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1940’lı yıllarda Türk sinemasında bir kıpırdanma görüldü. 
Uzun zaman yerli film yapımında tek kalan İpekçiler’in yanına başka 

firmalar da yerleşmeye başladılar. 1939’da Halil Kamil (Ha-Ka Film)’in ya-
pımcılığa adım atmasının ardından Ses Film, Halk Film, İstanbul Film, Atlas 
Film kuruldu. Yeni stüdyolar, laboratuvarlar, platolar oluşturuldu. Sinema sa-
lonu sayısı artmaya başladı. 

1946’da 6 olan film üretimi ertesi yıl ilk defa çift haneli bir sayıya 
ulaştı. O yıl 12 yerli film seyirciyle buluştu. Film sayısı sonraki yıllarda arttı; 
1950’de 22, 1951’de 36, 1952’de 61’e ulaştı.   

Filmler, yeni yönetmenler, yeni oyuncular demekti. 
1939-1950 yılları arasında Muhsin Ertuğrul’dan sonra, Faruk Kenç, 

Şadan Kamil, Baha Gelenbevî, Talat Artemel, Şakir Sırmalı, Vedat Örfi Ben-
gü, Turgut Demirağ, Seyfi Havaeri, Kani Kıpçak, Sami Ayanoğlu, Çetin Ka-
ramanbey, Aydın Arakon, Suavi Tedü, Lütfi Ömer Akad, Semih Evin, Meh-
met Muhtar, Avni Dilligil, Hüseyin Peyda, Vedat Ar, Orhon Murat Arıburnu 
gibi yönetmenler ortaya çıktı.

Perdeye yansıyan konular ise sınırlıydı.
Konu darboğazında tarihsel film, Türk sinemasında kurtarıcı oldu. 

Yapımcıyı etkileyen, onu bazen yüksek maliyetle tarihsel film yapmaya ite-
leyen neden, Hollywood sinemasındaki konusunu tarihten alan görkemli ça-
lışmaların seyirciyi sinema salonlarına çektiğinin görülmesiydi. Böylece geç-
miş, 1949’dan sonra hızla görüntü diline karıştı. 

Popüler Tarihin Yükselişi
Türk sinemasının belli bir döneminin tarihsel film adı altında bildiği-

miz filmleri, bir başka tablonun bütünüyle de bağlantılıydı. 
1950’li yılların başında tarih; roman, hikâye gibi edebiyat ürünleriy-
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le, tiyatro oyunlarıyla, gazete ve dergilerdeki yayınlarla, özellikle popüler ta-
rih yazıcılığının kendi dergilerini bulmasıyla doruğa vurmuştu. 

İskender Fahreddin Sertelli tarafından yayımlanan, ölümünden son-
ra bir süre daha çıkarılan Tarihten Sesler dergisinin ardından popüler tarih ya-
yıncılığı 1950’li yıllarda altın çağını yaşadı. Niyazi Ahmet Banoğlu’nun Ta-
rih Dünyası, İbrahim Hakkı Konyalı’nın Tarih Hazinesi, özellikle deneyimli 
yayıncı Server İskit’in Resimli Tarih Mecmuası yayımlanan önemli tarih der-
gileri arasındaydılar.1 

Giderek Türkiye’de tarih yazıcılığı pek çok değişik kulvardan değişik 
ürünlerle okuyucuyu besleyecekti. Öyle ki, geçmiş yıllarda gazeteler ve alanı 
tarih olmayan başka dergiler, hatta magazin ağırlıklı yayın organları da sayfa-
larında tarihsel konulara geniş yer ayırırlardı. Reşat Ekrem Koçu’nun, Halûk 
Yusuf Şehsuvaroğlu’nun İstanbul’un geçmiş günleriyle ilgili sürükleyici tefri-
kaları gazeteye ek olarak verilirdi. Yavaş yavaş nesli tükenen güngörmüş mu-
harrir kesimi, sütunlarında çok defa geçmiş günlere dalıp gider, tarihe karış-
tırılan anılar tiryaki okuyucuyla teklifsiz paylaşılırdı. Hemen her gazete tef-
rika romana yer verirdi. Çoğu kitaplaşmayan, gazete sayfaları arasında kalan 
bu romanların önemlice bir bölümü tarih alanı üzerinden kurgulanırdı. Hatta, 
Tahsin Demiray, Hâmid Şendur, M. Faruk Gürtunca, Alâeddin Kıral gibi ta-
nınmış yayıncıların çocuk dergileri sadece yerli-yabancı çizgi kahramanları 
için alınmazdı. Tarihsel roman, çocuk dergilerinin de vazgeçilmez kaynakla-
rındandı. Örneğin, 1950’de Hâmid Şendur’un Çocuk Âlemi adını taşıyan haf-
talık çocuk gazetesinde, Niyazi Ahmet’in (Banoğlu?) “Büyük Tarihi Roman” 
olarak sunulan “Akdenizi Titreten Korsan Kız” Yıldız’ın serüvenleri, arkasın-
dan yayımlanan Şevket Bilgisel’in “Millî roman”ı “Efenin Bölüğü”, çocukla-
rın her yeni sayısını koşup kaptığı bu derginin devamını merakla beklediği ro-
manları arasındaydı.     

Tarihin yükseliş yılları, tarih dergileri ve başka yayın organlarıyla, ti-
yatro sahnelerinin oyun zenginliğiyle, Feridun Fazıl Tülbentçi’nin radyodan 
tarih sohbetleriyle sınırlı kalmadı. Tarih sinemaya sıçradı. Yerli film, tarihin 
yükselişine katkıda bulunan önemli bir araç oldu.2 Uzak Doğu’da patlak veren 
savaşın Türk Sineması’na taşıdığı “Kore” konulu filmleri bir yana bırakırsak, 
tarihsel film, 1949-1953 yılları arasında çevrilen filmler içerisinde sayısal ola-
rak yüksek bir düzeye erişti.    

1 Bazı tarih dergilerinin yayın tarihleri, sayıları, yazanların adları bakımından derli 
toplu bir yazı için bk: Ali Birinci, “Bâbıâli’nin Tarih Mecmuaları (1943-1965)”, Türk 
Yurdu, C. 18, S. 132, Ağustos 1998, s. 29-38.
2 Ahmet Özcan, Türkiye’de Popüler Tarihçilik (1908-1960), Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008. (Yayımlanmamış doktora tezi.) Bu çalışma-
da, “Beyaz Perdenin Büyüsü ve Tarih” başlıklı bölümde (s. 248-253), 1950’li yıllarda 
konusunu tarihten alan yerli filmler değerlendiriliyor. 
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Dönem Filmleri
Bu filmler tarihin geniş ve ayrın-

tı dolu galerisinden aktı. Hemen her yüz-
yıla gidildi. 

Münir Hayri Egeli, sırasıyla, 
“Cem Sultan” (1951), “Yavuz Sultan Se-
lim ve Yeniçeri Hasan” (1952), “Yıldırım 
Beyazıt ve Timurlenk” (1953) filmleriyle 
Osmanlı tarihinin 15-16. yüzyıllarına en 
hızlı giren sinemacı oldu. Sami Ayanoğ-
lu, “Yavuz Sultan Selim Ağlıyor”u (1953) 
yaptı. 

1953 yılında İstanbul’un fethi-
nin 500. yılı kutlanacaktı. Sivil oluşum-
ların yaptıkları hazırlıklar, devletin çeşit-
li kademelerinde izlenen politika ve yapı-
lan bol yayınla halkın duyguları yakalan-
mıştı. Uzun zaman önce ilan edilen sefer-
berlik sinemaya Aydın Arakon’un “İstanbul’un Fethi”yle (1951) yansıdı ve 
film bol seyirci topladı. 

Nizamettin Nazif Tepedelenli-oğlu’nun daha 1920’lerde tefrika edi-
lirken büyük bir ilgi uyandıran Akbulut oğlu “Kara Davut” namlı bahadırı, 
Mahir Canova’nın elinde görsel dünyaya girdi (1953).  

Kadri Ögelman, “Akdeniz Korsanları”nı (1950); Tahir Olgaç’ın bir 
kitabından Faruk Kenç, “Türkân Sultan ve Köroğlu”nu (1953); Abdullah 
Ziya Kozanoğlu’nun aynı adı taşıyan popüler-çok satan romanından Arakon, 
“Kızıltuğ”u (1952); Vedat Örfi Bengü, “Estergon Kalesi”ni (1950); Fikri Rut-
kay, “Şehitler Kalesi”ni (1949); Cahide Sonku-Sami Ayanoğlu-Talat Artemel 
üçlüsü, “Vatan ve Namık Kemal”i (1951) çektiler. 

Sultan “Deli” İbrahim dönemi unutulmadı. Suavi Tedü, değişik bir 
padişahı büsbütün çileden çıkaran bir düzenbazı sinemalaştırdı: “Cinci Hoca” 
(1953). 

Vedat Ar, “Lale Devri” (1950) ve “Üçüncü Selim’in Gözdesi” (1951) 
ile 18. yüzyıl başına ve sonuna gitti. Baha Gelenbevî, “Barbaros Hayrettin 
Paşa”yı (1951) çevirdi.

Osmanlı tarihinde el atılmayan bir dönem kalmamış gibiydi.
Esat Mahmut Karakurt’un iki dünya savaşı fonu önünde süslediği aşk 

romanları da sinemacılar tarafından değerlendirildi. Ayanoğlu, birinci savaşı 
“Son Gece” (1952), Arakon, ikinci savaşı “Ankara Ekspresi” (1952)  roman-
ları üzerinden ve Karakurt’un üslubundan sapmadan ele aldılar. 

Kurtuluş Savaşı sinemacıların sık sık başvurdukları bir kaynak oldu. 
Lütfi Ömer Akad, ilk filmini Halide Edip Adıvar’ın romanını uyarla-

Ulus, 29 Mayıs 1953.
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yarak yaptı: “Vurun Kahbeye” (1949). Adıvar’ın bir romanı daha Vedat Örfi 
Bengü’ün çalışmasıyla perdeye yansıdı: “Ateşten Gömlek” (1950). 

Dönem atmosferi, Ayanoğlu’nun Esat Mahmut Karakurt’un romanın-
dan çektiği, işgal İstanbul’unda geçen bir aşk hikâyesinden “Allahaısmarla-
dık” (1951); Kâni Kıpçak’ın “İstanbul Kan Ağlarken” (1951) filmlerinde iş-
lendi. Bu arada Lawrence’i İstanbul’a getirttik. Akad, Esat Tomruk’dan yarar-
lanarak “İngiliz Kemal Lawrens’e Karşı”yı (1952) çevirdi.    

Nuri Akıncı’nın “Ege Kahramanları”nın (1951) ardından Faruk Kenç, 
“Fato-Ya İstiklâl, Ya Ölüm”de (1949), İzmir ve dolaylarında geçen bir kahra-
manlık ve aşk dramından sonra “Kendini Kurtaran Şehir”de (1951) Maraş’ın 
kurtuluşunu destanlaştırdı. Seyfi Havaeri, Behçet Kemal Çağlar’ın yardımıy-
la işgal altındaki Adana’ya uzandı: “Destan Destan İçinde” (1952). Bu filmin 
arkasından “Zafer Güneşi”ni (1953) yaptı.  

Orhon Murat Arıburnu’dan “Yüzbaşı Tahsin” (1951); Arakon’dan 
“Vatan İçin” (1951); Hüsamettin Işın’dan “Kocatepe’nin Beş Atlısı” (1952); 
Mümtaz Ener ve Nuri Ünal ikilisinden “Hürriyet İçin Şahlanan Belde” (1952) 
tarih içerisinde sınır tanımayan kurgulamalardı. Semih Evin, “Allah Kerim”le 
(1950) Aka Gündüz’ün; Kenç, “Hürriyet Şarkısı”yla (1951) Cevdet Perin’in 
kitaplarından yola çıktılar. 

Ve yine bazı roman uyarlamaları: Şadan Kamil, Aka Gündüz’den 
“İki Süngü Arasında”yı (1952) aktardı. Refik Halid Karay da iki romanıy-
la sinemadaydı: Çetin Karamanbey, “Çete”yi (1950), Orhon Murat Arıburnu, 
“Sürgün”ü (1951) çevirdiler.  

Bazı filmler “özel” bir alt tür, efe/zeybek kültürü üzerine kuruluy-
du. Kenç, bu alana Çakırcalı hikâyeleriyle girecekti: “Çakırcalı Mehmet Efe” 
(1950); “Çakırcalı Mehmet Efe’nin Definesi” (1952). Ve diğerleri: Muharrem 
Gürses’in “Kara Efe”si (1952); Şakir Sırmalı’nın Murat Sertoğlu’dan yararla-
nıp yaptığı “Efelerin Efesi” (1952); Egeli’nin “Sarı Zeybek”i (1953).  

1950’lerin başında Cumhuriyet döneminden fazla konu bulunamamış 
olunacak, bu noktada, Gürses’in “Kubilay”ı (1952); Mehmet Muhtar’ın “An-
kara Casusu Ciçero”suyla (1951) kalındı.3 

Tarihçi Gözüyle 
Tarihsel filmlerin çevrildiği yılların tanığı yazar kişiler, zaman zaman 

sinemaya gidip ortaya çıkan ürünleri izliyorlardı. Bir defasında, tarihçi ve ya-
yıncı Niyazi Ahmet Banoğlu, o güne kadar çevrilenlerin çoğunda gerçeklere 
uyulmadığını yazdı:

“Son yıllarda tarihî filmlerin fazla rağbet görmesi, bu mevzuda bir ya-

3 Bu filmlerin dökümü için, Yıldız  (1948-1953), Haftalık-Resimli Perde 
(1949-1950) dergileri koleksiyonlarından ve Agâh Özgüç’ün kitabından (Türk 
Filmleri Sözlüğü 1914-1973, C. 1, Sesam Yayınları, İstanbul, ty.) yararlanıldı.
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rışa vesile olmuştur. Önü-
ne gelen senaryo yazmak-
ta ve film çevrilmektedir. 
Tarihî filmlerin rağbet 
görmesini memnunlukla 
karşılamamak mümkün 
değildir ve bu filmler her 
bakımdan faydalıdır. An-
cak görüyoruz ki mevzu 
suiistimale uğramakta-
dır. Bu hal devam ederse 
sade milletin tarihî film-
lere rağbetini azaltmakla 
kalmıyacak, tarih kültürü 
de zaafa uğrayacak, bin-
netice (Tarih) hürriyeti-
ni kaybedecektir. Şim-
diye kadar gördüğümüz, tarihî filmlerin çoğu fecidir. Tarihî film yapmanın 
mes’uliyetini yüklenenler sahayı o kadar boş bulmuşlardır ki kendilerini hiç-
bir kayıd ile mukayyed bulmamaktadırlar. Mevzu üzerinde durmak istemiyo-
ruz, bu ayrıca münakaşa edilecek bir meseledir. Fakat vakaların cereyan etti-
ği tarihlerdeki dekor ve kıyafetleri kale almamak, film san’atı noktai nazarın-
dan da affedilmez bir hatadır ve tarihî tahrif demektir.

İstanbul’un Fethi filmini Holivud’un meşhur bir senaristine teklif et-
mişiz, bilmem kaç milyon lira ve üç yıl mühlet istemiş. Biz, ilâ maşallah, her 
istediğimiz tarihî filmi hemen çeviriveriyoruz. Tarihimizi tam mânasile, iyi 
ve kötü taraflarile öğretmeye ve sevdirmeğe çalıştığımız ve bunda değişen 
imkânlar bulduğumuz bir zamanda korkarız, tarihî filmler bu yolda derin uçu-
rumlar açacaktır. Halkın alâkasını suiistimal etmeğe hakkımız yoktur.”4 

Banoğlu, üç yıl sonra bir başka film üzerinden aynı konuya dön-
dü. Bu defa, Muhsin Ertuğrul ekolünden Sami Ayanoğlu’nun Feridun Fazıl 
Tülbentçi’nin aynı adı taşıyan romanından uyarladığı “Yavuz Sultan Selim 
Ağlıyor” topun ağzındaydı:

“Vaktiyle Yenicamide bir muhallebici varmış... Muhallebi yerine su 
sattığı ve bir yiyen bir daha dükkânına uğramadığı halde, tam kırk yıl dükkânı 
iğne atılsa yere düşmiyecek şekilde dolup taşmış...

Biz, şuna kani olduk, ki Türk milletinde tarih sevgisi var oldukça, 
yerli tarihî filmleri bir gören bir daha görmese bile, kırk yıl daha sinemaları-
mız dolup taşacaktır.

Fakat gaye bu mudur?.
İstiyoruz, ki tarih sevgisi ile kalbimiz dolu olduğu halde, gururla al-

4 “Filmler”, Tarih Dünyası, C. 2, S. 17, 15 Aralık 1950, s. 706.

Konusu, işgal dönemi İstanbul’unda geçen, 
senaryosunu Osman F. Seden’in yazdığı, Kani 

Kıpçak’ın yönettiği bir film:  “İstanbul Kan Ağlarken” 
(Kemal Film, 1952). Muzaffer Tema ve Gülistan 

Güzey.
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kışlıyacak bir tarihî film görelim.
En büyük ümidimizi: ‘Yavuz Sultan Selim ağlıyor’ filmine bağlamış-

tık. Heyhat!.. 
Acaba film yapanların ellerinde halkın zevkini ölçecek bir âlet mi var-

dır, ki bütün Türk milleti, mutlaka ve mutlaka millî bir filmde çıplak kadın vü-
cutları, göbek atmalardan hazzetmektedirler.

Yavuzun asıl gözyaşları ne kadar şahane idiyse, onun avantür hare-
ketleri, Espasya kepazeliği o kadar gülünç, o kadar bayağı, o kadar tarihe ha-
karetti.

‘Yavuz Sultan Selim ağlıyor’, bir harp filmi midir, bir aşk filmi midir, 
isimlendiremezsiniz.

Asfalt yol üstünde, ülkeler fethetmeğe giden yeniçeri ordusuna, tepe-
lere sıralanmış telgraf direkleri bile gülmüşlerdir.

Hem ne yeniçeri ordusu... Figüran yoksa, buna da lüzum yoktu. 
Hele kazan kaldırmalara ne diyelim?..
Yeniçerilerin:
- İstemezük... âvazeleri, Osmanlı tarihinin yapraklarında dile gele-

cek kadar dehşetli ve korkunçken, filmde, mahalle aralarında yoğurtçuların 
âvazelerinden biraz farklı... Düşünün bir kere, sarayın kalın duvarlarını delen, 
yerle göğü inletircesine haykırışlar...

Harp sahneleri, hani en heyecanlı at koşularını filme alanların bazan, 
galiba makineyi yavaş çalıştırarak gözle takip edilemiyecek kadar süratle gi-
den atları yavaşlatırlar, bizim muharipler de, nerede ise öyle çarpışacaklar.. 

Filmi çevirenler, bir zekâ eseri daha göstermişler.. Demokrat Partiye 
yaranmak için olacak -çünkü başka türlü mâna veremiyoruz- Meclisin güç ba-
şardığı işi Yavuz Sultan Selim’e ve bütün figüranlara Naima dilini konuştura-
rak yapmışlar.. (...)

Bir Üniversite mezunu demiyoruz, bir Lise öğretmeni konuşulan di-
lin yüzde ellisini kolay kolay anlayamaz. (...) Seyirciler, lûgate müracaat ede-
miyeceklerine göre, yanlarında birer mütercim mi bulundursunlar dersiniz.

Film devam ettiği müddetçe, seyirciler arasında sık sık: 
- Ne diyor, ne diyor? diye biribirlerine seslenenleri görürsünüz. 
Hele her filmde hükümdarların huzurunda mutlaka şark dansları sah-

neleri gösterilmesi artık gına verdi. Hem ne basit, ne iptidaî sahneler. Talebe-
lere bu sahnelerle mi tarihî bilgi vereceğiz.(...)

Tarihî filmin yalnız bir ticaret işi olmadığını kabul etmek mecburiye-
tindeyiz. Bunu kabul ettiğimiz zaman, ihtisasa hürmet edilecek, hem de ya-
panların lehine daha kârlı olacaktır...”5 

5 “Bizde Tarihi Filmler: Yavuz Sultan Selim Ağlıyor”, Yeni İnci, S. 32, 7 Şubat 1953, 
s. 34-35.  
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Eleştirmen Gözüyle
Sinema yazarları da bu film-

ler hakkında Banoğlu’ndan farklı dü-
şünmüyorlardı. 1950’li yılların başın-
da gazete ve dergilerde sinemaya deği-
şik bir üslupla yaklaşan bir yazar topluluğu oluşmuştu. Nijat Özön, Semih 
Tuğrul, Metin Erksan, Burhan Arpad, Turhan Doyran, Tunç Yalman bunlar 
arasındaydı. 

Yeni adlardan biri de Paris’ten dönen, sinema alanına kaymanın yol-
larını ararken, Vatan gazetesinde film eleştirilerine başlayan, Yeditepe, Kay-
nak gibi edebiyat-sanat dergilerine sinema yazıları veren Attilâ İlhan’dı.   

İlhan, Türk sinemasının sorunlarını, sergilenen “kötü” ürünler hak-
kında görüşlerini, tarihçi Banoğlu’nun beğenmediği “Yavuz Sultan Selim Ağ-
lıyor” üzerinden şöyle aktarıyordu: 

“Bizim rejisör ve prodüktörlerimizle ‘iyi film’ mevzuunda şöyle esas-
lı, etraflı bir münakaşa yapmak isterdik. Bize öyle geliyor ki onlar ‘iyi film’ 
denildi mi evvelâ ‘iyi para getiren film’ manasını çıkarıyorlar; sonra da ‘gös-
terişi zengin, debdebeli, tantanalı film’ manasını çıkarıyorlar. Birinci şekil 
prodüktörlerimizin, ikinci şekil ise çoğu rejisörlerimizin düşüncesini ifade 
eder. İkisi birleşti mi ortaya sinemacılarımız bakımından ‘iyi film’in açık ta-
rifi çıkar. (...)

‘Yavuz Sultan Selim Ağlıyor’ ismindeki film şurası muhakkak ki bir 
gayretin, yüklüce bir masrafın neticesinde meydana gelmiştir. Gerek Lâle-
film’in gerekse Rejisör Ayanoğlu’nun ‘iyi bir film’ yapmak istedikleri besbel-
lidir. Ama nasıl bir ‘iyi film?’ İşte bütün mesele burada. Bunu anlamak için gi-
dip filmi görmeniz yetecektir.

Bir kere filmin kazanç itibariyle ‘iyi’ bir film olması dikkatle gözö-
nünde tutulmuştur. Yavuz Selim gibi en cahil seyirciyi bile çekebilecek bir 
isim alınmıştır. Bu da yetmemiş; bu isim, evvelce çok satılan günlük gazete-
lerde yayınlanmış bir tarihi tefrikadaki macera kadrosu içinde alınmış, böy-
lece hem yazarın, hem eserin şöhretinden istifade olunmak istenmiştir. Bun-
dan başka filmdeki bütün roller az çok isim yapmış oyunculara tevdi edilmiş-
tir. Hatta; bir kulpu bulunarak, yerli sinemacılığımızın sembolleri hâline gel-
miş bulunan alaturka şarkı, köçek ve Kur’an’dan bile medet umulmuştur. Bü-
tün bunlar filmin temelinde bulunan kâr endişesinin esere ne derece hâkim ol-
duğunu gösterir. Filmin prodüktörü için bu film ‘iyi’dir; zira ‘iyi para getire-
cektir.’

Öbür taraftan film’in iyiliği, güzelliği debdebeli olmak, gösterişli ol-
mak; bu bakımdan bütün öteki yerli filmleri -hususiyle ‘Yavuz Sultan Se-
lim ve Yeniçeri Hasan’ı- bastırmak manasında anlaşılmıştır.(...) Sanki rejisör; 
oyundaki dekorlar, kostümler, teferrüata ait şeylerle gözümüzü boyamak is-

Tanin, 29 Ocak 1946.
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tiyor. Debdebe ile, ihtişam ile sinecek, 
ağzımız açık kalacak; filmin ‘iyi bir 
film’ olduğuna hükmedeceğiz.

İşte ‘Yavuz Sultan Selim Ağlı-
yor’ bu iki zaviyeden bakılarak büyük 
bir eser; ‘iyi bir film’ olarak kabul et-
tirilmek isteniyor. Bunda herhangi bir 
yenilik yok. Hollywood da hemen da-
ima aynı şekilde hareket eder. Filmler; 
prodüktörlere kâr sağlamaları bakımın-
dan iyidirler; fakat, etraflarında öylesi-
ne patırdı yapılır, öylesine göklere çıka-
rıcı lâflar edilir ki seyircinin de filmin 
sâhiden iyi olduğuna inanası gelir. De-
mek ki bizimkiler Hollywood’daki us-
talarını taklide yeltenmişler. Ama bizi 
kandıramıyorlar. Biz bu filmin ‘iyi bir 

film’ olmadığını biliyoruz. Sebepleri de var.
Bize sorarsanız; her şeyden önce, bu filmde Türk seyircisine beşerî 

veya içtimaî plânda yükseltici, aydınlatıcı muhteva veya şekil sentezleri veri-
lememiştir. Yahut başka türlü söyleyelim; film parça parça bir takım hisler ve 
meseleler meşheridir; ama, bunlar müsbet bir metodla ele alınıp gerek muh-
tevaca gerekse formca yeni ve milli sentezlere doğru gidilememiştir. Aksine, 
yanlış anlaşılmış Hollywood sanayi metodları ‘taklid’ edilmek istenmiştir.(...) 
Hatta, ‘Yavuz Sultan Selim Ağlıyor’ fevkalâde taklit edilmiş bir eser de sayıl-
maz. Senaryo ve mizansende farkedilen birkaç başarılı Hollywood oyununa 
(turc) mukabil; ışıkların yanlışlığı, montajın düzensizliği, diyaloğların teatral 
havası burnumuza girmektedir.

Bize şöyle bir itiraz yapılabilir. Denebilir ki bu film Türk tarihinden 
alınmıştır. Şanlı bir padişahın hayatını, milletimizin kazandığı büyük zaferle-
ri canlandırmaktadır. Biz onu seyrederken gururlanıyoruz. Hisse kapıyoruz. 
Övünüyoruz. Bu, yüceltici bir tesir değil midir? İlk bakışta öyle gibi görü-
nür ama, değildir. Çünkü: Bir kere, yukarda da söylediğimiz gibi, tarihimiz 
milli olmak isteyen bir uslûpla ele alınmıştır; meselâ bir Cecile B. De Mille 
uslûbuyla ele alınmıştır. İkincisi ve daha mühimi de şu: Eserin havası meydan-
larda söylenilen nutukların havasına benzetilmiş. Hani bir takım hâtibler çıkar 
atarlar ya; işte öyle, Yavuz Selim de bir yandan dünyaya meydan okuyor; öte 
yandan da ‘hassas’ bir adam olduğunu göstermek için iki sıra yaş döküyor. Si-
nemacılarımız bize Selim’in gerçek çehresini vermiyorlar. Ortaya kendi kafa-
larına göre bir Selim çıkarıyorlar. Bir de İpek-film’in Selim’i var. Yarın bir de 
Bilmem-ne-film’in Selim’i çıkar. Netice de hem tarihi şahsiyetlerimiz gerçek 
benliklerini kaybeder, deformasyona uğrar; hem de bu sinema icadı tarihi şah-
siyetler seyircinin yalan yalnış bilgiler edinmesine sebeb olur. Fazla mubala-

Cumhuriyet, 29 Ekim 1953
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ğa, herşeyde olduğu gibi, kahramanlıkta da gülünç olmamıza sebeb olabilir.
(...) Bir de filmlerimize yabancı gözü ile bakalım. Biraz fazlaca mübalağa et-
miyor muyuz? Yahut hiç değilse, meselâ bir Şâh İsmail’i fazlaca küçümsemi-
yor muyuz? Bu tarzda mütalaâ edilmiş tarihî şahsiyetler, tarihî zaferler; bizi, 
yersiz bir gurura sürükliyebilir. Kendi kendimizi aldatmaya başlarız. Tembel-
leşiriz. İşlerimizi ciddiye almayız. Halbuki biz daha fakir bir milletiz. Halkı-
mızın yüzde yetmiş’i okuma yazma bilmez. Bize, böyle yersiz bir gurur uyan-
dıracak mübalağalı tarihî filmler yükseltici, itici bir tesir yapmaz, aksine her-
şeyi güçle, kuvvetle halletmek isteyen, kafasını çalıştırmaktan hoşlanmayan 
insanlar olmamıza sebeb olur. Peki, tarihi büyüklerimizi işlemeyelim mi? İş-
leyelim ama; daha sonra; yahut da, bambaşka bir gözle. Bu haliyle, bu gibi 
tarihî filmler, halkımız üzerinde faydalı olduğuna pek de inanmadığımız tesir-
ler yapmaktadır.”6

Tarihsel filmleri yaylım ateşine tutanlar arasında diğer sinema yazar-
ları da vardı. Suavi Tedü’nün “Cinci Hoca”sı üzerine “Kamera”dan (Metin 
Erksan) yapılan eleştiri şöyleydi: 

“Türk-İslam sanatıyla alay eder kötülükte, çocuk oyuncağı misali de-
korlar arasında ve bir ilkokul piyesini andırır basitlikte çevrilen bu ne söyliye-
ceğimi bilemediğim şeye, film demek bile fazla... Rejisörün sinema sanatiy-
le uzaktan ve yakından hiçbir alâkası yok... Zeki ve kabiliyetli ilkokul yavru-
larımız, bundan çok daha iyi bir temsil verebilir... Birbirini tutmayan plânlar 
bir yığın...”7 

Aynı film hakkında bir başka gazeteden:
“Cinci Hoca (...) bir fantezi şeklinde ele alınmak istenilmiş. Filmin ilk 

takdim yazılarındaki ‘Bu film tarihten ziyade bir fantezidir’ yazısı bunu res-
men ilân ediyor. Fakat filmin bütününde, diğer filmlerimizin pek çoğunda ol-
duğu gibi, hiç bir istikrar yok, yâni hava zaman zaman değişiyor. Fantaziye 
kaçmağa çalışırken, ciddileşir gibi oluyor, derken bir heyecanlı hava esiyor. 
Cellâtbaşı büyük bir ciddiyet ve kritikle insanları boğuyor. Deli İbrahim-Cinci 
Hoca vak’asının bir tarihî fantezi şeklinde ele alınmak istenmesinin isabet de-
recesi üzerinde hayli münakaşa edilebilir. Fakat seyrettiğimiz film, takdim ya-
zısındaki vasıfla pek bir alâka göstermediğine nazaran bizim tarihî filmlerde 
düşülen gülünçlüklerden her ne bahasına olursa olsun sıyrılmak isteyen reji-
sörün zekice bir buluşu diye kabul edeceğimiz geliyor. ‘Cinci Hoca’ filminin 
reji ve temsil havasında da, rejisör ve başrollerdeki artistlerin tiyatrocu olma-
sından gelen bir tiyatro anlayışı ağır basıyor. Şahıslar ekserî karşılıklı oturup, 
hem de ağır bir Osmanlı lehçesi ile uzun uzun muhavereler yapıp türlü tuhaf 
sözlerle halkı güldürmeye çalışıyorlar....”8  

6 Attilâ İlhan, “Yavuz Sultan Selim Ağlıyor Filmi Münasebetiyle İyi Film Mevzuun- Attilâ İlhan, “Yavuz Sultan Selim Ağlıyor Filmi Münasebetiyle İyi Film Mevzuun-
da Bazı Düşünceler”, Kaynak, S. 73, 15 Şubat 1953, s. 108-111. 
7 Kamera, “Cinci Hoca”, Dünya, 22 Ekim 1953, s. 4, 6. 
8 Burhan Arpad, “Cinci Hoca”, Vatan, 19 Ekim 1953, s. 5. 
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Bu örnekler çoğaltılabilir. Az sayıda film beğeniyle karşılanmış olsa 
bile, genel olarak, gerek sinema yazarları gerekse sinema sektörü dışından ki-
şilerin yazdıklarından çıkan sonuç, Türk sinemasında ilk tarihsel filmler fur-
yası içerisinde çok sayıda filmin hem sinematografik anlamda hem de içerik 
olarak kalitesiz oluşuydu.

Tarihsel Filmler(imiz)
Tarihsel film, tarihin sinemada yorumlanmasıdır. Tarihin sinemada 

kurulmasıdır. Tarihçi, nasıl kağıt üzerinde geçmişin belgelerini işliyor, tarih 
yazıyorsa, sinemacı da yine bir metin eşliğiyle, ama görüntü diliyle tarihi yan-
sıtıyor. 

Burada önemli olan, başta yönetmenin geçmişi bir senaryo aracılı-
ğıyla, görüntü yansımasıyla işlerken nasıl bir yaklaşım ve yorumlama tekni-
ği içerisinde olduğu. Nerede durduğu, nasıl bir pozisyon aldığı, hangi ideolo-
jik açıdan baktığı. 

Sinema adamı, gerçekte, tarihçinin “belgeci” duruşundan sıyrılan kişi. 
O, kendi kurmaca tarihini yapıyor. Tarihsel roman kaleme alan yazar gibi. Bu-
rada, ele alınan konuda, dönemsel gerçeklerin tarihsel metinlerden aldığı doğ-
ruluğun yanısıra, geçmişte var olmuş ya da olmamış canlandırılan karakter-
lerin gerçeğe uygunluğu önem kazanıyor. Geçmiş, filmde olaylar üzerinden 
işlenirken konuda kurmacı tutumun tarihsel zeminden sapmaması gerektiği 
gibi, olayların yansıtılmasında gerçekte yer almayan şeylerden kaçınmak, ger-
çekte var olan ya da olmayan karakterleri yaratıp, yorumlarken inandırıcılık 
düzeyini kaybetmemek sorunun ana damarıyla ilgili. Sorun; çünkü aslında bu 
yol tuzağa açık; sinema serüveninin tehlikeli yanı da bu. 

Tarihçi, tarih yazarken olaylar dizinine olmayan olayları eklemiyor. 
Geçmişte var olmayan kişileri yaratmıyor. Var olan kişinin tarihteki rolüne 
yeni hayat sahneleri eklemiyor. Tabii, aksi bir yol tutturanlar da ara sıra orta-
ya çıkmıyor değiller; ama öyleleri farklı.          

Tarih okuyucusu sınırlı. Bu sınırlılık okuyucu sayısının tarihin sine-
maya yansıması sonucu beyaz perdedeki tarihi izleyen seyirci sayısından daha 
az oluşuyla ortaya çıkan görece bir durum. Tarihin belli bir kesitini, tarihsel 
romanında canlandıran romancının yazdığını okuyanın sayısı, nasıl tarihçinin 
yazdığı kitabı eline alandan daha çoksa, sinemadaki tarihi izleyen-okuyan da 
hem farklı hem de daha çok sayıda. Sinema gerçeğinin taşıdığı çekim alanı bu 
sonucu veriyor; ancak, işte, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Sinemada tari-
hi başka türlü yazayım derken, berbat edenler de çıkıyor.   

Tolstoy, romanın son büyük mimarlarındandı. 19. yüzyıl başında Av-
rupa tarihinde Bonaparte’ın tarihe karışmasını, Fransa-Rusya ilişkilerini, Rus-
ya gerçeğini Tolstoy, “Savaş ve Barış” romanında yeniden kurdu. Edebiya-
tı tarihten, tarihi edebiyattan koparmadan, her iki alanı bir bütünün içerisi-
ne çekti. Romanını yazmadan önce, tarih içerisinde uzun yıllar araştırdı. Bu-
nun sonucudur; romanını kurarken, karakterlerini doğru canlandırdı, tarihsel 
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olaylar dizisine kattığı sahneler tarihin 
akışına karıştı. Onun son yıllarında, si-
nema çok yeniydi. Sanat mı, değil mi, 
neyin nesidir tartışmaları yaşanıyordu. 
Hiç film izlememiş, tarihin ve romanı-
nın sinemada nasıl yazılacağını da dü-
şünmemiş olabilir. Yalnız, “Savaş ve 
Barış”ı sinemadan uzak kalamazdı. So-
nunda 1950’lerin Hollywood’unun eli-
ne düştü. Ortaya çıkan King Vidor ürü-
nü (1956), ne romanla ilgiliydi ne de 
romanın içerisindeki tarihle. Evet, bir 
üstün-yapım bütün özellikleriyle, çar-
pıcılığıyla ortadaydı; ama, yine de so-
rulabilir: Bu western’de, acaba John 
Wayne niye oynamamıştı? (Yine de 
kendi hesabıma kaydedeyim ki, filmde 
sevgili Natasha’yı canlandıran Audrey 
Hepburn bir başkaydı. Zarifti; bir kuğu 
gibiydi.) On yıl sonra Sergei Bondarchuk, romanı yeniden görüntüledi. Dört 
bölümlük (1966-67) filmde, tarihin ve romanın epik atmosferine dönüldü.                

Sinemayla tarih, Türkiye’de de yukarıda verdiğimiz çeşitli örnekler 
aracılığıyla buluştu. Sinema üzerinden tarihle kurulan ilişki, çok defa olumlu 
sonuç vermedi. Türk sinemasının genel yapısının şartları, tarihsel filmleri ger-
çeklere uymayan serüven filmlerine dönüştürdü.

Öncelikle, sinemadaki sermaye yapısı uygun değildi. Teknik olanak-
lar sınırlıydı.

Çoğu tiyatrodan gelen yönetmenler, sinemanın kendi gerçeğine uyum 
sağlayamıyorlardı. Görüntünün getirdiği dil zenginliğinin dışında kalınıyor, 
filmler, bir şekilde oyun sahnelemesinden öteye geçmiyorlardı. Ortaya çıkan 
tabloya, tiyatro kökenli oyuncuların teatral  hareketleriyle katkıları da olduk-
ça fazlaydı.  

Senaryo yazarlığı o yıllarda emekleme dönemindeydi. Yapımcılar, 
hatta bazı yönetmenler senaryonun ne anlama geldiğinin farkında değillerdi. 
Bazı filmlerde senaryo yok gibiydi. Diyaloglarda kullanılan dil -filmin tarih-
sel film olduğu düşünüldüğünden olsa gerek- ağırlaştırılıyor, çok defa baskın 
bir Darülbedayi havası ve konuşma tarzı filmin tamamını sarıyordu.   

Sanat yönetmeni yoktu. Sinemadaki bazı uzmanlık alanları boştu. 
Geçmişin mekân düzenlemeleri için stüdyolar yetersizdi. Yararlanılan dış 
mekânlar belliydi. Dekorların derme çatmalığının yanında, dönem gerçeği-
nin toplumsal, siyasal, kültürel olarak canlandırmak bakımından dönem gi-
yinişi, yaşayış tarzı, davranış biçimleri neydi, nasıldı, pek araştırılmıyordu. 
Bazı sahneler için büyük harcamalar gerektiğinden, özellikle yabancı filmler-

King Vidor’dan Tolstoy uyarlaması: 
Savaş ve Barış (1956). Audrey 

Hepburn ve Mel Ferrer.
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den alınan parçaların kurgulanması yoluna gidilirdi. Millî Mücadele yılların-
da geçen filmlere eldeki belgesellerden bazı sahnelerin eklenmesi kaçınılmaz-
dı. Kılıç-kalkan ekibi, mehter takımı da olmazsa olmazlardandı.    

Başarılı bir-iki film ya da yer yer iyi film olma özellikleri taşıyan ça-
lışmaların varlığına rağmen, seyircinin önüne sürülen çok sayıda tarihsel film-
de, tarihi yorumlamak bir yana, tarih gerçeğiyle fazla ilgilenilmediği, önem-
senmediği için araya sızan atlamalar, tutarsızlıklar, zaman kaymaları da tablo-
nun bir diğer acı yüzüydü. Zaten filmlerde tarihçi danışmanlar yoktu.  

Seyircideki genel eğilimi izleyerek gişe başarısını kovalayan bazı ya-
pımcılar, filmlerini müziğe boğuyor, popüler ses sanatçıları, fasıl heyetleri yü-
zünden konu bir yana, film “sinema”dan çıkıyor, bir “konser”e dönüşüyordu. 
Dans sahneleri, hemen her filmde bıktırıcı düzeydeydi.9 Fakat şu vardı: Film 
adları merak uyandırıcı, etkileyici, çarpıcıydı; “Yavuz Sultan Selim Ağlıyor”, 
“Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan” gibi... Üstün-yapım olarak nitele-
nen filmlerde, figüran topluluğunun kabarık tutulmasına da dikkat ediliyordu. 

Bu süreç içerisinde bazı firmalar, bir endüstri olarak çok gelişmiş olan 
Amerikan sinemasının kalabalık kadrolu tarihsel filmlerini taklit etmeye çalış-
tılar. Sinema yazarlarının, Hollywood’un ünlülerinden Cecil Blount de Mille’i 
bu bağlamda örnek vermeleri -o, bir semboldü- boşuna değildir.  

Sinema tarihinde büyük yatırım ve teknik olanakların getirdi-
ği üstün-yapımlarla, örneğin “Cleopatra” (1934), “Samson and Delilah” 
(1949) gibi filmlerle anılan yapımcı, yönetmen, senarist Cecil Blount de Mil-
le, Hollywood’un kurucularından, ilginç kişilerinden biriydi. “Başarılı filmin 
formülü: Kan, Seks ve biraz da İncil” deyişi ona yakıştırılırdı. Aşırı sahneler 
yüzünden ülkesinde sansür engelini aşmanın yolunu kutsal kitaplara sığınarak 

9 Müzik, dans sahneleri İhsan Hınçer’in bir yazısına konu oldu: “Filmlerimizde 
Raks”, İnci, S. 10, 5 Nisan 1952, s. 24-27. Haftalık bir dergide ise, “memleketimiz-
de çevrilmiş olan filmlerin en iyisini, en itinalısını ve en tezlisini kıstas olarak verece-
ğiz,” denilerek, Akad’ın “Kanun Namına”sının “çevriliş safahatı”na geçilmeden önce 
“halkın ekseriyetinin yerli filmlerde aradığı hususiyetler” sıralanmıştı: “Anadoluda, 
bilhassa kasabalarda sinemaya gelen müşterinin kapıda ilk sorduğu sual şudur: ‘Gö-
bek var mı hemşerim?’. Halkın bu temayülünü sezen prodüktörler fırsatı ganimet bi-
lip, iki üç senedir piyasayı göbek filmi tufanına tuttular. (...) Neticede tabiî halka gına 
geldi ve bugün Anadoluda o meşhur göbekli komediler fiyasko yapmağa başladı.’, 
‘Manakyanvarî facialar ve içine yerli yersiz ezan, selâ, mevlût ve namaz sahneleri ko-
nan diğer filmler...’, ‘Bugün tarihî film janrının ancak muazzam, yani bizim için mu-
azzam masraflarla meydana getirilenleri, halk nazarında prestijlerini muhafaza edebil-
mektedirler. Diğerleri ise revaçtan düşmüşlerdir.” Yazara göre, Kemal Film’in yaptır-
dığı bir anketin sonuçları dikkate alınırsa, bu “hakikatler” karşısında artık halk “kuv-
vetli bir teze müstenit” filmler arıyordu. (“Göbek Var mı Hemşerim?”, Resimli Yir-
minci Asır, C. 1, S. 14, 15 Kasım 1952, s. 10) Gerçi “kuvvetli bir teze müstenit” film-
ler çevrilecek; ancak yapımcılar yine de sinema kapısında yöneltilen “Göbek Var mı 
Hemşerim?” benzeri ya da ileri yıllarda çeşitlenen daha değişik sorulara da cevap ara-
mayı ihmal etmeyip, film listelerini hazırlarken dikkatli davranacaklardır.
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bulmuştu. Filmlerin konularını, Tevrat’tan, 
İncil’den seçer; itirazları önlemek için kutsal 
kitaplardaki hikâyeleri gösterirdi. Onun bu 
formülü başkaları tarafından da benimsendi.   

İpekçiler, MGM filmleri getirtiyor-
lardı. Hollywood’un sıradan ürünlerinin ya-
nında görkemli filmlerinin dağıtımı, işletil-
mesi İpekçiler’in tekelindeydi.       

Amerikan sinemasının üstün-
yapımlarına, Cecil Blount de Mille filmlerine 
benzer filmler yapmak için hareket eden baş-
ka firmaların arasına İpekçiler de FİTAŞ ara-
cılığıyla karıştılar. 

İpekçiler’in üstün-yapımlarının se-
naryolarını bir şair yazdı.   

Sinemacı Olmak İsteyen Şair 
Nâzım Hikmet, 1917 İhtilali’nden sonra genç yaşta gittiği Sovyetler 

Birliği yıllarında sinemayla ilgilenmeye başlamıştı.10

1925’de Türkiye’ye döndüğünde, babasının çıkardığı sinema dergi ve 
gazetelerinin teknik işlerini üstlendi. Bu yayınların sayfalarını düzenledi; ara 
sıra sinema üzerine yazılar kaleme aldı. Ancak bir süre sonra yeniden yurt dı-
şına çıktı. Üç yıl kadar Moskova’da kaldı. 1928’de Türkiye’ye döndü.

Onun döndüğü yıl, İpekçi ailesi bir film yapımevi kurmuştu. 
Kapalıçarşı’da ipek ticareti yaparken, daha sonra Eminönü’nde bir bonmarşe 
aracılığıyla ticaret alanında ileri bir adım atan aile, bir yandan da İstanbul ve 
İzmir’de sinemalar açmıştı. Sinemacılığın çekici yanı, işletmecilikten sonra 
da film yapımcılığını getirmiş, “İpek Film” kurulmuştu. Muhsin Ertuğrul’un 
yönettiği “Ankara Postası” yapımevinin ilk filmi oldu.11

10 Nâzım Hikmet’in “sinemacı” yönünü  öne çıkaran “ilk” yazılar için bk: Ece Ay- Nâzım Hikmet’in “sinemacı” yönünü  öne çıkaran “ilk” yazılar için bk: Ece Ay-
han, “Nâzım Hikmet ve Sinema”, Yeni Sinema, S. 9, Ağustos 1967; Ahmet Soner, 
“Sinemacı Gözüyle: Nâzım”, Cumhuriyet Sanat Edebiyat (Ek), S. 1, Ocak 1971, s. 4; 
Ercüment Akman, “Nâzım Hikmet ve Sinema”, Türkiye Defteri, S. 8, Haziran 1974, 
s.108-113. Toparlayıcı bir yazı olarak bk: Agâh Özgüç, “Nâzım Hikmet Filmleri”, 
Cumhuriyet Dergi, S. 404, 19 Aralık 1993, s. 16-17. “Tevfik Doğan” müstearı ile 
bir gazetedeki yazı dizimiz: “Nâzım Hikmet ve Sinema”, Siyah Beyaz (Ankara), 18-
24 Nisan 1997. Ayrıca bk: Oğuz Makal, “Nâzım Hikmet’i Senaryoları ve Filmleriy-
le Keşfetmek”, 100. Doğum Yıl Dönümünde Nâzım Hikmet’e Armağan (içerisinde), 
T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları: 2973, Ankara, 2002, s. 425-456; aynı yazar, Beyaz-
perdede ve Sahnede Nâzım Hikmet, YGS yayınları, İstanbul, 2003.
11 Bu şirket, 1934’de FİTAŞ (Film İşleri Türk Anonim Şirketi) ve SİNTAŞ (Sinema  Bu şirket, 1934’de FİTAŞ (Film İşleri Türk Anonim Şirketi) ve SİNTAŞ (Sinema 
İşleri Türk Anonim Şirketi) olarak ikiye ayrıldı.

Sovyetler Birliği posta pulunda 
Nâzım Hikmet.
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Nâzım Hikmet, 1932 yılı sonlarında İpek Film Stüdyosu’na çevirmen 
olarak girdi. Diyalog yazarı, seslendirmeci, seslendirme yönetmeni olarak ça-
lıştı. Muhlis Sabahattin’in, Mesut Cemil Tel’in film müziklerine söz yazdı. 

Muhsin Ertuğrul’la Sovyetler Birliği yıllarında tanışmıştı. Nizamettin 
Nazif Tepedelenlioğlu’nun senaryosu üzerine kurulu “Bir Millet Uyanıyor” 
(1932) filminde bir araya geldiler. Nâzım Hikmet, film setinde dekorları hazır-
ladı, boyadı, mekân seçimine koşturdu. Bazı sahne çekimlerinde yönetmeni-
ne yardımcı oldu. Muhsin Ertuğrul’un isteği üzerine senaryo yazmaya başladı. 
Birlikte operet (müzikli) filmleri, vodviller, melodramlar, oyun uyarlamaları, 
yabancı film aktarmaları yaptılar. “Karım Beni Aldatırsa” (1933), “Söz Bir Al-
lah Bir” (1933), “Cici Berber” (1933), “Naşit Dolandırıcı” (Kısa film, 1933), 
“Fena Yol” (1933), “Milyon Avcıları” (1934), “Leblebici Horhor Ağa” (1934), 
“Aysel, Bataklı Damın Kızı” (1934-35) filmlerinin senaryolarını yazdı. “Mi-
neli Kuş” senaryosundan çevrilmesine başlanan film (1933) ise tamamlana-
madı. Türk sinema tarihiyle ilgilenen Nurullah Tilgen, filmin “bazı sebepler-
den yarıda bırakılmış” olduğunu belirtir.12 

12 “Türk Filmciliği...”,  “Türk Filmciliği...”, Yıldız, S. 32, 1 Ağustos 1953. (Tilgen’in yazısı bir dizi içeri-
sindedir: “Türk Filmciliği -Dünden Bugüne, 1914 - 1953”, Yıldız, III. Seri, C. II, S. 
30-37, 18 Temmuz-5 Eylül 1953.) Nijat Özön, “(İpek Film) Mineli kuş’a başladı, ya-
rım kaldı,” der. (Türk Sineması Kronolojisi 1895-1966, Bilgi Yayınları, Ankara, 1968,  
s. 69) 
“Mineli Kuş”, Münir Nurettin (Selçuk) Bey’in baş rolünde görünüp, Mesud Cemil 
(Tel)’in, Nâzım Hikmet’e ait güfteler üzerine yaptığı besteleri seslendireceği bir film 
olacaktı. Murat Bardakçı, bir yazısında, “Modern Türk sinemasının ve Türk tiyatrosu-
nun kurucusu kabul edilen Muhsin Ertuğrul, 1930’ların sonuna doğru yeni bir film çe-
kiyordu: ‘Mineli Kuş’ adında müzikli bir film. Senaryoyu o günlerde de tartışılan ama 
bir hayli meşhur olan bir isim, Nâzım Hikmet yazmış ve film için iki de güfte, yani 
şarkı sözü kaleme almıştı. (...) Mesud Cemil, Nâzım’ın şiirlerine alışılmadık fakat son 
derece hoş melodiler giydirdi ama çekimler devam ettiği sırada, 1938’in meşhur Har-
bokulu olayları yaşandı. Nâzım tutuklandı, bir savaş gemisinde kurulan askeri mah-
kemeye çıkartıldı, ‘komünistlikten’ 28 seneye mahkum edildi ve bütün bunların ara-
sında olan ‘Mineli Kuş’a da oldu ve çekimler birdenbire duruverdi. Ben çok arama-
ma, Türk sinema tarihini bildiğini iddia edenlere devamlı sormama ve soruşturmama 
rağmen ‘Mineli Kuş’un çekilen kısmının ne olduğu ve akibeti hakkında hiçbir yerden 
hiçbir şey öğrenemedim,” der. (“İşte, Nâzım Hikmet’in sansürlenen şarkıları”, Hürri-
yet, 18 Şubat 2001) Yazarın bu konuyu işlediği önceki yazısı: “Nâzım’ın martıları ve 
iki yasak şarkı”, Hürriyet  (Yeni Süper Show eki), 21 Mart 1993. 
Film Bardakçı’nın dediği gibi, 1938’de, ‘Harp Okulu olayları’ sırasında değil; bu ta-
rihten 5 yıl önce çevriliyordu. Bir “Sinema ve Tiyatro Mecmuası”nda şöyle bir ha-
ber yer alıyor: “İpekfilm studyolarının 33 repertuvarında (Mineli Kuş) vardır. Mü-
nir Nurettin Bey de bu filimde çalışacaktır.” (Alemdar, No. 12-2, 28.2.933, s. 14) 
İpekçiler’in İzmir’de dağıtılan bir film el ilanında, “Söz Bir Allah Bir”in 5 Birinci teş-
rin 1933 gününden itibaren Elhamra Sineması’nda gösterime gireceği, “Bu sene gös-
tereceğimiz TÜRKÇE büyük filimlerimiz” başlığı altında da “Cici Berber”, “Mineli 
Kuş”, “İki Ahbap”, “Leblebici Horhor” duyuruluyor. Çekimlerin durmasının nedeni, 
Nâzım Hikmet’in ne 1933 ne de 1937’deki tutuklanışıyla ilgili olmayıp, şirketin mali 
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Bu arada senaryolarını yazdığı iki film yönetti: Biri kısa bir film 
olan “Düğün Gecesi (Kanlı Nigar)” (1933), ötekisi uzun metrajlı bir çalışma: 
“Güneşe Doğru” (1937). İki  belgesel çekti: “İstanbul Senfonisi” (1934), 
“Bursa Senfonisi” (1934). 

Uzun süren cezaevi yılları başlamadan önce yazıp bıraktığı senaryoları 
yine Ertuğrul’un filmlerine kaynaklık etti: “Tosun Paşa” (1939), “Şehvet 
Kurbanı” (1940), “Kıskanç” (1939-42). Bunları Bursa Cezaevi’ndeyken 
yazdığı senaryolardan iki film izledi: “Kahveci Güzeli” (1941), “Kızılırmak 
Karakoyun” (1946-47). Ayrıca “İhsan Koza” adıyla romanlar yazan İhsan 
İpekçi’nin iki romanını senaryolaştırdı. İkisini de Ferdi Tayfur yönetti: 
“Senede Bir Gün” (1946), “İstiklâl Madalyası” (1948).13  

 Senaryolarında kendi adını kullanmadı. “Mümtaz Osman”, 

yapısının bozulmasıydı. “Cici Berber” değil; ama “Milyon Avcıları” (Filme önce “İki 
Ahbap” adı düşünülmüştü.) ve “Leblebici Horhor Ağa”, gişe yönünden başarısız ol-
dular. Kalabalık kadrolar, pahalı dekorlar filmlerin maliyetlerini yükseltmişti. İpekçi-
ler, üç filmin ardından yapımcılıktan bir süreliğine -N. Hikmet’e küçük bütçeli film-
lerini yapması için verilen destek dışında- çekildiler.  
“Mineli Kuş”un çekilen sahneleri (negatifi), eğer İstanbul Belediyesi’nin film depo-
suna kaldırılmışsa, bu depoda çıkan yangın sonrası yok olmuş olabilir. Adalet Cim-
coz, bir yazısında kardeşi Ferdi Tayfur’un sesini verdiği filmleri anarken, “İpekçilerin 
depolarındaki filmlerin yanmasıyla, sesi de yok oluverdi,” der. (“Sözlendirme Anıla-
rı”, Yeni Sinema, S. 19-20, Haziran-Temmuz 1968, s. 42) İhsan İpekçi’nin oğlu İsmail 
Cem, “İpek Film” arşivine şöyle bir cümleyle değinir: “Meşhur bir yangın çıktı. Gitti 
o arşiv maalesef...” (Ben Böyle Veda Etmeliyim “İsmail Cem Kitabı”, Türkiye İş Ban-
kası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s. 13) Yangın olayı şudur: Film şirketlerinin el-
lerindeki yerli-yabancı filmler Aynalıkavak’ta İstanbul Belediyesi’ne ait bir ahşap de-
poda  toplanmıştı. 19 Temmuz 1959 gecesi depoda yangın çıktı. Yerli ve dışarıdan ge-
tirilen filmlerin negatifleri, işletmelerde bulunmayan pozitif kopyalar ile ham filmler 
yandı. Türk Sineması, denebilir ki, yok oldu. Elde, sinemalarda oynatılan, şirketlerde 
ya da bazı kişilerde bulunan çok az sayıda pozitif kopya kaldı. FİTAŞ’ın filmleri de bu 
depodaydı. Olayla ilgili olarak bk: “Yangın”, Kim, S. 69, 27 Temmuz 1959, s. 30-31.
13 Filmi Ferdi Tayfur’un yönettiği, senaryonun İhsan Koza (İhsan İpekçi) ile Ferdi  Filmi Ferdi Tayfur’un yönettiği, senaryonun İhsan Koza (İhsan İpekçi) ile Ferdi 
Tayfur’a ait olduğu yazılmıştı. “İhsan Koza” adını İhsan İpekçi kullanıyordu; ama fil-
min senaryo yazarı olan “İhsan Koza”, Nâzım Hikmet’ten başkası değildi. 1947’de 
eşine gönderdiği mektuplarda, İhsan İpekçi’nin Bursa Cezaevi’ne gelerek iki senaryo 
ısmarladığını, bu senaryoları yazdığını söylüyor (Nâzım Hikmet, Piraye’ye Mektup-
lar-2, Derleyen: Memet Fuat, Adam Yayınları, İstanbul, 1998, s. 266, 268, 272, 273, 
276). Ve aynı günlerdeki bir başka mektuptan şu satırlar: “İhsan İpekçi’nin ‘İstiklâl 
Madalyası’ isimli mevzuunu senaryo haline getirdim. Bugün temize çekeceğim, ya-
rın savcılığa yollarım. Öbür gün postaya verilir, yani birkaç gün sonra parasının bir 
kısmını İhsan sana yollamış olur” (s. 274). Bu filmle, “Kurtuluş Savaşı Filmleri” mo-
dası başladı. Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmler üzerine bazı eksiklerine rağmen yarar-
lı bir çalışma olarak bk: Erman Şener, Kurtuluş Savaşı ve Sinemamız, Dizi Yayınla-
rı, İstanbul, 1970. Aynı konuda Nuri Ünal’ın “Hürriyet İçin” (1957) filmine yapılan 
bir eleştiri çerçevesinde bk: T. Kakınç, “Ulusal ‘İstismar’”, Pazar Postası, S. 20, 19 
Mayıs 1957.
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“M. İhsan”, “Ercümend 
Er” ve İhsan İpekçi’den 
ödünç aldığı “İhsan 
Koza”, onun sinemadaki 
adları oldu.  

14 Temmuz 
1950’de “Af Kanunu” 
yürürlüğe girince, bu yas-
adan yararlanıp, 15 Tem-
muz günü özgürlüğüne 
kavuştu.

Dış dünyaya 
geçtiğinde kendisine 
yardım elini uzatacak tek 

yer İpekçiler’di. Stüdyo-
da çalışmak, senaryolar 

yazmak için eski dostların yanına döndüğünde, Türk sineması yıllar önce 
bıraktığından farklı bir yapıdaydı. Muhsin Ertuğrul, sinemadan elini çekmişti. 
(1953’te renkli Türk filmi “Halıcı Kız” ile bir hamle daha yapacak, film 
başarısız olunca da sinema serüveni bu defa kesin olarak sona erecekti.) Film 
şirketlerinin, sinema salonlarının sayısı çoğalmıştı. Artık her yıl artan sayıda 
film salonlara taşınıyordu. Konusu tarihten taşınan ya da geçmişe yerleştirilen 
hikâyeli filmler de o yılların modasıydı.     

Nâzım Hikmet, tarihsel film salgınının tam ortasına düştü.  
İki yönetmen; Baha Gelenbevî ve eski arkadaşı Vedat Ar’la birlikte 

çalıştı.

Vedat Ar
Vedat Ar, 1907’de İstanbul’da doğdu. 1925’te girdiği Sanayi-i Nefise 

Mektebi’nin afiş şubesini 1928’de bitirdi. Aynı yıl Fransa’ya gitti. Paris 
Ecole Municipale des Arts Appliques a l’Industrie’de dekorasyon öğrenimi 
gördü. Ülkesine dönene kadar film stüdyolarında dekoratör olarak çalıştı. 
1931’de sesli çekilen “İstanbul Sokaklarında”nın iç sahnelerinin çekim-
leri için Fransa’ya gelen Ertuğrul Muhsin ile tanıştı. Ertuğrul’a bu film için 
kurduğu dekorlarla yardımcı oldu. 1931’de İstanbul’a döndü. Güzel Sanat-
lar Akademisi’nin seramik bölümünde öğretim üyeliğine getirildi. İpek Film 
Stüdyosu’nda, Darülbedayi’de dekoratör ve kostümcü olarak çalıştı. 1936-
1944 yılları arasında İzmir Fuarı’nda bazı pavyonların dekorlarını yaptı. 1948-
1970 yıllarında kendi firması olan FİLMER adına 300’den fazla reklam filmi, 
ayrıca belgesel türde film çekti. 1947’de ilk Türk canlandırma filmi “Zeybek 
Oyunu”nu Akademi’deki öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdi.    

Yedigün, S. 35, 8 İkinciteşrin 1933.
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11 Mart 2001’de İstanbul’da öldü.14

Vedat Ar’ın filmografisinde iki çalışma vardır. İkisinin de konusu 18. 
yüzyıl İstanbul’unda geçer.   

“Üçüncü Selim’in Gözdesi”
“- Lâle raksı başlasın!
80 kişilik incesaz heyeti ‘icrayı âhenk’e başladı. 
Boğazın en güzel bir köşesinde, Emirgân korusundayız. Fevkalâde 

bir sonbahar güneşi etrafı aydınlatıyor. Ve müziğin ritmine ayak uyduran otuz 
güzel kız büyük havuzun ortasındaki adacıkta kıvrak hareketlerle dönüyorlar.

XIXuncu asırdayız. Karşımızdaki bu genç dilberlerin hepsi de o 
zamanın kıyafetlerine bürünmüşler. Göl diyebileceğimiz koca havuzda yüzen 
sandaldaki dört hatun kişi de tüllere sarınmışlar.

Filim makinası harıl harıl çalışıyor.
- Stop!
Durdular. “Padişahın gözdesi” adını taşıyan senaryo filme alınıyor...” 
Gazeteci Şahap Balcıoğlu, bir filmin çekimleri sırasında edindiği bil-

gi ve izlenimleri aktarıyor.15

Balcıoğlu’nun yazısından altı ay kadar önce, Nâzım Hikmet’in ceza-
evinden tahliye edildiği gün yayımlanan bir dergideki röportajda yazılanlara 
bakılırsa, III. Selim dönemi ve bestekâr Sadullah Ağa’yla ilgili müzikli bir 
film projesi İpekçiler’in gündemine alınmıştı. Dönemin ünlü ses sanatçısı 
ve bestekârı Münir Nurettin Selçuk, Osman Nihad Akın’ın sorularını 
cevaplandırırken, filmde söyleyeceği, koronun seslendireceği bestelerden söz 
ediyor, adlarını veriyordu.16

Nâzım Hikmet, serbest kaldıktan hemen sonra İpekçiler’le çalışmaya 
başladığında, Münir Nurettin’li bu projeye katılıp, filmin senaryosunu 
yazdı. Konu, Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey’in 1921’de Peyâm-ı Sabâh’ta 
yayımladığı “İstanbul Halkının Tenezzüh ve Eğlenceleri” başlıklı yazı 

14 Hakkında bilgi için bk: “Rejisör Vedat Ar”,  Hakkında bilgi için bk: “Rejisör Vedat Ar”, Yıldız, S. 22, 26 Mayıs 1951, s. 17; Ses 
Sanatçılar Ansiklopedisi, Neşriyat Anonim Şirketi, İstanbul, 1970, s. 31; Âlim Şe-
rif Onaran, Muhsin Ertuğrul’un Sineması, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981, 
s. 335; Atilla Dorsay-Turhan Gürkan, Sinema Ansiklopedisi (Gösteri dergisi eki), İs-
tanbul, s. 10; Agâh Özgüç, Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü, AFA Yayınları, İstanbul, 
1995, s. 17; Alpay Kabacalı, “Çok Yönlü Yaratıcılık”, Cumhuriyet, 11 Haziran 1990; 
Akademiye Tanıklık 3 (Güzel Sanatlar Akademisi’ne Bakışlar... Dekoratif Sanatlar), 
Editör: Ahmet Öner Gezgin, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003, s. 384-385; Gökhan 
Akçura, İnsanlar Alemi, İthaki Yayınları, İstanbul, 2005.
15 Şahap Balcıoğlu, “Padişah’ın gözdesi”,  Şahap Balcıoğlu, “Padişah’ın gözdesi”, Akşam, 5 Aralık 1950, s. 3.
16 Osman Nihad, “Üstatla Neler Konuştum”,  Osman Nihad, “Üstatla Neler Konuştum”, Radyo Haftası, S. 8, 15 Temmuz 1950, 
s. 9. 



kebikeç / 27   2009

268

dizisinde, III. Selim’in cariyesi Mihriban’la bestekâr Sadullah Ağa arasındaki 
aşkın nakledildiği bir “rivayet”ten kaynaklanıyordu.17 Verimli yazarlarımızdan 
Ziya Şakir Soku, bir romanını bu rivayet üzerinden hareketle yazmıştı.18 
Sadullah Ağa ile Mihriban arasındaki aşk hikâyesi, tarihsel sahneler önünde 
bir yerli filmin konusu olacak, seyirciyi yakalayacak türdendi.  

Vedat Ar, yapımcı İhsan İpekçi için, “Şirketini ikna etti ve şimdiye 
kadar hiçbir filme nasip olmayan bir bütçe”yle filmin yönetimini kendisine 
verdiğini söylüyor.19

Senaryo yazarıyla 1930’lu yıllardan tanışan Ar, “Ben bir yenilik get-
irmek, revülü filmler yapmak istedim,” diyor ve devam ediyor:  

“... O sıra Muhsin Ankara’ya gitmiş, Nâzım da hapisten yeni çıkmıştı. 
Nâzım ilk senaryoyu yazdıktan sonra, ‘Buna bir modern kısım ekleyelim’ 
dedi. Doğrudan doğruya tarihi bir film yapsaydık, gülünç olurdu. Çünkü elde-
ki imkânlar çok dar. Otantik bir tarihi film yapmak, büyük para, bol vakit işi... 
Konservatuar öğrencileri bir eser sahneye koysunlar, olaylar aynı zamanda 
sahnede geçmiş olsun, dedim. Nâzım da kabul etti... ”20

Nâzım Hikmet, Bursa Cezaevi’ndeyken Piraye Hanım’a, Vâlâ’ya, 
Kemal Tahir’e, Memet Fuat’a gönderdiği mektuplarda, yazdığı senaryolardan 
söz eder, sinemayla ilgili pek çok konuya değinirdi. Bir defasında Vâlâ Nured-
din gönderdiği bir mektupta, çevrilen yeni filmlerden söz açmış olacak; o da 
arkadaşına yazdığı mektuba şu cümleyi iliştirmiş: 

“Yeni yerli filimleri bilmiyorum, fakat anlaşılan, dediğiniz gibi Arap 
filimlerini taklide kadar düştülerse hayyalelfelah...”21 

“Arap filimleri” dediği, Takiyye Karyoka, Mediha Yusri, Yusuf Vehbi, 
Narülhüda, Leyla Murat, Emine Nurettin gibi oyuncuların göründükleri, Türki-
ye sinemalarında dolaşıma giren, seyirci toplayan, çoğunda çalgının, şarkının, 
dansın esirgenmediği Mısır melodramlarıydı. Türkiye’de sinema seyircisini 
etkileyen bu filmlerin estirdiği rüzgâr yerli yapımcıyı önüne katmış, benzer 
ürünler sinema salonlarına girmişti. O da mektubunda Vâlâ Nureddin’e bu 
durumdan yakınıyor. Öyleyse, Ziya Şakir’in romanından yararlanarak yazdığı 
senaryo ne oluyor?

İpekçiler, daha önce bu türden filmleri denemişler, gişe hasılatından 

17 Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey,  Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, Hazırlayan: Ali 
Şükrü Çoruk, Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 168-169.
18 Ziya Şakir,  Ziya Şakir, Sadullah Ağa, Efe Neşriyat, İstanbul, 1944.
19 Yıldız, S. 22, 26 Mayıs 1951, s. 17.
20 Alpay Kabacalı,  Alpay Kabacalı, agy.
21 Nâzım Hikmet,  Nâzım Hikmet, Bursa Cezaevinden Vâ-Nû’lara Mektuplar, Cem Yayınevi, 2. bs, 
İstanbul, 1993, s. 33. “Bursa Cezaevi’ndeki eksikliğini gideremediği ihtiyaçlardan 
biri de izleyemediği filmlerdi. Mehmet Ali Cimcoz’un verdiği bilgiye göre, kendi-
sini ziyarete gelen dostlarına piyasada gördükleri filmleri anlattırırmış” (Ahmet So-
ner, agy.).
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memnun olmuşlardı. Sadettin Kaynak ile Vecdi Bingöl’ün şarkıları, Münir 
Nurettin Selçuk’un attığı gazellerle Muhsin Ertuğrul’un “Allahın Cenneti” 
(1939), bu alanda öncü bir filmdi. Ardından Nâzım Hikmet’in senaryosunu 
yazdığı, ilginç konusuna rağmen Muhsin Ertuğrul’un elinde berbat olan, bir 
oyuncu olmayan Münir Nurettin Selçuk’un sayesinde alaturka müzik konser-
ine dönüşen “Kahveci Güzeli” de aynı çizgi üzerinden bir çalışmaydı.    

İpekçiler, aradan geçen on yıl sonra da bu anlayıştan sapmadılar. 
İstanbul’da konservatuar öğrencileri bir revü sahneye koyarlar. 
Bu revüde Sadullah Ağa ile III. Selim’in gözdesi Mihriban’ın 
ilişkisi konu edilir. Sadullah Ağa, haremde cariyelerle meşk 
ederken, padişahın cariyelerinden Mihriban’a aşık olur. 
Bestekârın gözdesiyle olan ilişkisini öğrenen III. Selim bu duru-
ma kızar, Sadullah Ağa’nın öldürülmesini ister. Saray görevlileri, 
Sadullah Ağa’yı zindana atarlar; ama, padişahın verdiği emirden 
daha sonra pişman olacağını düşünerek idamını geciktirirler. 
Sadullah Ağa, zindanda geçirdiği birkaç gün içerisinde bir beste 
yapar. Bu beste III. Selim’e dinletilir. Kendisi de bestekâr olan 
III. Selim, yeni eseri çok beğenir. Eser sahibinin Sadullah Ağa 
olduğunu öğrenince onu affeder. İki sevgilinin evlenmelerine 
izin verir. 

Sadullah Ağa’yı Münir Nurettin Selçuk, Mihriban’ı Perihan Altındağ 
Sözeri, Üçüncü Selim’i de Cahit Irgat canlandırdılar.22 

Havuzlu saray bahçesi, müzik; İshak’ın tamburu ve kanunlar...
A ç ı l ı r
146. Tambur ve kanun nağmelerine uygun iltimalarla havuzda 
fanusların titreyişi... Kamera yükselir. Tambur çalan İshak’ı 
ve kanun çalan yirmi kadar sazendeyi görür. Suda oynaşan 
gölgeler ve sazendelerden kamera yan istikamete yürür. Fanus-
lar, çiçeklerden örülmüş bir mahalde, Padişah dizi ucundaki 
Mihriban’ın boynunu okşar:
III. Selim – Sadullah sana yeni bir şarkı meşkettirecek. 
Hocanızdan hoşnud musunuz Mihriban?
Mihriban – Hoşnuduz sâyenizde arslanım. 
III. Selim – Daha yanıma, daha yanıma gel, Rabia Hatun ne 
demiş?:
Ben tâ... senin yanında dahi hasretim sana.”
Mihriban daha sokulur.

22 “Üçüncü Selim’in Gözdesi”. Yönetmen: Vedat Ar; Senaryo: İhsan Koza (Nâzım  “Üçüncü Selim’in Gözdesi”. Yönetmen: Vedat Ar; Senaryo: İhsan Koza (Nâzım 
Hikmet); Görüntü Yönetmeni: Özen Sermet; Dekor: Muzaffer Batur; Yönetmen Yar-
dımcıları: Zeki Alpan, Refet Gülerman; Oyuncular: Münir Nurettin Selçuk (Sadullah 
Ağa), Perihan Altındağ Sözeri (Mihriban), Cahit Irgat (III. Selim), Muazzez Erdiken 
(Valide Sultan), Sema Renkler, İhsan Evrim (Öğrenci), Feridun Çölgeçen, Meral Kör-
mükçü, Şeyhmehan Küsra, Pola Morelli, Münir Ceyhan; Yapımevi: FİTAŞ.
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Mihriban – Rabia Hatun çok akıllı kadınmış, arslanım.
III. Selim – Acep senin kadar da güzel mi idi?
147. Selim’in torsu.
III. Selim – “Olsamdı ben mekân, olsandı sen zaman,
“Eflâkı dolduran bir aşk olurdu bes..”
148. Selim. Mihriban.
Selim eğilir, Mihriban’ın gözlerinin içine bakar.
III. Selim – Kendin burada yanımdasın, lâkin gözlerin başka 
yerdedir.
149. Selim’i dinleyen Mihriban’ın başı. Mihriban birdenbire 
şaşırır.
Mihriban – Ben mi? Cariyeniz arslanımdan başka neyi, kimi 
düşünebilir?
150. Selim Mihriban’ın saçlarını okşarken, kamera havuza iner. 
Titreşen gölgelerden mızrap vuran çalgı çalan ellere (geçer)... 
Tambur ve kanun faslı biter.
K a r a r ı r23 

Bu sahnede, İsmail Hami Danişmend’in 20. yüzyıldan birkaç yüzyıl 
öncesine taşıyıp, sonra da geçmişten keşfedilen bir şair olarak edebiyat âlemine 
soktuğu Rabia Hatun’un, Sultan ile Mihriban’ın cilveleşmelerine dizeleriyle 
karışıp senaryoya giriverdiğini görüyoruz. 

Seti izlemeye alan bir yazarın aktardığına göre, filmde “70 kişilik 
ince saz, 30 kişilik kadın korosu ve 120 kişilik rakkase ve saraylı” oynadı. 
Dekorları, Topkapı Müzesi’nden Muzaffer Batur hazırladı.24 18. yüzyılda 
geçen sahneler için bazı tarihsel mekânlar ve henüz İstanbul’un el değmemiş 
bazı yerleri kullanıldı. Zaten Vedat Ar’a göre, “Topkapı Sarayı, Emirgân ko-
rusu, Yıldız parkı, Çamlıca ve Salacak bu işi görüyor”du.25

Film, iki ünlü şarkıcının konserine dönüşmekle kaldı. Yıllarca özgün 
şarkılı ya da bizden seslerin ve müziğin yamandığı Mısır filmlerini sevip aray-
an seyirci kitlesi hedef alınarak, bu filmlerin yasaklanmasıyla doğan boşluğu 
dolduran çalışmalardan biri oldu. Atlas Sineması’nda vizyona girdi26 ve ticari 
yönden İpekçilerin başarı hanesine yazıldı.27

23 Âlim Şerif Onaran, “Sinemada Dil”,  Âlim Şerif Onaran, “Sinemada Dil”, Türk Dili, C. 30, S. 279, Aralık 1974, s. 944. 
(Onaran’ın arşivindeki “daktilo edilmiş nüsha”dan.) 
24 “Papağan Yakup Efendi ve 3. Selim’in Gözdesi”,  “Papağan Yakup Efendi ve 3. Selim’in Gözdesi”, Yıldız, S. 1, 30 Aralık 1950, s. 
6-7, 19.
25 Şahap Balcıoğlu,  Şahap Balcıoğlu, agy.
26 “Haftanın Filmleri”,  “Haftanın Filmleri”, Yıldız, S. 2, 6 Ocak 1951, s. 18.
27 Filmin müzik çevresinden aldığı tepkiler bakımından, örneğin, İzzettin Ökte’nin  Filmin müzik çevresinden aldığı tepkiler bakımından, örneğin, İzzettin Ökte’nin 
yayımladığı dergideki şu yazıya bk: İhsan Hisarlı, “Üçüncü Sultan Selim’in Gözdesi-
Filmin uyandırdığı bazı hatıralar”, Türk Musikisi Dergisi, S. 36, Aralık 1950, s. 8-9, 
19.
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“Lale Devri”
Ar-Hikmet ikilisi, ikinci filmde de geçmişten kopmadılar. Bu defa, 

III. Selim döneminden 60-70 yıl geriye, “Lale Devri”ne gidildi.   
Nâzım Hikmet, Sovyetler Birliği’ne ilk yolculuğundan önce mütareke 

yıllarının İstanbul’undaki günlerinden gelen bir “merak”la Osmanlı tarihinin 
bu dönemini bir senaryoda canlandırmayı düşünmüş olabilir (mi?). Gençlik 
yıllarından arkadaşı Vâlâ Nureddin’in anılarında  şu satırlar vardır: 

“Mütareke İstanbul’unda gençlik, ruhan olsun Osmanlı devletinin 
eski haşmetiyle avunmak isteğinden tarihe, tarihin de Lâle Devri faslına 
merak sarmıştır. Yahya Kemal, kendi aradığı sesleri meselâ, ‘Nîm sun pey-
maneyi sâki tamam ettin beni’ mısraında bulduğu için, Nedim’i moda haline 
getirmiştir.”28  

1951’in Mart ayında “Lale Devri”nin ön hazırlıklarının tamamlan-
mak üzere olduğu, filmin senaryosunu İhsan Koza ve Behçet Kemal Çağlar’ın 
“müştereken hazırladıkları” haberi çıktı.29  

Yıldız yazarının okuyucuları film hakkında ilk bilgilendirmesi 
şöyleydi: 

“Üçüncü Selim’in Gözdesi filminde olduğu gibi bu filmde de musiki 

28 Vâlâ Nureddin,  Vâlâ Nureddin, Bu Dünyadan Nâzım Geçti, Remzi Kitabevi, 2. bs, İstanbul, 1969, 
s. 39.
29 “Dekorların ve kostümlerin hazırlanması bu ayın sonunda bitecek ve inşallah Ni- “Dekorların ve kostümlerin hazırlanması bu ayın sonunda bitecek ve inşallah Ni-
sanın ilk günü filmin çevrilmesine İpek Film Stüdyosu’nda başlanacaktır” (Yıldız, S. 
14, 31 Mart 1951, s. 5). “Senaryo İhsan Koza’nın. Yalnız bazı tarihî ve edebî bahisler-
de Behçet Kemal Çağlar’ın hayli faydası dokunmuş” (Yıldız, S. 30, 21 Temmuz 1951, 
s. 9). Film gösterime girdiğinde, jenerikte “senaryo”ya şair Behçet Kemal Çağlar’ın 
“katkısı” nın olduğu belirtilir.

Yıldız, S. 25, 1 İkinciteşrin 1939.
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kısmına bilhassa ehemmiyet verilmiştir. Lâle Devrinin bütün hususiyetleri-
ni ve musikisini canlandırmak için, İhsan İpekçi bu filmde Üçüncü Selimin 
Gözdesi için harcanan paradan çok fazla sarfedileceğini söylemesine bakılırsa, 
herhalde “Lâle Devri”nde güzel bir müzik ziyafeti ile karşılaşacağız.”30

1950’li yılların başında bir yerli filmin maliyeti 40-50 bin lira 
civarındaydı. Akad’ın bir klasiği olarak sinema tarihimizde yer alan “Kanun 
Namına”da (1952) bu ortalama tutar aşılmış, film 80 bin liraya çıkmıştı. 
Üstün-yapımların maliyeti daha yüksekti. Örneğin, Atlas Film’in “İstanbul’un 
Fethi” 150 bin, Sonku Film’in “Vatan ve Namık Kemal”i 130 bin, Baha 
Gelenbevî’nin yönettiği “Barbaros Hayrettin Paşa” 110 bin liraya çıkacaktı.31 
Yapımcı Cemil Filmer’in “Yavuz Sultan Selim Ağlıyor”u 100 bin lira sınırını 
aşarken32, Refik Halid Karay’ın Nilgün romanından Münir Hayri Egeli’nin 
uyarladığı 1954 yapımı film, aynı şirkete 200 bin lira civarında bir yük geti-
recekti.33

“Lale Devri” de dönemin üstün-yapımları arasındaydı. Popüler tari-
hin anlatı sahnelerinin vazgeçilmez canlısı kaplumbağaların -mumlarıyla 
birlikte- filmde ihmal edilmediğine değinilen bir yazıda, İpekçiler’in bu 
çalışma sırasında “titizlendiği”nden, kalabalık bir oyuncu ve figüran kadrosu-
nun bulunduğundan, harcamadan kaçınılmadığından, filmin maliyetinin 150 
bin liraya ulaşacağından söz ediliyor, karşılaşılan güçlüklerin nasıl giderildiği 
örnekler verilerek anlatılıyordu:  

“Geçenlerde ‘Lâle Devri’nin Kağıthane âlemlerine ait sahne çevr-
ilirken, o günlerin şaşaasını aynen canlandırmak için İpekçiler 50 tane 
kaplumbağa elde etmişler. Hepsinin üstüne birer mum... Şenlik, eğlence, 
kağıt(hane) sefaları bir âlem olmuş. (...) İhsan İpekçi, o zaman sarayda bu-
lunan ressam Fağmur’un yaptığı 70’e yakın tablonun aslını görmek ve birer 
kopyalarını almak için geçenlerde tâ Amsterdam’a kadar gitti. Nihayet arzu-
sunda muvaffak olarak yanında bir sürü resimle döndü. Getirdiği resimler 
Lâle Devrinin bütün hususiyetlerini canlandırmak bakımından hayli kıymetli 
şeyler... Bir defa, filmin, o zamanın kıyafetine uygun şekilde çevrilmesine 

30 Yıldız, S. 14, 31 Mart 1951, s. 5.
31 “Bir Film Kaça Çıkar”,  “Bir Film Kaça Çıkar”, Yıldız, S. 1, 27 Aralık 1952. s.
32 Cemil Filmer anlatıyor: “Biz fi lm yapmıyorduk. Geçen sene çevrilen 40 kadar yer- Cemil Filmer anlatıyor: “Biz film yapmıyorduk. Geçen sene çevrilen 40 kadar yer-
li film içinde birinciliği bizim yegâne çevirdiğimiz Allahaısmarladık filmi kazandı. 
Bu sene de Yavuz Sultan Selim Ağlıyor filmini çevirdik. Bunun senaryosunu Feridun 
Fazıl Tülbentçi hazırladı. Bizim bu filmi yaptığımızı gören İpekçiler, alelacele Yavuz 
Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan isimli filmi çevirip oynatmağa başladılar. Fakat gö-
rüyorsunuz ki, tutmuyor. Bizimki bir aya kadar oynıyacaktır. Bu senenin de film bi-
rinciliğini alacağımızı tahmin ediyoruz. Bize 150 bin liraya malolmuştur.  (Sadeddin 
Gökçepınar, “Hayatta Muvaffak Olmuş İş Adamlarımız: Cemil Filmer”, Resimli Yir-
minci Asır, C. 1, S. 15, 22 Kasım 1952, s. 5. Cemil Filmer, anılarında film yapımcılı-
ğıyla ilgili yıllar üzerine çok az bilgi verir. Bk: Hatıralar, İstanbul, 1984, s. 197-199.
33 “Nilgün Ekibi Hindistan’da”, “Nilgün Ekibi Hindistan’da”, Yıldız, S. 52, 19 Aralık 1953, s. 4. 



Tarihsel Filmler, Bir Şair, İki YönetmenTANYER

273

büyük yardımı dokunmuş. Bu resimlerden 
birisi Patrona Halil’in bir tablosunu ihtiva 
ediyor. İpekçiler, ne yapıp yapmışlar, tablo-
daki Patronalı Halil’e aynen benzeyen birisini 
bulmuşlar. (...) İpekçilerin figürasyonlara fa-
zla para verdiğini duyanlar, kalabalık bir sahne 
çevrileceği gün, akın akın stüdyoya gelirlermiş. 
Bir seferinde 50 kişi çağırmışlar. 150 kişi gel-
mez mi? (...) Sahnenin birinde Nedim’in bir 
çeşmede yüzünü yıkaması icap ediyormuş. Ak-
silik bu ya, İpekçiler, o zamandan kalma hangi 
çeşmenin başına gitse, çeşmenin suyu kesikmiş. 
Böylece tam bir hafta, tam techizat, o çeşmeden 
o çeşmeye koşmuşlar, nihayet en sonunda bir 
çeşmenin suyunu akar bir halde bulabilmişler. 
Fakat onun da üzeri yeni harflerle ve acayip yazılarla dolu değil mi imiş? 
Adam tutmuşlar, o yazıları sildirmişler de, filmin sahnesi de çekilebilmiş.”34

18. yüzyılın ilk yarısında “Lale Devri” olarak adlandırılan dönem, yeni 
bir düzen arayışı, beraberinde taşıdığı israf ve eğlence düşkünlüğü muhalefe-
tin şiddetli tepki koymasına yol açınca, III. Ahmed’in tahttan düşürülmesi, 
İbrahim Paşa’nın başının alınıp Sultanahmet Meydanı’na yollanmasıyla trajik 
bir şekilde noktalanmıştı. İnce bir hayat üslubunun denendiği, bir yandan yeni 
köşkler, yazlık saraylar, camiler yapılırken, kütüphanelerin, tercüme büro-
sunun, matbaanın kurulduğu dönem filmde sadece fon olarak kaldı. Dene-
bilir ki, o yılların ilginç bir görsel değerlendirilmesi ıskalandı. Yer yer ilg-
inç, geçmişten araştırılmış sahnelerle birlikte tarihsel karakterlerin varlığına 
rağmen, ortaya dönem filminden çok, dönemin atmosferi içerisinde dolaşılan 
masalımsı bir film çıktı. Ön plana Kağıthane’nin Sadabad’ında geçen eğlence 
ve sefahat âlemleri, şarkılar, fasıl parçaları geçti. Konu da oldukça dağınıktı. 
Patrona Halil isyanına uzanan hikâyeye, ikincisi, üçüncüsü eşlik ediyordu. 
Levnî’nin Kuyumcubaşı’nın kızı Gülnaz’la olan aşkı, bunun yanısıra Şair 
Nedim’in etrafında kurulu bir başka hikâye, içiçe geçmişti; bütünlük yoktu.    

Bir lalenin bin altına satıldığı günlerde, Hintli bir fakir, ölümsü-
zlük ve edebî gençlik lalesini Hindistan’dan getirdiğini söyley-
erek İstanbul’da satmaya çalışır. III. Ahmed’in  Kuyumcubaşısı 
Şaban Çelebi, bu laleyi Hintli’den on bin altına satın alır. Halk 
arasında bu laleye sahip olacak kişinin yüzyıllarca yaşayacağı 
inancı yaygındır. 
Şaban Çelebi’nin amacı laleyi padişaha verip, Damat İbrahim 

34 “Lâle Devri’nin Çevrilmesi Bitti”,  “Lâle Devri’nin Çevrilmesi Bitti”, Yıldız, S. 30, s. 8-9, 22. Burada Yıldız yazarı, 
“ressam Fağmur”la, “(Jean Babtiste) Van Mour” demek istiyor. Filme 1951’in Ağus-
tos ayında devam edildi (Yıldız, S. 33, 11 Ağustos 1951, s. 5). Eylül ayında seslendi-
rilmesine başlandı (Yıldız, S. 37, 8 Eylül 1951, s. 19). 

Yıldız, S. 25, 
1 İkinciteşrin 1939. 
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Paşa’yı gözden düşürmek ve onun yerine geçmektir. Fakat, 
günün birinde lale çalınır. Laleyi ona satan Hintli’nin bir sahtekâr 
olduğu anlaşılır. Şaban Çelebi, amacına bazı kişilerle birlikte isy-
ana kalkışarak ulaşmak ister.
Diğer taraftan Mevlevî Şeyhi Süleyman Dede ebedi gençlik 
ve güzellik lalesinin kendisinde olduğunu, lalesini şiirlerle ve 
neyle meydana getirdiğini söylemektedir. Süleyman Dede’nin 
arkadaşları Eşref ve Levnî bu laleye Nedim’in layık olduğu 
düşüncesindedirler.35

Dönemin önemli kişileri beyazperdedeydiler: Sultan III. Ahmed, Sa-
drazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Flaman asıllı Fransız ressam Jean-
Babtiste Van Mour, nakkaş ve şair Levnî, İbrahim Paşa’nın kütüphanecisi ve 
şair Nedim, matbaacı İbrahim Müteferrika, tellak Halil... 

Nâzım Hikmet, bu adlardan bazılarını, şarkıcıların, fasıl heyetinin 
verdikleri konserlerden yer kaldıkça 
çeşitli sahnelerde bir araya getirmişti. 
Örneğin, İbrahim Müteferrika’nın 
matbaasında geçen bir sahnede, Müt-
eferrika, Nedim, Levnî, Van Mour, 
İbrahim Paşa bir araya geliyorlardı... 
152. İbrahim Müteferrika’nın 
Matbaası (A ç ı l ı r)
Baskı presinin yakından görünüşü. 
Kamera presten uzaklaşır.
Preste kağıtlara baskı yapan bir işçi, 
diğer tarafta İbrahim Müteferrika, 
Nedim’e tâbedilmiş bir kitabı uzata-
rak.
İbrahim Müteferrika – İşte 
İstanbul’da ilk tâbedilen kitap.
Kitabın adını okuyan
Nedim – Sahayı Cevheri. 
İbrahim Müteferrika – Naima Tarihi 
de tâbedeceğiz.
Nedim – Allah sâyinizi meşkûr ey-

liye. Acaba derim, bizim divanlar da 

35 Yönetmen: Vedat Ar; Senaryo: İhsan Koza (Nâzım Hikmet); Görüntü Yönetmeni:  Yönetmen: Vedat Ar; Senaryo: İhsan Koza (Nâzım Hikmet); Görüntü Yönetmeni: 
Özen Sermet; Oyuncular: Cüneyt Gökçer (Ressam Levni), Ayla Bilge (Gülnaz), Ne-
vin Aypar, Orhon M. Arıburnu (Şair Nedim), Nedret Güvenç (Nedim’in eşi Ümmü 
Gülsüm),  Cahit Irgat (Süleyman Dede), Cemil Demirel (İbrahim Müteferrika), Neşet 
Berküren (III. Ahmed), Kemal Ergüvenç (Damat İbrahim Paşa), Münir Nurettin Sel-
çuk (Bestekâr Hasan Çavuş), Münir Özkul (Şaban Çelebi), Refet Gülerman (Ferhat); 
Yapımevi: FİTAŞ. 

Şarkılı filmlerin vazgeçilmez oyuncusu 
Münir Nurettin Selçuk. 

(Radyo Haftası, S. 7, 8 Temmuz 1950)
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tâbedilecek mi?
153. Daha yakın.
İbrahim Müteferrika – O bize nasib olur mu bilmem.
Nedim – Divanımı tâbedilmiş görmeyi çok isterdim, doğrusu.
154.      Levnî – Tasvirleri de tabı yoluyla teksir kabil olacak 
mı?
İbrahim Müteferrika – Olur elbette.
155.      Van Mur – Polonyalı Cezvit Kruzinaski İbrahim Paşa için 
Efgan Tarihi’ni yazıyormuş.
İbrahim Müteferrika – Doğrudur.
156. İçeriye telâşla bir adam girer.
Adam – Veziriâzam teşrif buyuruyorlar... Mütenekkiren gelirler, 
yanlarında iki çavuştan gayrı maiyet yoktur...
İbrahim Müteferrika – Karşılayalım...
...........
158. Bu esnada içeri İbrahim Paşa, iki çavuş ve Müteferrika, 
Nedim, Van Mur ve gelen adam girerler.
159. İbrahim Paşa konuşarak içeri girmiştir.
İbrahim Paşa – Paris’den Fransızca hurufat getirtiriz...
İbrahim Müteferrika – Çok isabet buyurursunuz velinimetim...
160. İbrahim Paşa tab olunan kâğıtlara bakarak.
İbrahim Paşa – Ferhengi Şururi’nin tab’ına başlandı demek.
İbrahim Müteferika – Başlandı efendimiz.
İbrahim Paşa karşı tarafta saygılı bir vaziyette duran Levnî’yi 
görmüştür.
İbrahim Paşa – Bu delikanlı da musahhihlerden midir?
Müteferrika – Hayır efendimiz.
Nedim – Abdülcelil kulunuzdur, musavvirdir... Levnî mahlesiyle 
birbirinden lâtif...
Van Mur - ... minyatürler yapıyor. Türk minyatürü onun elinde 
bir harika haline gelmiştir...
161. Levnî İbrahim Paşa’yı etekler.
İbrahim Paşa – Memnun oldum.
Van Mur – Haddim olmayarak bir tavsiyede bulunayım. 
Zatıdevletleri Levnî kulunuza şevketlû padişahın bir min-
yatürünü yapmak fırsatını temin ederseniz...
İbrahim Paşa – Olur. Güzele meftun olanları, güzelliği şiirle, tas-
virle, nakışla bir kat daha güzelleştirenleri himaye etmeyi boynu-
muza borç biliriz.
Levnî – Sağ olun Devletlûm... (K a r a r ı r.)36

Çekimler sırasında dikkatli davranılmıştı. Filme özen gösterilmişti. 

36 Âlim Şerif Onaran,  Âlim Şerif Onaran, agy, s. 945-946 (Onaran’ın arşivindeki “daktilo edilmiş 
nüsha”dan.). 
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Örneğin, bir sahnede Nedim şiir okuyacaktı; ancak, kimse gerekli vurguları 
yapamıyordu. Vedat Ar’ın arkadaşı Salim Rıza Kırkpınar’a başvuruldu. Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nde estetik dersi veriyordu. Güzel şiir okumasıyla 
tanınırdı. Ar, Kırkpınar’ı yanına alıp İpek Film Stüdyosu’na götürdü:

“Bir stüdyoyu ilk defa görüyordum. Dağınık dekorlar arasında, birini 
yirmi yıl önceden tanıdığım iki kişiyle karşılaştık. Bu kişi usta şair Nâzım’dı. 
Öteki stüdyo sahibi İhsan İpekçi idi. Vedat Ar, Nâzım’a dönerek: ‘Nâzım, 
sana bahsettiğim Hoca işte!’ dedi. Şaşkınlığım olanca hızıyla sürüyordu. 
Bana dönen Nâzım: ‘Hoca, sen güzel şiir okurmuşsun. Belleğinde kimlerden 
şiir var?’ demesi üzerine, ‘Fikret, Yahya Kemal, Haşim ile senden çok şiiri 
tekrarlayabilirim,’ dedim. Bana: ‘Divan Şiirinden örnekler gerek. Nedim’den 
hangi şiirleri biliyorsun?’ dedi. ‘Yirmi-otuz şiiri anımsarım,’ dedim. Nedim 
Divanı’nın orada bulunmadığını, ama ilk mısraını bildiğini söylediği gazeli 
sordu. Mırıldanayım dedim. Gazel belleğimdeydi. Nedim’in en güzel gazel-
lerinden biriydi bu. Gazeli okumaya başladım:

‘Bir nîm neş’e say bu cihanın bahârını
Bir sâgar-ı keşîdeye tut lâlezârını’ (...)
Nâzım’ın Divan Şiirini bütün incelikleri ve güzellikleriyle tanıdığını 

yakından görmüştüm. Şaşkınlığım sürüyordu. Nâzım bana dönerek: ‘Niçin 
bu şiiri okuttum biliyor musun Hoca?’ dedi. Ve Lale Devri diye bir senaryo 
yazdığını söyledi. Dilim sürçmeden gazeli tekrarlamamı istedi. Tekrarladım. 
Şaşkınlığım ortadan kalkmıştı. Sesimi telden bu sefer dört kişi birlikte dinli-
yorduk. Durum iyiden iyiye anlaşıldı. Meğer dublaj yapılacakmış.

Bir hafta sonra Süreyya Sineması’nda Lale Devri filmini seyrederken 

Yıldız, S. 1, 30 Aralık 1950.
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sesimi dinledim.”37

Nedim’in gazelinin doğru ve düzgün bir şekilde okunmasına dik-
kat edilmiş; ama, yukarıya alıntıladığımız senaryo parçasında bir “zaman 
kayması” görülüyor. “Ferhengi Şururi’nin tab’ına başlandı demek,” diyen 
İbrahim Paşa’ya, İbrahim Müteferrika’nın karşılığı şöyle: “Başlandı efen-
dimiz.” Oysa, Şu’ûrî Hasan Efendi’nin “Ferheng-i Şu’ûrî” (“Lisan ül-Acem”) 
adlı Farsça-Türkçe lûgatı, İbrahim Müteferrika’nın matbaasında son bastığı 
kitaptı; baskı yılı da 1742’ydi. İbrahim Paşa’nın katledildiği tarihten on iki yıl 
sonra basılmıştı.    

Yönetmen de o günleri naklederken bir  “fiyasko”dan söz eder:
“... padişah gece havuz başında kızlarla oturmuş, fanuslarda mumlar 

yanıyor, şarkılar söyleniyor, iys ü nûş var... Havuz başına güvercinler geli-
yor... Gece güvercin uçar mı? Ayaklarından bağlatıp çekmiştim. Sonra Ulunay 
eleştirdi haklı olarak. Ama kimse güvercinlerin gece uçmadığını söylemedi, 
bizim de aklımıza gelmedi...”38 

Film sinematografik bir değer taşımıyordu. Bununla birlikte sey-
irci tarafından çok tutuldu. 1951 yılının Ekim ayında Atlas Sineması’nda 
gösterilmesine başlandı.39

Eleştirmenlerden bazıları olumlu not verdiler. “Yıldız Mecmuası” 
ekolünden Vehbi Belgil, gazetesinde, “Mevzuu biraz karışık olmakla beraber 
yerli filmciliğimiz namına hakikaten iftihar edilecek bir eser. Dekorlar, el-
biseler çok güzel. Artistler tabii ve rahat oynuyor.. Reji, ışık, zaviyeler, dublaj 
çok güzel...” dedi.40 

Yıldız’ın yazarı da şöyle yazdı:
“Geçen yılki ‘Üçüncü Selimin Gözdesi’, bu hafta gösterilmekte olan 

‘Lâle Devri’ ve yine bu mevsimde göreceğimiz iki film bize, İpek film stüdyo-
sunun ufak çapta bir Metro-Goldwyn-Mayer olmak istidadında bulunduğunu 
gösteriyor. Çünkü bu filmler memleketimize göre oldukça pahalıya çıkmış 
veya çıkacak olan eserlerdir. Rejisörlere, artistlere, hatta en ufak rolü olan-
lara dahi bol para verilmiş. Figürasyonun ve dekorların zengin olmasından 
çekinilmemiş, velhasıl kaça mal olursa olsun, bu filmlerin stüdyonun ve 
personelin imkan ve kabiliyeti dahilinde en iyi şekilde meydana gelmesine 
çalışılmıştır.

Lâle Devri’nin mevzuu, Üçüncü Sultan Ahmet devrinde İstanbul 

37 Salim Rıza Kırkpınar,  Salim Rıza Kırkpınar, Salim Rıza’dan Anılar, Yalçın Yayınları, İstanbul, 1990, s. 
37-38. 
38 Alpay Kabacalı,  Alpay Kabacalı, agy. 
39 “Filmin ilk gecesinde, Amerika’da olduğu gibi bizde de bazı sanatkârlar Ferdi Tay- “Filmin ilk gecesinde, Amerika’da olduğu gibi bizde de bazı sanatkârlar Ferdi Tay-
fur tarafından halka takdim edilmişlerdir” (Yıldız, S. 45, 3 Kasım 1951, s. 5).
40 “Lâle Devri”,  “Lâle Devri”, Vatan, 27 Ekim 1951. Belgil’in film ve Orhon M. Arıburnu üzeri-
ne yaptığı bir başka değerlendirme için bk: “Orhon Arıburnu hakkında”, Vatan, 4 Ka-
sım 1951.
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halkının bilhassa saray halkının laleye ve sanata düşkünlüğünü tebarüz ettirme 
noktası etrafında cereyan etmektedir. Esas mevzu hemen hemen yok denecek 
vaziyettedir. Böyle olduğu için senaryoda da fazla bir şey yapılamamıştır. 
Bu sebeple ‘Lâle Devri’ parça parça mevzucukların cereyan ettiği sahnelerin 
toplanıp bir araya getirilmesinden meydana getirilmiştir, diyebiliriz.(...)

Her gittikleri filmde muhakkak mevzu arayanları bilmem ama ferah, 
eli yüzü düzgün bir film seyretmek, iyi bir müzik dinlemek zengin dekor-
lar güzel manzaralar içinde sevilmiş altı yedi perde sanatkarının bir araya 
toplandığını görmek hiç de fena olmuyor.

Film ışık ve dekor bakımından kusursuz denecek kadar güzeldir. 
‘Üçüncü Selimin Gözdesi’ndeki pırıl pırıllığı ‘Lâle Devri’nde de görüyoruz. 
Operatör Özen muvaffak olmuştur. Rejisör Vedat Ar için, bu senaryodan ne 
yapılabilirse en iyisini yapmıştır, diyeceğim.(...)

Vedat Ar’ı ikinci defadır mevzuu ikinci planda kalan, bol figürasyon-
lu, idaresi güç, tamamen zengin sahnelere dayanan filmlerde fazla yorulmuş 
görüyoruz. Onun çok kuvvetli bir mevzuu nasıl çevireceğini merak ediyor-
uz. Artık üzerinde uğraşmadan hazır entrika ve detay dolu bir mevzuu eline 
alarak, bize çok şeyler vadeden rejisörlüğünü, sade rejisörlüğünü göstermesini 
istiyoruz. (...)

Müzik kısmından yine anlamadığımızı itiraf etmekle beraber Münir 
Nurettin’in bestelerini, Nedim Otyam’ın fon müziğini zevkle dinledik, Ruhi 
Su’nun sazla söylediği iki türkü çok güzeldi diyebiliriz.

Yıldız, S. 30, 21 Temmuz 1951.
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‘Lâle Devri’ kendi janrında daha derli toplu bir film olabilirdi.”41 
Bir başka yazıdan:  
“... Ses mühendisi Hüsamettin Turcan’ın gayretine rağmen Lâle 

Devri bir fiyasko olmuştur. Bu film, ne kadar meşhur artist bir araya gelirse 
gelsin, hattâ en güzel şarkıcılar bile bir filmi muvaffak etmeğe yetmediğini 
ispat etmiştir.”42

Baha Gelenbevî
“Lale Devri”nin çevrildiği günlerde, İpekçiler’in stüdyosunda bir 

film daha çevriliyordu. “Barbaros Hayrettin Paşa”da Vedat Ar dış sahnelerin 
çekiminden, dekor ve kostümlerin hazırlanmasından sorumluydu. Yönetmen, 
Baha Gelenbevî’ydi.  

Anne tarafından soyu Türk matematikçisi Gelenbevî İsmail Efendi’ye 
dayanan Baha Gelenbevî, 7 Ocak 1907 günü İstanbul’da doğdu. 1917’de Satı 
Bey Mektebi’ni, 1920’de Galatasaray Sultanisi’nin orta kısmını bitirdikten 
sonra lise öğrenimini 1923’te Fransa’nın Nice şehrinde tamamladı. 1928’te 
Paris Valebre Yüksek Ziraat Enstitüsü’nden mezun oldu. Ama edindiği 
meslek yerine sinema alanında çalışmayı tercih etti. Mühendis çıktığı yıl 
Paris’teki Joinville Billancourt film stüdyolarının kurgu atölyesinde işe 
başladı; Pierre Billon,  Abel Gance gibi yönetmenlerin yanında asistan olarak 
çalıştı. 1939’da Türkiye’ye döndü. Faruk Kenç’in “Dertli Pınar”ında (1943) 
görüntü yönetmenliği yaptı. 1944’te ilk filmini yönetti: “Deniz Kızı”. Bunu, 
“Yanık Kaval” (1947), “Çıldıran Kadın” (1948), “Kanlı Döşek” (1949), 
“Barbaros Hayrettin Paşa” (1951), Necati Cumalı’nın oyunundan uyarlama 
“Boş Beşik” (1952), “Balıkçı Güzeli/Binikinci Gece” (1953), Hugo Haas’ın 
1951 yapımı “Pick-Up” filminden uyarlama “Kaldırım Çiçeği” (1953) izle-
di. Son filmi “Günahkârlar Cenneti”ni 1958’de gerçekleştirdi. “Suriye’nin 
Kurtuluşu” (1948) adlı bir belgesel çekti. Görüntü yönetmeni olarak, Kâni 
Kıpçak’ın “Yuvamı Yıkamazsın”, Manasi Filmeridis ve Cezmi Ar’la birlikte 
Refik Kemal Arduman’ın “Köroğlu” filmlerinde çalıştı.       

Filmlerini başka alanlarda da değerlendirdi. “Çıldıran Kadın”dan 
(Bu filmin cezaevi sahnesinde renkli İstanbul görüntüleri de vardı.) seçtiği 
kareleri, on beş günlük bir dergide  “Öldüren Aşk” adı altında fotoromana 
dönüştürdü.43 “Yanık Kaval”ı roman olarak yayımladı.44 

41 “Haftanın yerli fi lmi: Lâle Devri”,  “Haftanın yerli filmi: Lâle Devri”, Yıldız, S. 44, 27 Ekim 1951, s. 6. Müzik çevre-
sinden yapılan bir eleştiri için bk: A. Ş, “Basit Bir Seyirci Gözüyle Lâle Devri”, Türk 
Musikisi Dergisi, S. 47, Şubat 1952, s. 6-7.
42 “Filmlerimiz Neden Muvaffak Olamıyor?”,  “Filmlerimiz Neden Muvaffak Olamıyor?”, Yeni İnci, S. 1/22, 20 Eylül 1952, s. 31.
43 İnci, S. 5, 1 Şubat 1952, vd.
44 Baha Gelenbevi,  Baha Gelenbevi, Yanık Kaval, Bozkurt Kitap ve Basımevi, İstanbul, 1947, 48 say-
fa. “Deniz Kızı”nın da “roman” olarak yayımlandığını sanıyoruz; bununla birlikte bir 
kaydına rastlayamadık. 1939’da Kuru Meyvecilik adlı bir kitap yayımladı. Daha son-
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Sinemanın örgütlenmesi ve kurumlaşması için çaba harcadı. Sinemayı 
bıraktıktan sonra fotoğraf alanına yöneldi.45

7 Ağustos 1984 günü İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu evinde 
öldü.46 Ardından Haldun Taner’in yazdığı gibi, “Beyefendi, Çelebi” bir 
insandı.47 

raki yıllarda bir kitap daha çıkardı: Film Reji Asistanı Aday Kılavuz Kitabı. İFSAK, 
İstanbul, 1983, 46 sayfa.
45 Fotoğrafçılığı hakkında bk: Emel C. Tamer, “Baha Gelenbevi’yle söyleşi”,  Fotoğrafçılığı hakkında bk: Emel C. Tamer, “Baha Gelenbevi’yle söyleşi”, Yeni 
Fotoğraf, S. 10, Temmuz 1977, s. 52-53; “Baha Gelenbevi”, Yeni Fotoğraf, S. 22-23, 
Temmuz Ağustos 1978, s. 20-29; Seyit Ali Ak, Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Fo-
toğrafı 1923-1960, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 212-219. 
46 “Bir Beyefendinin Ölümü”,  “Bir Beyefendinin Ölümü”, Milliyet, 12 Ağustos 1984.
47 “Fotoğraf sanatçısı Baha Gelenbevi öldü”,  “Fotoğraf sanatçısı Baha Gelenbevi öldü”, Milliyet, 8 Ağustos 1984; “Gelenbe-
vi artık yaşamıyor”, Nokta, S. 25, 13-19 Ağustos 1984, s. 61; Özgür Dicleli (Turhan 
Gürkan), “Baha Gelenbevi’nin Ardından”, Cumhuriyet, 13 Ağustos 1984. Gelenbevî 
hakkında ayrıca bk: Dr. Osman Nebioğlu, Türkiye’de Kim Kimdir, İstanbul, 1961-62, 
2. bs, Nebioğlu Yayınevi; Nijat Özön, Türk Sineması Tarihi, Artist Reklâm Ortaklığı 
Yayınları, İstanbul, 1962, s. 124-126; Zahir Güvemli, Sinema Tarihi, Varlık Yayınla-
rı, İstanbul, 1960, s. 250; Nijat Özön, Türk Sineması Kronolojisi, s. 224-225; Ses Sa-
natçılar Ansiklopedisi, s. 133; Atilla Dorsay-Turhan Gürkan, age, s. 207; Agâh Öz-
güç, Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü, s. 62-63; Ana Britannica, C. 9, s. 349-350; 
Prof. Dr. Âlim Şerif Onaran, Türk Sineması, C. I, Kitle Yayınları, Ankara, 1994, s. 41, 
82-83. Ayrıca yönetmeni tanıtan eski bir yazı: “Rejisörlerimizden: Baha Gelenbevi”, 

Yıldız, S. 41, 6 Ekim 1951. 
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Tarihsel Bir Fresk
Nâzım Hikmet’in iki senaryosu, Gelenbevî’nin sinemasında yer aldı.
“Barbaros Hayrettin Paşa”, bunların birincisiydi. Ünlü denizcinin bir 

kontesle olan ilişkisi ve Preveze Savaşı üzerineydi. Filmi üç ayda çekti.48

Oğuz Özdeş’in bir set röportajında şu satırlar yer alıyor: 
“... 250 kadar, o zamanın kıyafetlerine bürünmüş figüran biraz sonra 

çevrilecek sahne için hazırlanıyor. (...) Muharebe sahneleri için İpekçiler, re-
jisörlerini, baş artistlerini ve bazı figüranları 95 bin liraya sigorta ettirmişler...”49

Gelenbevî, çektiklerini yeterli görmemiş, Amerikan filmlerin-
den aldığı bazı deniz savaşı sahnelerini filmin içerisine kurgulamıştı. Parça 
aktarılmasında başarılı olunmuştu; ama, kalyon ya da kadırga yaptırılamadığı 
için bazı sahnelerde kullanılan Karadeniz işi “taka”lar filmin 16. yüzyıl at-
mosferinde oldukça sırıtıyor; ayrıca “top” yerine kullanılan soba borularını da 
dikkatli gözler yakalıyordu.50 

1951’in son ayında vizyona giren film51 seyirci tarafından tutuldu. 
Basında çıkan yazılardan birinde, “iyi-kötü” yanları olan bir film,” olarak 

Yıldız, S. 28, 7 Temmuz 1951, s. 19, 21. Kendisiyle yapılan iki konuşma önemlidir: 
“Baha Gelenbevî”, Dost, C. 2, S. 11, Ağustos 1958, s. 43-48; “Üç Türk Sinemacısı”, 
Yeni Sinema, S. 13, Aralık 1967, s. 34-35. Gelenbevî’nin sineması ve uğraşları hak-
kında “Tevfik Doğan” müstearını kullandığımız dört bölümlük gazete yazı dizisi var-
dır: “Unutulan Bir Sinemacı: Baha Gelenbevî”, Siyah Beyaz (Ankara), 31 Mart-3 Ni-
san 1998.
48 Aynı günlerde “Lale Devri” fi lmi çevriliyordu. Nijat Özön: “Konuları arasında üç  Aynı günlerde “Lale Devri” filmi çevriliyordu. Nijat Özön: “Konuları arasında üç 
yüzyıllık bir zaman ayrılığı olmasına rağmen bu iki filmin çevrilişinde stüdyo, kos-
tüm, dekor ve figüranları günün yanısında Gelenbevi, yarısında Ar kullanıyordu,” der. 
(Türk Sineması Tarihi, s. 125).
49 “Barbaros’un Bir Muharebesinde Bulundum”,  “Barbaros’un Bir Muharebesinde Bulundum”, Yıldız, S. 41, 6 Ekim 1951, s. 16-17. 
Özdeş’in bir yazısı daha var: “Barbaros Hayrettin”, Yıldız, S. 26, 23 Haziran 1951, s. 
8-9, 19. Dönemin üstün-yapımları arasında sayılan filmin çekimi Eylül 1951’de bitti. 
(Yıldız, S. 37, 8 Eylül 1951, s. 18; Yıldız, S. 42, 13 Ekim 1951, s. 5).
50 Barbaros Hayrettin Paşa. Yönetmen: Baha Gelenbevi; Senaryo: İhsan Koza 
(Nâzım Hikmet); Görüntü Yönetmeni: Özen Sermet; Müzik: Nedim Otyam, Ruhi 
Su; Yönetmen Yardımcısı: Sedat Demir; Kostüm: Seta; Oyuncular: Cüneyt Gökçer 
(Barbaros Hayrettin Paşa), Mesiha Yelda (Hatice), Cahit Irgat (Vespasyo), Ayla Bil-
ge -Karaca- (Vespasyo’nun nişanlısı), Refet Gülerman (Kaptan Fernando), Münir Öz-
kul, Nana, Ali Korkut (Kanuni Sultan Süleyman), Hulusi Kentmen, İbrahim Delide-
niz, Refik Kemal, Kadri Öğelman, Feridun Çölgeçen; Yapımevi: FİTAŞ. Film, 3 Ocak 
1978 gecesi televizyonda (TRT) gösterildi.
51 Atlas Sineması’nda gösterilmesine başlanan fi lm önce dönemin Cumhurbaşkanı’na  Atlas Sineması’nda gösterilmesine başlanan film önce dönemin Cumhurbaşkanı’na 
izlettirilmişti: “İpekçilerin (...) Bu filmi daha evvel Ankara’da Cumhurbaşkanı Celâl 
Bayar ile bazı seçkin zevata gösterilmiş ve büyük bir takdir toplamıştır. Türk filmcili-
ğinin bir başarısı diye vasıflandırılan filmi, öğretici mahiyette görülerek mutat vergi-
lerden muaf addedilmiştir” (Yıldız, S. 52, 22 Aralık 1951, s. 3).
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karşılandı.52

Yıldız dergisinde ise şunlar yazıldı:
“Mevzu Barbaros’un ismi ve kahramanlıkları etrafında örülmüş ve ik-

inci plânda güzel iki aşk hikâyesiyle süslenmiş oldukça muvaffak bir eserdir. 
Yalnız senaryo olarak ufak bir iki değişiklikle daha iyi bir hale konabilirdi. 
Bütün meraklı hikâyeler, entrikalar sona erdikten sonra film Barbaros’la An-
drea Dorya’nın mücadelesini gösteren Preveze harbiyle sona eriyor. Halbuki 
filmin gözleri yaşartan nice sahneleri var. Meselâ Barbaros’un, sevdiği Kon-
tesin mezarını ziyaret etmesi sahnesi Preveze zaferinden sonraya konur ve 
Barbaros tekrar donanması başına dönerek yeni seferler için emirler verirken 
bitebilir ve çok daha güzel olurdu. Sonra filmin sonuna eklenen bugünkü den-
izcilerimizin geçit resminin ve Beşiktaş’taki Barbaros heykelinin gösterilm-
esinin filmle hiçbir alâkası yoktu. Bunlar tamamen alkış toplamak için 
eklenmiş sahnelerdi. Halbuki filmin hiç böyle zoraki alkışa ihtiyacı yoktu. 
Eğer başlangıçta filmin bugünkü denizciliğimize ithaf edildiği söylense ve 
oradan Barbaros’a geçilseydi, sonunda tekrar bugüne dönmek normal olurdu.

Film çekiliş itibariyle bir haylı muvaffaktır. Kalabalık sahneler, bil-
hassa dövüş sahneleri bizim filmlerde şimdiye kadar görmediğimiz derecede 
muvaffakıyetle idare edilmiştir. Bu kadar kalabalığı aksatmadan idare eden 
rejisör Baha Gelenbevî ve onların hareketlerini oldukça muvaffakıyetle tesbit 
eden operatör, sadece bu sahneler için bile vazifelerini başarmış sayılabilir.(...)

Artistlere gelince: Cüneyt Gökçer için rolüne tam mânasiyle oturmuş, 
bilerek, mükemmel oynuyordu, diyeceğiz. Yalnız filmin ilk yarısına kadar 
taktığı burma halat gibi sakalı iyi değildi. Keşke filmin ikinci yarısındaki 
sakalı daimî olarak kullansaydı. Sakalın şeklini değiştirmekle değil, rengini 
kırçıllaştırmakla senelerin geçtiğini anlatmak kâfiydi. (...) 

Nedim Otyam ve Ruhi Su’nun müzik ve şarkıları filme ayrı bir güzel-
lik vermiştir. 

Netice itibariyle ‘Barbaros Hayrettin Paşa’ Türk filmciliği için, kendi 
janrında mühim bir eserdir, diyebiliriz.”53 

Bir başka yazıdan: 
“Bu eserin kusuru senaryosunun yok denecek kadar zayıflığıdır. Buna 

rağmen rejisör Baha Gelenbevi, artist Cüneyt Gökçer, operatör Özen Sermet 
ve ses mühendisi Hüsamettin Turcan’ın âhenkli çalışmaları bu eseri muvaffak 
etmiş ve filmin kollektif bir iş olduğunu isbat etmiştir.”54 

Gelenbevî’ye göre, “Barbaros...”, onun en iyi filmiydi. Bir röportaj 
sırasında, “Biraz kısaltılırsa tarihsel bir fresk olur Barbaros. Hikâyesi de buna 

52 Burhan Arpad, “Sürgün ve Barbaros”,  Burhan Arpad, “Sürgün ve Barbaros”, Vatan, 3 Ocak 1952.
53 “Haftanın yerli fi lmi: Barbaros Hayrettin Paşa”,  “Haftanın yerli filmi: Barbaros Hayrettin Paşa”, Yıldız, S. 52, 22 Aralık 1951, 7, 22.
54 Yeni İnci, S. 1/22, 20 Eylül 1952, s. 31. 



Tarihsel Filmler, Bir Şair, İki YönetmenTANYER

283

elverir zaten. Barbaros’u 
estetik bir bitiş olarak 
görmeli bence,” diyor.55 

 
Nâzım Hikmet’in 

Türkiye’den Ayrılışı
Vedat Ar ile Baha 

Gelenbevî’nin film setler-
inde Nâzım Hikmet ile 
birlikte geçirdikleri gün-
lere dair anıları var. Biri 
yazmış, ötekisi kend-
isiyle yapılan bir soh-
bet sırasında değinmiş. 
Ayrıca Perihan Altındağ 
Sözeri sette tanıdığı Nâzım 
Hikmet’ten bir röportaj 
sırasında söz açıyor. Bu 
yazı ve konuşmalardan 
şairin Türkiye’de geçirdiği 
son günlere dair bilgi 
alıyoruz.56

“Üçüncü Selim’in 
Gözdesi”nde Mihriban 
rolündeki Perihan Altındağ Sözeri, çekim sırasında tanıdığı Nâzım Hikmet 
hakkındaki izlenimlerini 45 yıl sonra şöyle nakleder: 

“O zamanlar ‘komünist’ damgası çok büyük bir suçtu. Hâlâ gözümün 
önündedir. Nâzım Hikmet her gün sete gelir. Çekimleri uzaktan, sessiz, yalnız 
izlerdi. Kimse de yanına gitmeye cesaret edemezdi. Sonra ortam daha değişti. 
Nâzım Hikmet’in adını kullanamadıkları için film uzun zaman oynatılamadı. 
Çok sonra Nâzım Hikmet’in adı çıkartılarak oynatıldığında ise film aylarca 
Atlas Sineması’nda gösterildi.”57

Baha Gelenbevî’nin kaleminden o günler şöyle anlatılıyor: 
“1951 yılında, Nâzım’ın yazdığı iki film senaryosunun rejisörlüğünü 

yaptım. Bunlardan biri ‘Balıkçı Güzeli-1002’nci Gece’ isimli bir şark 

55 “Üç Türk Sinemacısı”,  “Üç Türk Sinemacısı”, Yeni Sinema, S. 13, Aralık 1967, s. 35. 
56 Nâzım Hikmet, 17 Haziran 1951 günü Romen bandıralı bir gemiye binerek  Nâzım Hikmet, 17 Haziran 1951 günü Romen bandıralı bir gemiye binerek 
Türkiye’den ayrıldı. Bk: Refik Erduran, Gülerek-Gençlik Anıları, Cem Yayınevi, 2. 
bs, İstanbul, s. 61-85.  
57 Şükran Soner, “Klasik Türk Müziğinin Kraliçesi”,  Şükran Soner, “Klasik Türk Müziğinin Kraliçesi”, Cumhuriyet, 13 Mayıs 1995. 
Filmin çekimi sırasında Oğuz Özdeş’in sanatçıyla yaptığı bir röportaj için bk: “Peri-
han Sözeri”, Yıldız, S. 2, 6 Ocak 1951, s. 12-13, 22.

Yıldız, S. 35, 22 Ağustos 1953.
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masalıydı, öteki ise ‘Barbaros Hayrettin Paşa’ isimli hamasî bir tarih sayfasıydı.
Nâzım Hikmet’in memleketten son ‘ayrılış’ı, işte bu ikinci filmin çevr-

ilmesi ortalarına rastlar. O sıralarda, işin icabı, en geç gün aşırı görüştüğüm 
Nâzım’ın hâlinde -firarından sonra da defalarca düşünmeme rağmen-, herhan-
gi bir ‘haberci işaret’ görmüş değilim. Aksine, 17 yıllık cezaevi hayatından 
sonra serbest hayata kavuşmuş, yeniden evlenip ev bark sahibi olmuştu. Üste-
lik 50 yaşında babalık mertebesine erişmenin âdetâ şaşkın mutluluğu içinde 
yüzüyordu. O kadar ki, geçirmekte olduğu siyatik krizini duymuyordu bile... 
Romatizmasının dışında, kendini göstermeye başlayan kalp yetersizliğine de 
aldırmıyor, sağ ayağına yardımcı olan bastona dayanarak, tâ Kadıköy’deki 
bir binanın arkasındaki zemin kat apartmanından kalkıp Nişantaşı’ndaki İpek 
Film Stüdyosuna genç bir baba edasıyla gelirken mihnet ve çile yıllarının 
artık sonu geldiğini herkese müjdelemek ister gibi, yüzünden gülümsemeyi 
hiç eksik etmiyordu.

Nâzım’ın memleketten son ‘çıkış’ından bir hafta önceydi. Filmin se-
naristlik ücretine mahsuben benden para istedi: ‘İhsan İpekçi’ye yüzüm yok. 
Sen bir avans fişi imzala da 500 lira alayım vezneden. Bir buzdolabı alacağım. 
Malûm ya, evde bebek var. Bozulmayan süt tutamaz olduk...’

Demek istediğim şu ki, memleketten ‘çıkış’ından bir hafta önce-
sine kadar, Nâzım’ın ev düzmekten gayri bir kaygusu yoktu. Bahis konusu 
buzdolabını da aldığını sonradan öğrendim. Filmin önemlice bir sahnesi 
çekilecekti. Yeni mizansene göre, konuşmaların esaslı şekilde değiştirilmesi 
gerekiyordu. Böyle sahneler çekilirken, senaristin de platoda bulunmasını 
isterdim. Fakat son günlerde rahatsızlıkları yüzünden Nâzım’ın gelmesi için 
pek ısrar etmiyordum. Ama bu defa gelmesini zorunlu bularak bir yıldırım 
telgraf çekerek ‘Çok önemlidir, yarın mutlaka geliniz’ dedim. Ertesi sabah 
da stüdyoya girince ilk sorum ‘Nâzım Bey geldi mi’ oldu. Çalışanlar yüzüme 
bir acayip bakarak ‘Ne Nâzım Beyi? Bu sabahki gazeteleri görmediniz mi’ 
diyerek elime bir gazete tutuşturdular. Bu suretle en beklemediğim bir olayı, 
en beklemediğim bir zamanda öğrenmiş oldum.”58 

Vedat Ar’a gelince, şöyle anlatmış:
“Nâzım Hikmet, Türkiye’den ayrılmadan bir iki akşam önce bizdey-

di. O günlerde evde pipo içerdim hep. Giderken, Avrupa’dan getirdiğim tütün 
kesemle pipomu istedi. ‘Vedat, bir hatıra kalsın bende’ dedi. ‘Hayatım, sana 
canımı vereyim’ dedim. ‘Ama öyle ayrılacakmışız gibi konuşma.’ ‘Ver de seni 
hatırlayım’ dedi. Demek, gideceğini ima etti. Ama ben anlayamadım.”59

Nâzım Hikmet, cezaevinden çıktığından beri polis tarafından izleni-
yordu. İpekçiler ile birlikte çalıştığı, senaryo yazdığı, stüdyoya gidip geldiği 
biliniyordu. 

58 Baha Gelenbevî, “Nâzım Hikmet’in İstanbul’da Son Günleri”,  Baha Gelenbevî, “Nâzım Hikmet’in İstanbul’da Son Günleri”, Yön, S. 203, 17 Şu-
bat 1967, s. 14.
59 Alpay Kabacalı,  Alpay Kabacalı, agy. 
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İlginçtir; onun Türkiye’den ayrılmasıyla kopan gürültü içerisinde 
yapımcı ürkmüş olabilir; “Barbaros Hayrettin Paşa”nın “senaryo yazarı” 
olarak “Kenan Orkan” adı duyuruldu. Film afişlerinde bu ad yer aldı. Bu 
arada Yıldız dergisinde, “Senarist Kenan Orkan”ın çalışmalarından söz ed-
ildi. İstanbul’da sokakta birlikte yürüyen bir kadın ve bir erkeğin göründüğü 
fotoğrafın da eklendiği şu haberi okuyoruz: 

“İpekçilerin çevirdiği ve seyircilerin hayli takdiriyle karşılanan ‘Bar-
baros Hayrettin Paşa’ filminin senaryosunu yazan Kenan Orkan ‘Yıldırım 
Bayezit ve Timürlenk’ ile ‘Lüks Taksi’ adlı bir senaryo daha yazmıştır. 
Resim’de Kenan Orkan’ı eşi ile birlikte görüyorsunuz.”60 

Münir Hayri Egeli’nin filmografisinde, “Yıldırım Beyazıt ve 
Timurlenk” (1953) adıyla bir çalışma var. Ancak, senaryosu Kenan Orkan’a 
ait değil; Egeli yazmış. “Lüks Taksi” adıyla bir film ise hiç çevrilmedi. Tabii, 
Kenan Orkan adında biri vardı; ama, bu ad, sinemamızda bir daha “senaryo 
yazarı” olarak hiç görülmedi.61

“Balıkçı Güzeli”
Nâzım Hikmet, Kemal Tahir’e gönderdiği bir mektupta diyor ki:
“Ertuğrul Muhsin iki senaryo sipariş etti. Birisini iki günde şişirdim. 

Bir masal. (...) Fakat Kemal, bizdeki sinema senaryosu için daha (dahi?) olsa, 
ikidir, bizim masallarla uğraşmak icap etti. Bu sefer şöyle bir kanaate geldim. 
Bizim kitaba geçmiş masallarımızda realizm ile efsane unsuru birbiri peşinde, 
birbiri içinde. Mesela bir helvacı güzeli var. Burda bir müezzinin minare-
den bakıp kendisine emanet edip hacılığa giden adamın kızına aşık olması, 
sonra bu kızı kandırıp hamama getirtmesi ve orada kızın, müezzinin kafasını 
gözünü bir iyi sabunlayıp herife bir dayak atması var ki dehşetli realist ve 
müthiş komik.”62

Mektup devam ediyor... Üzerinde bir tarih taşımamakla birlikte, 
önceki ve sonraki tarih atılmış mektupları dikkate alırsak, 10-16 Haziran 1941 
arasında yazılmış olacak.63 

Muhsin Ertuğrul, mektupta geçen -“iki günde şişirilen”-, “Keloğlan”, 

60 Yıldız, S. 53, 29 Aralık 1951, s. 3.
61 Kıral Neşriyat Yurdu (Alâeddin Kıral) tarafından 1950’li yıllarda, “Pekos Bill”,  Kıral Neşriyat Yurdu (Alâeddin Kıral) tarafından 1950’li yıllarda, “Pekos Bill”, 
“Oklahoma” adlarında İtalyan çizgi roman dergileri ile ünlü “Yelpaze” dergisinin ya-
nısıra bir de Şahap Ayhan ve Galip Bülkat’ın çizgileriyle “Köroğlu” dergisi yayımlan-
dı. 2 Kasım 1953-2 Ağustos 1954 yılları arasında 40 sayı yayımlanan bu derginin iç 
kapağında “Eseri yazan” kişi olarak “Kenan Orkan” adını görüyoruz.
62 Nâzım Hikmet,  Nâzım Hikmet, Kemal Tahir’e Mahpushaneden Mektuplar, Bilgi Yayınları, An-
kara, 1968, s. 86.
63 Aynı günlerde Piraye Hanım’a gönderdiği mektuplarda Muhsin Ertuğrul ve  Aynı günlerde Piraye Hanım’a gönderdiği mektuplarda Muhsin Ertuğrul ve 
“senaryo”dan söz ediyor: Nâzım Hikmet, Piraye’ye Mektuplar-1, Derleyen: Memet 
Fuat, Adam Yayınları, İstanbul, 1998,  s. 222, 223.



kebikeç / 27   2009

286

“Binbir Gece Masalları” 
ve daha başka 
Türk masallarının 
harmanlandığı senaryo-
dan “Kahveci Güzeli”ni 
(1941) çevirdi. Film 
yapımcısına çok para 
kazandırdı.64 

Kemal Tahir’e 
gönderdiği mektupta, 
“ikidir,” diyen Nâzım 
Hikmet, “bizim masal-
larla” uğraşmıştı. 

Ancak, 1941 
yılı öncesi senaryo 
dizininde, konusunu ma-
sal âleminden çıkardığı 
bir metin adı görülmüy-
or. 1930’larda yazdığı, 
filme dönüşmeyen 
senaryolarından biri de 
olabilir.     

1 9 3 0 ’ l a r d a 
Nâzım Hikmet birkaç ili 
kapsayan bir gizli örgüt 
soruşturmasının içine 
çekilmişti. 18 Mart 1933 günü tutuklandı; 4 Ağustos 1934 günü tahliye edildi. 
17 ay kadar kaldığı Bursa Cezaevi’nde boş durmadı. Muhsin Ertuğrul için, 
“Aysel, Bataklı Damın Kızı” senaryosunu yazdı. Piraye Hanım’a gönderdiği 
23 Haziran 1933 tarihli mektubun bir yerinde şöyle bir cümle göze çarpıyor:

“İpekçiler’den Bin Bir Geceden Bir Gece isimli senaryoma mahsuben 
25 lira aldım.”65 

Senaryonun adı, Nâzım Hikmet’in bir “masal”la uğraştığını 
çağrıştırıyor. Bu senaryoyu cezaevine girmeden önce mi, yoksa Bursa’da mı 
yazmış, bilmiyoruz. Bursa yıllarına dair elimizdeki kaynaklar, Piraye Hanım’a 
gönderilen mektupların yanı sıra, cezaevinde tanıştığı, hatta “Aysel...” se-
naryosunda Nâzım Hikmet’e yardım ettiğini söyleyen A. Faik Bercavi’nin 
kitabı.66 

64 Bir yazıda, “En çok hasılat temin eden fi limdir,” deniliyor (“Stüdyolarımız: İpek  Bir yazıda, “En çok hasılat temin eden filimdir,” deniliyor (“Stüdyolarımız: İpek 
Film”, Yıldız, S. 202, 1 Ekim 1947, s. 25).
65 Nâzım Hikmet,  Nâzım Hikmet, Piraye’ye Mektuplar-1, s. 17.
66 A. Faik Bercavi,  A. Faik Bercavi, Nâzım’la 1933-1938 Yılları, Cem Yayınevi, İstanbul, 1992. Bu ki-

Yıldız, S. 57, 23 Ocak 1954. 
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Nâzım Hikmet, İpekçiler’e böyle bir senaryo bırakmış mı? Ondan se-
naryo yazmasını istemiş olabilirler; ancak bunu tamamlamış mı? Mektuptaki 
tek cümleden çeşitli olasılıklar akla geliyor. Konusu nedir, bilgi sahibi değiliz. 
İpekçiler, o günlerde yerli film faaliyetine de mali sıkıntı nedeniyle bir süre 
ara vermişlerdi.    

“Bin Bir Geceden Bir Gece” adı, İpekçiler’in, Baha Gelenbevî’nin 
yönettiği, “Balıkçı Güzeli”, diğer adıyla, “1002’nci Gece” filmi üzerinden bir 
çağrışım yapıyor. Belki de Nâzım Hikmet’in yıllar önce yazdığı bu senaryo 
şirketin rafından indirildi ve Gelenbevî’ye teslim edildi. 

1951 yılında bu senaryodan çekimlere başlandı. Ancak, bir süre sonra 
çalışmaya ara verildi. Aradan uzun bir süre geçti. 1952’in Haziran ayında çe-
kimlere yeniden başlandı.67  Gelenbevî, 1953 yılı boyunca uğraştı; sonunda 
film 1954 yılının ilk günlerinde sinemalara ulaştı.68

Balıkçı Veli Dayı, bir gün denizde bir sandık içinde bir erkek 
çocuğu bulur. O günden sonra da şansı açılır. Çocuk büyür. 
Çevresinde sevilir, kendisine, “Balıkçı Güzeli Mehmet” derler. 
O sırada ülkenin sevilen padişahı, acımasız biri olan kardeşi 
tarafından tahtından uzaklaştırılır. Gerçek padişah, Kaf Dağı’nın 
ardında, korkunç yaratıkların beklediği bir mağaraya kapatılır. 
Yerinden kıpırdamasın diye Müneccimbaşı tarafından belden 
aşağısı taşa dönüştürülür. 
Halk, yeni padişahtan memnun değildir. Zalimce yönetimine 
karşı isyan etmek üzeredir. O sırada gerçek padişahın kızı hayatını 
tehlikede gördüğü için kaldığı saraydan kaçar. Kendisini Emine 
adıyla tanıtarak Veli Dayı’nın kulübesine sığınır. Burada geçen 
günler içerisinde Mehmet ile Emine birbirlerinden hoşlanırlar. 
Mehmet, yeni padişaha isyan eden halkın başına geçer ve ger-
çek padişahı bulup, onu tekrar tahta geçirmek için kırk gün sü-
recek bir yolculuğa çıkar. Uzun, yorucu ve tehlikelerle dolu bir 
yolculukta, vahşi hayvanlarla, ejderhalarla boğuşur; sonunda 
padişahın hapsedildiği mağaraya ulaşır. Onu kurtarıp, ülkesine 
geri götürür. Kendisine bağlı olan insanlarla saraya saldırır. Za-
lim padişah tahttan indirilir. Padişah da tahtından feragat eder. 
Yerini Mehmet’e bırakır ve kızıyla evlendirir.69 

tapta filmle ilgili bir bilgi bulunmuyor.
67 “Yerli Haberler”,  “Yerli Haberler”, Yıldız, S. 80, 5 Temmuz 1952, s. 7.
68 Filmle ilgili olarak bk: “Binikinci Gece”,  Filmle ilgili olarak bk: “Binikinci Gece”, Yıldız, S. 20 (III. Seri), 9 Mayıs 1953, s. 
23; “Stüdyoları geziyoruz-1002’nci geceyi çeviren İpek Film Stüdyosundayız”, Yıl-
dız, S. 35, 22 Ağustos 1953, s. 4-5.
69 Balıkçı Güzeli (1002’nci Gece). Yönetmen: Baha Gelenbevî; Senaryo: İhsan 
Koza (Nâzım Hikmet); Görüntü Yönetmeni: Turgut Ören; Oyuncular: Cüneyt Gök-
çer (Mehmet), Ayten Çankaya (Emine), Nezihe Becerikli, Münir Özkul (Veli Dayı), 
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Yapımevinin aynı zamanda yabancı film alımı ile uğraşan bir şirket 
olduğuna dikkat çekilen bir eleştiride şöyle denildi:

“Bol miktarda yabancı film ithal eden büyük şirketlerimizin bura-
da çevirdikleri Türk filmlerinde hemen her zaman bir özenti havası, büyük 
mizansenli film yapmak, seyirciyi hayrete düşürerek avlamak endişesi sezili-
yor. Bu şirketler dört başı mamur diye kabullendikleri vasat yabancı filmleri 
örnek alıp bunlarla yarış etmeye, bunlara benzer filmler çevirmeye hevesleni-
yorlar. Böyle yersiz iddialarla ortaya konan Türk filmleri her zaman fiyasko ile 
sonuçlanıyorlar. Balıkçı Güzeli de bu fiyaskolara bir yenisini ilave etmekten 
başka bir işe yaramayacak. Bir kere Türk filimciliğini bugün içinde bulunduğu 
teknik imkansızlıklarla bu çeşit iddialı filmler çevirmeye kalkışmak büyük 
bir hatadır. Dikkat edilecek olursa yine bu büyük ithalatçı şirketler Türk 
filimciliğinin her şeyden önce konu bakımından, biçim bakımından kendi öz 
kaynakları ile şekil bulacağına bir türlü inanmıyor.”70 

Yıldız dergisinin yazarı filmi yerden yere vurdu:
“Bu sade suya hikâyedeki artistlere gelince: Cüneyt Gökçer rolün ve 

mevzuun müsaade ettiğini yaptı. Burada kendisinden daha fazla bir şey beklen-
emezdi. Ayten Çankaya maalesef hepimizin hayalimizde canlandırdığımız 
masal sultanı olamamıştı. Bu nankör rolde insan, şiir gibi yürüyen, Manolya 
yüzlü, servi boylu bir hayal kızı arıyor. Bu role oturmayış Ayten’in kabahati 
değildir ama, onun aleyhine yazılacak puvanda rolüne his katamamıştır. İnsan 
sadece elini, kolunu oynatıp ‘bak’ denilen tarafa bakıp, söylenen sözleri aynen 
tekrarlayacak olursa bir robot’dan farkı olur mu?

Filmin en muvaffak artisti sahte padişah, Ertuğrul Bilda idi. Münir 
Özkul dahil diğer kalabalık tanınmış eşhası kendilerine düşen vazifeleri az 
veya çok başardılar.   

Rejisör Baha Gelenbevi, ‘Balıkçı Güzeli’nde,  ‘Kaldırım Çiçeği’nden 
daha fazla muvaffak olmuş ama biz de rejisör aşağı yukarı filmin herşeyinden 
mes’ul, nazım bir vaziyette olduğu için filmin hemen bütün iyilikleri gibi, 
kusurları da ona raci olduğundan burada da Gelenbevi’nin aleyhine verilecek 
bir hayli fena puvan var: Padişahla gözdesi Neşe Yulaç’ın  karşılıklı konuşma 
sahnesindeki tero planlara sultanın saraydan kaçarken birbirine bağlanan örtü 
ve yatak çarşaflarının dış sahne de basbayağı ip oluverişine, sultan kayığa bin-
erken Balıkçı Veli’nin kulübesi önündeki iskeleyi kullanmağa saraydaki gizli 
kapının mukavvadan olduğunu belli eden komik sallantısına, saray kapısı adı 
verilen külüstür kale kapısına, Cüneyt’in sarayda ve sur’lardaki döğüşlerinin 
manasızlığına, ejderha ve korkunç hayvanların komik olmasına ve bilhassa 

Neşe Yulaç, Ertuğrul Bilda, Orhan Boran, Kadri Öğelman, Feridun Çölgeçen, Gülde-
ren Ece, Ferhan Tanseli, Hasan Ceylân, Mesut Sürmeli; Yapımevi: FİTAŞ.
70 Semih Tuğrul, “Balıkçı Güzeli”,  Semih Tuğrul, “Balıkçı Güzeli”, Dünya, 21 Ocak 1954. Tuğrul’un yazısı gazete-
den görülmedi; şu kitaptan alındı: Okan Ormanlı, Türk Sinemasında Eleştiri, Bileşim 
Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 48-49.



Tarihsel Filmler, Bir Şair, İki YönetmenTANYER

289

İpekçilerin evvelce yaptıkları tarihi filmlerden toplanan, birbirile hiç alakası 
olmayan yanyana gelince çorbaya dönen sözüm ona masal kıyafetlerine dik-
kat etmeliydi.

Umumiyetle ‘Balıkçı Güzeli’ her manada hafif bir film olmuştur. Ko-
medi diye seyredilirse çok daha iyi olur. Bakalım seyirci bu deve kuşunu nasıl 
karşılayacak?”71

Sonrası 
Vedat Ar, ikinci filminden sonra bir daha uzun metrajlı çalışma 

yapmadı. Muhsin Ertuğrul’un ve onun sinema tarzını benimseyenlerin 
çalışmalarını “olumsuz” yargılarla değerlendiren Tarık Dursun Kakınç, 
“İçlerinde yalnız Vedat Ar(ın) iyi bir tekniker,” olduğunu söyler.72 

Baha Gelenbevî, 1958’de yönetmenliği bıraktı. Aynı yıl kurucusu 
olduğu Türk Sinema Sanatçıları Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığına get-
irildi. 1960’ta Türk Sanatçı Şurası Sinema Alt Komisyonu üyesi oldu. 1961’de 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Sinema Danışma Kurulu’nun başkanlığına seçil-
di. Sine-İş’in kuruluş çalışmalarına katıldı. Fotoğraf sergileri açtı. Fotoğraflı 
röportajları Fransız dergilerinde yayımlandı. Bazı fotoğrafları Fransa’daki 
kitaplarda yer aldı. 1960’ta Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun 
(FİAP) onur üyeliğine seçildi. 1983’te bu kuruluşun en yüksek derecesi olan 
Honoraire Excellence sanıyla onurlandırıldı. 1967’de Kanada’da yapılan 
Dünya dia-pozitif yarışmasında altın madalya kazandı. Devlet Güzel Sanat-
lar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Fotoğraf Enstitüsü’nden onur pla-
keti aldı. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin (İFSAK) onur 
üyeliğine seçildi. 

Perde-Sahne, Yıldız, Artist gibi sinema dergilerinde, Yeni İnsan, Mil-
liyet Sanat Dergisi gibi sanat-edebiyat dergilerinde sinema, fotoğraf sanatı 
üzerine ve daha pek çok konuda yazı yazdı. 

Arkeoloji ve Türkoloji’ye meraklıydı. Çok değerli bir fotoğraf ve 
sinema fotoğrafları koleksiyonuna sahipti. Anılarını yazmıştı.73   

Bu “Anılar” konusu önemli! Haldun Taner, şöyle diyor:  
“Son günlerde en büyük arzusu sinema rejisörlüğü alanındaki 

anılarının basılması idi. Bu anıları okumak için önce bana vermişti. İlk 
bölümü Baha Bey’in Paris’teki ilk izlenimlerini de içeriyordu. Daha sonra 
İstanbul’da o zamanki sinemalardan, buradaki ilk rejisörlerden, Pera’daki ilk 
fotoğrafçılardan söz ediyordu. Daha sonraki bölümler ise bizzat yönetmenlik 
ettiği dönemin kendi açısından değerlendirilişi idi. Kitabı her bakımdan çok il-
ginç ve değerli buldum. Kendisi yayınevleri ile görüşmekten kaçınıyordu. Bir 

71 “Haftanın yerli fi lmi: Balıkçı Güzeli”,  “Haftanın yerli filmi: Balıkçı Güzeli”, Yıldız, S. 57, 23 Ocak 1954, s. 3.
72 “Türk Sinemasında Okullar, I”, “Türk Sinemasında Okullar, I”, Pazar Postası, Yıl: 6, S. 8, 23 Şubat 1958.

73 “Baha Gelenbevî anılarını yazdı”,  “Baha Gelenbevî anılarını yazdı”, Cumhuriyet, 21 Şubat 1984. 
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red cevabı almak onurunu yaralayabilirdi. Kendim seferber oldum. Asistanım 
Ankara’daki yayınevleri ile temas etti. Onlar da kitabı bazı değişikliklerle 
basılmaya değer buluyordu, ama bu tarz bir kitabın sürüm şansının az 
olacağını ve yayımını şimdilik düşünemeyeceklerini belirtiyorlardı. Baha 
Bey’in eseri kendi parası ile bastırması olanağı ise sanırım yok gibi idi. İş 
maalesef o noktada kaldı. Oysa son günlerde hem yaşam, hem sinema tecrü-
belerini içeren bu eserini görse ne iyi olurdu. Sinemamızın öncülerinden olan 
Çelebi dostumuza yapılacak en büyük şükran jesti ne yapıp yapıp bu kitabı 
bastırtmak olmalıdır.”74 

Baha Gelenbevî’nin bu anıları şimdi nerededir, bilinmez. Fransız 
asıllı eşi Ren Gelenbevî, Paris Devlet Konseravatuarı mezunu bir sopranoy-
du. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda şan öğretmeni, İstanbul Operası’nda 
şan eğitmeni olarak çalıştı. Eşinden daha önce öldü. Çiftin çocuğu yoktu. 
Taner’in içeriği üzerine bilgi verdiği anıların sinema tarihimize temel kaynak 
oluşturacak sinema kütüphanemiz ve arşivimiz bağlamında önem taşıdığı 
açık.  

Nâzım Hikmet’e gelince... Moskova’da öldüğü güne kadar sinemayla 
bağını koparmadı. Senaryo yazmayı sürdürdü.

Bu arada tarihsel film heyecanı da biraz olsun dindi.    

Özet: Türk Sineması 1940 yılından sonra hareketlenmiş, İpekçiler’in yanı sıra yeni 
yapımevleri kurulmuş, film üretimi hızlanmıştır. Bu süreç içerisinde konusunu tariht-
en alan ya da tarih teması üzerinden kurgulanmış filmlerin özellikle 1949-1953 yılları 
arasında ağırlıklı olarak üretildiği görülmektedir. Yurt dışına gidene kadar Nâzım 
Hikmet’in yazdığı senaryoların konuları da tarihten alınmadır. Bunlardan Üçüncü 
Selim’in Gözdesi ve Lale Devri’ni Vedat Ar, Barbaros Hayrettin Paşa, Balıkçı 
Güzeli’ni Baha Gelenbevi sinemaya aktarmışlardır.
Anahtar sözcükler: Türk sineması, tarihsel film, Nâzım Hikmet, İhsan Koza, Vedat 
Ar, Baha Gelenbevi, İhsan İpekçi, Muhsin Ertuğrul. 

Abstract: Filmmaking in Turkey revived in the 1940s when number of films pro-
duced increased thanks to new production companies. A few years later, between 
1949-1953 a new genre of historical films had emerged. Most of these films were 
scripted by Nâzım Hikmet, before leaving the country. These include Üçüncü Selim’in 
Gözdesi and Lale Devri (d. Vedat Ar), Barbaros Hayrettin Paşa, Balıkçı Güzeli (d. 
Baha Gelenbevi).
Key words: Turkish cinema, historical film, Nâzım Hikmet, İhsan Koza, Vedat Ar, 
Baha Gelenbevi, İhsan İpekçi, Muhsin Ertuğrul.

74 Milliyet, agy.


