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CUMHUR YET DÖNEM : KTIDAR, DEOLOJ VE S NEMA
REPUBLICAN PERIOD: GOVERNMENT, IDEOLOGY AND CINEMA
Celal HAYIR•

Öz
Batılı emperyalist güçlerin kendi aralarındaki payla ım politikaları
do rultusunda, 20. yüzyılın ilk çeyre inde Osmanlı’nın elindeki son toprak parçası da
i gale u radı. Buna kar ı M. Kemal önderli inde Anadolu’da yürütülen Kurtulu
Sava ı’ndan ba arıyla çıkılması sonucu 1923 yılında yeni Türkiye Cumhuriyeti resmen
ilan edildi. Atatürk’ün iktidarda oldu u 1923-1938 yılları, ümmetçi bir toplumdan
modern(!) bir topluma geçi hedeflendi. Bu do rultuda, Kemalist tek parti iktidarı
tarafından ülkede topyekûn ba latılan “modernle tirme” sürecinin bir sonucu olarak
siyasal, toplumsal ve kültürel alanda ciddi de i im ve dönü ümler ya anmaya ba landı.
Bu yıllarda sanatsal hayatta da birtakım atılımlar ya anmasına kar ın sinema devlet
deste inden mahrum bırakıldı. Sinemasal faaliyetler ise, dönemin siyasal iktidarının
kimyasına uygun olarak bu alanda tek adam konumunda olan Muhsin Ertu rul’un
bilgisi ve yönetiminde gerçekle tiriliyordu. Bu çalı manın bütünlü ü içerisinde yukarıda
sıraladı ımız tüm bu olguların analizinin yapılması hedeflendi.
Anahtar Sözcükler: Atatürk, Kemalist Tek Parti, Modernle me, ktidar, Sinema,
Muhsin Ertu rul.
Abstract
In accordance with the policies of the Western imperialist powers’ sharing of
land, the last piece of land that belonged to Ottoman Empire had been occupied.
Thereagainist this, the republic was officially proclaimed in 1923 after the Turkish War
of Independence that they came through under Mustafa Kemal’s leadership which took
place in Anatolia. During the years between 1923-1938 when Atatürk was in power, they
intended a shift to a modern (!) society from a religious community. Accordingly, as a
result of the period of “modernization” which was conducted by the only Kemalist
political party in power, the society started to face serious political, social and cultural
changes. Despite some breakthroughs in the life of art, cinema industry got no support
from the government. And all the activities in the field of cinema were conducted
according to the book under MuhsinErtu rul’s knowledge and power who was known
as the only man of the cinema industry. In coherence with this study, an analysis of all
the cases above was worked up.
Keywords: Atatürk, The Only Kemalist Political Party, Modernization, Power,
Government, Cinema, Muhsin Ertu rul.

•

Yrd. Doç. Dr., Okan Üniversitesi, Görsel –

itsel Teknikler ve Medya Yapımcılı ı.

Giri
Cumhuriyetin kurulu
sürecini anlamak için
öncelikle Osmanlı mparatorlu u’nun çökü sürecine
kısaca bir göz atalım: Osmanlı Devleti 1299 senesinde
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Ertu rul Gazi’nin
o lu Osman Bey tarafından “Osmanlı Beyli i” olarak
kurulmu ve en geni zamanında üç kıtaya kadar
yayılmı tır. Kimse bu Beyli in kısa zamanda bir
imparatorlu a
dönü üp
Güneydo u
Avrupa’yı
boyunduru u altına alıp Orta Avrupa’yı tehdit eder
duruma
gelebilece ini
dü ünmemi tir
herhalde
(Steinbach,1996:27-28). Osmanlı Devleti’nin Batı’ya kar ı
askeri üstünlü ü ve gücü 17.yüzyılın ba larına kadar
sürdü. Fakat bu durum 17.yüzyıl ba larından itibaren
Batı lehine de i meye ba ladı. Karlofça ve Pasarofça
Antla maları ile ilk kez toprak vermek durumunda
kalan Osmanlı mparatorlu u’nda artık yenile mek
modernle mek gerekti i kanısı olu tu ve bu temelde ilk
adımlar atıldı. Dolayısıyla, Osmanlı mparatorlu u’nda
ilk yenile me hareketleri 18. yüzyılda ba lar. Bu döneme
kadar Osmanlı mparatorlu u kendine yetebilen ve
de i me ihtiyacı duymamı geleneksel bir toplumdu.
Ancak zamanla Avrupa’daki geli meler ve Avrupa’nın
ya adı ı ekonomik, sosyal ve kültürel de i im Osmanlı
mparatorlu u’nu ilk kez kendi kendini sorgulama
sürecine sokacaktı. III. Selim ve II. Mahmut ile ba layan
yenile me, modernle me süreci Tanzimat Fermanı,
Islahat Fermanı, I. ve II. Me rutiyet dönemine kadar
uzandı. Fakat tüm atılan bu adımlara kar ın devletin
çözülü ü, da ılı ı önlenemedi. Emperyalist devletlerin
payla ım politikaları do rultusunda 19 yüzyılın
sonlarına do ru Avrupa’da bir cephele me ba lamı tı.
Avusturya Veliahtı ve e inin 28 Haziran 1914’te
Saraybosna’da Sırp ulusçuları tarafından öldürülmeleri
I. Dünya Sava ı’nın ba lamasına neden oldu. 5
A ustos’ta ngiltere Almanya’ya sava ilan etti. Osmanlı
mparatorlu u ise ttihat ve Terakki önderli inde I.
Dünya
Sava ı’na
Almanların
yanında
katıldı
(Majaros/Rill, 2000:355-364).
I. Dünya Sava ı’nın sona ermesiyle emperyalist
devletlerin Osmanlı’nın egemenlik alanlarının üzerinde
payla ım mücadelesine giri meleri Türkiye’de Kurtulu
Sava ı’nın ba lamasına neden oldu. Bu amaçla, Anadolu
ve Trakya’da direni hareketleri ba ladı. Birinci Dünya
Sava ı sırasında komutan olarak ün kazanmı Mustafa
Kemal, Padi ah tarafından halkı silahsızlandırmak ve
ayaklanmaları
bastırmak
amacıyla
Anadolu’ya
gönderildi (Goldschidt JR /Davidson, 2011: 299). M.
Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkı ıyla
Ba ımsızlık Sava ı hız kazandı. M. Kemal, “her türlü
yabancı i gal ve müdahalesine kar ı ve Osmanlı
hükümetinin da ılması halinde, Millet topyekûn
kendini savunacak ve direnecektir” (Atatürk, aktaran
Aygül: 2008:95) sözleriyle ba ımsızlık mücadelesinin
verilece ini dile getirir. Kurtulu Sava ı’ndan ba arıyla
çıkılmasıyla 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti
ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk ilk Cumhurba kanı

ve smet nönüde ilk ba bakan seçilmi tir (Zürcher,
2005:243). Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yeni Türk
Devleti’nin bir “Cumhuriyet” oldu una karar verildi ve
böylece “bir siyasi bunalım çözülmü tü” (Koçak,
2005:134). Zürcher’e göre “bu karar, ba ımsızlık
sava ının bazı ünlü ki ileri, Hüseyin Ruf, Ali
Fuat(Cebesoy), Adnan Adıvar, Refet Bele ve Kazım
Karabekir’in ba kentte olmadıkları bir sırada alınmı tı.
Bunlar stanbul basınındaki mülakatlarda bu ilana
öfkeyle tepki gösterdiler; bu kararı zamansız bulup,
devleti bir cumhuriyet olarak adlandırmanın aslında
özgürlük getirmedi ini ve ister cumhuriyet yönetiminde
olsun ister bir monar i yönetiminde olsun asıl farklılı ın
istibdat ile demokrasi arasında oldu unu vurguladılar”
(Zürcher, 2005:243).
Tek Adam ktidarı
Mustafa Kemal Cumhurba kanı seçildikten sonra
ilk i i muhalefeti ezmek ve planlarını gerçekle tirmek
temelinde iktidarını sa lamla tırmak oldu. “Yeni
yasama yılının 1 Mart’ta açılmasının hemen ardından
beklenen darbe indi: hilafet kaldırıldı ve Osmanlı
hanedanı mensuplarına ülkeden gitmeleri emredildi”
(Zürcher, 2005:245). Feroz Ahmad’a göre; “bu olay
Atatürk’ün ölümüne kadar sürecek bir seferberli in –
ülkede
ça da lı ın
ve
laikli in
yerle tirilmesi
seferberli inin- ba langıcı”dır (Ahmad, 2006:106).
Dolayısıyla,M. Kemal cumhuriyetin 1923’te ilanından
1938’de ölümüne kadar bütün ömrünü, slami ya am
tarzından arındırılmı laik ulus-devlet yaratmaya adadı.
Halkın kar ı çıkması halinde bütün yenilikler zorla
kabullendirilecekti (Goldschidt JR /Davidson, 2011:
303).
Mecliste ya anan yo un tartı malardan sonra 20
Nisan 1924’de, 1876 Anayasası’nın yerine Cumhuriyetin
yeni anayasası kabul edildi. Mustafa Kemal kendi
liderli ine kar ı olu abilecek muhalefeti önlemek
amacıyla asker ki ilerin aynı zamanda milletvekili
olamayaca ını öngören bir yasayı geçirtti. Bundaki amaç
Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy gibi I. Dünya ve
Kurtulu Sava ları’na katılmı ba arılı eski Osmanlı
gelenekçili inden yana olan komutanların mecliste
etkinli ini zayıflatmaktı. Yasa yürürlü e girdikten sonra
komutanlar istifa etmek durumunda kaldı. Bu yasayla
ordu 1960’lara kadar bir daha siyasete bula madı. Bu
yasa ile birlikte muhafazakâr muhalefet açı a çıktı.
Muhalefet 1924 Kasım ayında, Mustafa Kemal’in
Atatürk’ün kurdu u Halk Fırkası (HF) adındaki
partisine bir rakip olarak Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası’nı (TCF) kurarak bu partinin etrafında
örgütlendi. Bu duruma kar ılık M. Kemal’in partisi de
adının ba ına “cumhuriyet” kelimesini ekleyip
Cumhuriyet Halk Fırkası(CHF) olarak de i tirdi
(Ahmad, 2006:106).
Bu
sırada,
Kürtler
ya adı ı
co rafyada
ayaklanmaya ba lamı lardı. Kurtulu Sava ı sırasında
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Türklerle birlikte ba ımsızlık mücadelesine katılmı
olan Kürtlere verilen sözler Lozan Barı ı Antla ması’nda
unutulmu , Kürtlerden hiç bahsedilmemi ti.Bu durum
Kürt halkında büyük bir hayal kırıklı ı yaratmı tı
(Zürcher, 2005:248). Lozan Antla ması’ndan sonra
Kürtlere yönelik asimilasyon politikaları yürürlü e
sokuldu ve o andan itibaren Türkiye’de sadece
Türklerin ya adı ı iddia edildi,Kürtlere ise resmi olarak
“Da Türkleri” adlandırması yapıldı (Freudenthaler,
1998:61). “Kürdistan’ın 1830’larda ba layan iç fethi
1938’de sona erdirilmi ti” (Kieser, 2005:383).
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası etrafında
birle en muhalefet ise, M. Kemal’in Cumhuriyet Halk
Fırkası iktidarına kar ı ele tiri dozunu yükselterek
güçlenmeye devam ediyordu. 1925 yılındaki Kürt
ayaklanması, muhalefeti yok etme adına CHF’ye büyük
bir fırsat sundu. Konuya ili kin Feroz Ahmad öyle bir
açıklama getirir:
“Kürt a iretleri
eyh Sait liderli inde 1925
ubatı’nda
ayaklanmasaydı,
Kemalistlerin
Terakkiperver
Cumhuriyet
Fırkası’nın
meydan
okumasıyla nasıl ba a çıkacakları belli de ildi.
Partilerini
kapatıp
liderlerini
siyasetten
uzakla tırabilecekler miydi? Mustafa Kemal’in böyle bir
risk alabilece i üpheliydi, çünkü Terakkiperver Fırka
liderlerine ordu içinde büyük destek vardı. Kürt
ayaklanması Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın
kapatılması ve tüm muhalefetin ezilmesi için uygun
zemini yarattı; aynı zamanda da rejime apka Kanunu,
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması, yeni Medeni Kanun
ile Ceza Kanunu’nun yürürlü e konması gibi radikal,
Türkiye’ye ça da lık getiren ama muhafazakârların
kar ı çıktı ı reformlar yapma olana ı verdi. Ancak, Kürt
ayaklanması aynı zamanda bir otokrasinin olu umuyla
sonuçlandı ı gibi ilk çok partili siyaset denemesinin de
sonunu hazırladı...1926 Haziranı’nda zmir’de kendisine
yönelik bir suikast planı ortaya çıkarılınca tutuklamalar
ve eskinin önde gelen dört ttihatçısının asılmasına
kadar varan olaylar ya andı. Verilen bu cezalar, Mustafa
Kemal’in yönetimine kar ı açık muhalefete son verdi”
(Ahmad, 2006:106-107).
Takrir-i Sükûn Kanunu’nun 3 Mart 1925 yılında
mecliste kabul edilmesiyle Kemalist iktidara muhalefete
kar ı baskıcı ve sert önlemler almanın önünü açarak,
“tek parti, tek adam diktatörlü ünü ba latan süreç oldu.
Öncelikle ayaklanan Kürtler; baskı, iddet, yok etme,
öldürme yöntemleri ve sürgünlerle bastırıldı ve sonra
rejime muhalif olan veya muhalif olabilecek bazı liberal,
muhafazakâr ve Marksist medya kurulu ları ile mecliste
tek muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası kapatıldı ve yirmi yılı a kın süre boyunca meclis
muhalefetsiz kaldı. Sol ise 1960’lara kadar tamamen
silindi ve ancak bu tarihten sonra tekrar sahneye

çıkabildi (Zürcher, 2005:251). Mustafa Kemal, siyasal
rejimi güvenceye almasıyla birlikte kendisine gerekli
olan politik ko ulları olu turarak kafasındaki “modern
ülke”(!)
yaratma
projesi
temelinde
bir
dizi
inkılap/devrim sürecini ba lattı.
1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile
çok partili sistem denenerek meclisteki muhalefet açı a
çıkarılmı tı. M. Kemal’in rakipleri bu parti etrafında
örgütlenmi ti. Sonrasında ise, rakipler tasfiye edilip
parti kapatılmı tı. M. Kemal tarafından 1930 yılında bir
kez daha çok partili sistem denemesine giri ildi. Ahmad,
bu süreci öyle de erlendirir:
“1930’a gelindi inde, M. Kemal Pa a kendini bir
kez daha çok partili sistemi denemek isteyecek kadar
güvende hissetti. 1924’teki ilk deneme kendi yaptı ı bir
ey de il, rakiplerinin onun liderli ine meydan okumak
için ortaya çıkardıkları bir uygulamaydı. Bu kez,
arkada ı Fethi(Okyar) Bey’den Serbest Cumhuriyet
Fırkası’nı kurmasını ve Cumhuriyet Halk Fırkası’na
sadık bir muhalefet yapmasını istedi. Ancak, Mustafa
Kemal ülkedeki havayı yanlı hesaplamı tı ve yeni
partinin benimsenece ini, kendi partisinin ise kabul
görmeyece ini sezememi ti. Parti mitinglerinde Serbest
Fırka taraftarları ile jandarma arasında çatı malar
ya andı ve seçimlerde hile iddiaları ortaya atıldı.
Dolayısıyla Kasım ayında, Mustafa Kemal’in yakın bir
arkada ı olan Fethi Bey, M. Kemal’e açıktan meydan
okumaya zorlanmaktansa partisini feshetme kararı
verdi” (Ahmad, 2006:108).
Serbest Cumhuriyet Fırkası bünyesinde kısa sürede
büyük kitleler toplandı. Halk, M. Kemal’in partisi
Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarından memnun
olmadı ını açıkça göstermi oldu. Neticede ya anan
olaylar sonrasında Fethi Bey’e partisini kapattırmaktan
ba ka seçenek bırakmamı tı. Kemalistler (Ahmad,
2006:108), “bu andan itibaren ttihat ve Terakk-i
döneminden beri ayakta kalmı ba ımsız toplumsal ve
kültürel örgütleri yasaklayıp, ülkenin tüm kültürel
dü ünsel ya amını do rudan kendi denetimleri altına
alarak ülkedeki nüfuzlarını peki tirdiler” (Zürcher,
2005:262) ve böylece “devrimin halkı ça da lı a itecek,
vatanseverli i dinin yerine koymalarına sebep olur
eklinde desteklerini kazanacak bir ideolojiye ihtiyacı
oldu una karar verdiler. Kemalizm / Atatürkçülük
olarak bilinen ideoloji bu tartı manın sonucuydu”
(Ahmad, 2006:109).
Kemalizm deolojisi
Yeni Türk Devleti’nin olu umunu köken olarak
Tanzimat’a, II. Me rutiyet’e, ideolojik ve ki isel ba ı
nedeniyle Jön Türkler’e dek geni letebilmek mümkün
(Timur, 2001:108). Bu süreç Cumhuriyet Dönemi ile
kesin bir dönü üm geçirmi ve belki de günümüzde de
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devam
eder
niteliktedir.
1923’de
Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulu uyla birlikte “bu devlet nasıl
‘muasır medeniyet seviyesi’ne ula ır?” sorusu ise ülkeyi
“Kemalizm”e götürmü tür (Köker, 1993:132). Kemalizm
ise tek parti diktatörlü üne dönü erek içteki muhalefete,
muhalif kesime(sol, sosyalist çevreler, basın vs.) farklı
etnik yapılardaki halklara kar ı baskı ve sindirme
politikası yürütmü tür. Ve bu ekilde modern bir devlet
kurma yolunda hızlı bir mesafe kat edilece i
dü ünülmü tür. Bu felsefeden hareketle “amaca
ulu mak için her yol mubahtır” politikası eylemlik
kazanmı tır. Dolayısıyla, “1923 sonrasında Kemalizm,
1908 devriminden sonra ön plana çıkartılan
‘Türkçülük’ü, ‘Türk Ulusu’ ülküsünü tüm de erlerin
üzerine koydu, di er hiçbir fikrin, etnik ve kültürel
ço unlu un kendini ifade etmesine olanak tanımadı”
(Kieser, 2005:383).
“Birinci Dünya Sava ı’ndan sonra Osmanlı devlet
yapısı ortadan kaldırılmadı; yeni Türkiye devleti sadece
birkaç farklı kadroyla onun yerini aldı” (Kayder,
2005:29). 1919-1923 yılları arasında ba ımsızlık
mücadelesinin verilmesiyle, Osmanlı’nın yıkıntıları
arasından yeni bir Türk ulus-devleti yükseldi. Bu
mücadele, Osmanlı topraklarının parçalanmasını
öngören Batılı emperyalist güçlere oldu u kadar, bu
parçalanmada
kendi
ulusal
taleplerini
gerçekle tirebilme umudu öngören öteki etnik gruplara
kar ı da verilmi ti. 29 Ekim 1923 yılında kurulan ve
ba ımsızlı ını tüm dünyaya duyuran Türkiye
Cumhuriyet’i, yeni kimli ini Türk milliyetçili i, Türk
ulusçulu u üzerine in a ederek di er etnik grupları
devre dı ı bırakmı tı (Yerasimos, 2006:76). “Türk ulusal
hareketinin askeri zaferiyle bir yandan bu grupların
ortadan kalkması, göçü ya da boyun e mesi sa lanırken;
bir yandan da Birinci Dünya Sava ı galiplerinin
isteklerini ifade eden Sevres (Sevr) antla masının yerine,
yeni Türkiye ile eski dü manları arasındaki zorlu bir
uzla manın sonucu olarak ortaya çıkan Lausanne
(Lozan)
antla masının
imzalanması
sa landı”
(Yerasimos, 2006:76).
Antla manın sa lanmasının Türk-ulus devletinin
kurulu u ve içteki ikili sürecin de son a aması oldu unu
ileri süren Yerasimos, konuya ili kin u yorumu
yapmaktadır:“Batılıla ma olarak bilinen ça da la ma
akımının geli imi ve Türk ulus dü üncesinin beyanı. Ne
var ki, devlet hâlâ ulusal temellerini sa lamla tırmak,
ça da la ma ve batılıla ma yolundaki yeteneklerini
denemek zorundaydı. Bu amaçlarla olu turulan ideoloji
ve siyasa, adını cumhuriyetin kurucusu M. Kemal
Atatürk’ten alan Kemalizm’i yarattı. Böylece, Türk
devletinin resmi ideolojisi haline gelen Kemalizm,
yapılan her hareketi geçmi e bakarak do rulama

suretiyle mümkün olan tek yol olarak sunula geldi”
(Yerasimos, 2006:76).
Cumhuriyeti kuran ‘modernle tirici’ asker ve sivil
elitist kadro tarafından olu turulan Kemalizm ideolojisi,
Felsefi köken olarak Fransız devrimine, pozitivizme ve
19. yüzyılın bilimci dünya görü üne dayanır ve eski ile
yeni arasında tam bir kopu te kil etmektedir (Kasaba,
2005:22). Köker, Kemalizm’i “Batılıla ma hareketlerinin
Kurtulu Sava ı sonrasında aldı ı ‘radikal’ bir biçimi”
(Köker, 1993:211) eklinde
de erlendirir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulu undan sonra, 1930’ların
ba ında resmiyet kazanan Kemalizm ideolojisi;
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik
ve nkılapçılık olarak altı ilke eklinde formüle edildi. Bu
ilkeler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Altı Ok sembolüne
dönü erek 1937 yılında anayasaya eklemlendi (Ahmad,
2006:109). Sadece Tek Parti dönemiyle (1923-46) sınırlı
kalmayan Kemalist ideoloji, 1945 sonrası çok partili
hayat ve 1960 sonrası kesintili demokratik süreçleri
içinde farklı yorumlara konu oldu ve günümüzde bile
hâlâ Türkiye için geçerli bir ideolojik model olarak kabul
edilmekte.
Kurumsal bir yapıdan daha çok, Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e uzanan asker-sivil-elitist kadro tarafından
modernle me projesine dönü en Kemalizm; Levent
Köker’e göre, Türkiye’de ‘Modernle me’ teorisiyle
örtü en bir yapıya sahiptir. Kemalizm ideolojisi,
Modernle me teorisinin Türkiye’deki yansıması gibidir
(Köker, 2006:106). Modernle me kuramına göre Batı
toplumlarında, belli birtakım tarihsel süreçlerden
geçilerek geni zaman dilimi içinde yüzyılları bulan
de i imler sonucu olu an Modernle me; Batı dı ı
toplumlarda zorunlu olarak çok daha kısa bir zamanda
gerçekle mek zorundadır. Bu ba lamda Cumhuriyet’in
kurulu uyla birlikte Türkiye’de çok kısa süreçlerde,
hatta bir günlük zaman diliminde yapılan de i ikliklerle
modern bir toplum yaratılmak istenilmi tir. Osmanlı’da
bir türlü ba arılamayan fakat Cumhuriyet’le birlikte
‘topyekûn de i tirme’ ekline dönü en modernle me;
Kemalist devrimlerle birlikte cumhuriyetçi elitist kadro
tarafından yukarıdan-a a ıya do ru hızlı bir de i im
eklini almı tır. Modernle me(batılıla ma) iste i halktan
gelmedi i için zorunlu olarak Cumhuriyet’in yönetici
kadroları tarafından “Topyekûn ve ödünsüz bir
Batılıla ma programı” (Köker, 1993:234) uygulamaya
sokulmu tur.“Kemalizm ilkeleri ise büyük ölçüde bu
sürecin
pratik
gereksinimlerinden
ortaya
çıkmı tır”(Steinbach, 1999:113). Re at Kasaba ise bu
süreci öyle de erlendirir: “M. Kemal Türkiye’de
ya ayan herkesin düzgün ve çizgisel bir modernle me
sürecinden geçmesini öngörmü tü. Bu sürecin sonunda
Batı’nın uygar uluslarıyla e it düzeyde laik, etnik açıdan
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da homojen bir cumhuriyet ortaya çıkacaktı” (Kasaba,
2005:13).
Osmanlı’nın Da ılı Sürecinde Sinema
Sinema Osmanlı topraklarında gösterilmeye
ba landı ında mparatorluk can çeki mekteydi. 1896’da
Lumiére karde lerin operatörü Eugéne Promio Haliç ve
Bo az’da birtakım çekimler gerçekle tirdi. Pera’da ise
halka açık ilk film gösterisi Sigmund Weinberg
tarafından düzenlendi (Teksoy, 2007: 9-10). Bu yıllarda
Pera’da daha çok gayrimüslimler, yabancılar, azınlıklar
yani Lavantan kesim ya amaktaydı (Önder ve Baydemir
2005:117). Özön’e göre, bu dönemde çe itli gösterilere
ra men, sinema, kinci Me rutiyet’in ilanına kadar
(1908) Osmanlı’da bir sı ıntı olarak kaldı. Daha çok
karagöz, ortaoyunu, meddah gibi çe itli e lenceler
yanında, ‘gâvur i i’ bir e lence olarak anıldı (Özön,
2010: 38-39). Dolayısıyla, Osmanlı topraklarında, yani
bugünkü Türkiye sınırları içinde, sinema sanatı ile ilgili
her türlü çalı ma Müslüman olmayan ki iler tarafından
yürütüldü.
“Türklerin
sinema
i letmecili iyle
ilgilenmeleri, lk Dünya Sava ı’nın ba lamasından biraz
önceye rastlamaktadır. 19 Mart 1914’te Murat Bey ile
Cevat Boyer adında iki ortak, stanbul yakasında ilk film
gösterisinin yapıldı ı ‘Fevziye Kıraathanesi’nin yerinde
Türkler tarafından i letilen ilk sürekli sinema salonunu
‘Milli Sinema’ adıyla açtılar” (Özön, 1962:25). Böylece,
sinemanın Osmanlı’ya geli inden yakla ık on sekiz sene
sonra ilk defa yerli i letmeciler tarafından bu alana
yatırım yapılmı tır. Sinemacı O uz Makal, 1915-1922
yılları içinde ya anan sava ortamının bu alanda güçlü
yatırımcıların ortaya çıkı ını engelledi ini söylemektedir
(Makal, 1987:11).
Önder ve Baydemir “Türkiye Sinemasının Geli imi”
adlı makalesinde; bugünkü Türkiye topraklarında
bilinen ilk filmin 1905’te Yıldız Camii’nin ikinci
avlusunda çekildi ini, ikinci filmin 1909’da Sigmund
Weinberg tarafından çekilmi oldu unu ve bu ikinci
filme yönelik Servet-i Fünun Dergisinde yayınlanmı bir
foto raf oldu unu iddia ederler. Fakat her iki filme
yönelik elimizde yeterince belge olmadı ı için ilk
filmlerimiz olarak kabul edilmemektedirler. lk Türk
filmleri arasına konulacak di er bir çalı manın ise
1913’de gerçekle ti i fakat filmin kim ve kimler
tarafından çekildi i bilinmemektedir (Önder ve
Baydemir 2005:118). 1914 yılında ise stanbul’da,Ruslar
tarafından daha önceden yaptırılmı bir anıtın I. Dünya
Sava ı’nın ba lamasından hemen sonra Osmanlılar
tarafından yıktırılması olayının kameraya kaydedilmesi
kimi tarihçiler tarafından her ne kadar Türkiye
Sineması’nın ba langıç filmi olarak kabul edilse de,
filmin kayıp ve kimseler tarafından görülmemi olması
tartı malara neden olmaktadır (Özön, 1962:34-38). Bu
tartı malı ilk filmler sonrası, çekilen ilk kurmaca film ise

Sedat Simavi’nin gerçekle tirdi i “Pençe” (1917)
filmidir. Fuat Uzkınay ve Sedat Simavi Osmanlıdan
Cumhuriyet’e geçi
sürecinde sinemamızın ilk
yönetmenleri olarak kabul edilir (Teksoy, 2007:12-13).
Gerek Osmanlı mparatorlu u döneminde olsun
gerek Cumhuriyet döneminde olsun yenile me,
modernle tirme çalı maları her daim devlet eliyle
tepeden inmeci bir zihniyetle gerçekle tirilmi tir. Bu
yapılırken de, bu süreçte ordu her zaman ba rolü
oynamı tır. Osmanlı’da ilk defa ordu öncülü ünde,
Batılı aydın ve bürokratlardan faydalanılarak, ordu
içerisinde yabancılar eliyle ba latılan modernle tirme
süreci; Cumhuriyet Türkiye’sinde, ordu kökenli bir grup
tarafından sürdürülmü tür. Enver Pa a tarafından
kurdurulan “Merkez Ordu Sinema Dairesi”(MOSD) film
yapım çalı malarını destekleyen ilk kurulu tur. Nijat
Özön; “Osmanlı mparatorlu u’nu batıracak olan Enver
Pa a, Türk sinemacılı ının ba lamasını sa ladı” (Özön,
1962:38) diyerek Enver Pa a’nın Türkiye topraklarında
sinemanın geli imindeki katkısının altını çizmektedir.
Film yapım i i, daha sonraki yıllarda da çe itli yarıresmi ordu kurulu ları tarafından sürdürülmü tür. 1917
yılında kurulan “Müdafaa-i Milliye Cemiyeti”, cemiyete
gelir sa lamak amacıyla film çekme i ine giri ti.
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti 1918’e kadar iki uzun
metrajlı filmin çekimini üstlendi. Malul Gaziler Cemiyeti
ise bu yıllarda tam dört film çektikten sonra kapanmı tır
(Özön, 1993:1878).
Osmanlı
mparatorlu u’nun
artık
ömrünü
tamamladı ı bu yıllara yönelik Nijat Özön’ün
de erlendirmesi öyledir:
“Sinematografın bulunu undan yirmi yıl geçti i ve
dünya sineması bazı geli meler gösterdi i halde, Türk
sinemacıları bu geli meyle hiç ilgilenmediler, i e ba tan
ba ladılar. Zaten, ilk film bir oldubitti sonucu çekilmi ti.
Merkez Ordu Sinema Dairesi ordunun bir gereksinmesi
sonucu kuruldu. Sinemayla ilgilenen di er iki kurulu
da, sinemaya bir gelir kayna ı gözüyle bakarak film
çekme i iyle yeterince ilgilenmediler. Ellerindeki sinema
araçlarını geli tirmeyi, ço altmayı, iyi film örneklerini
çekmeyi hiç dü ünmediler. Do rudan sinemacı olmayan
ki iler, el yordamıyla çekimler yaptılar, yeni sinemacılar
yeti tiremediler” (Özön, 1993:1878).
Sinemada Tek Adam
1922 yılında, Muhsin Ertu rul’un Kemal Film
prodüksiyon için film yapmaya karar vermesi sinemada
kendi egemenli inde “tek adam” dönemini ba latan
geli medir. Muhsin Ertu rul (1892-1979), gençlik
yıllarından itibaren tiyatroyla u ra maya ba ladı.
Tiyatro toplulu u kurarak burada yönetmen ve
oyunculuk yaptı. Kendi adına stanbul’da bir sinema
salonu açtı. Paris, Berlin ve Rusya’da tiyatro ve sinema
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üzerine ara tırma ve çalı malarda bulundu. 1918’de
Berlin’de “Die Fürstin von Beranien” filminde rol aldı ve
burada Stambul adlı film yapımevini kurarak bu
yapımevi adına Maurci Level’in “L’Angoisse”
romanından uyarlama bir film olan “Samson”u (1919)
çekti. Bir yıl sonra Alman yapımevi Stuart-Webb adına
“Das Fest der Schwarzen Tulpe”, “Die Teufelsanbeter”
adlı filmleri çekti. Rusya’da ise “Tamilla” (1925) ve
“Spartaküs” (1926) adlı filmleri yönetti (Teksoy, 2007:1618).
M. Ertu rul, gerçekte ya anmı bir olaydan yola
çıkarak 1922 yılında ilk özel prodüksiyon firması Kemal
Film adına “ stanbul’da Bir Facia-i A k” adlı yapıtıyla
Türkiye’de film çekmeye ba ladı. Aynı yıl, tekkesini
varlıklı güzel kadınları etkilemek için kullanan bir
Bekta i eyhinin serüvenini anlattı ı ve Bekta ilerin
tepkisi ile kar ıla tı ı “Nur Baba / Bo aziçiEsrarı”
adıyla Yakup Kadri romanından uyarlama ikinci filmini
gerçekle tirdi (Özön, 2010:87). 1923 yılında ise, dönemin
önemli kadın figürlerinden Halide Edip Adıvar’ın aynı
adlı romanından uyarlama “Ate ten Gömlek”i çekti.
Kurtulu Sava ı’nı konu alan bu film ilgiyle kar ılandı.
Scognamillo’ya göre; “Ate ten Gömlek filminin olay
yaratması salt güncel ve ulusal konusundan, alındı ı
roman niteli inden gelmiyordu. Türk sinemasında ilk
kez gerçekle yüz yüze geldi i söylenebilir. Film bu çok
önemli gerçe i kendi olanaklarına göre yansıtıyordu.
Üstelik
ilk
konulu
kurtulu
Sava ı
filmi
idi”(Scognamillo,1998:68). Bu filmin di er bir özelli i ise
Türk kadınlarının ilk kez bir filmde rol almalarıdır
(Teksoy 2007:17).Bu filmi takiben sırasıyla “Leblebici
Horhor” (1923), “Kız Kulesinde Bir Facia” (1923) ve
“Sözde Kızlar” (1924) adında filmler gerçekle tirdi.
Ertu rul’un Kemal film prodüksiyon adına çekti i bu
filmler beklenen ba arıyı elde edemedi.
Kemal film prodüksiyonun 1951 yılına kadar film
yapma i inden uzakla masının nedenlerini Nijat Özön
öyle açıklamaktadır:
“...Defterdarlık’taki fabrikanın müdürü de i mi ti;
yeni müdür Kemal Film’in elinde bulunan 2 No.lu
pavyonun 48 saat içinde bo altılması için ‘ültimatom’
verdi; sonra da stüdyonun içindeki bütün aygıtlar
ya murlu bir günde kapının önüne atılıverdi...Sedenler
bu durum kar ısında büyük bir kötümserli e kapıldılar,
ellerinde kalan aygıtları sattılar; film yapımından
çekilerek eskisi gibi yalnız i letmecilik ve film
getiricili iyle u ra maya ba ladılar” (Özön, 2010:92).
Türkiye’de filmleri finanse edecek prodüksiyon
firması bulamayan Ertu rul bunun üzerine ülke dı ına
çıktı. Bu arada, Rusya’da film çalı malarında bulundu
ve tekrar yurda döndü ünde, pek Film Türkiye’nin en
büyük film ithalatçısı ve sinema salonu i letmecisi

durumundaydı. pek Film’i çekece i filmlere finansman
sa laması konusunda ikna eden Ertu rul (Özön,
2010:99),bu sefer pek film prodüksiyon adına “Ankara
Postası”nı (1928), “Kaçakçılar” (1929) ve 1931 yılında ilk
sesli film “ stanbul Sokaklarında”yı çekti. Bu filmleri
takiben “Bir Millet Uyanıyor” (1932) ardından 1933’te
“Cici Berber”, “Karim Beni Aldatırsa”, “Söz Bir Allah
Bir” adlı güldürülerden sonra melodram özelli i ta ıyan
ve bir Yunan ortak yapımı olan “Fena Yol”u (1933),
1934’te ise senaryosunu Nâzım Hikmet’in yazdı ı
“Milyon Avcıları”nı çekti. Aynı yıl “Leblebici Horhor
A a” adında çekmi oldu u film 2.Uluslararası Venedik
Film enli i’ne de katılır ve bir Onur Diplomasi alır.Yine
senaryosunu Nâzım Hikmet’in yazdı ı “Aysel, Bataklı
Damın Kızı” (1934) adında bir köy filmine imza atar
(Scognamillo,1998:58-83).
M. Ertu rul, gerek “Aysel, Bataklı Damın Kızı”nda
gerek “Bir Millet Uyanıyor” filminde olsun “tiyatro
etkileri en aza inmi bir sinema dili kullanmayı
ba arır”(Teksoy, 2007:20). Bu dönemin yani M. Ertu rul
döneminin sonuna do ru “Aynaroz Kadısı” (1938) ile
“Bir Kavuk Devrildi” (1939) ve “Tosun Pa a”yı (1939)
çekti. Ayrıca,1939’dan itibaren ba ka insanlarında
sinemayla ilgilenmesi, Türkiye’de sinemayı yeni bir
dönemece sokar. M. Ertu rul bu süreçte“ ehvet
Kurbanı” (1940), “Akasya Palas” (1940), “Kahveci
Güzeli” (1941), “Kıskanç” (1942), “Yahya Kartalı” (1945),
senaryosunu N. Hikmet’in yazdı ı “Kızılırmak
Karakoyun” (1947) ve son film olarak da “Halıcı Kız”ı
(1953) çekti (Teksoy, 2007:20-21).
M. Ertu rul dönemini “bo a giden yıllar” olarak
de erlendiren Özön; M. Ertu rul’un çekmi oldu u
bütün filmlerinin içinde sadece üç filmi dikkate de er
bulmaktadır. Bunlar, “Ate ten Gömlek”, “Bir Millet
Uyanıyor” ve “Aysel, Bataklı Damın Kızı” adlı
filmleridir (Özön, 2010:118). Muhsin Ertu rul, kendi
dönemi (1922-1939) ve sonrasında, yani son filmini
çekti i 1953 yılına kadar toplam 30 film yönetmi tir.
Gerçeklerden uzak, tiyatro a ırlıklı filmlerinin hemen
hemen ço unda Batı sinemasının yo un etkisi altında
kalarak, bu sinemanın kötü bir taklitçisi olmu tur
(Scognamillo,1998:58).
1922-39 yılları arasına tek yönetmen olarak
damgasını vuran M. Ertu rul ve sineması genel bir
de erlendirmeye tabii tutuldu unda, Sadık Battal’dan
yola çıkarak u yargıya varmak mümkün: Gerek
kendisinin gerekse birlikte çalı tı ı bütün ekibin
tiyatroda çalı ıyor olması, bütün bu insanların sinemayı
yeterince bilmemesi, sinema ve tiyatro arasındaki farkı
algılayamamaları, sinema
duygusundan
yoksun
olu ları, sinemayı para kazanılan yan bir meslek olarak
görmeleri
sinema
dilinin
geli mesine
olanak
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yaratmadı ı gibi Türkiye’ye özgü bir sinemanın da
ortaya çıkı ını geciktirdi i söylenebilir (Battal, 2006:108).
ktidar ve Sinema li kisi
Bir modernle me projesi olarak cumhuriyetin
kurulmasıyla 1923-1938 yılları arasında Türkiye hızlı bir
de i im sürecine sokuldu. M. Kemal Atatürk
önderli inde yukarıdan-a a ıya, tepeden inmeci bir
zihniyetle toplumsal ya amın her alanına yansıyan
birtakım
radikal
reformlar,
devrimler
gerçekle tiriliyordu.
“Osmanlı
döneminde
belli
kurumlarda ba latılan reform hareketi, cumhuriyet
döneminde topyekûn modernle me seklini aldı...Yeni
devletin parolası modernle me (modernle tirme)
idi...Herkes tek kimlik, tek millet, tek ulus, tek din, tek
lider ve tek parti mantı ı altında genel terbiyeden
geçirilerek modernle tiriliyordu...” (Hayır, 2008:16).
Amaç modern-ça da bir Türkiye yaratmaktı.“Ebedi
ef” olarak da adlandırılan Atatürk dönemi
Türkiye’sinde Muhsin Ertu rulda sinemada“tek adam”
konumundaydı. Kısaca sinema Ertu rul’un insafına
bırakılmı tı.
Cumhuriyetin modernle tirme sürecindeilkö retim
zorunlulu u, ö retimin birle tirilmesi ve laikle tirilmesi,
harf
inkılâbı,
okuma-yazma
seferberli i,
halk
dershaneleri, millet mektepleri, halkodaları, halkevleri
gibi
atılımlarla
kendini
gösteren
e itim
ve
kültüralanında yapılan reformlara yönelik gerekli yasal
düzenlemeler yapılarak modern e itim kurumlarının
açılması sa landı. Bütün bunların yanı sıra müzik,
resim, dans, bale, opera, tiyatro, heykel, mimarlık vs.
gibi güzel sanatların kurumsalla masının sa lanması
temelinde bizzat Atatürk’ün te vik ve deste iyle önemli
adımlar atıldı. Bu atılımların halka anlatılması
konusundasinemadan
daha
uygun
bir
araç
bulunamazdı. Nitekim o yıllarda çok sıkı dostluk ve
kom uluk ili kilerinin kuruldu u SSCB’de ve daha
ba ka ülkelerde sinemadan çok ba arılı bir ekilde
faydalanılmaktaydı. Bu geli melerTürkiye’de yakından
takip edilmekteydi fakat bu alanda beklenen geli me
gerçekle medi (Önder ve Baydemir, 2005:122).
Atatürk’ün sinemaya yönelik;“Sinema öyle bir
ke iftir ki, bir gün gelecek barutun, elektri in ve
kıtaların ke finden çok dünya medeniyetinin veçhesini
de i tirece i görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak
kö elerinde oturan insanların birbirlerini sevmesini,
tanımalarını temin edecektir. Sinema insanlar arasındaki
görü , du unu farklarını silecek, insanlık idealinin
tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya
lâyık oldu u ehemmiyeti vermeliyiz” (Özgü, 1964
aktaran Evcin, 2011:536) sözleriyle Atatürk’ün
sinemanın önemini kavradı ı ve sezdi ini yansıtan bu
sözleri sarf etmesine ra men, sinema bütün Cumhuriyet

tarihi boyunca di er sanat dallarının aksine devlet
deste i, te viki ve alakasından mahrum bırakıldı.
Gösterim düzeyinde belli bir devlet deste i sa lanmakla
birlikte endüstrile mesi temelinde hiçbir giri imde
bulunulmadı
(Önder
ve
Baydemir,
2005:123).
Cumhuriyet iktidarı, yani Kemalizm ve “...Türkiye
burjuvazisi sinemaya ihtiyaç duydu u halde, bu
burjuvazinin kurmayı murat etti i ulus devlet için çok
i levli oldu u halde, bize özgü burjuvazimizin
Osmanlı’dan devraldı ı miras olan her eyi kontrol
altında tutma hastalı ı için sinema çok uygun olmasına
ra men, halkın kendisinin sinemaya çok açık olmasına
ra men, sinema genel düzlemde dönemin ruhunu
gelecek ku aklara en iyi anlatabilecek sanat dallarından
birisi oldu u halde...”(Atam, 2011:21) sinemadan
yeterince yararlanamamı tır.
Sonuç
Sonuç
itibariyle
döneme
yönelik
u
de erlendirmeyi yapmak mümkün:Kemalist (askersivil-elitist)kadrolar tarafından Osmanlı’nın yıkıntıları
üzerine in a edilen yeni Türkiye Cumhuriyeti, 1923
yılında resmiyet kazanmasıyla birlikte hızlı ve ‘tepeden
inmeci’ bir ‘modernle tirme’ sürecine sokuldu.
Kemalizm devletin resmi ideolojisine dönü tü. Bütün
‘ok’ların yönü Batı’ya çevrildi. Amaç, bir an önce Batı
medeniyet seviyesini yakalamaktı. Bu temelde; hukuk,
e itim, din, dil, kılık kıyafet, üstyapı ve alt yapı vb.
alanlarda halka ra men halk için halkın günlük
ya amını her açıdan kökten de i tirecek reformalar
uygulamaya konuldu. Buna paralel olarak, özellikle
güzel sanatlar bizzat Atatürk tarafından desteklendi ve
geli imi için çe itli akademiler kuruldu. Fakat bütün
bunların yanında sinemaya ise hiçbir yatırım yapılmadı.
Devletin sinemayla olan ili kisi sadece sansür
tüzüklerini düzenlemeyle sınırlı kaldı. Bu süreçte
sinema, Batı medeniyetini yakından görüp ya amı ve
hatta birtakım film ve tiyatro çalı malarında bulunmu
M. Ertu rul’un insafına bırakıldı. Bu dönemdeki tüm
sinemasal çalı malar Ertu rul’un Batı görmü ki ili i
dâhilinde ve yönetiminde gerçekle ti. Cumhuriyet
dönemi(1923-1938)‘tek adam’ iktidarı boyunca M.
Ertu rulda sinemada ‘tek adam’ iktidarını korudu.
Ondan ba ka kimse sinema yapma ansına sahip
olamadı. Bu yıllar gerek sinema sanatı gerekse ülkemiz
sineması adına talihsiz bir dönem olarak kayıtlara geçti.
Fakat M. Ertu rul’un Türkiye sinemasına bıraktı ı
olumsuz mirasının yanında olumlu yönünün de göz
ardı edilmemesi gerekti i inancındayım.
Muhsin Ertu rul,‘tek ef‘li‘tek parti’ iktidarının
egemen oldu u bir süreçte Türkiye’nin ‘tek film
yönetmeni’ idi ve o da, ya adı ı o dönem içerisinde her
eyi ‘tek ba ına’ yapmaya çalı tı.
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