileri mesafeli ve rekabete dayalıdır. Muhsin Ertuğrul, 
hem onlara hem de seyirciye tiyatroyu tanıtır, sevdirir. Bununla birlikte 
aynı yıllarda beyazperdede dünya sinemalarının başarılı örneklerini izleyen 
seyirci, Ertuğrul’un filmlerini izlediğinde hayal kırıklığına uğrar. Dönemin 
diğer sinemacılarının Muhsin Ertuğrul sinemasına duydukları tepki, sinema 
alanında onun yaptığı herşeyi değiştirme duygusu yaratır. Böylece 1940’lı 
yılların diğer sinemacıları filmlerinde tiyatroculardan çok amatör insanları 
oynatmaya başlar, film konularını halkın günlük yaşayışından seçer, mütevazı 
dekor ve kostümlerle çalışırlar. Teknik bilgileri ve teknolojik donanımları yok-
tur. Bu sebeple perdeye yansıyan görüntünün kalitesi de değişir, zayıflar. An-
cak filmlerinin konuları ve anlatımı daha başarılıdır. Yapılan işin geliştirilmesi 
konusunda farklı düşünceler yeşerir.

Türk sineması için Muhsin Ertuğrul’un tiyatro çalışmaları onun si-
nemacılığına yansımış olması açısından önemlidir. Ertuğrul’un genelde ‘Batı 
sahnelerinde izlediği oyunları Türkiye’de uygulamaya’ dayanan teatral yak-
laşımı dönemin sinemacıları tarafından eleştirilir. Ancak Muhsin Ertuğrul’un, 
İpek Film vasıtasıyla ulaştığı teknik olanaklara, kendisinden sonra Türk sine-
ması uzun yıllar ulaşamaz. 1940’lı yılların sinemacıları da böyle bir teknolo-
jik donanıma sahip olmadığından filmlerinde içeriğe önem verir. Ekonomik 
şartların yarattığı eksikler teorik altyapı ve biçimsel yeniliklerle telafi edilme-
ye çalışılır.

Muhsin Bey’in filmleri İpek Film Stüdyosu’nda en iyi maki-
nelerle, en iyi malzemelerle yapılıyordu. Onun için teknik 
bakımından daha üstün filmlerdi. Ama mevzu bakımından cılız 
şeylerdi. Biz sinemaya başladığımız zaman Muhsin Bey’i, ti-
yatro oyuncularını inkar ederek başladık. Ve Ayzenştayn’ın 
yalanına kandık. Ayzenştayn’ın Film Sense’de “Film montajdır” 
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diyor. “Sokaktan bir adamı alır, onu oynatırım” diyor. Biz genç 
adamlarız. Ayzenştayn sokaktan adam alıp oynatacak, ben 
oynatmayacak mıyım? Bu bizi mahvetti. Sonradan düşündüm. 
Ayzenştayn böyle söylemiş ama kendisi Rusya’nın en ünlü, en 
büyük aktörleri ile film çevirmiş. Çerkasof’la film çevirmiş. Ama 
kitabında bunu söylemiş (Arakon, 2003b).2 

Amatör Bir Ruhtan Profesyonel Bir Sanata
İlhan Arakon’un birlikte çalışmış olduğu meslektaş ve arkadaşları 

arasında yer alan Faruk Kenç ile tanışıklığı lise sıralarında başlar:
Faruk Kenç bir parça rahat büyütülmüş bir çocuktu. Ben lise son 
sınıfa giderken bizim sınıfa gelmişti. O sırada benden dört- beş yaş 
büyüktü. Onlar sınıfın arka tarafında otururlardı, sınıfın efeleri-
ydiydi. Faruk Abi bizim gibi talebe hayatı yaşamıyordu. Açıkça 
rahat, bohem bir hayatı vardı. Sinemaya giderdi. Eniştesi bir 
parça birşey öğrensin diye onu Almanya’ya yolladı. Almanya’da 
altı aylık fotoğraf kursları vardı. Biraz fotoğraf kurslarına gitti. 
Almanca öğrendi. Genç bir insan görgüsü edindi. Buraya geldiği 
zaman da sinemayı biliyordu. Sinema yapmayı bildiğinden değil. 
Sinema seyrediyordu. Amerikan filmlerini, gangster filmlerini 
seyrediyordu ve oradan gelen bir görgüsü vardı. Geçim derdi de 
olmayan bir insandı (agy).

1907 yılında İstanbul’da doğan Baha Gelenbevi ise, Galatasaray ve 
Fransa Nice liselerinde okur, ziraat eğitimi almak üzere yurtdışına gider ve 
orada benzer şekilde sinema ile ilgilenmeye başlar. 1928 yılında Paris’te Join-
ville film stüdyosunda montajcı, film operatörü ve yönetmen yardımcısı olarak 
çalışan; Da Cys, Pierre Billon, Andre Hugo ve Abel Gance’ın asistanlıklarını 
yapan Baha Gelenbevi, yurda döndükten sonra film ve fotoğraf çalışmalarına 
devam eder (Gelenbevi, 1982). Filmi “sanat olarak düşünmeli, teknik olarak 
ele almalı” diyen Gelenbevi Film Reji Asistanı Adayı Kılavuz Kitabı adlı 
çalışmasında reji asistan adaylarına seslenir:

Uzaktan her iş kolaymış gibi görünebilir. İçine girince kelin 
takkesi düşer. Üstelik hele bu sinema gibi güzel sanatların büt-
ün kollarının bileşiminden kurulu ve üstelik de bir hayli teknik 
içeren bir mesele olursa… Film sanatında kolay kolay paşa ol-
unmaz. Görüntü sanatının kutsal ateşi içinizde tütüyorsa, genel 
bilgi yükünüz ağırca basıyorsa ve de ‘ölüm de olsa sonunda 
rejisörlük var’ diyecek azmi kendinizde buluyorsanız o zaman 
buyrun film arenasına. Fakat bu özelliklere sahip değilseniz 

2 Nikolay Çerkasof (1903–1966) ünlü bir Rus mim sanatçısı, tiyatro oyuncusu ve ak-Nikolay Çerkasof (1903–1966) ünlü bir Rus mim sanatçısı, tiyatro oyuncusu ve ak-
tördür. Ayzenştayn’ın Aleksander Nevski (1938) ve Korkunç İvan (1945) filmlerinde 
başrol oynamıştır. 
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sakın seyirci koltuğundan kalkmayınız; ömrünüze yazık olur…
Bu korkunç girişten sonra hemen şunu ekleyelim: Eğer sizde Al-
lah vergisi sinema cevheri varsa, bu güçlüklerin çoğunu farket-
meden aşabilirsiniz. Şimdilik sizin yapacağınız, sinema kimliği 
belirlenmemiş bir rejisörün çıraklığına kapağı atabilmektir. 
Filmcilik ortamında içten bağlılıklar çabuk kenetlenir, tek şart 
‘adamsendeci’ olmamaktır (1982: 43-44).

1920’li yıllarda tiyatro oyunculuğu ile sanat hayatına başlayan, 
ilerleyen yıllarda Fransa ve Mısır’da oyunculuk, senaristlik, yönetmen-
lik ve yapımcılık yapan Vedat Örfi Bengü ise, 1940’lı yılların sonlarında 
sinemamızın deneyimli yönetmenlerinden biridir. İlhan Arakon, Vedat Örfi 
Bengü’nün sanatçı kişiliğini ve sinema bilgisini şöyle aktarır:  

Ben tanıdığım zaman Vedat Örfi Bengü Halk Film’de çok ucuz 
filmler yapan ve onun için de Halk Film tarafından tutulan bir 
kişiydi. Halk Film en ucuz filmleri yapıyor, en büyük paraları 
kazanıyordu. Bunun üzerine bizim patronlarımız “Bizimle film 
çeker misin?” diye Vedat Örfi ile konuşmuşlar. O da mem-
nuniyetle kabul etmiş. Ben Vedat Örfi’yi film çekmek üzere 
geldiği zaman stüdyoda tanıdım. O zaman 58-60 yaşlarında 
oldukça çökmüş bir adamdı. Fakat inanılmayacak bir terbiye ve 
inanılmayacak derecede bir zekaya sahip, fevkalade bir adamdı. 
Çok çabuk ısındı kanım, çok çabuk dost olduk. Onda bir bıkkınlık 

Vedat Örfi Bengü (solda), Mısır’ın resmi tiyatrolarından biri olan Ramses 
Heyeti’nin Genel Müdürü ünlü Mısırlı aktör Yusuf Vehbi ile. (Raşit Rıza 

Tiyatrosu Mecmuası, No:4-5, 1932.)
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görmüştüm. On parası olsa oturacak, hiçbirşey yapmayacak, bir 
parça kendini dinleyecek gibi bir hali vardı. Avans alır veya eline 
bir para geçerse hemen o gece o parayı bitirirdi. Yarın ne olacak 
diye hiç düşünmezdi. Parasız kalırdı. Fakat parasız kaldığı zaman 
da hemen oturur bir Fantoma kitabı, polisiye bir kitap yazardı. 
Götürür gene üç-beş kuruş alır, gene o parayı bitirirdi. Bir taraf-
tan Fantoma kitapları, Kenton kitapları, bir taraftan senaryolar 
yazardı. Müthiş velud, inanılmaz derecede süratli kitap yazabilen 
bir adamdı. Ondan çok şey öğrendim. Film montajında yakın 
planların ne zaman, ne kadar uzunlukta konulması gerektiğini 
ondan evvel pek bilmiyordum. O bana bunların hepsini göster-
di. Film yönetiyordu ve çok da iyi yönetirdi. Fakat bazen tele-
fon eder: “İlhancım o çekmecenin gözünde senaryo var, yarım 
bıraktığımız dünkü sahneyi sen çekiver” der,  gelmezdi (2004b). 

Sessiz Görüntüden Sesli Sinemaya
Bu dönemin sinemacıları opera, operet, revü geleneğine yabancı 

değildir ve sinemanın hem ses hem de görüntü açısından seyirciye yeni bir 
gösteri sunması gerektiğinin farkındadır. 1928 yılında sesli filmin icadından 
sonra 1950’li yıllara kadar ses sinemanın en önemli özelliği olur. Ses, eğitim 
seviyesi düşük seyirci için seyir faaliyetini daha da kolay ve eğlenceli bir hale 
getirir; büyük kalabalıkları sinema salonlarına çeker. 19. yüzyılın sonlarına 
kadar hüküm süren opera, operet, revü, varyete, vodvil alışkanlığı sesli 
sinemanın icadıyla artık sinemaya aktarılabilir. 

Baha Gelenbevi müziğin sinemasal dilin oluşmasındaki payını şöyle 
açıklar:

Müziğin filmlere büyük katkısı vardır, artık bugün müziksiz 
film düşünmek mümkün değildir. Bu hal, dramatik filmler için 
olduğu kadar komik filmler için de geçerlidir. Bir sekansın tes-
irini yalnız (refakat) fon müziğinden aldığı az görülmüş bir hal 
değildir. Komik durumlar mizahi bir müzikle tamamlanırken, 
dramatik bir sekansın heyecanı klasik bir besteyle; süratli 
pasajın ise allegro bir müzikle bir kat daha kuvvetlenmesi müm-
kündür… Bütün bu müziklerin az kısmı mevcut kompozisyon-
lardan alınırken; çoğunluğunun o sahnelere uygun olarak filmin 
bestecisi tarafından özel olarak kompoze edilmiş olması gerekir 
(Gelenbevi, 1982: 24).

Film müziğinin ideal yaratım süreci bu şekilde tanımlanmasına 
rağmen, 1940’lı yıllarda yerli film müziklerinin kullanımı oldukça farklıdır. 
Bu dönemde film müzikleri ünlü müzisyenlerin besteleyip seslendirdiği 
şarkılardan oluşur. Sinemalara girmek konser salonlarına girmekten daha ucuz 
olduğu için halkın ünlü ses sanatçılarına yönelik ilgisi dönemin sinemacılarını 
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ve film yapımcılığını tamamen değiştirir. Şadan Kamil, bu dönemin sinema 
anlayışını özetlerken şöyle bir değerlendirme yapar:

Eskiden halk sinemaya kahve diye, gece klübü diye giderdi. Saz 
dinlerdi, ünlü şarkıcıları ya da dansözleri izlerdi. Çünkü bizim 
zamanımızın filmlerinde onların hepsi biraraya getiriliyordu. 
Halk da bu filmleri seviyordu. İçinde her şey vardı. Birkaç şarkı 
koyardık ve ağlatan acıklı planlar. Halk bıkmazdı ki (Sekmeç ve 
Ormanlı 2000: 22). 

İlhan Arakon’un görüntü yönetmenliğini üstlendiği Seven Ne Yapmaz 
(Şadan Kamil, 1947) filmi ile ilgili bir anısı, Şadan Kamil’in anlattıklarını 
desteklerken, yerli film müziklerinin Anadolu’da nasıl filmin görsel yapısının 
önüne geçtiğini örnekler:

Seven Ne Yapmaz filminde Münir Nurettin oynuyordu. Tabii 
oyun değildi. Bir sanatçı olarak gözüküyor, birtakım bestelenmiş 
şarkıları söylüyordu. Filmin akışı içerisinde bir renk olarak şarkı 
koymak için Münir Nurettin Bey ile anlaşılmıştı. Filmde aşağı 
yukarı yedi-sekiz şarkısı vardı. Aradan zaman geçti. Seven Ne 
Yapmaz’dan sonra üç-beş tane daha film çektik, bu filmler de 
oynuyordu. Bu arada Vatan İçin’i çekmek istedik. Nazif Bey 
“Dış sahnelerin bir kısmını Samsun’da çekelim” dedi. Samsun’a 
gittik. Nazif Bey’in sinemasında Seven Ne Yapmaz oynuyormuş. 
Akşam olunca Seven Ne Yapmaz’a gidelim dedik. Gittik. Filmi 
tanımak mümkün değil! Ne oluyor, adam nereye gidiyor. Üste-
lik ne Münir Nurettin var ne şarkı var filmde. Biz şaşkın şaşkın 
bakınırken film bitti. Ondan sonra bir müzik başladı. Arkasından 
Münir Nurettin’in sahneleri gelmeye başladı. Peşpeşe altı, 
yedi şarkı. Meğerse birinci kısmı beşinci kısıma, beşinci kısmı 
birinci kısıma bağlamışlar. Şarkıları filmin sonunda toptan 
gösteriyorlarmış. Filmin konusuna aldırdıkları yok. Herkes gel-
sin, seyredip gitsin diye şarkıları en sonda gösteriyorlar. Ahali 
de gidip ağzı açık seyrediyor. Şarkılar geldiği zaman kahvede 
oturanlara “şarkı başlıyor” diye haber veriyorlar. Kahvedekiler 
koşarak geliyor, içerde şarkıları dinleyip tekrar gidiyormuş. 
Onun için şarkıları ayırmışlar ki dert olmasın (Arakon 2004b).

     Sesli sinemaya geçildikten sonra sinemaların yaşadığı bir başka 
sorun yabancı filmlerin Türkçeleştirilmesidir. Yabancı filmlere yapılan dublaj 
yalnız bir çeviri değildir, bir ‘yerlileştirme’ boyutu taşır. Seyircinin eğitim 
düzeyinin düşük olması ve orta yaş üstü kuşağın çoğunun Latin alfabesini 
bilmemesi altyazı kullanımını engeller. Dublaj sektörünün yaygınlaşması 
sinema seyircisini artırır ancak yabancı filmlerle Türk filmleri arasındaki rek-
abeti yabancı filmler lehine hızlandırır. 

Okuma yazmaları çok az olduğu ve altyazıları hızlı okuyama-
dıkları için Anadolu halkı ile İstanbul’un yerli filme giden hal-
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kı genel olarak dublajı tercih ediyordu. Dublaj yapılınca ecnebi 
filmde de, Türk filminde de Türkçe konuşuluyordu. Anadolu hal-
kı filmler yerli mi yabancı mı ayırt edemiyordu. Onlar için film 
filmdir, gidiyor bakıyorlardı. 1947’lerde Efe Aşkı’nı çekmek için 
Akçakoca’ya gidiyorduk. Düzce’de otobüs temin ettik. Filmci-
ler gelmiş diye yaşlıca bir adam geldi. Oturmuş bir şeyler içiyor-
dum. “Dün burada bir film izledik. Çok güzel bir filmdi, onun ar-
tisti aranızda mı” dedi. “Seyrettiğiniz film neydi?” dedim. “Gaip 
Ufuklar” dedi. Gaip Ufuklar Frank Capra’nın Shangri-La’sıdır 
(Lost Horizon, 1937). Bana aramızda olup olmadığını sorduğu 
kişi Ronald Colman’dı. Çünkü Ronald Colman filmde Türkçe 
konuşuyordu, dublaj yapılmıştı. Ronald Colman Türkçe konuştu-
ğu için yaşlı adam onu Türk zannediyordu. Amerikalı olsa Türk-
çe konuşur mu? Halk sonradan yavaş yavaş Türk artistlerini ta-
nımaya başladı. Onun için sinemacılar yerli film yapanlara “halk 
yerli film istiyor” talebinde bulundu. Türk sinemasında insanla-
rın tercih ettikleri aktörler, aktrisler 1960’lardan sonra peyda ol-
maya başladı. Ondan evvel kimi bulursak filmde onu oynatıyor-
duk (Arakon 2003a ve 2004c).

İnsanı Yansıtan Bir ‘Ayna’
Müziğin ve sesin sinema üzerindeki etkisi incelendikten son-

ra, sinemanın  edebiyat, resim ve tiyatro sanatları üzerindeki etkisine 
bakılabilir. Sinemada sesin ön plana çıktığı 1940’lı yıllarda, diğer sanatlarda 
sinemanın etkisiyle görsellik ön plana geçer. Hareketin görüntülenmesine ve 
duyulmasına olanak veren sinema, insanı yansıtan bir ‘ayna’ olarak betimley-
ici tüm sanatlar için geri dönülmez bir sıçrama yaratır. Ahmet Hamdi Tanpınar 
Türk Edebiyatında Cereyanlar adlı incelemesinde görsel sanatlara has ritim 
anlayışının edebi eserlerin ritmik yapıları üzerinde yarattığı etkiden söz eder. 
Tanpınar sinema ve resmin 1940’lı yılların Orhan Veli, Oktay Rifat ve Me-
lih Cevdet Anday gibi şairleri üzerindeki etkisini analiz ederken, görselliğin 
müzikalitenin önüne geçmesine sinemanın nasıl yolaçtığını anlatır:

Filhakika 1940’dan sonra yetişen gençlerin çoğunun şiirinde her-
hangi bir ritm endişesine rastlamak bile mümkün değildir (…) 
Bu şiire daha ziyade göz hâkim olacaktır. Bu noktada gittikçe 
inkişaf eden resmin tesirini de kaydetmek lâzımdır (…) (bilhassa 
İkinci Cihan Harbi’nden sonraki şiirde) beyaz perde sanatının da 
gittikçe artan bir tesiri vardır. Manzumelerin yürüyüşü ve örgüsü, 
hatta sentimentalité’si ve trajiği doğrudan doğruya bu sanata 
bağlı görünen bazı şâirlerin dışında (bu cins şâirlerde Üçüncü 
Adam gibi bazı filmlerin, Walt Disney masallarının ve Charlie 
Chaplin’in tesirleri daima aranabilir) bile imajdan imaja geçişsiz 
atlayışları, kelimeyi her türlü poétique prestijinden sıyırıp çıplak 
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bırakmak suretiyle âdetâ bir objet yapmalarıyle sinema daima 
az veya çok hâkimdir. Bununla beraber Türkiye’de doğrudan 
doğruya sinema estetiği üzerinde pek az durulmuş olmasına 
rağmen, bu tesirin mevcudiyeti ancak devir dediğimiz büyük etki 
ile izah edilebilir (Tanpınar 1992 [1959]: 117).    

Sinemanın bireyler ve sanatlar üzerindeki etkisi toplumların görsel 
kültürleri ile doğrudan ilintilidir. Farklı toplumlara has seyirlik anlayışları, 
farklı ülke sinemalarının gelişmesindeki temel etkendir. Fortunat Strowsky’nin 
yazdığı ve Sabri Esat Siyavuşgil’in çevirdiği Tiyatro ve Bizler adlı eserde 
sinemadaki hareket olgusunun tiyatrodan nasıl farklılaştığını anlatılır: 

Sinema hareket sanatıdır. Başlangıçta henüz söze kavuşmadan 
önce tek varlık sebebi ve biricik vasfı hareketti. Vücudun hareket-
siz kaldığı anlarda bile, yüzde sürekli bir hareketlilik görülürdü. 
Elbiselerin kıvrımları, ağaçların yaprakları, herşey hareket 
halindeydi. Canlı ve cansız herşey bir hareketlilik rüzgarına 
kapılmıştı… Bugün bütün bu sahnelerin bu kadar hareketli 
olmasına artık lüzum kalmamıştır…Hareket artık her sahnede 
maddeten görünmese de, yine sahne aralarında coşmakta ve sey-
irciyi bir anda bir vaziyetten diğerine, bir yerden öbürüne sürükl-
emektedir. Sinema ani sıçramalar sanatıdır ve bu sıçramaların 
her biri insanı dünyanın öbür ucuna götürür.
Bu suretle sinema meraklıları adeta hareket tiryakisi ke-
sildiklerinden, hareketsizliği ancak bir nevi sıkıntı ve 
kayıtsızlıkla  karşılıyorlardı. Halbuki tiyatro 17. yüzyıldan iti-
baren hareketsizliğe meylediyordu. Sinemanın zaferinden sonra, 
hareketsizliğin ve uzun uzadıya söylenmenin modası geçmiş bu-
lunuyor. Geleneklerden yakasını kurtarmış olan modern bir ak-
tör, aynı durumda bulunan seyircilerin karşısında, hareketsiz bir 
sahneye bile hareket katar (Strowsky, 1946: 46-47).

Batı toplumlarında sinemanın tiyatrodan farklılaşan bu gör-
sel yaklaşımı, Doğu toplumlarında farklı şekillenir. Batı toplumlarında 
yaşanan Sanayi Devrimi ile makinalaşmanın bir benzerini yaşamayan Doğu 
toplumlarında kendine özgü bir ‘hareket’ algısı gelişir. Doğu toplumlarında 
hareket ile hız eş anlamlı değildir. Hareket olgusuna bağlı olarak oyun, temsil, 
canlandırma, tiyatro kavramları da değişir. İlhan Arakon’a göre bu yapısal 
farklılaşma şu hikâyeyle özetlenebilir:

Bizde tiyatro, evvel eski yoktur. Bu konuda anlatılan şöyle bir 
hikaye vardır. İspanya Araplarının içinde İbn-i Rüşd adında bir 
bilgin varmış. Mükemmel Rumca bilen İbn-i Rüşd; Aristo’yu, 
Eflatun’u Avrupa’ya tanıtan kişidir. Avrupa’nın bugünkü temeli-
ni hazırlamıştır. Birgün milletle birlikte mecliste oturuyormuş. 
Çin’den arkadaşlarıyla beraber bir Arap tüccar gelmiş. “Gel, 
buyur otur” demişler, tüccar oturmuş. 
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- “Ne gördün Çin’de bir anlat” demiş İbn-i Rüşd. 
- “Efendim, çok garip bir şey gördüm. Bir adam var kral ama kral 
değil. Başka bir adam var onu öldürüyor ama o ölmüyor” demiş 
tüccar. 
Dinleyenler şaşırıp kalmış. “Peki, nedir bu?” demişler. 
- “Efendim, bir hikayeyi anlatmak için insanlar kendilerini o 
adamların yerine koyup oynuyor. Herkes de bunu seyrediyor” 
demiş tüccar. 
İbn-i Rüşd “Allah Allah!” demiş “Peki niye bu hikayeyi 
okumamışlar?” 
Tabii önce Araplarda temaşa nasıl ve oradan bizlere geçen ne-
dir bunu düşünüyoruz. Tiyatro denilen şey bu şekilde anlaşılmış. 
İbn-i Rüşd Avrupa’ya büyük bir felsefe getirmiştir, o devirde en 
üst seviyede kültür sahibidir. Ancak tiyatroyu da böyle getirmiş 
(Arakon, 2003b).

Müslüman toplumlarda taklit ve tasvire dayalı sanatların desteklen-
memesi, resim yapmanın engellenmesi, yazılı metne dayanan tiyatronun 
yaygınlaşmaması, ‘söz uçar yazı kalır’ anlayışıyla sahne sanatlarının ik-
inci plana itilmesi farklı nesillere bu yolla bilgi aktarımını engeller (And). 
Osmanlı İmparatorluğu’nun seyirlik faaliyetler konusunda çağdaşı olduğu 
diğer toplumları yakalaması ancak 19. yüzyılda mümkün olur. Böylece 20. 
yüzyıl sanatçıları, hem tiyatro hem de sinema alanında özgün eserler üretme 
sorumluluğuyla yüzyüze gelir. 

1940’lı yılların yerli filmcilerinin bir başka özelliği polisiye film, köy 
filmi, korku filmi, kahramanlık filmleri gibi değişik türleri uygulamalarıdır. 
Ancak seyircimizin melodram ve trajediye yönelik ilgisi devam eder. Mem-
duh Ün, Damga filminin seyirci üzerinde gözlemlediği etkisini anlatırken bu 
olguyu örnekler:

Damga filmi, Fikret Arıt adlı romancının Güzel Yuana adlı 
romanından alınmış. Filmin kızını genç bir delikanlı iğfal edi-
yor. Sonra bırakıyor, gidiyor. O ara bana rastlıyor, ben bir har-
iciye memuruyum. Sevişiyoruz, evlenmeye karar veriyoruz. 
Tam nikahta amcam ya da babam geliyor. O kızın piç olduğunu 
söylüyor. Nikah yarıda kalıyor. Ben hariciye memuru olarak 
Avrupa’ya gidiyorum. Kadın, benden bir çocuk doğuruyor. Kan-
ser oluyor, acılar içerisinde ölüyor. Ben dönüyorum, geliyorum. 
Bir sahne var. Çocuk benim kucağımda. Siyahlar giymiş bir ordu 
arkamızda. Ve fonda, o zaman çok ünlü bir gazelhan olan Mustafa 
Çağlar Makber okuyor. Türk filmlerinde az rastlanmış çok koyu 
bir melodram. Film, ilk gün Taksim Sinemasında iki buçukta oy-
namaya başladı. Film bitti, bir kadın bayıldı. Fenalaşan yaşlı bir 
adamı, iki kişi kollarından tutarak çıkardılar sinemadan. Ve beni 
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tanıdılar. Neredeyse “bizi ne hale getirdin” diye beni sinemada 
linç edeceklerdi. Tabi sonra sinemada bunun arkası geldi. Filmin 
büyük gişe yapması, bu türde prim yaptı (Ün 2004). 

1940’lı yılların sinemacıları, sinemayı kitlelere ulaşan ve ulaşması 
gereken bir sanat olarak görür. Filmleri ne kadar çok seyirciye ulaşırsa, o 
kadar başarılıdır. Onlar için seyirci de, sinema sanatı da, yapımcılar da önem-
lidir. Onlar sinemayı çok yönlü ele alır.

Çok güzel bir laf vardır: “Marifet iltifata tabidir, müşterisiz 
meta zayidir.” Biz film yaptığımız zamanlarda film çok tutulsun 
diye elimizden gelen gayreti sarf ederdik. Çünkü çok tutulursa 
prodüktör çok para kazanacaktı. Prodüktör çok para kazanır ve 
biz de prodüktörü kandırabilirsek ondan bir parça daha fazla 
para alabiliriz diye düşünürdük. Her şeyden evvel bir sanatçı, 
ne kadar geniş kitlelere hitap edebilirse o kadar memnun olması 
gerekir. Çünkü o bir fikir ve sanat adamıysa onun seyircisi çok 
olmalıdır. Az seyircisi olan bir sanatın neticesinde bir yere var-
mak mümkün olmaz (Arakon 2004e).

20. yüzyılın ilk yarısında sinemamızın sorunları, altyapısı olmadan 
üretime geçen her yeni sektörde yaşanabilecek uyum sorunlarıdır. Döne-
min sinemacılarının tüm bu şartlara rağmen sinemacılık yapmaya devam 
etmelerinin en önemli nedeni bu yeni sanata ilk karşılaşmalarından itibaren 
duydukları ilgidir. Baha Gelenbevi, 1920’li yıllarda Direklerarası’nda sinema 
ile ilk tanışmasını anlatırken, kendi çocukluk yıllarını gözümüzde canlandırır:

Beni ilk defa sinemaya götüren ve aynı zamanda alfabeyi söktürten 
Hocam o çağın ünlü komedyeni Şahap Rıza olmuştu. Şahap Rıza 
Darülfünun’un (üniversite) İlahiyat Şubesi’nden diplomalıydı; 
fakat sonradan oyuncu oldu; oyuncunun şahitliğinin bile mah-
kemede geçersiz görüldüğü tarihlerde!…Yıllar sonra mesleğim 
olacak sinematografı ilk kez onunla izledim. Hikaye şöyle geçti:
Mübarek Ramazan’ın on beşinci gecesinden sonra beni 
Sehzadebaşı’na götürdüler. O günün seçilmesinin nedeni 
mahyaların Ramazan’ın on beşinden sonra kurulmasıydı. “Çocuk 
mahyaları da görsün” demişlerdi büyüklerim.
…Üç ayrı tiyatronun renk renk mum fanuslu fenerler, kağıttan 
bayrak ve danteller, sim kordelalarla süslenmiş kapılarında, 
sözümona orkestralar akortsuz gürültüler çıkararak çığırtkanlık 
ederlerdi…Koca koca gaz lambalarının iyice aydınlattığı derin-
lemesine kıraathanelerde mendili omuzunda, iki eliyle bastonuna 
dayanmış meddahlar, kıssahanlar, hokkabazlar gösterilerine 
başlamış olurlardı. Bazı Acem çayhanelerinde de Karagöz’ün 
ibret perdesinde ‘göstermelik’ini sabırla bekleyen çocuklu 
ihtiyarlı birçok sanatsever, mavimsi nargile dumanı içinde ‘on 
bir ayın gülü’nün tadını çıkarırlardı.
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(Fevziye) Sokağı’nın sol köşesindeki Felek Sineması daha 
yapılmamıştı. Fakat bir açıkgöz, yazlık bahçe sinemasını ta 
o zamandan icat etmişti. Sokağa girilince 30-40 metre sonra 
sağdaki yanmış bir konak yavrusunun bahçe kapısına yeni buluş 
pompalı lüks lambasını asmış, altına da kanun çalan bir ‘sazende’ 
oturtmuştu. Bu çalgıcı, yerli yersiz ıskalalar yaparak ‘sanatper-
veran’ toplamaya çalışmaktaydı.
‘Gölgesi yere düşen tasvir yasağı’ denilen yersiz inanışı ortadan 
kaldırmak için, giriş kapısı üstüne üç metre boyunda bir ka-
lasa, nesih yazı ile şöyle yazılmıştı: “Bu ibret verici lubiyat, 
Şeyhülislam makamının müsaadesiyle tiyatroperveranın istifade-
sine sunulmuştur.” Sinemanın bu meçhul kahramanı ne yaptı etti, 
otuz Ramazan, tiyatroların ve türlü eğlencelerin civcivli olduğu 
bir ortamda ‘sinematografı’ başarı ile tanıttı.
Kapının önü bir alem, içerisi başka alem… Yamru yumru bahçede 
kimi açılır kapanır demir iskemleye, kimi uzatılmış tahta ka-
laslara oturmuş yüz kadar erkek seyirci…Ayrıca bir de hanımlar 
kısmı vardı; burası yanık evin su haznesi kalıntısı üzerinde yirmi 
metrekarelik bir tavuk tüneğiydi adeta. Beyoğlu sinemalarında 
olduğu gibi perde önünde piyanocu bir ihtiyar matmazel yoktu. 
Onun yerine kapıdaki kanuni film başlayınca içeri giriyor, alatur-
kaya akortlu aletini çalmaya başlıyordu.
…Pandomimanın en ilginç yönü şuydu: Sinema işletmecisi, 
ışıklar sönünce elindeki borusu kesilmiş bir su hunisini megafon 
gibi ağzına dayıyor; ancak 1928’lerde icat edilecek sesli filmin ilk 
gösterisini yaparmışcasına perdede geçen hikayeyi –anlatmaktan 
da öte adeta Türkçe’ye çeviriyor, açıklıyor,  anlamlandırıyor, hat-
ta rejisörün ıska geçtiği yerleri de kendine göre tamamlıyordu. 
Kimi zaman da yerel şivelerle süslüyordu konuşmaları (Gelen-
bevi, 1984: 17).

Özgün filmler hedefleyen ancak sinemada bize has bir üslup geliştir-
me sorununu ekonomik, tarihsel ve politik sebeplerle aşamayan 1940’lı yılla-
rın sinemacıların çoğu sonraki yıllarda sektörün hızlı üretim döngüsü içinde 
yer almaz. Yerli sinema sektörünün büyük bir ivmeyle gelişmesi, genç sine-
macıları bireysel ve sanatsal sinema arayışlarından uzaklaştırır ve onları seri 
üretim sürecine uymaya zorlar. Yerli filmciliğin kısıtlı bir bütçeye, belirli for-
müllere dayanan üretim döngüsü gişe sonuçları önceden kestirilemeyen sanat-
sal denemelerin ikinci planda kalmasına neden olur. 1940’ların sinemacıları-
nın deneysel arayışlarının hikaye anlatımının önüne çıktığı filmleri, uzun va-
dede sinema seyircisinin ortalama talepleriyle örtüşmez. Filmlerdeki biçim-
sel denemeler seyirciyi hikâyeden uzaklaştırır. Kentli bir sinema anlayışı ser-
gileyen bu örnekler, ekonomik geliri düşük kır kökenli seyirciye hitap etmek-
te zorlanır. 
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1940’lı yılların kendisinden sonraki dönemlerle karşılaştırıldığın-
da naif kalan sanatsal duruşu, kendi sosyo-ekonomik şartları içinde öncüdür. 
1940’ların sinemacılarının düşünsel altyapıları, 1960’larda ulusa özgü bir si-
nema yaratma çabasında olan kuşağın yaklaşımlarında yeniden karşımıza çı-
kar. Sinemacılar kuşağının yerli bir konuyu, yerli bir üslup ve ritimle anlatan 
filmleri gerçekçi yaklaşımlarıyla sinemanın halka ulaşmasını ve artan bir ta-
lep görmesini sağlar. Yerli sinemacılık 1960’lı yıllarda toplumsal bilincin et-
kisiyle hem sinemacıların hem de seyircinin politize olduğu bir noktaya ula-
şır.
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Özet: 1940’lı yılların Türk sineması İkinci Dünya Savaşı’nın etkisi altında şekillenir. 
Bu yıllarda sinema okullarında eğitim almamış ancak genel anlamda sanatsal ve kül-
türel vizyonu olan sinema meraklıları film üretmek amacıyla amatör denemeler yapar. 
Sosyo-ekonomik altyapıları ve özgeçmişleri açısından benzerlikler taşıyan bu genç si-
nemacıların her biri kendine has bir sinema anlayışına sahiptir. Bununla birlikte dö-
nemin genel atmosferine paralel olarak kendi kültürümüze ve seyircimize hitap eden 
filmler yapma noktasında birleşirler.
Anahtar sözcükler: Sinema, kültürel özgünlük, İlhan Arakon.

Abstract: The Turkish cinema of the 1940s was shaped under conditions of the Se-
cond World War. In those year, young cineastes, with cultural and artistic vision, but 
no formal education on filmmaking, started their career with amateur experiments. 
Although they shared similar socio-economic background, each of them had a diffe-
rent understanding of cinema. However, they all aimed to making films that are appe-
aling to local audiences in accordance with the atmosphere of the period.
Key words: Cinema, cultural specificity, İlhan Arakon.


