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 Tez Sineması ve Mesut Uçakan
Yücel Çakmaklı’nın sinemamızda açtığı Milli Sinema çığırının en velud 

yönetmeni olarak nitelendirebileceğimiz Mesut Uçakan, pratik olarak sinemada 
film üretmesinden önce bir fikir arayıcısı olarak 1970’lerin başında MTTB 
Sinema Kulübü’nde faaliyetlere başlamış, 1977’de Halit Refiğ’in “Türk 
sinemasını teorik olarak en cesur şekilde betimleyen kitap” olarak ifade ettiği 
Türk Sinemasında İdeoloji adlı eseri kaleme almıştır. Dolayısıyla, Çakmaklı’nın 
1963’te Tohum dergisinde kendi sinema fikriyatının temellerini ortaya 
koymasında olduğu gibi, Uçakan da önce fikri bazda kendi sinema düşüncesinin 
çerçevesini çizmiş, yapacağı filmlerin düşünce ekseni üzerine kafa yorarak 
bir üstyapı çalışmasına girişmiştir. Benim de Mesut Uçakan olgusuyla ilk 
karşılaşmam 1970’li yılların ikinci yarısına rastlar. 1977’de, o sıralar okuduğum 
Darüşşafaka Lisesi’nin bulunduğu Fatih’te, yönetmenin çıkarmaya başladığı 
Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema dergisiyle tanışmam, kendimin o zamanlar sola 
daha açık bir çizgide olmama rağmen, burada gördüğüm manevi temelli ciddi 
sinema düşüncesi duruşunu yine de çok önemsediğimi belirtmeliyim. Bunun 
izinde, 1980’lerin ilk yarısında, artık Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde 
okuyorken, Uçakan’ın Milli Gazete’de yayınlamaya başladığı Sinema konulu 
yazı dizisinden hareketle kendisiyle tanışmak üzere ofisinde ziyarete gitmiş, 
çıkardığı dergi hakkında konuşmuş, yine böyle bir dergi girişiminin heyecanlı 
olabileceğini ifade etmiştim. Gerçekten de sinema kariyerinin başından itibaren 
Mesut Uçakan’ın bir fikir sancısı içinde olduğu, toplumun son yüzyılda içinden 
geçmiş olduğu toplumsal travmanın sonucu olan sorunlara sinema yoluyla 
işaret ettiği ve Necip Fazıl’ın toplumsal yozlaşmalara gösterdiği cevval tepkinin 
sinemadaki karşılığı olduğunu görmek gerekir.

ÖNSÖZ
Sinemayı fikir, estetik ve maneviyat üzerine kurmayı önceleyerek, bu yolda 

birçok meşakkate katlanarak yola koyulduğu daha Akın Grup olarak Gençlik 
Köprüsü’yle başlayan ilk film çalışmasıyla, bir tez sinemasının ilk örneklerini 
vermeye başladığını, akabinde devam eden Lanet (İlenç), Rahmet ve Gazap, Öç, 
Yalnız Değilsiniz gibi filmler rahmetli Yücel Çakmaklı’nın Yeşilçam normları 
içinde gerçekleştirdiği ve milli değerleri öne çıkaran sinemasını siyasi tonu 
daha yüksek bir düzleme taşıdığını söyleyebiliriz. Reis Bey, Çöküş, Kelebekler 
Sonsuza Uçar, Ölümsüz Karanfiller gibi film, Kavanozdaki Adam gibi dizi 
çalışmaları Uçakan sinemasının tematik ve estetik değerleri bakımından üstün 
nitelikli sayılabilecek eserleri, topluma dair tespit ve önermelerle, belli bir 
estetik kaygıyla yapılmış, Uçakan’ın film kariyerinde ayrı bir yere sahip olarak 
durmaktadır. Ancak yönetmenin film kariyerinin bazı istisnalar dışında ekonomik 
bakımdan oldukça sancılı geçtiğini de belirtmek gerekir. Özellikle, idealist bir 
ruhla bir misyon üzerine yapılan filmler finansal destek anlamında yeterli katkıyı 
bulamamış, yönetmen hep ekonomik darlığın gerilimini yaşamıştır. Zaman zaman 
ilkelerinden taviz vermeyi gerektirecek maddi bakımdan tatminkâr teklifler 
alsa da bunlara rağbet etmemiş, baş koyduğu idea çizgisinden vazgeçmemiştir. 
1990’ların ortasından itibaren uzunca bir sessizlik döneminden sonra 2000’li 
yılların ikinci yarısında çektiği Anne ya da Leyla ve Anka Kuşu filmleri, yine benzer 
fikir sancısının ürünleri olarak ortaya çıkmış, sinema diline dair bazı sorunlar 
taşısalar da, yönetmenin insana, topluma, yaratılışa, nefs dünyasına, manevi 
tasavvura dair duruşunun numuneleri olarak filmografisindeki yerini almışlardır. 
Yine bu yılların öncesinde çıkarmaya başladığı Sonsuz Kare dergisi, yönetmenin 
sinemanın fikri boyutuna verdiği önemin göstergesi gibidir. Filmlerinde işlediği 
sosyal meselelerin ve siyasi atmosferin yanında, kimi zaman tasavvufi boyuta 
da değindiğini müşahede etmekteyiz. Mesut Uçakan, yönetmenlik kariyerinde 
sinema yazarlığından başlayan serüvenini tutarlı bir şekilde sürdüren, yaratılışa 
dair tasavvurunun peşinde yılmadan koşturan bir sinema adamı olarak müstesna 
duruşunu sürdürmektedir. Bütün olarak ele aldığımızda Uçakan, sinemaya 
ilk atılışındaki duruşu muhafaza eden, ondan asla taviz vermeye yanaşmayan, 
her daim baş koyduğu ilkelerinin yanında duran ve bundan sonra da bu yoldan 
sapmayacağını her fırsatta ortaya koyan bir sinema neferidir. 

İhsan KABİL
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Türkiye sinema tarihi ‘büyük mücadelelerin’ de tarihidir aynı zamanda. 
Sinemamıza damga vurmuş yapımlara bakıldığında istisnasız her 

birinin büyük ‘maddi’ zorluklarla ve imkânsızlıklarla boğuşarak ortaya 
konduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Yeşilçam’ın kapitalizmle sadece 
kazanç üzerinden kurduğu ve iplerini hiç gevşek bırakmadığı bağı 
kah kenarından dolaşarak kah devrimci bir kararlılıkla yıkıp geçerek 
üretilen eserler, sinema sanatımızın da gurur duyulası doruklarını temsil 
ederler. Yeşilçam’ın bu topraklara mal olmuş onca güzel hediyesine 
karşın sinemamızı kısırlaştırıcı kötü alışkanlıklarından uzağa atılan her 
adım, bir başka cesaret ve kararlılık hikâyesidir. Karanlık salonlarda, 
bazen bir başımıza seyre daldığımız beyazperdedeki görüntülerin 
binbir çeşit öyküsü bizi derinden etkilerken, o filmler çile dolu can 
bulma serüvenlerinin satır aralarında ‘neden böylesi çarpıldığımıza dair’ 
apayrı gizler barındırır. Ezcümle, sinemanın hikâyesi sinema salonun 
karanlığında başlayıp bitmez; belki de öncesi ve sonrasında yaşananlarla 
beraber bütünlüklü bir sanat eseri payesine ulaşır ya da ulaşamaz. Süreç 
olarak o ‘öncesi ve sonrası’, eserin de, eserin bir bakıma yaratıcısı olan 
yönetmenin de sinemasal varoluşunda kilit bir ağırlığa sahip olur; sinema 
dünyasının/doğasının değişmez kuralları. Ve asıl çetin mücadele bu iki 
alanda yaşanır; mücadeleye asıl anlamını yükleyen, belli şartlar altında 
çeşitlendiren, ideolojik olarak farklı farklı mücadele senaryolarının 
yazıldığı birbirine güçlü biçimde bağlı iki varolma alanı. 

Başlık Gelecek

Murat ATA
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Bilineni kadar bilinmeyeni de çok olan bu renkli sinema kavgası 
atmosferinde herkesin ayrı bir hikâyesi vardır. Kimilerininki dilden 
dile, nesilden nesile dolaşır, efsane olur; kimilerininki ise efsane olması 
gereken öyküleri sinemanın artık kullanılmayan arka sokaklarına, ıssız 
setlerine terk edilerek unut(tur)ulur. Biz de bir kâşif merakı, hassasiyeti 
ve özeniyle efsaneler sınıfına dahil olması gereken ama hep görmezden 
gelinen çok değerli bir ismin, tevazuyu elden bırakmaksızın söylersek bir 
ustanın, Mesut Uçakan’ın, hayatı boyunca ardında bıraktığı ayak izlerini 
takip ederek efsanesini adım adım nasıl inşa ettiğini keşfetmeye çalışalım.

Sinemamızın en değerli yönetmenlerinden, fikir insanlarından, 
mücadeleye gönül verenlerinden biri olan Mesut Uçakan’ın sinema 
yolculuğunun durakları arasında gezinirken sadece yönettiği filmlerle 
karşılaşmayız. Üretilmiş eserlerinin ötesinde, Yeşilçam’ın görülmek 
istenmeyen yüzüne de, hem seküler hem muhafazakâr camianın kronikleşen 
sorunlarına da, ülkede sanatın bir türlü asıl özünün kavranamayışının 
yarattığı sıkıntılara da, sinemanın ticaret ile olan ayrılmaz bağına da, 
sanatçının maruz kaldığı/bırakıldığı üretim koşullarına da, toplum baskısı 
karşısında takındığı tutuma da ve kanımca en önemlisi; fikri dünyasını ne 
kadar güçlü bir zemin üzerine inşa ettiği ve bunu kararlı biçimde sanatına 
yansıtabilme kaygısına da mutlaka derinden temas ederiz. Uçakan’ın 
her durağı ayrı bir dünyaya açılan hikâyesine en başından başlayarak 
günümüze doğru ilerleyelim ama sinemanın kimi araçlarını da ara ara 
kullarak. Mesela bazen taşı gediğine bir yaşanmışlığın ders gibi çarpıcılığı 
ve gerçekçiliği koysun, bazen kurgusal oyunlar yaparak bir anının benzer 
seyriyle okumaya çalışalım bugüne dair bir vakayı, bazen de en keskin sözü 
yönetmene, baş anlatıcıya, Uçakan’a teslim edelim ve arkamıza yaslanıp 
onu dinleyelim.

Derin bir nefes alarak 1953 yılından bugüne doğru ağır ağır, aynı 
zamanda Türkiye’nin seyrini de gözlemleyerek  yürümeye başlayalım. 
Aslında 1953 senesi Mesut Uçakan’ın fiziki doğumunun tarihi yalnızca. 
Onun hayatı boyunca mücadele verdiği açık veya gizli sorunların, 
engellerin temelinin atıldığı milad ise çok daha eskilere dayanıyor. O 
yüzdendir ki yeri ve zamanı geldiğinde o milada ve besleyip büyüttüğü 
sorunlara da değinmek hem farz hem de elzem olmaktadır.

Anadolu Doğurur, İstanbul Büyütür

Mesut Uçakan 1953 yılında Anadolu’nun gizli köşelerinden 
Kırıkkale’de dünyaya gelir. Kentle köy arasına sıkışıp kalmış bir yerdir 
Kırıkkale, toprağında doğanlara da kısıtlı imkânlar tesis eder hâliyle. 
Çocukluğundan itibaren hayallerini şiir-roman-sinema şeklinde sıralayan  
ve onlara sıkıca tutunan, onların peşinden gitmeyi aklına koyan Uçakan 
için taşra, sınırları aşılması gereken bir coğrafyadır. Taşra demişken 
‘sinemamızda taşra’ meselesine uğramak faydalı olabilir. Acaba Mesut 
Uçakan için taşranın ifade ettiği ile sinemamızın belli bir forma hapsetmeyi 
alışkanlık hâline getirdiği taşra yorumu arasında benzerlikler var mıdır? 
Böylece yazı boyunca sık sık vurgulanacak “Mesut Uçakan ve Türkiye 
Sineması” kapışmasının ilk raunduna da giriş yapmış oluruz.

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
taşraya dönüşünde metafiziksel darbelerle ...
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Taşrayı cadı kazanı olarak imleyip 
yeknesaklığın, sıkıntının, sıkışmışlığın, mahalle 
baskısının, gizil kötücüllüğün, geri kalmışlığın 
cehennemvari coğrafyasına dönüştürür 
günümüz sineması. Mesut Uçakan ise hayallerini 
gerçekleştireceği yeterli olanağa sahip ol(a)
madığı için terk eder taşrayı. Kendisine hiç 
haybetmemesi gereken özünü kazandıran 
yerdir taşra; kentin çalkantılı dünyasında o 
özü koruma bilincine sahip olduğu müddetçe 
hayat ve benlik savaşında galip çıkacağından 
emindir. Taşraya ve taşra üzerinden Anadolu 
insanına olan sıcacık yaklaşımı ürettiği eserlere 
yansıdığı gibi, filmlerinin Anadolu’da da çok 
sevilmesinde etkili olur. Liseye kadar doğduğu 
bölgenin topraklarında kalır Uçakan, imam 
hatip lisesindeki eğitimi için Çorum’un yolunu 
tutar. Lisenin bitiminde ise ‘şiirini arayışı”nın 
peşi sıra İstanbul’a, hayaller kentine doğru 
yola koyulur. Kendi mevcudiyeti başta olmak 
üzere sanatın, edebiyatın, kusursuz güzelliğin, 
kısacası hayatın her zerresine sinmiş olan 
Yaratıcının mükemmeliyetinin içindeki şiiri 
bulup keşfetmek için yolunu tutar ‘kavga dilini’ 
bilmediği, o zamanlar taşı toprağı altın olan 
kentin, İstanbul’un. Şiirinin peşinden gitmeye 
bu denli büyük değerler atfedince, küçük bir 
parantez daha açarak Semih Kaplanoğlu’nun 
Yusuf Üçlemesi serisinin şair ana karakteri 
Yusuf’a da bir selam etmek iyi olur bence. 
Yusuf ile Mesut Uçakan arasında şiire gönül 
vermeleri dışında da önemli benzerlikler 
bulmak mümkün olabilir sanki. Yusuf’un 
dünyevi temelli hayallerine karşılık, daha 
metafiziksel bir arayışın sancılarıyla kıvrandığı 
görülüyor Uçakan’ın. 

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur, taşraya 
dönüşünde metafiziksel darbelerle sarsılıyor. Yusuf’un yıllar önce 
kaybettiği nüvesini tekrar keşfetmeye/idrak etmeye başladığı yaşlarda, 
Mesut Uçakan kentte ayakta kalmayı başarmış ve sarsılmaz bir inanç ve 
bilinç disiplinini yürürlüğe koymuştur. Uçakan, bağrından kopup geldiği 
taşranın, Anadolu’nun kendine kattıklarının farkındadır, bu yüzden 
ontolojik yolculuğunu mekândan bağımsızlaşarak daha manevi boyutlarda 
yapmaktadır. 

İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu, Sinema 
Televizyon Bölümü taşra ve kent arasında uzanan hayalleri için somut bir 
başlangıç direğidir. Eğitimini alarak daha donanımlı biçimde dahil olmak 
ister ‘sıkı sıkıya sahip çıkılmazsa hayallerin ve emeğin kolaylıkla alınıp 
satıldığı’ sanat camiasındaki amansız mücadeleye. O zamanlar henüz 
hazırlıksız yakalanacağı büyük iç göç dalgasıyla ayarları bozulmamış, 
mesleğinde bir yerlere tutunmanın nispeten daha rahat olduğu kente 
adımını attığı andan itibaren azmi elden bırakmayan bir mücadelenin 
başarıya ulaşması için tek yol olduğunun da idrakine varır.

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
taşraya dönüşünde metafiziksel darbelerle ...
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Uçakan’ın kendi ifadesiyle, İstanbul’a gelince kendisini korkunç bir 
yalnızlık ve kimsesizlik duygusu yakalayıverir. Sanki, Afrika’nın ücra 
bir köşesinde tekmelenmiş gibi hisseder kendini. Uçakan azimlidir, 
hayallerine tutunma yolları aramaktadır ama aynı zamanda duygusal bir 
karakteri vardır. Hayatını rayına oturtana kadar gözünden yaş, yüreğinden 
memleket ve aile hasreti eksik olmaz. Ara ara geri dönmeyi bile aklına 
getirir ilk zamanlar. Belki de sormak lazım, doğduğu topraklardan koparak 
büyük şehirin hayallerine düşen hangi Anadolu çocuğu aynı duygusal gel 
gitleri, yabancılaşmaları yaşamaz? Kalabalıklar içinde yalnız kaldığı bekar 
odalarında, motellerde, yurtlarda hangisinin gözünden engel olamadığı 
yaşlar süzülmez? Anadolu’nun saflığına, doğallığına kendini alıştırmış 
hangisi kentin kirli ve yozlaşmış havasını soludukça içsel bir dağılma 
yaşamaz? Böyle bir şok ve yabancılaşma karşısında ilk ihtiyacı olan ailedir 
ama onlar hayallerin gerçekleşme alanı olan kentin sınırlarının çok 
uzağındadırlar. Ailenin, memleketin uzakta kaldığı bu yeni alemde ayakta 
kalmanın tek yolu belki de yeni bir aile oluşturmaktır. Ve Mesut Uçakan 
bir süre sonra yepyeni, taptaze bir ailenin değerli bir parçası olacaktır. 
Ama öncesinde o durağa yol alan sürecin taşlarını döşeyelim usul usul.

Mesut Uçakan ilk etapta bir yandan okuluna devam ederken, çok da 
arzulamadığı yaşam koşullarına sahip yerlerde ikâmet eder. Sonrasında bir 
yurda yerleşerek en azından daha refah ve düzenli bir barınma olanağına 
kavuşur. Ayrıca hayatını idame ettirebilmek için eğitiminin dışında kalan 
zamanlarda çalışması da gerekmektedir. Dolapdere’deki bir helvacıdan 
aldığı ve bir tepsiye dizerek sattığı helvalar bir süre geçim kaynağı olur. 
Koca şehrin en tekinsiz bölgelerinden birinde, binbir çeşit insanın 
hayata dahil olduğu gece vaktinde tepsisiyle dolaşır mekânları. İlk başta 
biraz çekingenliğine esir olsa da serdeki girişken kişiliğinin de katkısıyla 
tepsisindeki helvalarla beraber arşınlar İstanbul sokaklarını. “Eğitiminden 
arta kalan zamanlarda helva satışı yapan gencin, çalıştığı sırada karşısına 
hayatını değiştirecek bir fırsat çıkar.” Hikâye olarak ne kadar da sinemasal 
duruyor değil mi? Usta bir sanat adamının sanatla tanışması için kaderin 
yazdığı en güzel ve şiirsel senaryolardan biri olarak nitelendirebiliriz sanırım. 
Evet, Mesut Uçakan’ın kapısında “Senaryolarınızın değerlendirilmesini 
mi istiyorsunuz? O halde gelin tanış olalım.” duyurusunu okuduğu yer 
Cağaloğlu’nda bulunan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)’dir. Duyuru ise 
birlik bünyesinde yer alan Sinema Kulübü’ne aittir.

Mesut Uçakan’ın bu karşılaşma hususunda 
biraz şanslı olduğunu söyleyebiliriz belki. 
Karşısına hiç ummadığı bir anda çıkan ilk 
fırsatın, kendi düşünce iklimine yakın ve aynı 
dini hassasiyetleri benimsemiş insanların 
biraraya geldiği bir vakıf olması, hayallerle 
donanmış kuluna Allah’ın bahşettiği bir 
lütuf olarak okunabilir belki de. Hele bir de 
sinema/sanat camiasında İslami hassasiyetleri 
sanatında taviz verilmez prensip haline getirmiş 
kesimlerin toplam içerisindeki azınlık durumu 
düşünüldüğünde, Mesut Uçakan-MTTB 
buluşmasını hayırlara vesile olan bir nokta atışı 
olarak yorumlamak mübalağa olmasa gerek. 
Hele bir de okuldaki fiziki yetersizliklerden 
ötürü sinema eğitiminin pratik safhasına bir 
türlü geçme fırsatı yakalayamayan hevesli bir 
öğrenci söz konusuysa.

Tam bu noktada kişisel bir not da 
düşmek isterim. Sinema tarihimize kazınmış 
büyük başarıların da, yer yer hüsranların ve 
pişmanlıkların da bulunduğu dolu dolu bir 
kariyer içinde Mesut Uçakan’dan kendisini en 
çok etkileyen, aklında yer eden anı veya sahneyi 
sorsak, cevabı ne olur bilmiyorum ve çok da 
merak ediyorum. Fakat kendi adıma, en özel 
ve o anki duygusunu en merak ettiğim sahne 
“MTTB’nin kapısında duyuruyu ilk gördüğü 
an”da hissettikleri. Hayatının o ana kadarki en 
büyük kırılım noktası olmaya aday, kentteki 
dipsiz yalnızlığını kıracak bir yuva ihtimali ve 
hayallerine ulaşabilmesi için hiç ummadığı bir 
yerde karşısına çıkan küçük çaplı bir müjde. 
Yaratıcının kulları için çizdiği yolları elbet 
bilemeyiz ama artık canına tak etmiş genç bir 

Yusuf’un kentte 
yıllar içinde içine 

gömüldüğü nihilist 
çukur,

taşraya dönüşünde 
metafiziksel darbelerle 

...
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yüreğin, karanlık dünyasına doğan ışıl ışıl bir mucize gibidir MTTB. O 
yüzden belki fiziki olarak kısa ama içine bir ömür sığacak kadar yoğun 
duyguların yaşandığı, kapıdaki karşılaşma çok özel anlamlar barındırması 
yanında, anneyle, aileyle, memleketle göbek bağının kesildiği olgunlaşma, 
bir başına ayakta kalma eşiğine de işaret eder. Ve kente adım atan Anadolu 
çocuğunun masumiyetinin hem sinema sektörünün hem kentin kirli 
dişlileri arasında yavaş yavaş yıpranmasından önceki son demleridir.

Mesut Uçakan MTTB Sinema Kulübü’ne adım attığında ilk olarak 
birliğin başkanı Salih Diriklik ile tanışır. Diriklik binanın çatı katında 
bulunan 10 metrekare büyüklüğündeki film gösterim odasındadır. Hantal 
bir 35 mm projeksiyon makinesinin film gösterimleri için tahsis edilmesiyle 
beraber o 10 metrekarelik oda, ilerleyen günlerde bir sinema kulübünün, 
Mesut Uçakan’ın tam o anda karşısında konuşlandığı bir umut kaynağının 
temellerini atmıştır. Hayat yolculuğumuzun bazı kilit noktalarında özel 
insanlarla karşılaşırız. Sanki orada durup bizi bekliyordur, elimizden tutup 
bir sonraki durağa yaptığımız yürüyüşte yarenimiz olmak için oradadır. O 
özel insanların bazıları bizi diğer durağa kadar bırakırlar ve yolun kalan 
kısmını onsuz geçiririz. Yıllar geçse de geriye dönüp baktığımızda o iki 
durak arasında edindiğimiz deneyim, ettiğimiz yarenlik belki daha da 
güçlü biçimde yerini sağlamlaştırmıştır. Kimi özel kişiler de hayatımız 
boyunca hep yanımızda  olurlar; belki birkaç durak sonrasında o ilk andaki 
kadar yakın bir yol arkadaşlığımız yoktur ama biliriz, o hep oradadır, bir 
yürek uzağımızda. Hayatımızın eşik noktalarında yanı başında soluklanıp 
hasbihal ettiğimiz birinin ortaya çıkardığı şifa iyi eder bizi. İşte, Salih 
Diriklik de Mesut Uçakan için hep bir yürek yakınında olan dostlarının 
başında gelir. Sinemaya da beraber adım atarlar. Belki sinema sektöründe 
yolları çabuk ayrılır, Salih Diriklik sinema sahnesinden çekilir ama 
dostlukları, paylaşımları devam eder.

MTTB bir okuldur Mesut Uçakan için; sinema ve edebiyat çevresine 
girmesine açılan bir kapı, edindiği yeni dostluklarla temelleri atılan 
bir aile, kuramsal olarak sinema donanımını geliştirmesini sağlayan 
bir tartışma ortamı… Sinema Kulübü olarak özel gösteriler ve açık 
oturumlar düzenlerler. Uçakan ise haftalık bir gazetede sinema sayfasının 
düzenlenmesinden sorumludur. Müstear bir isimle başladığı sinema 
yazını serüvenindeki ilk yazısı Sinema-Edebiyat İlişkilerini konu edinir. 

Ve günden güne çevresi genişlemeye, kulüp bünyesindeki ağırlığı 
artmaya başlamaktadır. Sinema yazarlığı yaptığı süre boyunca bazı temel 
dertlerini kaleme almaktan vazgeçmez. Sinemamızın sorunları üzerine 
sert ama yapıcı eleştiri yazıları yayınlanır; sinemanın sanat olarak yeri, 
önemi ve yaratım süreci de yoğun olarak ilgilendiği diğer meseledir. Bir 
yandan açık oturumlar ve tartışmalar aracılığıyla, öte yandan teorik sinema 
yazılarıyla iki koldan yürüttüğü sinema çalışmalarına hayatının seyrini 
değiştirecek üçüncü kulvar da eklenir: Film setleri. Yeşilçam’ın üretken 
yönetmenlerinden Muzaffer Aslan’ın Unutma Beni ve Acele Koca 
Aranıyor filmlerinde reji ve senaryo çalışmalarında görev alır. Sinemasal 
olarak Uçakan’ın zihnindeki sinema ile hiç uyuşmayan filmler olsalar da, 
sinemanın üretim sahasında görev alarak heç çevresini genişletir hem de 
pratiğe dair deneyimler edinir. Yönetmenlik idealinin belki de farkında 
olmaksızın kanına karıştığı yer bu iki çalışmadır.

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
taşraya dönüşünde metafiziksel darbelerle ...
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Müslüman Halkımızı Sinemada Cihada Davet Ediyoruz

MTTB Sinema Kulübü genç ve heveskâr bir grup genç yürekle 
çalışmalarına devam ediyordur ama bir üst basamağa geçebilmek için 
daha büyük ve radikal bir adımın gerekliliği hissedilir. Grup olarak 
Çemberlitaş’ta yenilen bir öğle yemeği sırasında ortaya atılan delişmen 
bir soru yepyeni bir sayfa açmak için gerekli fitile fazlasıyla sahiptir, ve o 
biraz tedirginlik, biraz bilinmezlik ama çokça cazibe dolu fitili ateşleyecek 
heyecan, damarlarında akan kanda çokça mevcuttur. “Neden biz de 
film çekmiyoruz” sorusu masanın ortasına bırakıldığı andan itibaren 
hararetli biçimde tartışmaların ve istişarelerin odağına yerleşmekte tabii 
ki zorlanmayacaktır. Sonuç olarak dokuz kişiden oluşan Akın Grup isimli 
bir ekip kurarlar. Akın Grup’un kadrosu soldan sağa şu şekildedir: Salih 
Diriklik, Mesut Uçakan, Abdurrahman Dilipak, Mehmet Kılıç, Tufan 
Güner, Faruk Aksoy, Şemsettin Erdem, Ahmet Ulueren ve Cengiz 
Özdemir.

Ekibin ilk filmi, senaryosunu Mesut Uçakan ve Salih Diriklik’in yazdığı, 
kamera arkasına Diriklik’in geçtiği Gençlik Köprüsü’dür. 1976 yılında 
çekilen film, ülkenin içinde bulunduğu yoğun siyasi ve anarşik atmosfer 
içinde yolunu bulmaya çalışan, radikal dönüşümler geçiren üniveriste 
gençliğini konu eder. Yine döneminin hakim yönelimleri doğrultusunda 
mesajını didaktik bir yöntemle verme zaafiyeti gösterse de iyi niyetli bir 
yapımdır. Filmin çekim süreci ise sadece Akın Grup için değil, sinema 
tarihimiz açısından da trajikomik ve ders niteliğinde olaylar barındırır. 
Filmin çekim maliyetinin ancak onda birini toparlayabilen ekip, sinema 
tarihimizde ilk kez başvurulan bir yöntem olarak borçlanma senedini 
devreye sokar. Tüm ekip memleketlerine dağılır ve ilin önde gelen 
kişilerine senet satmaya çalışırlar. Ve alınan sonuç tatmin edici olmadığı 
gibi ülkemizde parayı elinde tutanların sanata olan kapanmaz mesafesini 
de özetler gibidir. Mesut Uçakan bu kesimle sadece o dönem değil, 
kariyeri boyunca hep karşı karşıya gelir. Dert aynıdır, filme destek talep 
edilmektedir ama sinemanın boş bir iş olduğundan tutun da haram 
olduğuna değin birçok gerekçe sıralanır yardımdan kaçmak için. Mesut 
Uçakan yıllar sonra bir konuşmasında bu kapanmaz yara hakkında şu 
müthiş tespiti yapar: “Sinema haram, neden uğraşıyorsunuz diyenlerin 
çoğu para ver diye gittiğimiz zenginlerdi.”

Gençlik Köprüsü filmini heyecanlı bir grup muhafazakâr gencin 
ekip olarak gerçekleştirmek istedikleri ilk filmleri olarak sınırlandırmak 
büyük bir eksiklik olacaktır. Filmin fikri tohumlarının atıldığı 1976 
yılının fotoğrafına bir süre bakmak bile yeterli olur kanaatindeyim. Sanat 
camiasında baskın olan seküler anlayış yıllar içinde sinemamızda farklı 
farklı gedikler oluşturmuştur. Bir yandan kendi hikâyelerinin peşinde 
koşmaktansa yabancı yapımların sayısız uyarlamalarına bel bağlayan ve 
çok önemli bir değer olan “yerelliği” Lütfi Akad, Metin Erksan, Halit 
Refiğ,  Yılmaz Güney ve Yücel Çakmaklı haricinde göz ardı eden bir 
Yeşilçam dayatması, öte yandan da dini hassasiyetleri şiar edinmek şöyle 
dursun çok kötücül hatta karikatür düzeyinde temsillerle ele alınan din 
adamı tiplemeleri, manevi tarafları göz ardı edilmiş büyük dini kişiliklerin 
pop hikâyeleri birçok açıdan zarar vermektedir sinemamıza. Uçakan’ın 
tabiriyle, İslam’ı koltuk değneği olarak gören bu aydın/yönetmen/
yapımcı tipolojisi köklü bir anlayışa yaslanabilmiş değildir. Daha doğrusu 

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
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toplumun mayası sayılabilecek aile, ahlak, din, toplumsal ayrışmaya 
karşı birlik beraberlik gibi olgular bu toprakların sesiyle, dokunuşuyla, 
bakışıyla anlatılmadığı müddetçe tek ayağı sakat bir sinema dünyası inşa 
edilmiş olmaktadır. 

Ülkenin içinde bulunduğu anarşi ortamında sağduyulu bakışlara 
ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu toplumsal kutuplaşmanın nedenlerinin doğru 
tespiti ve ona uygun reçeteler, kitle kültürü üzerinde çok önemli etkileri 
olan sinema aracılığıyla da beyazperdede yer almalıdır. Bu yüzden Akın 
Grubu’nun heyecanı asıl gücünü ülküsünden, yapmak istedikleri küçük 
çaplı devrimden almaktadır. Hatta bu ülküyü manifestolaştırma girişiminde 
dahi bulunurlar. Bastırdıkları broşürde belki fazlaca idealist ve iddialı 
ilkelerle gerçeklikten uzaklaşan bir genel görüntü vardır ama bu genç 
yürekleri bunca idealist düşüncelere sevk edecek denli yardıma muhtaç bir 
sinema dünyamız olduğuna da işaret etmez mi acaba? Onca maddi zorluğa 
karşın Gençlik Köprüsü’nün mucizevi biçimde tamamlanmasında, 
dünyayı silahla, şiddetle, düşmanlıkla değil; düşünceleriyle, ürettikleriyle, 
sağduyularıyla değiştirmeye çalışan devrimci ruhun ve “Bu dava yarım 
kalmayacak, biz inancımızı sinemada haykıracağız” ısrarının payı 
yadsınamaz. “Müslüman Halkımızı Sinemada Cihada Davet Ediyoruz.” 
mottosu iddialı, biraz daha ileri gidersek bazı kesimlerce militanca 
karşılanabilecek bir söylem olarak kabul edilse bile, ekibin sinemaya nasıl 
bir güç atfettiklerini göstermesi bakımından da, mottoyu yapısökümüne 
uğrattığımızda müslümanlığı, toplumu ve sinemayı aynı paydada 
buluşturma düşüncesiyle de hem yaranın büyüklüğüne hem de merhemin 
cinsine vurgu yaptığı tespiti yapılabilir.

Gençlik Köprüsü filmi için yeterli para toplanamamışken Ali Osman 
Emirarmanoğlu sahibi olduğu Elif Film’i Akın Grup’a devreder. Bu güzel 
gelişmeye işletmecilerden aldıkları avanslar da eklenince filmin çekimi 
için ‘minimum’ düzeyde şartlar sağlanmış olur. Ama her türlü maddi 
imkânsızlıklarla boğuşarak güç bela filmi tamamlayabilmek, çekimlerde 
irili ufaklı maddi krizler yaşamak sadece Gençlik Köprüsü filmine 
özgü bir terslik olmaz Mesut Uçakan için; kariyeri boyunca neredeyse 
her filminde aynı sıkıntılarla karşılaşmak durumunda kalır ve o zor şartlar 
altında eserlerini üretmeye çalışmak bir sanatçı için oldukça ağır bir 
yüktür.

Yapımcılığa Giriş

Gençlik Köprüsü vizyona girdiğinde basında genişçe yer bulur, 
halk tarafından da ilgiyle karşılanır fakat çok yorucu film çekim süreci, 
yüklenilen büyük borçlar, filmin maliyetini karşılamaması gibi olumsuz 
faktörler grup içinde ciddi çözülmelere, yol ayrımlarına neden olur. Daha 
keskin bir ifadeyle söylersek, sinemayı hayatının ideali yapan kişilerin 
ayakta kalıp yoluna devam ettiği, diğerlerinin elendiği bir sınav olmuştur 
Gençlik Köprüsü deneyimi. İkinci film için Uçakan’ın arkadaşlarına, 
yoldaşlarına yaptığı çağrılar sonuçsuz kalır, hatta önüne fazlasıyla karanlık 
tablolar çizerek risk almaması gerektiğini söyleyenler ağırlıktadır. Uçakan 
o eşik noktasında sadece Salih Diriklik’ten müspet destekler gördüğünü 
ifade eder; Diriklik de fiili destekte bulunmayacağını not düşer ayrıca. 

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
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Ve Mesut Uçakan yeni projesi öncesinde Sûr Filmcilik ve Reklamcılık 
A.Ş. adlı film şirketini kurar, aynı zamanda öğrencilik hayatı da devam 
etmektedir. Şirketin ilk filmi Lanet olur. Dönemin en önemli yıldızlarından 
Müjde Ar ve Bulut Aras ile deneyimli aktör Eşref Kolçak’ı henüz ilk 
filmin kadrosuna dahil edebilmek gerçekten büyük iştir. Lanet’in çekim 
sürecinde yaşanılan terslikler Gençlik Köprüsü’nde karşılaşılanlarla 
yaraşır cinstedir. Film öncesi güven duyduğu ve vaat aldığı zengin kişilerin 
çekimlerin başlamasıyla beraber kendisini yüzüstü bırakmasıyla yeni bir mali 
krizle baş başa kalır. Çekimlere sadece iki gün kalmışken içinde bulunduğu 
ruhsal çıkmazı en yakından duyumsatabilmek için Uçakan’ın sözlerine 
başvuralım: “Çekime başlamaya iki gün kala Atatürk Sitesi önündeki çevre 
otobanından karşıdan karşıya geçerken arabaların oluk gibi akıp gidişlerine 
acı acı bakarak içimden şu duayı ettiğimi hatırlıyorum: Allahım ne olur 
şurada bana bir kaza ver de, filme başlayamayacak oluşuma, çekemeyecek 
oluşuma inanlır bir sebep çıksın. Bela dilemek doğru değildir ama bu dua, 
o andaki atmosferimizi ve halet-i ruhiyemizi belirtmesi açısından ilginçtir.” 
Mesut Uçakan gibi dini inançlarına sıkı sıkıya bağlı bir insanın, kendisine bu 
cümleleri kurduracak denli sıkıntılar yaşamasına karşın bir kez daha ayakta 
kalıp savaşmaya devam etmesi kesinlikle takdire şayandır. 

Kamera arkasına ilk geçişi ve ilk yapımcılığı ile binbir türlü mali 
kısıtlamalar biraraya gelince gerçekleştirmek isteyip de gerçekleştirme 
imkânı bulamadığı ya da memnun olmadığı halde tekrar çekim dahi 
yaptıramadığı bir set süreci yaşar. Hatta sahne gereği kendisi yakması 
gereken kadın oyuncu sahneyi oynamayınca, Mesut Uçakan onun kılığına 
girerek sahneyi oynar çünkü o şartlar altında sahnenin iptal edilmesi, 
sonrası ertelenmesi gibi olasılıklar teklif dahi edilemez. Çekimler boyunca 
sahnelerin içeriğinden çok maddi yükümlülüklere kafa yorma zorunluluğu 
yüzünden ortaya kurgusal anlamda da bütünlüklü bir film çıkması mümkün 
olmaz. Ve tüm bu olumsuzlukların üzerinde konumlandırmamız gereken 
hayati husus ise Mesut Uçakan’ın henüz fikri olgunluğa, bütünlüklü 
ve fazlalıklardan, amatörülükten arındırılmış bir sinema diline sahip 
olmamasıdır. Ve bu olgunlaşma, hem ciddi varoluşsal dertleri hem de 
sektöre dair yapısal eleştirileri olan bir sanatçı söz konusu olduğunda 
çok kolay ulaşılabilecek bir mertebe değildir. Lanet’in Uçakan’ın başına 
açtığı dertler çekimle sınırlı kalmaz, filmin dağıtım ve vizyon sürecinde 
yaşanan sıkıntılarla dertler silsileye dönüşür.

Yusuf’un kentte yıllar içinde 
içine gömüldüğü nihilist çukur,
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Yeşilçam’ın ipleri teslim ettiği pazarlama tröstleri yüzünden ülke 
içinde çoğu bölgeye filmin dağıtımı olmaz. Mesut Uçakan filmini yanına 
alıp Anadolu’yu gezer ve özel gösteriler yapar. Hatta yurt dışına da götürür 
filmini; Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’da gurbetçilerimizin yoğun 
olarak katılım sağladığı gösterimler düzenler. Ve bu gösterimlerde 
ölçtüğü tepkilerden önemli bir tespit çıkartır: Halk, inancına saygı 
gösteren ve inanca dair söylemleri olan filmleri seviyordur. Aslında seyirci 
beyazperdede görmek isteyip de göremediği konularla karşılaştığında, 
özleminin ne kadar yoğun olduğunun bilincine varmaktadır.

Mücahide Müjde

Şule Yüksel Şenler’in başkanlığını yürüttüğü Mukaddesatçı Hanımlar 
Derneği, üyelerine Lanet filminin özel gösterimini düzenlemektedir. 
Tepebaşı Gazinosu’ndaki gösterime, başlangıçta biraz mırın kırın etse 
de sonradan ikna edilen Müjde Ar da katılır. Gösterime iştirak ettikten 
sonra bir düğüne de gidecek olan Ar, dekolte sayılabilecek bir elbise ve 
yoğun makyajla teşrif eder. Uçakan’ın belirttiği üzere neredeyse tamamı 
tesettürlü olan kadın seyirciler, film ekibi sahneye çıktığında hep bir 
ağızdan “Mücahide Müjde” sözleriyle tezahürat yaparlar. Sahneden 
indikten sonra Uçakan, içerideki tezahüratları kastederek “Buradakiler 
seni nasıl görmek istediklerini söylüyorlar, biliyorsun değil mi?” der 
Ar’a. Müjde Ar’ın cevabında gizli olan pişmanlığı ve üzüntüyü görmezden 
gelmek çok mümkün değildir: “Çok geç Mesut, çok geç.”

Mesut Uçakan buna benzer bir olayı daha önce, reji asistanı olarak görev 
yaptığı Türkan Şoray’lı ‘Acele Koca Aranıyor’ filminin setinde yaşar. 
Aynı zamanda haftalık sinema sayfası hazırladığı gazetedeki köşesinde 
“Türkan Şoray’a Açık Mektup” başlığında bir yazı kaleme alır. Yazı 
boyunca Türkan Şoray’ın sinemaya kattığı değerlere değinirken finalde 
oldukça vurucu bir temenniyle, eğer siz tesettüre girerseniz Türkiye’de 
devrim olur, minvalinde bir cümleye yer verir. Ve gazetenin bir örneğini 
Şoray’ın evine yollar. Sette Türkan Şoray’a yazıyla ilgili yorumunu 
sorduğunda, çok haklısın ama çok geç Mesut, cevabıyla karşılaşır. Bu 
iki hayıflatan örnek üzerine birçok şey yazılabilir, çok yoğun çıkarımlar 
yapılabilir ama sadece bu halleriyle bile çok şey söylemektedirler kanımca.

Yeşilçam:2 Mesut Uçakan:0

Lanet’in üzerinden iki yıl geçmiştir ve yeni bir proje için yanıp 
tutuşmaktadır Mesut Uçakan. Yeni filminin adı Rahmet ve Gazap’tır 
ve yine çok önemli iki yıldızla beraber çalışma fırsatı bulur: Cüneyt 
Arkın ve Yusuf Sezgin. 12 Eylül sonrasının kaotik ortamında adalet 
meselesini merkezine alan ve yargı makamını sert biçimde eleştiren bir 
proje için oldukça cesurca denilebilir sanırım. Adalet kavramı Mesut 
Uçakan tarafından filmografisi boyunca sık sık gündeme getirilir. Adalet 
sistemindeki en küçük hatanın yol açabileceği tamiri zor yaraları dert 
edindiği gibi, hem devletin adaleti dağıtma anlayışına hem de yargı 
makamının yargılama saiklerine de dikkat çekmeye çalışır. 

Uçakan’ın askerliği dolayısıyla apar topar yapılan çekimler ve post 
prodüksiyon işlemleri yine birçok terslikle sekteye uğrar. Özellikle filmin 
ses senkronizasyonu ve film müziği hususlarında büyük aksilikler yaşanır. 
Askere gitmek zorunda olduğu için filmin kalan işlemlerini başka birisine 
emanet eder fakat güvendiği dağlara karlar yağacaktır. Adalet gibi çetrefilli 
bir temayı büyük bir heyecanla işlemeye çalıştığı filminin son hâlini ilk 
kez askerden döndüğünde seyreder. Ve karşısında moralini fena halde 
bozacak bir hüsran vardır. Yeşilçam’ın kurallarına bir kez daha yenildiğini 
itiraf eder kendine.
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Mesut Uçakan’ın 1987 yılında Yörünge Dergisi’ne verdiği röportajda 
Yeşilçam’la ilgili söyledikleri fazlasıyla kayda değerdir. Yeşilçam’ın 
mevcut yapısı içerisinde teknik imkânlar, estetik seviye ve pazar şartlarının 
yetersizliğinden ötürü çektiği her filmin hem bir kahramanlık hem de 
hiçbir zaman coşkuyla takdim edilemeyecek özürlü bir çocuk olduğunu 
dile getirir. Sanatçıya göre, kafasındakilerin büyüklüğü ile mevcut piyasa 
ortamının küçüklüğünün çatışması, üretilen eserlere çokça olumsuz yansır.

12 Eylül Filmlerinin Başlangıç Noktası: Öç

Kamera arkasına geçtiği iki filmin ardından bu sefer Ömür Film’in 
yapımcılığı altında Öç adlı filmin yönetmenliğini üstlenir Mesut Uçakan. 
Bulut Aras, Mahmut Hekimoğlu, Salih Kırmızı, Sümer Tilmaç ve Oya 
Aydoğan’dan oluşan oyuncu kadrosu yine göz doldurur. Hakim sinema 
sisteminin yönelimlerinden bu kez farklı yönde yürümeye kararlıdır 
Uçakan. 12 Eylül İhtilali’ne giden yolu açan anarşi olaylarına eğilir bir kez 
daha. 80’li yıllarda furyaya dönüşen 12 Eylül filmlerinin başlatıcısı olur 
1984 yapımı Öç. Peki, bu geniş yelpazeye sahip toplam içerisinde Öç’ü 
nereye yerleştirebiliriz? 12 Eylül konseptini donanan filmlerde, konu 
edilen çatışmada objektifliğini yitirip tarafgirlik tuzağına düşen filmlerin 
aksine, merkezine insancıllığı, barışı, ortak paydalarda buluşabilmeyi 
yerleştiren Öç filminin kendine has bir yer edindiği dillendirilebilir. 

Filmin bunun dışında da sinemamızda yenilik olarak kabul edilebilecek 
erdemleri vardır. Zamandan ve ülkeden bağımsızlaştırarak evrensel bir 
çizgide anlattığı çatışma için westerni andırır bir atmosferi mesken tutar 
Mesut Uçakan. Sağ veya sol düşünceyi kaba hatlarıyla imleme yoluna 
hiç girmeyip, çatışmayı pişmanlık ve öç üzerine bina eder. Ve devreye 
sinemasının en temel hakikatlerinden ikisini sokar: Ölüm ve merhamet. 
İçsel dönüşüm yaşayan karakteri aracılığıyla ölüm mefhumunu da, öfkeyi 
bir kenara bırakarak maddi kaygılardan geçip manevi bir kurtuluşun 
peşinde koşmayı salık verir. İnsanın kendisini ele geçiren zaaflarının esiri 
olmaktan kurtulmasının sancılı bir sürece delalet ettiğini vurguladığı gibi, 
et parçasının ötesindeki gerçek yüzlerimizi arayarak ancak kurtuluşa 
erişilebileceğini gayet tutarlı bir sinema diliyle aktarır. İntikam peşinde 
koşan karakterlerini hırpalayıcı biçimde yargılamaksızın, üstlerine yapışan 
fazlalıklardan, zaaflardan yavaş yavaş kurtulmalarını insancıl bir sıcaklıkla 
sarıp sarmalar.

Beyazperdeye Kısa Aralıklar: Video Filmleri

Mesut Uçakan kariyerinin çeşitli 
dönemlerinde piyasa şartları gereği 
beyazperdeden uzak kalır. Hayatı 
boyunca üretkenliğini ve sinema sevdasını 
hep korumuş olan Uçakan’ın sinema 
salonlarından uzak kalması üzücü olduğu 
kadar, ekonomik krizle boğuşan sektörün bir 
bakıma nefes alma yollarıdır video film ve TV 
filmi piyasası. 35 mm’nin büyük ekonomik 
yükünün bertaraf edildiği, sinemadan çok 
TV estetiğini benimsemiş video filmler, 
Uçakan sinemasında belli bir vasatı 
yakalamayı başarmıştır. 1985 yılında Sessiz 
Ölüm ile başlayan, 1986’da Yapayalnız 
ile devam eden video filmlerinin serüveni 
1987’deki Zeynepler Ölmesin ile 80’li 
yıllar defterini kapatır. 1992 yapımı Çöküş, 
TV filmi olarak çekilirken, 1993 yapımı 
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Sevdaların Ölümü ise sinema filmi olarak çekilmesine rağmen vizyona 
sokulmaz, DVD olarak çıkartılarak seyirciye ulaştırılır. 2000’lere 
geldiğimizde ise karşımıza 2004 yapımı Otel İstanbul ile 2013 yapımı 
İzzet Kaplan ve Oğlu adlı iki adet TV filmi çıkar. Mesut Uçakan 1991 
yılında Necip Tosun’la yaptığı röportajda bu yapımlar içinde Yapayalnız 
filmini ayrı bir yere koyar. Film için “ticari mantığı bütünüyle kenara 
bırakıp, salt estetik kaygılarla çekilmiş ve Mesut Uçakan’ın sinemasını 
en güzel yansıtan film” yorumunu yapar. Ve Mesut Uçakan sinemasını 
değerlendirmek durumunda olan her eleştirmenin o filmi seyretmeden 
benim sinemamı yorumlaması talihsizliktir, diye de ekler. Filmle ilgili bir 
başka ayrıntı ise üstadın kariyerinin en değerli duraklarından biri olan 
Kavanozdaki Adam adlı TV dizisinin çekimi için vesile olmasıdır.

Yukarıda sayılan neredeyse tüm filmlerin ortak noktası ‘aile’ olgusudur. 
Aileyi toplumun temel direği sayan Uçakan, ülkede yerleşmeye başlayan 
ahlaki ve sosyo-ekonomik yozlaşma ile çözülen bireyleri ve aileyi her 
daim öncelikli meselesi edinir. Örneğin Sessiz Ölüm filmi büyük kentte 
yaşam mücadelesi veren bir Anadolu ailesinin çözülerek dağılmasını, 
bir bakıma sessiz bir şekilde ölmesini anlatır. Zeynepler Ölmesin, 
başkarakteri Zeynep’in varoştaki hayatından sıkılıp tüm ahlaki değerleri 
çiğneyerek maddi hırslara kapılmasını ve uçuruma sürüklenmesini konu 
edinir. Zeynepler’in kurtuluşunun tek bir adresi vardır: Aile. Sevdaların 
Ölümü ise bir başka parçalanmış aile dramıdır. Ve bu parçalanışın 
en büyük mağdurları çocuklar ve yaşlılardır. Filmin finalindeki mesaj 
düşünüldüğünde; Mesut Uçakan, filmlerinde hiç yanından ayırmadığı 
umudu bu kez bir nebze esirger. Belki de yaptığı gözlemler sonucu 
toplumun geleceği için umudunu kaybetme noktasına gelmiştir, kim bilir.

Çöküş filmi baba-oğul çatışması üzerinden babalar ve oğullar 
arasındaki hayata bakış farklılığını, hatta uçurumunu görselleştirir. 
Uçakan sinemasında sıklıkla vurgulanan bir öğe olan alkol ve uyuşturucu 
kullanımı, bu filmde de oğulu esir eden bir bataklıktır. Toplumun ahlaki 
yozlaşmasında madde bağımlılıklarının ciddi düzeyde payı olduğunu 
vurgular. Aynı şekilde madde dünyasına aldanıp mana aleminin 
sınırlarından, kurtuluşu muştulayan güzelliklerinden uzaklaşan bireyin, 
karşılaştığı ibretlik olaylar vesilesiyle sancılı bir dönüşüm sürecine 
girmeleri, temel bir Mesut Uçakan izleğidir.

Mesut Uçakan’ın sinema ve video filmleri dışında kalan belgesel ve dizi 
çalışmalarından da bahsedilebilir. 1982 yılında 8mm kamera ile İslam’ın 
itikat, ibadet, ahlak ve muamelat kısımlarını anlatan Aşk ve Secde 
adlı öğretici-belgesel bir film çeker. TRT’nin Türk Büyükleri belgesel 
serisinin son halkası olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yönetmenliğini 
üstlenir. Belgesel Tanpınar’ın 25. ölüm yıldönümünü anmak için çekilir. 
1996 yılında ise Kültür Bakanlığı’nın bir projesi olan İstiklal Marşı Şairi 
Mehmet Akif Ersoy belgeselini çeker. 1989’da TRT’ye yapılan 8 bölümlük 
İnsanlar Yaşadıkça adlı dizinin ilk dört bölümünü Salih Diriklik, son dört 
bölümünü ise Mesut Uçakan yönetir. Aynı yıl yine bir Kültür Bakanlığı 
projesi olan 20 dakikalık beş bölümden oluşan İslam’ın Şartları dizisinin 
yönetmenliğini üstlenir. 

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
taşraya dönüşünde metafiziksel darbelerle ...
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Beyin Nakli mi, Kültür Nakli mi: Kavanozdaki Adam

12 Eylül travmasının kara bulutlarının dağılmaya başladığı 80’li 
yılların ortasından itibaren TRT’de “9. Hariciye Koğuşu, Küçük Ağa, 
Kuruluş/Osmancık” gibi başarılı örneklerin de aralarında olduğu bir 
yerli dizi furyası başlar. Edebiyatımızın çok değerli kalemlerinin eserleri 
birkaç bölümlük veya sezonluk olarak dizilere uyarlanır. İzleyiciyle 
buluşma adına büyük bir fırsat olan dizilerden birinin yönetmeni ise Mesut 
Uçakan’dır. Faik Baysal’ın İstanbul Şehir Tiyatrosu için yazdığı fakat 
sahneye koyulmayan aynı adlı tiyatro eserinden uyarlanan Kavanozdaki 
Adam, görsel sanatlara uyarlanması çok zor ve çetrefilli bir konuya 
sahiptir. Ön planda beyin nakli gibi bilimin sınırlarını zorlayan bir konuya 
sahip gibi görünse de, bu giriş niteliğindeki perde aralandığında çok daha 
farklı meselelerin işlenmeye çalışıldığı ve dahasında tartışılmaya açılmak 
istendiği görülmektedir. 1987 yılında beş bölümlük bir dizi olarak 
izleyiciyle buluşan ve çok ses getiren yapımın oyuncu kadrosunuda Ahmet 
Mekin, Metin Serezli, Nevra Serezli, Efkan Efekan gibi çok önemli isimler 

yer alır. Kimi Cumhuriyet devrimleriyle ilk köklü kırılımın yaşandığı, 27 
Mayıs Darbesi’yle sonraki yıllar için mesajların verildiği, 70’lerdeki anarşi 
olaylarıyla toplumdaki kutuplaşmanın zirve yaptığı, 12 Eylül travmasının 
üzerine gelen 24 Ocak kararlarıyla serbest ekonomiye geçişin yarattığı 
ekonomik hareketlilik ve toplumun kabuk değiştirmesiyle sosyal ve 
ahlaki dejenerasyon illetine yakalanan toplumun uçurumun kenarındaki 
umut vermeyen bekleyişinin içerdiği dinamikler, dizinin alttan alta 
kafa yorduğu meselelerin başında gelir. Topluma yıllardır giydirilmeye 
çalışılan ama uyumsuz olmasına, iğreti durmasına bakılmaksızın ‘doğru 
model’ algısı yaratılmaya çalışılan kültür kıyafetinin içerdiği defoları açığa 
çıkarmak da başka bir meselesidir Uçakan’ın. Beyin nakli sonucu ortaya 
çıkan bedeni ve ruhu uyumsuz insan, temelleri yıllar öncesinde atılan bir 
hafızasızlaştırma, öz kültür ve değerlerden uzaklaştırma ve yabancı olanı 
imaj oyunlarıyla kabul ettirme politikasının metaforu olarak okunabilir.

Beyin naklinin salt bir organ değişimi olmadığının, beynin sırlarına vakıf 
olunamaz sonsuzluğunun her bir insan için yekpare bir kendine özgülük 
taşıdığının, aynı şekilde beynin, içerdiği ve simgeledikleriyle biyolojik bir 
değerin çok ötesinde anlamlar barındırdığının anlatılabilmesi bir başka 
boyutudur dizinin. Mesut Uçakan sinemasının sac ayaklarından olan ölüm 
mefhumu, hem insanın hem de hayatın en derin ve gerçek hakikatlerinden 
biri olması hasebiyle yanında taşıdığı sorularla beraber dizide yerini alır. 
İnsanın anlaşılabilmesi için bilimin sahip olduğu kısıtlı imkânların çok 
ötesinde bir hakikat arayışına yönelmenin şart olduğu; ruha bakmayan, 
onu önemsemeyen her materyalist görüşün eninde sonunda toslayacağı 
duvarın, durmaksızın yarattıkları ve esiri oldukları putlar olduğu, dizide 
doktor ve yazar karakterleri üzerinden işlenir. “Hep yanlış şeylerin 
putlaştırıldığı” bir çıkmazı aşmanın tek yolu, idrakine varmak biraz zor 
olsa da putları kırabilmekten geçer. 

Türkiye televizyon tarihinin ilk bilim kurgu dizisi olan Kavanozdaki 
Adam sadece Mesut Uçakan’ın filmografisi için değil, televizyon tarihimiz 
açısından da yüzakı bir çalışmadır. Öncelikle böylesine felsefi ve sosyolojik 
kökenli bir eserin TV’ye uyarlanması bile başlı başına takdire değer bir 
düşünceyken; oyunculuklarından görüntü yönetimine, senaryosundan 
mizansenlerine değin başarıyla da kotarılır. Hatta Uçakan’ın tabiriyle 
“kamerayla şiir yazdığı” bir çalışmadır. Mesut Uçakan’ın en çok Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,

taşraya dönüşünde metafiziksel darbelerle ...
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önemsediği konuların başında gelen, seyirciyle arasına mesafe koymayan, 
aksine sıcak bir bağ kurmaya çalışan bir yönetimin, senaryo yazımının 
peşinde koşmasının en çarpıcı örneklerinden sayılabilir Kavanozdaki 
Adam. Seyircinin çok alışık olmadığı bir türde, böylesine katmanlı 
ve varlık sorgulamalarıyla, benlik hesaplaşmalarıyla, kimlik krizleriyle 
beraber ağır bir muhtevaya ulaşacak bir yapımın, seyirciyle ortak bir 
dil tutturabilmesi gerçekten çok önemlidir. Uçakan’ın ‘eli öpülesi bir 
sinemacı’ olarak övgüsünü yönelttiği Metin Erksan, 1975 yılında TRT 
için Türk edebiyatının kendi seçtiği beş farklı yazarının eserlerini orta 
metraj film olarak uyarlar. Dönemin TV seyircisi için oldukça zorlayıcı ve 
aykırı bir sinema diline ve görsel yapıya sahip bu eserler, hem seyircinin 
hem de eleştirmenlerin büyük tepkisini çeker. Televizyon için eser üreten 
iki yönetmenin zor sayılabilecek metinleri uyarlarken seyirciyi ne kadar 
önemsedikleri veya seyirciyle iletişim kurabilecek bir tarz geliştirip 
geliştiremedikleri üzerine değerlendirmeler yapılabilir.

Kavanozdaki Adam yayınladığı ilk bölümde büyük bir beğeni 
kazanır, medyada epey adından söz ettirir, üzerine paneller düzenlenir. 
Her konuda fikri olmasıyla meşhur, dönemin cumhurbaşkanı Kenan Evren 
de devreye girer ve dizinin organ bağışını olumsuz yönde etkileyebileceği 
minvalinde bir yorum yapar. Evren’in filmin ana meselesini es geçip, organ 
nakline odaklanmasına kendi hobisi aracılığıyla bir yorum getirilirse, 
‘büyük resmi göremediği’ söylenebilir.

Salih Diriklik’in aktardığı üzere, Mesut Uçakan’ın Kavanozdaki 
Adam’ın senaryosuna “kırılan kavanozdaki adamın kaderi” esprisi 
ekleyerek TRT’ye göndermesi ise tatlı bir anekdottur.

Reis Bey gibi müthiş bir hazineye geçmeden rüya gibi bir anektodu 
daha aktaralım. Cefakar bir Murat 124’ün daracık koltuklarında Şule 
Yüksel Şenler’in evne doğru yolculuk eden Metin Erksan ve Mesut 
Uçakan’ın, eminim tadına doyum olmaz sinema  muhabbetinde dillendirir 
Erksan, yıllardır hayalini kurduğu Hz. Muhammed projesini. O Murat 
124’ün arka koltuğunda otutup iki düşünce erbabının dudaklarından 
dökülen her kelimeyi can kulağıyla dinlemek, hangi sinemaseverin hayali 
değildir ki. Metin Erksan’ın Hz. Muhammed projesi gerçekleşemeden 
tarihin boşluğunda yerini aldı. Umalım ki Mesut Uçakan hayalini kurduğu 

dev projesini yakın zamanda hayata geçirebilecek imkanlara kavuşabilsin. 
Çünkü hep vurguladığı gibi, damarlarında hâlâ üretmek için can atan bir 
delikanlının kanı dolaşıyor.

Peki, hangi projeden mi bahsediyorum? Cevabı ilerleyen satırlarda…

Reis Bey: Ben Suçluyum, Herkes Suçsuz

1988 yılı Mesut Uçakan için büyük bir önem taşısa gerek. Uçakan’ın 
hayatına düşünsel anlamda etki yapan en büyük değerlerden biri olan 
Necip Fazıl Kısakürek’in Reis Bey adlı tiyatro eserinin sinema uyarlaması 
için kollarını sıvaması tahmin edersiniz ki hem büyük bir sorumluluk hem 
de büyük bir övünç kaynağıdır. Kavanozdaki Adam’dan sonra yine 
sinemalaştırılması çok zor bir metinle yola koyulan Uçakan, üstad Necip 
Fazıl’ın çok yoğun ve teatral diyaloglardan oluşan metninin altından da 
başarıyla kalkar. Mesut Uçakan’ın sinemasına belki de en çok yakışan 
oyuncu olan Haluk Kurdoğlu’nun unutulmaz bir oyunla can verdiği Reis 
Bey karakterinin dilinden dökülen Necip Fazıl cümleleri; kurulan çok 
başarılı mizansenler, gerçekçi karakter dönüşümü ve hikâyeye apayrı bir 
ruh katan görüntü ve ışık çalışmasıyla beraber değerlendirildiğinde, süslü 
ve teatral aforizmaların aksine, oldukça inandırıcı ve etkileyici hesaplaşma 
ifadelerine, yer yer de manevi bir utançla kaplı yakarışlara dönüşür.

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
taşraya dönüşünde metafiziksel darbelerle ...
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Rahmet ve Gazap filmi, Uçakan’ın yıllardır hayali kurduğu Reis 
Bey projesinin ön etüdü olarak değerlendirilebilir. İki film teraziye 
koyulduğu vakit, on yıllık süre içerisinde sadece yönetmenin sinema 
dilindeki olgunlaşmadan değil, eserin ruhuna nüfuz edebilmesinden 
ve her adımını hakikatlı bir felsefeyle donatan bir karakter/zihniyet 
dönüşümüne imza atmasından bahsedilebilir. Adaletin doğasının 
kavranmasına, sancılı içsel dönüşüme, merhametin yavaş yavaş yüreğe 
işlenmesine, hayattaki tüm sorunlardan öncelikle kendini sorumlu 
hissedebilme yüceliğine dair derin sorgulama odalarına davet eden bir 
eserdir Reis Bey. Seyredebilse Necip Fazıl’ın büyük gurur duyacağını 
düşündürecek denli içselleştirebilmiştir üstadın felsefesini. Necip Fazıl’ın 
oğlu Mehmet Kısakürek filmi seyrettikten sonraki yorumları bu görüşe 
destek olacak minvaldedir: “Çekime başlanırken bir takım endişelerim 
yok değildi. Reis Bey çekildiğinde gördüm ki, eser bütünüyle Reis Bey’dir 
ve başarıldır. Zaten Üstad’ın eserlerini çekebilecek tek insan Mesut 
Uçakan’dır… Elbette daha iyisi yapılabilirdi. Ancak eldeki imkânlarla 
en iyisinin yapıldığı kanaatindeyim. Kısaca, eser beni tatmin etmiştir.” 
Uçakan filmle ilgili verdiği röportajlarda da Necip Fazıl’ı çok iyi anlayıp 
algılayabilmesinin filmin başarısında ve sinema gücü kazanabilmesinde 
etkili olduğunun üzerinde durur.

Filmin vizyon süreci de maceralı geçer. Filmin dağıtımını üstlenen 
Atlas/TVS şirketi, o ana kadar neredeyse denenmemiş bir dağıtım 
politikası izlerler. Filmin gösterileceği her ilde, mevcut seyircileri birkaç 
seansta toplayarak ‘az gösterim seansına karşılık, seans başı ortalama 
seyirciyi yakalamaya çalışarak hem maliyet hem verim olarak optimumu 
hedefleyen bir girişimde bulunurlar. Yerli sinemanın büyük gösterim 
sıkıntılarıyla boğuştuğu bir dönemde bu özel dağıtım yönteminin başarılı 
olması filmin de geniş kitlelerce seyredilmesini sağlar. Reis Bey seyirci 
nezdinde büyük ilgiye mazhar olur. Eleştirmen camiasında ise genelde 
övülürken, uyarlama eserlerin yakalandıkları kimi tuzaklara Reis Bey’in 
de düştüğüne ilişkin olumsuz eleştiriler de basında yer alır. Film ayrıca 
Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü’nü ve Yazar Birliği En İyi Film 
Ödülü’nü kazanarak başarısını perçinler. Ayrıca dönem atmosferi ve 
sinema camiasının fikri yönelimleri göz önüne alındığında, filmin İstanbul 
Film Festivali’nde gösterilmiş olması, sol cenahın da filmin başarısını kabul 

ettiğini göstermesi bakımından ilginçtir. Bu 
satırların yazarı tarafından da Mesut Uçakan 
sinemasnın  İskilipli Atıf Hoca-Kelebekler 
Sonsuza Uçar ile beraber en başarılı filmi 
olarak değerlendirilir Reis Bey.

Toplumunu Yalnız Bırakmayan 
Sinemacı 

Sanatçı ve toplum… Sanatçının ürettikleri, 
duruşu ve söylemleri üzerinden toplumla 
nasıl bir ilişki kurması gerektiği herhalde 
sanatın doğuşundan bu yana tartışılan ve 
üzerinde bir türlü uzlaşı sağlanamayan 
muğlak bir mesele. Sinema tarihimiz de bu 
meselede toplum tarafında net bir kararlılıkla 
konuşlanan yönetmen azınlığı, yönünü tayin 
edememiş kararsız yönetmen çoğunluğu 
biriktirerek bugünlere gelmiştir. Mesut 
Uçakan ise hayatı boyunca filmleri ve söylemlerinde aynı çizgiyi her türlü 
baskıya karşı, türlü türlü fırsatları dahi tepmeyi göze alarak korumayı 
başarmış bir sanatçıdır. Ve toprağına kök saldığı toplumunun yaşadığı 
sıkıntılar, maruz bırakıldığı hak ve özgürlük ihlalleri, Batı kaynaklı kültürel 
ve ahlaki dejenerasyon tehlikesi, din ve inanca yönelik dışlayıcı tutumlar 
vs. her daim kameranın vizöründen bakarken hassasiyet gösterdiği ve 
mücadele verdiği temel konular olageldi. Ülkenin yakın geçmişindeki 
sayısız karanlık örneğin tekrar tekrar hatırlattığı üzere, bazı dönemlerde 
söz konusu yaralara dokunmak şöyle dursun, lafzının anılması bile büyük 
bedeller ödenmesinin kıvılcımını ateşler.

Tesettürün üniversite eğitiminin büyük tehlikesi (!) olarak yargılandığı 
ve dışlandığı bir dönem atmosferinde, meclisteki siyasi partiler dahi böylesi 
yüz kızartıcı bir hak ihlaline yüksek sesle itirazlarını dile getiremezken, 
Mesut Uçakan adında bir yönetmenin çıkıp üniversitelerdeki tesettür 
krizini cesurca ele alan, Yalnız Değilsiniz adında bir film yapmasına 
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nasıl bir değer atfedilebilir? Eğitim hakkı elinden alınmış onlarca tesettür 
mağdurunun ve gelecekteki potansiyel mağdurların yapayalnız bırakıldığı 
bir ortamda, yaşanılan acılara değinen bir filmin halk tarafından ilgi 
görmesi de kaçınılmazdır. “Kamyonlara doluşarak sinemalara akın eden 
seyirci örnekleri” aslında halkın neyin özlemi içerisinde olduğunu gayet 
net biçimde özetlemektedir.

Seküler bir ailede yetişen Serpil karakterinin dinsel ve manevi 
uyanışının anlatıldığı Yalnız Değilsiniz filmi sadece tesettür ve eğitim 
süreci hakkında değil, bir kimlik ve hayat dönüşümü, yaşanılan açmazlar 
üzerinedir aynı zamanda ve kanımca böyle geniş bir kapsamı olması 
hasebiyle daha da değer kazanır. Uçakan film aracılığıyla resmi ideolojinin 
uygulamalarıyla fikri mücadelesini verirken, toplumun bazı kesimlerince 
yerleştirilmeye çalışılan Doğu-Batı çatışmasını da ana konuyla 
ilişkilendirir. Aslında Doğu-Batı çatışmasından çok Batı’nın yüceltilip 
Doğu’nun değersizleştirilmesine yönelik bir tarafgirlik daha doğru bir 
sorun tespiti olacaktır. Filmde sekülerizme taparcasına konuşan bir 
karakterin ağzından saçılan “Köhnemiş Doğu medeniyetlerini diriltmek 
niye?” sözlerinde, Doğu’nun ve Batı’nın yerleştirildiği konumlar ve arada 
açılan uçurumlar hakkındaki niyetler belli edilir.

Yalnız Değilsiniz’in vizyona girmeden önce çeşitli sansür 
sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldığı notunu da mutlaka düşmeliyiz. Film 
denetlenmek üzere gönderildiği Kültür Bakanlığı’nda Alt Komisyon 
tarafından reddedilir. Film vizyon takvimini kaçırmamak adına büyük 
çabalarla sansür engelini aşar. Filmin Atatürk Kültür Merkezi Sinema 
Salonu’nda yapılan galasında konuşan Mesut Uçakan’ın sansür kurumuna 
eleştirileri fazlasıyla manidardır: “Siz bu ülkede kendi insanınızı, örfünüzü 
ve adetlerinizi anlatan bir filmi oynatamıyorsunuz. Bu çok üzücü ve 
düşündürücü bir konu.”

Konu sansüre gelmişken Mesut Uçakan’ın yaşadığı bir başka trajikomik 
sansür vakasına da birkaç cümleyle değinelim. Batı’da yozlaşan bir işçinin 
mekanikleşen ahlâkı, kaybettiği değerleri anlatan ve  ahlaki yozlaşmaya 
karşı tavır sergileyen, üstelik herhangi bir müstehcen sahnenin yer 
almadığı ‘Bir Devin Çöküşü’ adındaki senaryosu, sansür kurulu tarafından 
‘ahlaksızlığı teşvikten reddedilir.’

Tekrar konuya dönersek; Yalnız Değilsiniz’e gösterilen yoğun 
seyirci ilgisinin sonucunda yapımcıların talebiyle devam filmi çekilir: 
Sonsuza Yürümek. Zaten filmin finali açık uçlu bırakılmıştır ve 
kaldığı noktadan sonrası konu edilir. İlk filmde tesettüre girme süreci ve 
dönüşümü neticesinde çevresiyle yaşadığı sorunlar ele alınırken, devam 
filmi eğitim sürecinde uğranan haksızlıklara ve hak arama mücadelesine 
yoğunlaşır. Sinemasında müzik kullanımına ayrı bir önem veren Mesut 
Uçakan’ın iki filmde kullandığı müzikler ise çok başarılı olmakla 
birlikte, sonraki dönemlerde aynı kulvarda yer alan filmler için bir örnek 
teşkil eder. Bu müziğin türevlerine birçok filmde, dizide rastlandığı da 
söylenebilir. Küçük bir ekleme yaparak, Anne ya da Leyla filminde 
karakterlerin arayışını şiirsel bir düzleme taşıyan  müzik ve şarkı sözlerinin 
de başarısına değinip konuya devam edelim. İki film arasında bir kıyaslama 
yapmak durumunda kalınsa, Yalnız Değilsiniz’in bir adım önde olduğu 
söylenebilir belki ama iki filmin de başarılı olduğu ayrı ayrı meziyetleri 
vardır. Fakat Sonsuza Yürümek gişede Yalnız Değilsiniz’in başarısını 
yakalayamaz. Tam da bu noktada değişmeye başlayan seyirci/toplum 
profiline ilişkin kimi ipuçları bulunabilir belki.

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
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İstiklal Mahkemeleri Kurbanı Bir Fikir Mücahidi

1993 yılına gelindiğinde ise ülke tarihinin karanlık sayfalarından 
birisini aydınlatmak için yola çıkar Mesut Uçakan. Şapka devriminden 
önce yayımlamış olduğu Frenk Mukallitliği ve Şapka risalesinden 
ötürü İstiklal Mahkemelerinde yargılanan İskilipli Atıf Hoca’nın 
yargılanma ve idam süreci ile yıllar sonra bu olayı araştıran avukat Ferit’in 
iade-i itibar mücadelesi sırasında yaşadığı benlik dönüşümünü ele alan çok 
başarılı İskilipli Atıf Hoca-Kelebekler Sonsuza Uçar filmi, yönetmenin 
filmografisinin zirvesinde yer almasının da altını dolduracak hazinelere 
sahiptir. 

Haluk Kurdoğlu ve Yılmaz Zafer gibi iki dev oyuncunun rollerini 
benimsemiş başarılı performansları, iki dönemi temsil eden terazi 
kefelerinin birbiri dengelemesini sağlayarak aksamayan bir uyumu ortaya 
çıkarır. Filmin iki farklı dönemi ele alırken kullandığı işlevsel paralel kurgu 
oldukça modern ve dinamik bir anlatıya da katkı sağlar. Atıf Hoca’nın 
verdiği fikir ve hak mücadelesinin didaktik olmasından özenle kaçılmış, 
resmi ideoloji ile arasındaki düşünce çatışması oldukça sinemasal bir tarzla 
aktarılmıştır. Uçakan’ın da dikkat çekmeye çalıştığı gibi “Atıf Hoca’yı 
radikal bazda değil, insan hakları ve fikir özgürlükleri noktasından ele 
alır.” Hocanın fikri dünyasının günlük hayat pratikleriyle olan organik 
bağı öne çıkarılır, böylece yargı makamının Hocanın fikirlerine neden 
tahammül edemediği ve tehlikeli bulduğuna da açıklık getirilmiş olur. 
1920’li yılların Türkiyesi’nde şapka takmayana uygulanan zulüm yıllar 
sonra başörtüsü takanlara uygulanır. Ülkedeki hakim kılınmaya çalışılan 
resmi söylemin inançlara düşmanca yaklaşımı şekil değiştirerek kendini 
yeniden ürettiğine dair bu iki örnek, aynı zamanda bu fikri despotlukla daha 
yoğun bir mücadeleye girişilmesi gerektiğinin de altını çizer. Sinemanın 
kitlesel gücü, karanlıkların aydınlatılması için en etkin silahlardan biridir. 
Uçakan’ın da sıklıkla vurguladığı gibi sinemasını “fikir-estetik-ticaret 
sac ayakları” üzerine inşa etmesi ortaya konan üretimlerin hem seyirciyle 
buluşabilmesinin hem de onları etkileyecek/dönüştürecek fikri derinliğe 
sahip olabilmesinin de olmazsa olmaz anahtarlarıdır.

Filmin iki ayrı dönemi ele alması, Atıf Hoca’nın fikirlerinin yeni nesilleri 
etkileyebilmesi, onlarda manevi uyanışların fitilini ateşlemesi, hak arama 

motivasyonu aşılaması gibi faktörler düşünüldüğünde gayet isabetli olur. 
Finalde bomboş sokaklarda koşan avukat Ferit’in kozasından çıkmayı 
başarıp kelebek olarak sonsuzluğa, sonsuzluk arayışına doğru uçtuğu 
simgelenir. 

Kelebekler Sonsuza Uçar dönemin dağıtım ve gösterim sorunları 
duvarına çarparak yara alan bir başka Mesut Uçakan filmi olur. Çok az 
sinemada gösterilmesine ve sinema işletmecileriyle yaşanan çeşitli ticari 
anlaşmazlıklara rağmen iyi bir hasılat elde eder. Film Antalya Altın Portakal 
Film Festivali’nde Halk Jürisi Ödülü, Yazarlar Birliği En İyi Yönetmen 
Ödülü ve BİRSAD En İyi Film Ödülü’nü kazanmayı başarır. Ayrıca Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın 2014 yılında halkın oylarıyla belirlediği En 
İyi 100 Türk Filmi listesine girmeyi başarır. Ve bu listede Kelebekler 
Sonsuza Uçar’ın haricinde muhafazakâr camianın yönetmenlerinin 
herhangi bir filmi yer almaz. Bu da halkın filmle kurduğu özel bağa işaret 
etmesi bakımından önemli bir ayrıntıdır. 

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
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Sinemasız Yıllar ve 28 Şubat

Türkiye sinemasında faili meçhul cinayetleri konu alan ilk film olan 
1995 yapımı Ölümsüz Karanfiller, Mesut Uçakan kariyerindeki ilklerden 
bir başkasıdır. Önceki filminde yakaladığı modern anlatımı burada da 
sürdüren Uçakan, hikâye içerisinde yer yer tiyatro sahnelerine yer vererek 
katmanlı ve metaforik bir anlatıya imza atar. Ayrıca dünyaya ölüm saçan 
sömürgeci ülkere yöneltilen sert eleştiriler, kanın ve gözyaşının durmadığı 
ülkelere yakılan ağıtlar, toplumsal çözülmelerin ve kutuplaşmaların 
önlenmesini mesele edinen tutum, filmin başarıyla kotardığı mesaj 
boyutunu oluşturur. Ölümsüz Karanfiller, Taşkent Uluslararası Film 
Festivali’nde gösterilir. Film ayrıca Mesut Uçakan kariyerinde sinemasız 
geçecek 10 yıllık fetret devrinin de başlangıç noktasında yer alır.

Mesut Uçakan sinemasının gitgide olgunlaştığı ve sinema dilini ilk 
döneminin aşırı heyecanından ve didaktik söyleminden kurtarmaya 
başladığı bir dönemeçte kaya gibi sert iki engele çarpar ve ciddi manada 
etkilenir. Öncelikle her filminin öncesinde devreye giren madddi 
sorunlar ve yeterli kaynağın tedarik edilememesi, sektörün darboğazı baz 
alındığında her filmle biraz daha kronik bir açmaza dönüşür. İkinci engel 
ise 28 Şubat’tır. Yalnız Değilsiniz, Sonsuza Yürümek ve Kelebekler 
Sonsuza Uçar filmleri sonrasında adı İslamcı sinemacıya çıkan Uçakan, 
28 Şubat sonrasında sektör için iyiden iyiye korku unsuruna dönüşür ve 
bu dönemde yapayalnız bırakılır. Mesut Uçakan yakın tarihimizdeki bu 
kapkara dönem için şu sarsıcı ifadeleri kullanır: “… Hele 28 Şubat’tan 
sonra bizim aydınımız, bizim yöneticimiz, bizim televizyoncularımız, 
bizimle yan yana durmaktan öyle korkar hale geldiler ki sormayın. 28 
Şubat sonrasında travma yaşadık. Film çekemedik, geçim derdine düştük. 
Bu anafor bizi eşya ve hadiselerin hakikatine dönük içimizdeki fırtınaları 
dışarı çıkardı, hayatın esrarını keşfetmeye kalktıkça yaşadığımız sancılar 
travmaya dönüştü. Gördük ki Allah’tan başka hiçbir şey yok, bize ses ve 
görüntü olarak görünenlerin hepsi birer yanılsama. Böyle düşününce ‘Asıl 
Yönetmen’ le burun buruna geliyorsunuz.”

Artık yeni dönem her şeyin paraya endekslendiği, para getirdiği oranda 
değer kazandığı vahşi bir ticari matematik üzerine kuruludur. Kültür 
sanata yeterli önemi vermeyen ve idealist olmayan siyasetçi ve iş adamlarını 

yoğun biçimde eleştirir Uçakan. Kendisinin de dem vurduğu üzere, işsiz 
kaldığı, bir kez daha muhafazakâr camianın zenginlerinden darbe yiyip 
ortada bırakıldığı bu içe kapanış döneminde manevi yönünü besleyen 
okumalar yapar, bol bol tefekkür eder, belki de gelecekteki projelerinin 
zihni temelini bu olgunlaşma döneminde atar. 

Sinemanın Yazılı Arenadaki Fikir Mücadelesi

Mesut Uçakan’ın kariyerindeki suskun/sessiz bırakılmış döneminden 
tekrar üretime başladığı yıllara geçmeden, üstadın matbu platformda 
verdiği fikir mücadelesine ve ardında bıraktığı eserlere göz atalım. Belki 
bu yolla Uçakan’daki fikri olgunlaşmanın ve sonsuzluğu, mükemmeli 
aramaktan vazgeçmeyen öğrenme açlığının izlerine de rastlayabiliriz.

Takvimler 1977 yılını gösterdiğinde, henüz 24 yaşında olan 
gencecik Mesut Uçakan MTTB’deki sinema çalışmalarını farklı bir 
platforma taşımaya karar verir ve sinema ve ideoloji ilişkisi gibi sinema 
yayıncılığımızda hiç ele alınmamış ve en büyük eksiklerimizden olan bir 
tema üzerine yaptığı yoğu araştırmalar neticesinde Türk Sinemasında 
İdeoloji kitabıyla sinema literatümüze çok değerli bir katkı yapar. 
Uçakan’ın sinemayla yeni yeni tanıştığı, aynı şekilde sinema yazınıyla 
da çok pratiği olmadığı bir yaşta, çok kısıtlı kaynakların sağladığı sınırlı 
fayda düşünüldüğünde çok büyük bir iş başardığı ifade edilmelidir. Ayrıca 
böylesine ağır bir konuyu işlemeye çalışması da sinemaya verdiği değere 
ve sinemayı fikri zeminde değerlendirmeye biçtiği öneme işaret eder. Bu 
topraklara ait milli ve İslam inancı hassasiyetini benimsemiş bir sinemanın 
yapılabilmesi için mevcut üretimlerdeki olumlu ve olumsuz yaklaşımları 
belirlemeyi de hedefleyen bir çalışmadır Türk Sinemasında İdeoloji. 
Kitap sinemamızı “Toplumsal Gerçekçilik, Ulusal Sinema, Devrimci 
Sinema, Milli Sinema” olmak üzere dört farklı akımın ideolojik duruşlarını 
çözümlemeye çalışır. Ayrıca Atıf Yılmaz ve Lütfi Akad’ı yukarıdaki dört 
akımın herhangi birisine dahil edemediği için onların sinemasını da “Ara 
Yerde Kalanlar” başlığı altında inceler.

Mesut Uçakan’ın kurucusu olduğu ve ilk sayısı 1 Nisan 1977 tarihinde 
okuyucuyla buluşan Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema Dergisi altı sayı 
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yayınlanır. Dergi çoğunluğu Uçakan’ın yazıları olmak üzere sinemanın 
düşünsel ve estetik boyutunu ele alan kuramsal yazılardan oluşur.

Mesut Uçakan uzun bir aradan sonra 2003 yılında Ayşe Şasa’nın yayın 
danışmanlığını yaptığı Sonsuz Kare adlı sinema dergisini çıkarır. Sonsuz 
Kare’nin ilk sayısında “hedefimiz geleceğe bir taş atmak” diyerek yeni bir 
üretim sürecine başlar. Derginin mottosu Uçakan’ın sinemaya hayatında 
biçtiği rolün tanımı gibidir: “Hepimiz sonsuz karelerden oluşan bir filmin 
içindeyiz!” Sonsuz Kare yayımlanmaya başladığında sektörün en önemli 
isimlerinin yazıları yer alır sayfalarında. Belki de bu denli büyük ve farklı 
cenahtan kişinin bizzat kalemlerinden dökülen yazılarıyla katkı verdikleri 
tek dergidir. Sonsuz Kare’nin sayfalarına fikirlerini armağan bırakan 
aşağıda sayılan isimleri yan yana yazdığımızda ortaya çıkan tablonun tek 
bir tanımı vardır: Türkiye Sineması.

Lütfi Ö. Akad, Halit Refiğ, Ayşe Şasa, Yücel Çakmaklı, Erdoğan 
Tokatlı, Nuri Bilge Ceylan, Salih Diriklik, Ersin Pertan, Metin Erksan, 
Atıf Yılmaz, Mesut Uçakan, Yavuz Turgul, Üstün İnanç, Memduh Ün, 
Aydın Sayman, Burçak Evren, Tunca Arslan, Rasih Yılmaz, Gülşah 

Maraşlı, Nihal Bengisu, İhsan Kabil, Bilge Emin, Giovanni Scognamillo, 
Sadık Yalsızuçanlar, Necip Tosun, Abdurrahman Şen.

Sonsuz Kare Dergisi, Uçakan’ın yıllar sonra yeni filmine başlaması 
nedeniyle 10. sayısı okuyucuyla buluştuktan sonra kapatılır. 

Mesut Uçakan bir dönem de Film Arası Dergisi’ndeki yazılarıyla 
okucusuyla buluşur. Fikri anlamda en olgun döneminde, tüm sinema 
birikiminden süzdüklerini aktardığı yazılarında sinemanın felsefesine, 
yerellik ve evrensellikle kurduğu ilişkiye, kitleselliğine dair sorgulamalar 
yaparken, asıl olarak her daim arayışta olan bir yönetmen/sanatçı olarak 
kendisiyle ‘sınırsız’ hesaplaşmalarının ‘sınırları belli’ olan kelimelere 
teslim edildiği iç döküşleridir.

Yönetmenin ilk ve hiç vazgeçemediği tutkusu olan şiirin hayatındaki 
yeri ise çok başkadır. İlahi olana en çok yaklaştığı, lal olan dilinin 
çözüldüğü, kamerasıyla değil kelimeleriyle uçsuz bucaksız bir imkânlar 
sahasında anlamlar ürettiği, kendisiyle en çıplak biçimde yüzleşebildiği, 
yakarışlarının duayla en çok benzeştiği adımı olan şiir, Uçakan’ın hayatı 
yorumlamasında ve anlamlandırablmesinde sığındığı bir dost gibidir 
adeta. Bu tutkunun şimdilik tek meyvesi ise Sıkı Tut Ellerimi adlı şiir 
kitabıdır. 

Mesut Uçakan’ın Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat vakfının kurucuları 
arasında yer aldığı ve Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olduğu bilgilerini de 
not düşerek tekrar aktif olarak üretime dahil olduğu son dönemine geçiş 
yapalım.

Sinema Özlemine Hayal Kırıklı Sonlar

Mesut Uçakan’ın on yıllık aranın ardından sinemaya dönüşü Anne ya 
da Leyla filmiyle olur. Modern bir Leyla ile Mecnun esinlenmesi olan 
film, aşık olduğu Leyla’yı arayan erkek ile annesini arayan çocuğun ortak 
hikâyelerini anlatır. Filmin gişede başarısız olup Uçakan’ın omuzlarına 
büyük bir maddi yükü bindirmesi kadar acı verici olan durum, filmin 
sinema dilindeki ciddi problemlerdir. Mesut Uçakan’ın sinemaya verdiği 
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uzun arada hem teknik hem de senaryo matematiği açısından çağın bir 
parça gerisinde kaldığı, oyuncu yönetiminde aksadığı, genelde sadeliğinde 
değer bulan anlatımının bu kez filme hiç katkısı olmayan sahnelerin yoğun 
tekrarı sonucu dağıldığı gözlemlenir. Yönetmenin Leyla ile Mecnun 
efsanesinin ilahi aşk temelli özünü yakalama sancısı hissedilse de, özellikle 
erkeğin aşkının fiziksel sınırları aşamayan söylemleri, aşkın manevi boyuta 
geçemediğine yorumlanabilir. Erkeğin Leyla’sına geliştirdiği aşkın 
metafizikle en yakın teması “Sanır ki her gördüğünde Leyla’yı bulur” 
sözlerinde vücuda gelir.

Anne ya da Leyla’nın ticari ve sinemasal başarısızlığı aradan geçen 
yılların kendine yaptığı etkiyi sorgulamasına vesile olur. Ve bu kritik 
dönemeçte de duygusallık hatasına düşmez ve kendini sert bir şekilde 
eleştirir. Ama dikkat çektiği bir husus sadece onun sineması özelinde 
değil, sinemamızın dünü ve bugünü üzerine düşündürücü sorular çıkartır 
ortaya. 90’lı yılların başındaki seyirci profilinin hem beyazperdede görmek 
istediği hassasiyetler hem de film izleme alışkanlıklarının, zevklerinin 
önemli, belki radikal değişimler geçirdiğini; sosyal bir yaraya parmak 
basan veya felsefi olarak derinlikli ve seyirciden de düşünce fedakârlığı 
talep eden yapımların yerine daha günlük tüketim anlayışını model alan 
filmlerin tercih edildiğini belirten Uçakan, acı ama gerçekçi bir gözlem 
yapar. Seyirci profili ve alışkanlıklarındaki değişimin ana kaynaklarından 
birisi de Uçakan’ın kariyeri boyunca mücadele vermeye çalıştığı ahlaki 
ve soso-ekonomik çözülmelerdir. Hatta bu olumsuz gidişatın temelleri 
için hızını yakalamanın mümkün olmadığı enformasyon çağına bakmak 
kadar, Kavanozdaki Adam’da bahsebilen “kültür değişimi tuzağına” 
da ayrıca eğilmek gerekir. Ama öncelikle iğneyi seyirciye batırırken 
çuvaldızın yöneldiği taraf da yönetmen olmalıdır. Yeni neslin karşısına 
gerçekten başarılı ve çağın anlatım dilini yakalayabilmiş bir film çıkartarak 
aynı sosyal gözlemi bir de bu parametreler ışığında yapmak, yönetmenin 
üzerine düşen sorumluluk olsa gerek.

Mesut Uçakan’ın sonraki ve şu an için son uzun metraj filmi ise yerli 
Matrix etiketiyle reklamı yapılan ve bu etiketin seyirci nezdinde büyük 
bir hayal kırıklığı yarattığı 2006 yapımı Anka Kuşu-Bana Sırrını Aç 
olur. Bir kez daha meftunu olduğu Leyla’sını bulmaya çalışan Mecnun 
hikâye çatısını kullanan yapım, aynı zamanda ana karakter Selman’ın 

manevi aydınlanması ve kurtuluşu için dergahların önemine değinmesiyle 
de yıllardır putlaştırılmış bir başka tabuyu yıkmaya çalışır. Fiziksel 
aşkın ancak ilahi aşka giden yolda bir ara durak olması halinde anlam 
kazanacağını savunan film, fiziksel aşkın aldatıcılığının ayırdına varma 
savaşı verdirir karakterine. Anne ya da Leyla filminde ancak finalde acı 
gerçekle yüzleşen Mecnun’un aksine, daha erken bir uyanış/idrak tokatı 
atılır Selman’a. Yaşadığı derin ve yıllarca sahiplenilen aşkın katmerlediği 
hayal kırıklığının biricik şifası ‘içsel dönüşümünü’ gerçekleştirebilme 
yürekliliğine sahip olabilmekten geçer. Ve kişinin bir başına yetemediği 
bu psikolojik hercümerc içerisinde kendisine yardımcı olacak manevi bir 
desteğe ihtiyacı olur. Yönetmen Uçakan bu noktada dergahların bireyi 
kucaklayan ve tüm aldanmışlıklarına karşın aralarına alıp içsel bir tedrise 
tabi tutan yüce gönüllülüğüne sığındırır Selman’ı. 
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Anka Kuşu filminin yönetmen ana karakteri Selman ile Mesut Uçakan 
arasında bağ kurmaya çalışan okumalar yapılabilir. Anka Kuşu’nun 
başında bavulunu yanına alarak İstanbul’a doğru yola çıkan gencecik bir 
çocuk görürüz. Ne yol ne iz bilir ama sevdiği kızı bulmak için düşer yollara. 
Anne ya da Leyla filmi de bir çocukluk aşkını mitleştiren Mecnun’un 
arayış yolculuğudur. Mesut Uçakan’ın mazisinde de çocuk yaşta 
sevdalandığı bir komşu kızı vardır. Hayatımızdaki bazı yaşanmışlıkların ya 
da hedefe ulaşamamanın hediye bıraktığı eksikliklerin bilinçaltına sirayet 
eden etkileri, insan denen varlığın anlaşılmaz yanlarından sadece birisidir.

Ama hem Anne ya da Leyla hem de Anka Kuşu filmlerinde güçlü 
biçimde haykırmak ister Mesut Uçakan, “aşk ancak çocukluktaki saflığa 
ulaşılarak, o boyuta geçilerek erişilebilecek bir mertebedir”. İnsanoğlunun 
büyüdükçe kirlendiği ve o saflıktan uzaklaştığı için aşk arayışının daha 
sancılı olduğunu söylemek ister sanki.

Selman’ın yönetmen olmasının alt metniyle ilgili Uçakan’ın yorumu şu 
şekildedir: “Hayattaki yanılsamayı en iyi bir yönetmen tipiyle verebileceğimi 
düşünüyorum. Çünkü sinemanın bizzat kendisi çok çarpıcı bir yanılsama 
örneği ve bir film yönetmeni ancak hayattaki senaryoyu, yaşananlarla akıp 
giden filmi, onun gerçek Yönetmenini bu kadar doğru yakalayabilir.” 
Mesut Uçakan’ın bu filmden çok daha önceleri sıklıkla yönetmenlik sanatı 
ile Yaratıcının mükemmeli temsil eden dünya nizamını yansıtabilme 
arayışı arasında yakın ilişki kurduğuna 
değinmiştir. Yönetmenin elindeki 
sınırlı dünyevi (!) imkânlar dahilinde 
sayısız senaryo ortaya koyabilme 
kudreti, kurgusal da olsa dünyevi 
bir Yaratıcı olma pratiğine kapı 
aralar. Ve yönetmenin mükemmeli 
yansıtabilme yolundaki başarısının 
yolu Yaratıcıyı anlayabilmekten, 
duyumsayabilmekten geçer. Bu 
mertebe ulaşamayan yönetmenin tüm 
uğraşları ‘ruhtan yoksun bir estetik 
mükemmelik’ arama beyhudeliğinden 
fazlası değildir.

Mesut Uçakan’ın son yıllardaki 
çalışmaları ise televizyon alanında 
olur. 2014 yılında TRT 1 için çektiği 
ve Cem Davran, Asuman Dabak ve 
Rojda Demirer’in başrollerinde yer 
aldığı Hayat Yokuşu dizisi sıcacık 
atmosferi, birlik beraberliğe, aile olabilmeye yaptığı naif vurgularla 
başarılı bir yapım olarak izleyicinin de beğenisini kazanır. Son iki filminde 
hedeflediği başarıyı yakalayamayan Uçakan’ın, Hayat Yokuşu ile ortaya 
koyduğu, başarılı ve dinamik bir dil yakalayabilen yönetmenliği belki bir 
nebze olsun güveninin tazelenmesinde faydalı olur.

2015 yılının televizyonda en çok ses getiren dizilerinden olan Sevda 
Kuşun Kanadında, 70’li yıllardaki sağ-sol çatışmalarını şu ana kadar 
çok bakılmayan bir pencereden izleyiciyle buluşturur.  Dizinin genel 
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yönetmenliğini üstlenen Mesut Uçakan’ın o yıllara dair gözlemleri, 
yorumları insancıl ve sağduyuyu elden bırakmayan yaklaşımı ile birleşince, 
izleyiciyle rahatlıkla duygusal bir bağ kuran bir eserin ortaya çıkması 
şaşırtıcı olmayacaktır.

Mesut Uçakan gencecik bir yaşta bavulunu yanına alıp İstanbul 
yollarına düşerken böylesine dolu dolu, ülke tarihine geçecek ilklerle 
küçük zirveleri deneyimlediği, kararlı duruşu kendisini bazen sistem 
içerisinde yapayalnız bıraksa da belki ağır ama çok önemli hayat dersleri 
aldığı bir hayat yaşayacağını tahmin eder miydi bilinmez. Ama dışarıdan 
bakıldığı vakit fazlasıyla gıpta edilesi bir hayat kavgasından her biri çok 
özel sahnelerin akla gelmemesi mümkün olmasa gerek.

Şimdi son sözleri söyleme vakti…

Günümüzde hem dünyanın hem de Müslümanlığın yanlış ve içi 
boşaltılmış yorumlarının geldiği karamsar ve maddi hayatın şer odaklarının 
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taarruzuna karşı koyup mana alemine ulaşabilmenin uzak bir ihtimale 
hapsolduğu bir düzen içerisinde Mesut Uçakan isminin kararlı, adaleti 
yanından ayırmayan ilkeli duruşunun ve Müslümanca yaşamayı merkezine 
yerleştiren varlık felsefesinin beslediği filmlere daha çok ihtiyaç olduğu 
aşikar. Filmografisinde Kavanozdaki Adam, Reis Bey, İskilipli 
Atıf Hoca-Kelebekler Sonsuza Uçar, Ölümsüz Karanfiller ve Yalnız 
Değilsiniz gibi her biri ayrı bir cesaretin, tabulara ayak diremenin, resmi 
ideolojiyi karşısına alma yürekliliğinin simgesine dönüşmüş başarılar yer 
alan bir sanat adamının, tüm birikimini üretiminin yoluna emanet ettiği 
daha güçlü bir kalkışı Mesut Uçakan’dan beklemek bir sinemasever olarak 
en doğal hakkımız olmalı. 

Belki çekmeyi çok istediği ‘Atatürk’ filmi yeniden ayağa kalkışı için çok 
görkemli ve tarihe kazınacak bir başlangıç olur…
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Başlangıçta MTTB bünyesinde yer alan, sonraları kendini “Akın 
Grup” olarak isimlendirecek olan grubun sinema faaliyetleriyle duyurdu 
adını önce. 1970-1975 yılları arasındaki bu dönemde İslamcı gençler 
“Nasıl bir sinema?” sorusuna cevap arıyorlardı. Bu soru İran’da da İslamcı 
gençleri ‘Ayat Film’ şirketi çevresinde bir araya getirmişti aynı yıllarda. 
Üstelik giderek yozlaşan bir sinema ortamında gerçekleşiyordu bu teorik 
tartışmalar. Arka planda hiç de yüreklendirici bir tecrübe birikimi olduğu 
söylenemezdi. Tersine, gerek Türkiye’de gerekse İran’da sinema iktidar 
ve sermaye çevreleri tarafından geleneksel hayat tarzlarını modernize etme 
aracı olarak desteklendiği için, bir örnek konulu filmlerde mütedeyyin 
kesimleri inciten ve uzağına iten sahne ve ifadeler eksik olmazdı. Bununla 
birlikte ‘modern dünyada İslam’ üzerine düşünen ve kafa yoran genç 
Müslümanlar, farklı bir sinema arayışını sürdürüyorlardı.

Teori elbette çok önemli, ancak sinema pratikle gelişen bir sanat. 
Üstelik çok ağır bir bütçe gerektiriyor. Bu şartlar altında İslami endişelere 
sahip bir sinemacı nasıl çalışır? Nereye kadar direnir?

Ben lise yıllarımda karşılaştım Mesut Uçakan adıyla. 1975 yapımı 
Gençlik Köprüsü’nün senaryosunu, filmin yönetmeni  Diriklik 
ile birlikte yazmıştı. Bu filmin benim için hatırası büyük. Beşikdüzü 
Öğretmen Lisesi’nde parasız yatılı öğrenciydim. Hafta sonlarında, daha 
çok da cumartesi geceleri yemekhanede bulunan sahnenin perdesinde 
arka arkaya iki film izlerdik. O dönemin siyasal atmosferi nedeniyle 
okulda sağcı-solcu diye ikiye ayrılmıştı öğrenciler. Mekanlara daimi bir 
gerginlik hakimdi. Yılmaz Güney filmlerini solcular kendi siyasal iddiaları 
için yorumlarken, benim de içinde bulunduğum dini duyarlık sahibi 
öğrenciler, siyasal ve toplumsal eleştirileri için atıfta bulunacakları film 
göstermekte zorlanıyorlardı. Sonra Gençlik Köprüsü’nü izledik. Demek 
ki siyasal kutuplaşmalara başka bir gözle bakan kesimler de varmış! 
Kendimize ait gerçek, sinema perdesinde gösterilenle hayatı doğrulayan 
bir kıymet kazanıyordu. Ayrıca mütedeyyin gençlerin sinema sevgisinin 
izahı açısından da dikkate değerdi Akın Grup’un faaliyetleri. O açıdan 
Mesut Uçakan adı Salih Dirliklik’le birlikte, zor dönemin yol açan öncü 
isimleri olarak yer etmiştir zihnimde. 

Anadolu gençlerinin sinema sevdası bütün zorluklarıyla birlikte 

öylesine sahici ve heyecan doluydu ki bütün engellere karşılık elbette kendi 
yolunu açacaktı, açmalıydı. Gelgelelim büyük yoksunluklar arasında nasıl 
da sürekli bir ısrar gerektiriyordu bu tutku! Diriklik ne yazık ki Uçakan 
kadar direnemedi. Uçakan’dan bir yaş küçük olan rahmetli Ahmet Uluçay, 
zorlu bir sinema tecrübesi yaşadı. Resmi ideolojiyle uzlaşan şirketler 
tarafından oluşturulan ifade kalıplarının ötesine geçen yapımlar, kitlelere 
ulaşmak bir yana dursun, bütün öncü özelliklerine karşılık ‘avangard’ 
olarak bile adlandırılamazlardı. Mütedeyyin bir yönetmen ise bir taraftan 
bu dışlama sistemini aşmaya çalışırken aynı zamanda Müslümanların tasvir 
kültürü bağlamında mevcut kabul ve alışkanlıkların hassas tartışmalarını 
göze alabilmeliydi. Sinema ancak ‘dava’ya katkısı varsa önemsenebilirdi, 
İslami kesimlerde. Beri taraftan mütedeyyin yapımcı da elbette gişeyi 
önemserdi.

Uçakan’ın nasıl da yalnız başına bir çaba ile yol aldığını ortaya koyan 
farklı dönemleri oldu sinemada. Bu konudaki düşüncelerini bütün 
içtenliğiyle dile getirdiği bir söyleşi yapmıştık kendisiyle, Cafer Paşa 
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Medresesi’nde Suat Köçer’le birlikte sunduğumuz  ‘İrfan Sineması’ 
programında. Uzun sessizlik dönemlerinin sadece ‘sermaye yoksunluğu’ 
ile açıklanması ne acıdır. Her yer ekran, insanlar ekrandan öğreniyor, her 
yaşta insan, evde veya yolculukta sürekli film seyrediyor, ‘muhafazakar’ 
diye adlandırılan kesim hep ekranlardan kaynaklanan bir yozlaşmadan söz 
ediyor, bu kesimin dilinden düşmeyen bir şikayet ‘kültürel iktidar’ içinde 
bulunduğumuz dönemde. Hal böyleyken sağlam bir donanıma sahip, 
söyleyecek sözü olan bir yönetmen sermaye yoksunluğu nedeniyle sinema 
çizgisini sürdürmesine engel olan kopuşlar yaşamaya mecbur kalıyor. 

Mesut Uçakan’la 90’ların başlarında Nehir Yayınları’nda yüz yüze 
tanışma fırsatı buldum. Kibar ve kaygı sahibi bir sanat adamı olduğu 
izlenimi edinmiştim. Yalnız Değilsiniz’i çekmeye hazırlanırken, o 
tarihlerde yayımlanan Tanzimat’tan Günümüze Kılık Kıyafet ve 
İktidar başlığını taşıyan kitabımı okumuş, benimle görüşmek istemişti. 
Eşimle Elmadağ’daki ofisine gitmiştik. Ben İran sineması üzerine yazılar 
yazmaya başlamıştım, biraz o bağlamda konuşmuştuk. Filmde, kitabımla 

birlikte bir imza günü sahnesinde rol alıp alamayacağımı sormuştu. 
Beklemediğim bir teklifti, burada açıklaması epey yer tutacak sebepler 
yüzünden kabul edememiştim, ama teklifi aldığım için de mutlu olmuştum. 
MTTB geleneğinde kadınları kültür sanat alanlarına dahil etmeye çalışan 
bir damar hep vardı. 

1970’ler ‘Milli Sinema’ zamanı. Uçakan Milli Sinema’nın Yücel 
Çakmaklı’dan sonraki yönetmeni olarak tanımlandı. Bu tanımın kuşkusuz 
o dönemde ‘temsil’ üstlenmesi beklendiği için sanatçıyı arayış zemini 
açısından kısıtlayan bir etkisi oldu. Maalesef din alimleri sinema üzerine 
görüş belirtmekten kaçınıyorlardı. O döneme özgü bu sözsüzlük 2010’lu 
yıllarda kırılmaya başlandı. Çakmaklı’ya göre daha zor bir konumda 
sürdürdü Uçakan faaliyetlerini. Büyük bir tutku duyduğu alanda birçok 
açıdan ilkeleri belirleyerek en doğru olanı yapması bekleniyordu. 
Baudelaire sanatçının kendisinin çocuğu olduğunu söyler. Uçakan 
adeta bu tarife uyuyor. Muhsin Mahmelbaf, İbrahim Hatemikiya, Rıza 
Mirkerimi, Kemal Tebrizi gibi İranlı yönetmenler, devrimle birlikte 
kendilerine hazırlanmış, Hollywood ve emperyalizme bağımlı sinemanın 
rekabetinden arındırılmış bir alan bulmuşlardı. Elbette onların da 
büyük beklentiler karşısında özgün çalışmalar ortaya koyması kolay 
olmadı. Fakat kıyaslandığında, Uçakan ve kuşağının ne kadar zor şartlar 
altında bir sinema gerçekleştirmeye çalıştığı fark edilecektir. Misal, 
Farabi Film Enstitüsü devrim kuşağı yönetmenlere sadece teorik zemin 
sunmakla kalmıyor, teknoloji de sağlıyordu. Ayrıca filmleri kurumun 
belirlediği kurallara uygun olan yönetmenler gişe kaygısı çekmelerine 
gerek kalmayacak bir destek buluyor, salon ve seyirci konularında kafa 
yormadan üsluplarını geliştirmeye yoğunlaşabiliyorlardı. Bu yönetmenler 
uluslararası festivallerde de destekleniyorlardı.  

Uçakan, kurumsal, ekonomik ve teorik desteğe sahip olmaksızın 
yoktan var etmeye çalıştı sinemasını. Modern dünyada Müslüman olarak 
yaşama mücadelesini konu alan filmlerini yaparken teorik zorluklarla yüz 
yüze geldi muhakkak ki… Belki bazı sorunları film yaparken çözdü ve ola 
ki film yaparken, akla hayale gelmedik engellerle karşılaştı. Neticede, 
sinemasının Türkiye toplumu üzerinde şöyle bir etkisi oldu: Taşrada, 
mütedeyyin kesimlerin sinemaya koyduğu mesafe esnedi, önyargılar 
kırıldı. Karşılaştığı engellere rağmen kendi sinemasına bir yer açarken Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,

taşraya dönüşünde metafiziksel darbelerle sars

5756

Mesut Uçakan Mesut Uçakan



sinema aşkıyla dolu mütedeyyin gençleri cesaretlendirdiği muhakkak. 
Filmlerinin hemen hepsi adalet olgusu ve dünyevi adaletin gerçekleşmesi 
yönündeki sorumluluğumuz üzerine düşündürür. Rahmet ile Gazap 
(1982), Kelebekler Sonsuza Uçar (1993), Reis Bey (1988) bu 
bağlamda akla gelen ilk örnekler.

Kelebekler Sonsuza Uçar eminim ki maddi açıdan daha fazla 
imkana sahip olsaydı, çok daha kusursuz bir film olurdu. İskilipli Atıf 
Efendi’nin haksızca idam edilmesini konu alan bu film, yakın tarihi 
eksik bırakılan önemli bir açıdan görme zorunluluğunu taşıdı gündeme. 
Fazlalık sahneleri olmayan,  etkileyici, abartıdan uzak, görselliği, geçiş ve 
bağlantıları açısından başarılı bir film olarak yer aldı sinema tarihimizde. 
Reis Bey, Necip Fazıl’ın sesini hissettirmeyi başlatan bir film. Ölümsüz 
Karanfiller (1995), faili meçhuller konusunu erken bir zamanda işlemiş 
olmanın haklı kıvancını taşıyor. Yalnız Değilsiniz (1990)  bana pek 
yakın gelmemişti doğrusu, başörtüsü meselesinin ta merkezinde olduğum 
için belki de, filmde konu edilen hidayet olgusu ve başörtüsü mücadelesini 
steril bulmuştum. Bununla birlikte yıllar sonra geriye baktığımda,  o 
dönemde böyle bir film yapmanın hiç kolay olmadığını fark ediyorum.

Ne ilginç, şatafatlı binalara sermaye bulmakta zorlanmayan kesimler, 
sinema gibi önemli bir alanda canla başla çalışan yetenekli bir yönetmeni 
ekonomik açmaza terk etmekte tereddüt etmiyor. Ahmet Uluçay bu 
piyasaya müdana etmediği için bir bedel ödemek zorunda kaldı. Kuşkusuz 
Uçakan da bedel ödedi. Yapımcı bulamıyordu artık. Mesela Türker 
İnanoğlu’nun teklifine, mahremiyet anlayışı nedeniyle içinde bulunan 
bazı sahneleri onaylamadığı için uzak durdu. Evliya filmleri, aşk filmleri 
çekmeye zorlandı, kabul etmedi. “Hesabını veremem” diye düşünüyordu.  

“Ticari hayat çok acımasız kurallarla yürüyor” diye anlatmıştı, Cafer 
Paşa Medresesi söyleşimizde. “Herkes birbirinin gözünü oyuyor. 
Tedbirsiz olanın kuyusunu kazıyor. Yarabbi, sana sığınıyorum, 
diyordum.” Böylelikle giderek içe kapandığını anlatmıştı: Bu dönemde 
tasavvuf kitaplarına yöneldi. Olguları yeniden okuma ihtiyacı içindeydi. 
Sinemada gerçekleşen sıçramayı dikkatle inceledi. Sinema aşkı, bütün 
engelleri aşarak geriye dönmesini sağladı 2000’lerin ortalarında. Fakat 
ortam elbette çok değişmişti. Yapmak istediklerini bir kenara bırakarak, 

(tarihinin yüklediği misyon 
nedeniyle) yapılması gerekli 
bulunana yönelmeye zorluyordu 
dönüşün şartları sanırım. Anne 
ya da Leyla (2006), çizgisinden 
geriye düştüğü film oldu. Elbette 
Uçakan sineması bununla 
kalamazdı.

Etrafını suçlamaktan çok 
kendini eleştirdiği bir sürecin 
ardından televizyon dizileriyle 
yeniden yönetmenliğe döndü. 
‘Dönmek’ burada lafın gelişi. 
Ne teorik ne de kurumsal bir 
desteğe sahipti hâlâ. Eminim ki 
gönlü hala sinemadadır,  temsil 
sorumluluğunun kısıtlamaları 
nedeniyle büsbütün kendini 
veremediği çekilmemiş 
filmlerindedir.  

Uçakan’ın yönetmen 
olarak handikapı, Müslüman 
sinemacı için ilkelerin henüz 
belirsiz göründüğü başlangıç 
döneminin temsil kabiliyetini haiz 
isimlerinden biri, belki de ilki 
olması. Deneysel özelliklere sahip 
önemli filmlerden sonra Anne ya 
da Leyla gibi bir film yapması 
nasıl izah edilebilir? Bunu çok 
düşündüm ve şöyle izah ettim kendi 
kendime: Jean François Pérouse, 
2014’te Duvar dergisinin 
kendisiyle yaptığı söyleşide, 
Türkiye’de 2000’li yıllardan 
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itibaren ağırlığını hissettiren modernitenin üç ana özelliğini şöyle 
sıralıyordu: üketim yanında yenilik ve güvenlik.  Müslümanları birçok 
açıdan dinamik kılan dönem, paradoksal şekilde kendi içine kapanma 
ihtiyacı duyuran tartışmalarla yaşandı. Kadim doku ve mahalle yapısının 
gökdelenler ve AVM’ler lehine feda edildiği bir zamanda tedirgin söylemler 
sinemaya dönen temsil gücü yüksek yönetmeni, hiç kaybolmayacak ve 
kaybolmaması gereken sabiteleri hatırlamak ve hatırlatmakla mükellef 
kılıyordu. Paketleri nasıl takdim edilirse edilsin, kalkınmacı politikalar 
hesabına uzlaşılan ‘güvenlik’, ‘yenilik’ ve ‘tüketim’ şıklarına hiç de güven 
duyulamayacağını fark etmekle içine düşülen depresyonun bir parçası 
gibidir, Anne ve Leyla (2005). Modern dünyada her şey değişirken 
kadının güven duyuran bir sabite olarak orada durması arzu edildiği 
için, yaşanan birçok değişim ve ‘yozlaşma’ olguları da kadın üzerinden 
tartışılıyor, öteden beri. Her şey elimizden kayıp giderken, mahalle, geniş 
aile, köşe başı muhabbetleri, sofa sohbetleri, dilden dile dolaşan şiirler 
birer nostalji konusuna dönüşmekteyken, anne olarak kadının yetenek ve 
gücünün elden hızla kayıp gidenleri toparlamaya kadir olacağı, bu şekilde 
açıklıkla dile getirilmese de yaygın bir telakkidir muhafazakar çevrelerde. 
O yüzden herkes gibi/kadar değişen kadın sitemlere maruz kalır ya…

Uçakan uzun bir aradan sonra döndüğü sinemada kendine güvenlik 
arayışının filmini yapma misyonunun yüklenmesine izin verdi. Bu izni 
verebilmesinin sebepleri daha önceki suskunluğunu oluşturan şartlarda 
aranabilir sanıyorum. Faili meçhul sorgulamasıyla adalet konusundaki 
duyarlığını geniş kitlelere yayan sinemasının bir sonraki aşamasında 
geldiği noktadan kendisinin de razı olmadığı biliniyor.

Dizi platolarında imgelerini test ediyor, onarıyor, yeniden tanımlıyor 
gibi geliyor Uçakan şimdi bana. Sinema onu yordu, ama yine de gönlü film 
setlerinde. Onun sinema çizgisinde ağırlık kazanan tema ‘adalet’ değil 
miydi? Eminim çekmeyi düşündüğü birçok sarsıcı senaryo veya hikaye 
vardır elinde. 
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Türkiye’de sinemacı olmayı istemek hiçbir zaman düz ve engelsiz bir 
yolda yürünemeyeceğini de en baştan kabul etmektir. Eğer derdiniz ger-
çekten ‘sinema’ yapmaksa, yapımcısından dağıtımcısına, sponsorundan 
devlet desteğine ve en nihayetinde seyirciye değin tüm değişkenlerin 
mükemmel bir uyumla bir araya getirilemeyeceğini de kabul etmektir bir 
bakıma. Sinemamızın emekleme dönemini geride bırakalı çok yıllar hat-
ta dönemler olduğu iddia edilebilir; dünya arenasında ödüllerle taçlanan, 
yurt içinde gişe şampiyonluklarını yıllardır yabancı yapımlara kaptırma-
yan, uzun yıllar sonra üç haneli sayılarla ifade edilebilen film üretim ade-
dine sadece 1 yılda ulaşabilen; her sene yeni bir rekor seviyesine ulaşan 
devlet destekleriyle finansmanına yardımcı olunan bir sinemanın kimi 
başat sorunları masaya yatırılıp değerlendirildiğinde, sıkıntıların maalesef 
ki kök salıp kronikleştiklerini görmek, bazı sorunlar için hâlâ emekleme 
döneminde olduğumuzla yüzleşmemize vesile midir acaba? 

Sinemacı dünyaya gözlerini bu ülkede açmışsa ve sinema, aslında daha 
genel manada sanat alanında yürüyeceğim diyorsa önüne çıkacak dev 
engellere de hazırlıklı olmalıdır ön kabülüyle yola çıktık ama tam da bu 
noktada kocaman bir parantez açarak içerisine Türkiye’de sanatçı olmak 
konusundaki “kimi istisnaları” yürekli bir şekilde tüm ayrıntılarıyla orta-
ya dökmek de elzemdir. Ayrıca istisnaları yazabilmek kadar ‘neden elzem 
olduğunu’ ifade edebilmek de büyük önem arz eder. Kaybolup gitmesine 
göz yumulan nice değerimizin zaten ışığı cılız ana yollardan uzaklaştırılıp 
neden karanlıklara mahkûm tali hatta çıkmaz yollara hapsedildiğini idrak 
edebilmek için ‘neden’ sorusunu hep yanımızda taşımak belki de bir ada-
let anahtarıdır, daha da ötesinde vatani bir sorumluluk. Sayın Mesut Uça-
kan’ın hem sinema hem yazı hayatında sık sık başvurduğu bir ‘yola çıkış 
adımıdır’, sormak; düşündükçe varoluşunu anlamlandıran insan için dü-
şünmenin doğduğu kaynak. 

Türkiye sinema tarihinde Mesut Uçakan’ı bahsettiğim ‘karanlığa hap-
sedilmiş istisnalar’ listesinin ilk sıralarına yazarak hem çileye adanmış bir 
ruhun mücadele verdiği safı tayin etmiş hem de karşılaştığı zorlukların 
derecesiyle üretmiş olduğu eserlerin başarısı arasındaki ‘tezat’ ilişkiyi de 
vurgulamış oluruz. Mesut Uçakan’dan veya sinemasından bahseden tüm 
cümlelerin altyapısına bazı kelimelerin gizlice yerleştirildiği izlenimi do-
ğabilir bir süre sonra; sinemaya adım attığı ilk günden bugüne, haklı bir 

gurur ve dinamik bir enerjiyle beslediği heyecanın izlerinin görülebildiği 
ilk filminden katkısı bulunduğu son esere ve tüm bunları kapsayan taviz 
vermez hayat duruşuna değin o değişmez kelimelerin tek vücut bir anlam 
haritasının sac ayakları olduğu görülebilir. Tevekkülle beslenmiş sabır, 
tefekkürle şekil verilmiş bir fikir ve sinema evreni, sıkıntılara inat yılmaz 
bir mücadele, Yaratanın özünü kendine şiar edinmiş merhamet, hayatının 
varlık kaynağı saydığı maddi dünyadan geçip mana âleminin sırlarına vakıf 
olma derdi, toprağının insanının ayak izlerini takip edebilme ısrarı, ülke-
sinin kadim değerlerini önemseme gayreti, toplumun kangren olmuş kimi 
yaralarına/tabularına sanatıyla dokunabilme cesareti… Mesut Uçakan’ın 
filmografisinin köşe taşı ya da kıyıda kalmış yapıtlarının satır aralarında 
dolaşırken nerdeyse her sahnede bir tanıdıkla karşılaşma hissiyatının, bir-
birine sıkı sıkıya tutunan yakın dertlerin, eserin atmosferine hâkim olan 
merhametle sarıp sarmalanmış sahiplenici bakışın biz seyircileri getirip 
bıraktığı birbiriyle uyumlu bütüncüllük, aynı zamanda bir ustanın özenle 
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ve büyük bir bilinçle oluşturduğu evrene, dile, duruşa da işaret eder.

Mesut Uçakan sinemasının enikonu bir çerçevesini çizmek için, dem 
vurduğum bütüncül yaklaşımın ana hatlarına kapsamlı biçimde değinebil-
mek faydalı olacaktır. Ve yine bazı Mesut Uçakan karakterlerinin (İskilipli 
Atıf Hoca, Reis Bey, Serpil vs) ülkenin bazı kökleşmiş sorunlarına, uygu-
lama noktasında yapılan hatalarına tuttuğu feneri rehber edinerek, Mesut 
Uçakan karakterlerinin yaşadıkları iç çatışmalara ve uğradıkları dış baskı-
ların mahiyetine daha bilinçli bir gözle bakabilmek de mümkün olacaktır.

Adalet: Hayatın Taviz Verilemez Terazisi

Mesut Uçakan sinemasının temel yapıtaşlarından, hassasiyet nokta-
larından bahsi açınca ilk sırada ‘ülküsü uğrunda mücadele etmekten yıl-
mayan karakterlerinin’ geleceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Metin 
boyunca da sık sık dem vurulacağı üzere Uçakan’ın sinema kariyerini inşa 
ederken takındığı mücadeleci kimliğinin sinamasal evrendeki uzantıları-
dır bu karakterler, ki iki ayağı da bu toprakların değerlerine güçlü biçim-
de basar. Ama üstadın sinemasını bir adım daha yukarıdan şemsiye misali 
kavrayan temel değerin ‘adalet’ olduğunu düşünüyorum. Adalet terazisi-
nin keskinliğini ölçü kabul ederek dramatik yapısı çatılan hikâyeler, ince-
likli biçimde örülmüş karakterler, kimi zaman sekteye uğrasa da gerçekçi 
bir zeminde yaşanan toplumsal çatışmalar kişisel adalet arayışını olduğu 
raddede adalet mekanizmasının işleyişini de problematik hâline getirir. 
Bireyin yaşadığı deneyimler sonucu kendi iç adaletini sorgulaması ve onu 
sağlaması bir katmanda, adalet mekanizmasının verdiği hükümlerle tera-
zinin dengesine karşı verdiği sınav ayrı bir katmanda işlenir. Ve doğal bir 
akış içerisinde iki süreç bir noktada kesişir; son kertede devletin ve onun 
temsilcilerinin adalet dağıtımındaki geri dönülemez yanlışları ile bireyin 
içine dönerek vardığı olgunluk mertebesi iki uç kutup olarak terazinin 
kefelerinde yerlerini alır. Mesut Uçakan için sonuç niteliğinde sayılabile-
cek “verilen yanlış hüküm”den ziyade o hükme giden zihniyet yapısındaki 
yapısal sorunları açığa çıkartma çabası daha ciddi bir meseledir. Çünkü 
o yerleşik arızalar sadece devletin dağıtmakta başarız olduğu adaleti sa-
katlamakla yetinmez, toplumun çeşitli kesimlerine ve kurumlarına sızarak 
gündelik hayatı da derinden etkiler.

İskilipli Atıf Hoca’nın Şapka Kanunu’na karşı tepki geliştirmesi ba-
hane gösterilerek tutuklanması, yargı sürecinde yaşananlar ve Cihan 
Aktaş›ın tabiriyle “kamusal alanla ilgili tabuları yerleştirmek için idam 
sehpasına yollanması” en açık ifadeyle devlet zihniyetindeki yozlaşmayı 
ve bazı tabuların esareti altına girildiğini gösterir. İskilipli Atıf Hoca’nın 
eleştirdiği, karşı durduğu, toplumu uyardığı “devrimlerin toplumun gele-
neklerine ve genetiğine aykırı” olan uygulamalarının kurbanı sadece Hoca 
değil, bu yanlış dikilmiş elbiseyi bir türlü tam olarak benimseyemeyen top-
lum da olmuştur. Ve yıllar içinde elbisenin defoları daha görünür olurken 
toplumun öz değerleriyle arasındaki mesafe de uçuruma dönüşmüştür. 
Toplumla tarihi arasındaki hayati bağların kesildiği bu ‘kaza’ sonucu bel-
leksizleşen, yozlaşan ve yabancılaşan toplumun yaralarına ve maruz kal-
dığı adaletsizliklere kamerasını doğrultmayı her daim görev bilmiş bir si-
nemacı olarak dönemdaşları içinde sivrilmiştir Mesut Uçakan. İlk dönem 
filmleri arasında öne çıkan Rahmet ve Gazap’ta işlenen mesele adaletin 
yanlış taksimidir. Suçsuzluğunu ifade etmeye çalışan, hatta bu uğurda en 
yakın arkadaşı da büyük mücadeleler veren karakterin idam cezasına çarp-
tırılması çarpıcı bir dille sinemaya aktarılır. Biraz ikonik de olsa finalde 
infazın gerçekleşmesinden saniyeler sonra masumiyetin ortaya çıkması 
ve omuzları bir canın vebaliyle çöken savcının görüntüsü bir ‘son’ olarak 
değerlendirilebilir ama Uçakan kariyerinin en önemli filmlerinden Reis 
Bey ile o çöken omuzları, karalar bağlayan vicdanı cehennem azabıyla 
yakmaya teşebbüs eder ve küllerinden yeniden doğan/arınan yorgun ama 
yüce bir yürek mertebesine ulaştırırır Reis Bey karakterini. Reis Bey(ler) 
tarafından kırılan kalem bir nihayete değil, uzunca bir içe dönüş sürecinin 
başlangıcına tekabül eder bu sefer. 

Mesleğini rijit bir kurallar manzumesi olarak hesap vermez/sorgulan-
ması teklif dahi edilemez bir formda tabulaştırıp bir masum hakkında mer-
hametsizce idam kararı verebilme kolaycılığından, duygudan/vicdandan 
uzaklaşmışlığından, “üzerimde hakkı olmayan tek bir insan göremiyorum 
bu dünyada” olgunluğuna geçiştir anlatılan; insan olmanın inceliklerini 
keşfedişin adım adım demlenmesidir, kibir dağlarının, ruhu yana yana 
acıtarak parçalanmasıdır. Bireyin sadece mesleki sorumluluğuyla değil 
bizzat kendisiyle yüzleşebilme sınavına cesaret edebilmesidir asıl mesele. 
Meslekten istifa bir hatanın itirafıdır, ama ayna içe yönelmedikçe vicdanı 
da yavaş yavaş tüketen bir kaçışa hapsolur ruh. Ve Uçakan, Rahmet ve 
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Gazap’ta yarım bıraktığı parantezi oldukça görkemli ve derinlikli bir he-
saplaşma yolculuğuyla Reis Bey’de kapatır. Reis Bey’in kendi içine döne 
döne yaptığı ve ruhundaki tüm kiri pası kazıya kazıya temizlediği, hırpa-
layıcı yolculuğun çeşitli aşamalarında dilinden dökülen “Ben suçluyum, 
herkes suçsuz.” veya “Amerika’da bir cinayet işlense katil benim diye hay-
kırabilirim.” sözleri, kendini esir alan insani zaaflarından nasıl yavaş yavaş 
arındığına, tüm insanlığın günahlarından kendini sorumlu hissedebilecek 
bir mertebeye eriştiğine, egosunu öldürdükçe vicdanının temiz nefes ala-
bildiğine delalettir. İskilipli Atıf Hoca’da ise yargı merciinin salt hukukla 
değil siyasi ideolojiyle de şekillendirilmiş yönü devreye sokulur. Hem su-
çun niteliği hem de yargılama saikleri değişmiştir. Buna karşılık Reis Bey 
ile İskilipli Atıf Hoca’nın ‘sanık’ sandalyesine mahkûm edildikten sonra 
verdikleri hukuk mücadelesinin içeriği, dayanakları ve çevrelerinde yarat-
tıkları etki ise aynı ilahi ve insani kaynaktan beslenir ve güç alır.

İskilipli Atıf Hoca’da avukat Ferit’in iade-i itibar çabası, üzerinden yıl-
lar geçmesine karşın adaletin tekrar tesisinin mücadelesini vermesi, ülke 
olarak pek yanaşmadığımız çetin bir savaşa da çağrıdır esasen: Tarihimizle 
yüzleşebilmek. Her şeyden öte resmi ideoloji tarafından unutulmaya terk 
edilmiş bir değerin mücadelesini vermeyi dert edinen sanatçı duruşunun 
değeri paha biçilmezdir; hele ki ülke tarihine mâl olmuş değerlerini ve 
onların izini sürmeyi çoğunlukla göz ardı eden Türkiye sinemasının kadir 
kıymet bilmez hâli göz önüne aldığında.

Konu adaletse, Mesut Uçakan’ın ve aslında onunla aynı çizgiyi benzer 
hassasiyetlerle yürümeye çalışan sinemacıların da dert yandığı hakkani-
yetsiz bir tutumdan bahsetmeden geçmek olmaz, olmamalı da: Eleştirmen 
tarafgirliği. Farklı dönemlerde İslami Sinema, Beyaz Sinema, Milli Sine-
ma gibi farklı şekillerde adlandırılan akımları takip eden sinemacıların, 
sinema sektörüne hâkim olan seküler zihniyet ve güçler tarafından ısrarla 
dışlanması, görmezden gelinmesi, önemsenmemesi eleştiri kurumunun 
yaklaşımına da aynı minvalde yansıdı. Mesut Uçakan’ın Lanet filmi viz-
yona girdiğinde Atilla Dorsay “Lanet, lanet gibi bir film” diye yazar; yıllar 
sonra bir olgunluk dönemi eserine başka bir eleştirmen tarafından övgüler 
yapılırken, “Mesut Uçakan tarafından yönetilmesi talihsizlik” açıklaması 
da eklenir. Mesut Uçakan sinemasının gerek ilk dönem filmlerinde gerek-
se ikinci dönem olarak adlandırabileceğimiz ustalık eserlerini verdiği dö-
nemde yönetmenlik sanatı adına kat ettiği mesafeyi, derli toplu bir sinema 
dili oluşturma başarısını görmezden gelen ‘belli kesim eleştirmenlerin’ 
tarafgir tutumu, bir bakıma sanatını icra ederken İslami hassasiyetlerini 
ilke olarak benimsemiş sanatçıların seküler kesim tarafından görmezden 
gelinmesi, kendilerine saygı duyulmaması hatta dışlanması geleneğinin 
sadece bir yüzünü yansıtmaktadır. Sinema eleştirmeni cephesinde Uça-
kan’ın hakkını teslim etmeye çalışan küçük azınlık ise tahmin edileceği 
üzere İslami camianın eleştirmen tayfasıydı; onların da sektör ve ülke şart-
ları gereği seslerini duyurabilecek etki gücüne ne kadar sahip olduklarını 
da tahmin etmek çok zor olmasa gerek.

Mücadeleci Ruh: Türkiye’de Ayakta Kalabilmenin Yegâne Şartı

“Bu yol çile yoludur evlat” tembihi/uyarısı belki sinema sektörü düşü-
nülerek söylenmedi ama konu Türkiye’de sinema yapmaksa, hele bir de 
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İslami camiadan cesur bir yürek çıkıp bu yola baş koymaya niyetlendiyse; 
bu söz ona hem çok yakışır hem de Türkiye söz konusu olduğunda o yolu 
daha zahmetsiz bir şekilde yürümenin alternatifi daha keşfedilmediği için 
‘el mahkûm’ bir zorunlulukla kuşanır. Çile yoluna daha az tevessül ederek 
mücadele etmenizi ve ayakta kalabilmenizi kolaylaştıracak bazı adımlarla 
(boyun eğişlerle) kendinizi daha güvenli bir alana hapsetmeniz de gayet 
olasıdır. Örneğin Yeşilçam sinemasının uçları asla esnetilmeyecek kural-
lar silsilesine uygun hikâyelere, karakterlere, çekim tarzlarına tutunarak 
yönetmence zaten kalabalık olan piyasaya uyum sağlayıp hem görünmez 
olunabilir hem de güvenlikli bir alana sığınılabilir. Dokunanın yandığı 
ikinci tabu ise ‘din’dir; kötülüğün, çıkarcılığın hatta vatan hainliğinin 
timsali imam karakterleri, ailede dede ve nineden gayrısının ibadetlerden 
muaf tutulmaları, gün aydıktan sonra okunan sabah ezanları, İslam tarihi-
nin önemli dini kişiliklerinin anlatıldığı filmlerin manevi bir sorumluluk-
tan ve derinlikten öte seyircinin dini hassasiyetlerini gişeye tahvil etmeyi 
öncelemesi gibi unsurlar din olgusunun kültürle bağının kesilmiş yapay 
bir şekilde ele alın(ama)dığının da özetidir. Üçüncü husus ise yerelin, ge-
lenekle sıkı sıkıya ilişkili olanın, bu toprakların sesine, şiirine, musikisine, 
yarasına, yakarışına kulak veren ve her birini dert edinen bir bilinçle şe-
killenen ‘Türkiye sineması’ arayışının sektör dinamikleri tarafından hiçbir 
zaman temel ölçü olarak alınmamasından kaynaklı ‘piyasadaki (fazlaca) 
hâkim akımın tersine kulaç atma’ mücadelesidir.

“Her film, yönetmenin hayatından ama az ama çok izler taşır” görü-
şünü doğrularcasına Mesut Uçakan’ın hayatını şekillendiren değerler ve 
yönelimler ile hikâyelerindeki karakterlerin yapılandırılma motivasyonları 
aynı düzlemde yol alırlar ve gerçekliğe kavuşurlar. İskilipli Atıf Hoca’nın 
devlet tarafından yalnızlaştırılmasına karşın verdiği amansız mücadele, ül-
külerinden ve dini değerlerinden asla vazgeçmemesi ile Uçakan’ın hem pi-
yasayı şekillendiren hâkim güçler hem de kendi camiası tarafından yalnız 
bırakılmasına, kendisine destekten öte köstek olmalarına karşın sanatını 
şekillendiren temel izleklerden taviz vermeksizin mücadelesi birbirlerini 
etkileyen, yönetmenin daha kolay içselleştirdiği ve daha güçlü biçimde 
bağlandığı ortak paydalar içermez mi? Öç veya Rahmet ve Gazap’ta 
adalet, merhamet, arınma, kefaret gibi olguların popülist bir dramatik 
unsur olarak değil, aksine felsefi ve psikolojik boyutlarıyla ele alınması, 
filmlerin kimi eksiklikleri olsa dahi, çekildiği dönemin genel yönelimle-

ri açısından aykırı çabalardır. 70’li yıllarda ülkenin en büyük sorunları-
nın başında gelen anarşiyi ve onun doğurduğu toplumsal kutuplaşmayı 
dönemdaşı veya sonraki dönemlerde üretilen eserler gibi anarşiye taraf 
grupları iki farklı uca hapseden, gerçekliklerinden koparan, ayrıştırıcı bir 
yaklaşımla ele almaz. Öç filminde zamandan ve ülkeden soyutlanmış bir 
evren kurar; filmdeki karakterlerin işaret ettiği tarafların ülke gündemiyle 
bağlantısı kurulabilir belki ama mesele daha kısıtlı bir döneme değil ev-
rensel bir zemine sahiptir artık. Başlangıçta aynı ülküye sahip olsalar da 
zamanla fikri ve eylemsel olarak ayrı düşmeye başlayan, dönüşen karakter-
ler aracılığıyla tüm ilişkiler ‘siyasetin’ dar bakışından kurtarılıp neredey-
se ontolojik bir temele genişletilir. Karakterlerinin ruhlarını yavaş yavaş 
soydukları, birbirleriyle çatışa çatışa kendi özlerini keşfettikleri, savrula 
savrula ortak paydada birleştikleri, zamanı ve mekânı belirsizleştirilen bu 
hikâye alemini westernvari bir coğrafyaya kurarak, dünyadaki en hakiki 
özümüzün, yani ‘doğanın’ uçsuz bucaksız ev sahipliğinde gerçekleştirir 
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tüm dönüşümleri ve nihayetindeki toplumsal uzlaşıyı. Toplumsal anarşiyi 
merkezine alan diğer filmlerin takınmaktan ısrarla vazgeçmedikleri ‘bir 
tarafı sahiplenip diğerini düşman tayin etme’ tarafgirliğinin ve ayrışmaya 
destek vermelerinin aksine, toplumsal uzlaşıyı ve ortak değerler etrafında 
birleşebilmeyi hedeflemesi açısından bile çok değerli bir yerinde durur 
sinemamızın.

Türkiye’de 80’lerin sonlarına doğru üniversitelerde uygulanan ba-
şörtüsü yasaklarından dolayı birçok öğrenci büyük zulümlere uğrayıp bir 
kısmı eğitim hayatından uzaklaşırken, sanat camiasının arkasına saklandı-
ğı derin sessizliği yürekli çıkışıyla dağıtan isim Mesut Uçakan olmuştur. 
Yalnız Değilsiniz ve Sonsuza Yürümek filmleri hikâyesini başörtüsü 
yasağıyla sınırlamaz; orta üst sınıftan seküler bir aile kızının tesettüre gir-
me, çevresindeki baskılara göğüs germe ve eğitim hayatında karşılaştığı 
zorluklara karşı mücadele verme gibi daha katmanlı bir dramatik yapıdan 
hareket eder. Toplum yeni yeni karşılaştığı bu yasakla baş etmeye çalışır-
ken ve gerek mevcut siyasi iktidar gerek medya ve sanat camiası mağdu-
riyet yaşayanları bu mücadelede yalnız bırakırken, insan haklarına aykırı 
böylesi bir yasağa karşı direnen ve aldığı sorumluluğu dört başı mamur iki 
eserle taçlandıran Mesut Uçakan’ı, filmlere akın eden seyirci de ödüllen-
dirmiştir. 

Anarşi ve başörtüsü meselelerindeki öncü ve özgü çıkışların bir benze-
rini ülkenin bir diğer kanayan yarası olan faili meçhulleri ilk kez beyazper-
deye taşıyan Ölümsüz Karanfiller filminde de görebiliriz. Yer yer tiyatro 
dekoruna taşınan mizansenleriyle deneysel bir çalışma olan eserde ülke 
içindekiler kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde acıya, sömürüye, savaşa 
mahkûm edilmiş halkların sessiz çığlıkları gündeme getirilmiştir. Ve eser, 
sinema dili ve anlatım tercihleri bakımından dönemi için oldukça yenilik-
çidir.

Reis Bey filmiyle seyirci nezdindeki ilk büyük çıkışı sonrasında Yal-
nız Değilsiniz ve Sonsuza Yürümek ile bir bakıma kemik bir seyirci 
kitlesinin varlığından da söz edilir olmuştur. Her ne kadar bu iki film son-
rasındaki süreç hem Mesut Uçakan hem de ülke sineması açısından epeyce 
talihsiz bir yola girmiş ve sinema sektörü, tarihinin en büyük krizlerinden 

birini ve hem film hem seyirci sayısı bakımından tam anlamıyla bir ‘fetret 
devri’ yaşamıştır. Uçakan sinemaya verdiği uzun süreli aranın ardından 
tekrar sahaya döndüğünde hem film yapım koşullarını hem de seyirci yö-
nelimlerini değişmiş hâlde bulur. Bu noktada akla ilk gelen birkaç soruyu 
da bu sayfalara bırakmak gerek, çünkü soru(n)ların cevapları genel olarak 
ülke sinema sektöründeki ve Mesut Uçakan sinemasındaki bazı eşik nok-
talara tekabül ediyor kanımca. 

Aile: Toplumun Dirlik Teminatı

İstisnasız her eserinde hikâyenin merkezine yerleştirilen aile, Mesut 
Uçakan sinemasının değişmez değerlerinin başında gelir. Yozlaşma-
ya, maddi ve manevi savruluşlara, ahlâki bozulmalara, ekilen düşman-
lık tohumlarına karşı, toplumu bir arada tutan maya işlevi görür ailenin 
bütünlüğü. Kimi filmlerinde köşeleri çok keskin, şablon ve didaktik aile 
örneklerine yer verse de ailenin değerini ve toplum hayatının sıhhati için 
sahip olduğu önemi başarıyla ortaya koyan aile temsilleriyle de sık sık kar-
şılaşırız Mesut Uçakan sinemasında. Ustanın sinemasının örnekleri ara-
sındaki akrabalık bağlarından, temel meseleler arasındaki paslaşmalardan 
bahsetmiştik. Aynı şekilde ailenin yapılandırılması ve karakterlerin aileyle 
kurdukları ilişkiler de benzer izlekler üzerinden şekillenir.

Huzurun, dirliğin, toplumsallaşmanın, ortak paydalarda buluşabilme-
nin en mükemmel örneği olarak çizilir aile. Ailenin bütünlüğüne aykırı 
davranan karakterlerin verdikleri sınavlar üzerinden de ailenin kutsallığı 
belirginleştirilir. Mesut Uçakan’ın takipçisi olan sonraki dönem yönet-
menlerin de aile konusunda sık sık aynı prototipleri kullandığını, bazen 
de aynı yargılayıcı ‘temsil hatalarına’ düştükleri görülür. 

Karakterlerin vatanlarına olan bağlılıklarını aileye olan bağlılığın bir 
uzantısı olarak okuyabiliriz. İskilipli Atıf Hoca’nın gördüğü tüm baskılara, 
uğradığı haksızlıklara karşın ülkesinden ayrılmayı kesinlikle düşünmeyen 
duruşu; Kavanozdaki Adam’da beyin naklini dünyada ilk kez gerçek-
leştirecek olan bilim insanının bir Türk olmasına sürekli vurgu yapılma-
sı; Yalnız Değilsiniz ve Sonsuza Yürümek’in maddi durumu gayet 
yerinde karakterinin eğitim hayatında karşılaştığı yasaklara karşın yurt 
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dışı eğitim alternatifini hiç düşünmeyip ülkesinde özgürlük mücadelesi 
vermesi ve başkalarına da model olması (filmde herhangi bir yurtdışında 
eğitim bahsi açılmamasına karşın filmin geçtiği dönemde birçok ailenin 
yasaklardan dolayı eğitim için kızlarını yurt dışına gönderdikleri bilinmek-
tedir) örneklerinin vatana atfedilen değeri gösterdiğine ilişkin yorumlar 
yapılabilir.

İskilipli Atıf Hoca sorgu için evinden götürülür ve ailesiyle bir daha gö-
rüştürülmez. Hoca’yı yalnızlaştırma politikasının ilk adımı aileden başlar. 
Öç filminde anarşist arkadaş grubuna son katılan ve dayanamayıp gruptan 
ayrılan karakter, grubun diğer üyeleri tarafından düşman bellenir ve öç al-
mak için peşine düşülür. Karakterin evlendiği ve fikri boşluğunu da mane-
vi gelişimiyle doldurduğu görülür. Zeynepler Ölmesin’de varoştaki yok-
sul yaşamından kurtulmak isteyen Zeynep karakteri, girdiği yanlış yollar 
sonucu geneleve düşer. Ailesi tarafından reddedilen Zeynep’i saplandığı 
bataklıktan kurtaran ise zamanında kendisini seven, mahalledeki komşu-
su Fikret’tir. Evlenip yuvasını kuran Fikret ve mütedeyyin ailesi Zeynep’e 
kol kanat germekle kalmaz, manevi bir terapi de uygular. Gördüğü tedavi 
sonucu sağlığına kavuşan Zeynep’i finalde karşılayan ise kendisini artık 
affetmiş olan ailesidir. Sevdaların Ölümü’nde eşini aldattığı için terk 
edilen Sevda karakteri, yeni bir evlilik yapmıştır. Üvey oğlu ve bir odada 
yaşamaya mahkûm edilen yaşlı kayınpederiyle aynı evde yaşamaktadırlar. 
Ayrıca Sevda’nın ilk evliliğinden olan çocuğu eşinde kalmıştır ve onların 
izini kaybeden Sevda yıllardır çocuğunu görmemiştir. Bu filmde de karşı-
laştığımız, evlatları tarafından bir köşeye atılan anne/baba motifi Uçakan 
sinemasının birkaç örneğinde daha karşımıza çıkar. Yaşlılar evlatlarından 
göremedikleri şefkati ve ilgiyi torunlarından görürler; Yalnız Değilsi-
niz’de seküler aile hayatına gelenekselin temsilcisi olarak direnmeye ça-
lışan dindar anneannesinden etkilenen torunun dini arayışa yönelmesi de 
ilişkinin farklı bir tezahürüdür. Yalnız Değilsiniz ve Sonsuza Yürü-
mek filmlerinin baş karakteri Serpil, çevre baskısı kadar kararına anlayış 
göstermeyen annesiyle de mücadele eder. Annenin ikinci filmde hidayete 
ermesiyle beraber aile birliği tekrar tesis edilmiş olur.

Çok net bir tanımla söylersek; Mesut Uçakan sineması bir ‘erkekler 
sinemasıdır’. Sinemasında aile temasını işlerken kadın temsiline olan yak-
laşımına da ayrı bir parantez açmak şarttır. Ama başlamadan önce, kadın 

temsilinde kadının yanında duran, onu anla-
maya, sıkıntılarını dinlemeye namzet bir has-
sasiyet var olduğu gibi, kadını nesneleştiren, 
yer yer şer odağı yapan ötekileştirici ve yar-
gılayıp mahkûm edici bir bakışın varlığına da 
‘ailenin kutsallaştırıldığı tüm bu denklemde’ 
dikkatle vurgu yapmalıyız. Yalnız Değilsi-
niz ve Sonsuza Yürümek filmlerinde güçlü, 
kararlı bir şekilde çizdiği Serpil’in özgürlük 
mücadelesinin her safhasına özenle yoğunla-
şır Uçakan. Karakterin her türlü baskı ve yıl-
dırmaya karşı bir yandan direnip öte yandan 
da manevi hayatını düzene sokmasını gerçek-
çi bir zeminde ele alır. Zeynepler Ölmesin 
filminde Fikret ve Fikret’in eşi Zeynep’e kol 
kanat gerer, ona yardımcı olmaya çalışır. Aile 
içerisinde kadının da alınan kararlarda etkili 
olduğu küçük ayrıntılarla verilmeye çalışılır.

Şimdi biraz da kadın cephesinde madalyo-
nun diğer yüzünün hali pür melaline bakmaya 
çalışalım. Bu noktada Mesut Uçakan’ın hem 
seküler aileyi ele alış biçimini hem de kadın 
temsiline yaklaşımını aynı potada eriterek de-
ğerlendirebiliriz. İlk sırayı aileye verip ardın-
dan kadının aile ve toplumla ilişkili olarak işle-
niş tercihlerine bakmaya çalışalım. Uçakan’ın 
bazı röportajlarında da bahsetiği üzere, kendi 
tercih ettiği yaşam biçimi hasebiyle, sekü-
ler kesimin hayatına ilişkin gözleme dayanan 
derinlikli detaylara hâkim olmadığına ilişkin 
söylemleri, sinemasındaki ‘şablon seküler aile 
prototiplerinin’ ortaya çıkışına dair bir pence-
re açar. Ama bu yeterli olmayan gözlem ve faz-
laca dışarıdan ve üstünkörü bakış, konu sanat 
olunca kabul edilebilirlik toleransı iyice azalan 
bir eleştiriye de farklı bir kapı açacaktır.

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine 
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Yeşilçam sinemasında kullanıla kullanıla eskitilemeyen, ‘zevkü sefa-
ya düşkün, alkol, kumar ve uyuşturucu bağımlılığının pençesinde, ahlâ-
ki olarak yozlaşmış, insani değerlerini yitirmeye başlayan’ karikatürize 
birey ve aile tipolojisi, çoğunlukla aynı minvaldeki bir yaklaşımla Mesut 
Uçakan tarafından da ödünç alınmıştır. ‘Ödünç alınmıştır’ çünkü dra-
matik yapı içerisinde dini hassasiyeti olan karakterlerin/kesimin karşı-
sında oldukça suni, yaşamayan bir karşıt olarak yerini alır. Köşeleri çok 
keskinleştirilmiş iki uç arasındaki gerilimden ve nihayetinde bir tarafa 
doğru olan yönelimin şiddetinden, azametinden beslenmeyi kendine yol 
haritası olarak belirlemiş Uçakan sinemasında, maddi dünyanın esare-
tinden manevi dünyanın huzur dolu toprağına geçiş aynı zamanda büyük 
ruhsal acılar çekmek demektir. Fakat bu meşakkatli hattın bir başına 
‘sosyolojik zemini doğru kurulmayan, bir noktadan sonra bayağılaşan ve 
şer odağı haline gelen bir sekülerizm anlayışı’, diğer başına ise mane-
vi hayatın erdemlerini görselden çok sözel ama aforizmik bir edebilikle 
anlatmaya –göstermeye değil– çalışan bir sinema anlayışı yerleştirildi-
ğinde, hayat gerçeğinden beslenemeyen bir karşıtlıkla ve kan uyuşmaz-
lığıyla karşı karşıya kalınır. 

Mesut Uçakan orta üst sınıfa ait burjuva ailelerin hayatla, toplumla ve 
dinle kurdukları ilişkiyi de mesele edinir. Kapitalist düzenin çarklarına 
sıkışmış, işinden/zenginlikten başka gözü hiçbir şeyi görmeyen aile baba-
ları; konken partilerini yaşam stili haline getirmiş, alkol düşkünü anneler; 
aileleriyle çatışan, uyuşturucu ve alkol batağındaki çocuklar ‘yasal olarak 
var olan ama sosyal bağları çoktan çözülmüş’ seküler ailenin parçalarını 
oluşturur. Birbirini aldatan eşler, aile üyelerinin alkol, kumar ve uyuşturu-
cu bağımlılığı, aile büyüklerine olan dışlayıcı yaklaşım, din mefhumunun 
hayatlarının kapısından dahi içeri girmemesi gibi unsurlar ise aile tem-
sillerindeki ortak paydalar olarak öne çıkarılabilir. Böylesi yozlaşmış bir 
aile tasviri içerisinde nesnelliğin ve gerçekçi yansıtmanın işaretleri olarak 
yorumlanabilecek herhangi bir olumlu davranışsal unsura rastlanmaz. Bu 
tarafgir yaklaşım ise Mesut Uçakan sinemasının en çok eleştirilen yönle-
rinin başında gelir. Bu keskin uçlu yaklaşım toplumun farklı kesimlerinin 
birbirlerine karşı bakış açılarını olumsuz manada derinden etkileyecek, 
hatta temeli atılmış olan kimi ayrışmaları arttıracak gizli bir tehlike de ba-
rındırır.

Özellikle 80’li yıllarda Halit Refiğ’in başını çektiği birçok yönetme-
nin gençler arasında oldukça yaygınlaşan alkol ve uyuşturucu bağımlı-
lığı üzerine çektikleri sosyal sorumluluk gücü yüksek filmlerde olduğu 
gibi, Uçakan’ın da bu sosyal ve manevi yaraya değinmesi önemlidir. Ama 
bu sorunu sağlıksız kurulan bir yapı içerisinde, çoğunlukla aynı motif 
üzerinden ele alması, filmlerin etkileyiciliğine de ket vurmaktadır. Aynı 
şekilde toplumun teminatı olarak gördüğü ailedeki çözülmelerin, ülke 
geleceği açısından büyük sosyal tehlikelere yol açabileceği ise ‘çatısı 
çarpık, gidişatı yanlış ama sonucu doğru’ bir tespittir. Çocuğun masu-
miyet timsali ve gelecek umudu olarak kodlanması ise bir başka Mesut 
Uçakan vurgusudur. Anka Kuşu’nda çocuk karakterin masumane aşkı, 
arayışın katalizörü olur ve büyüdükçe masumiyetinden uzaklaşan, fikri 
yarılmalarla boğuşmaya başlayan bir adama evrilir. Karakter çocuklu-
ğunda maddi bir zeminde vücut bulan masumiyetinin manevi yüzünü 
arayışa çıkar. Sevdalar Ölmesin’de aile tarafından dışlanan dedenin 
tek yareni, sırdaşı torunudur. Aynı müspet yaklaşım, Sevda’nın öz kızı 
tarafından da benimsenir ve dedenin yanında durur. Dedenin dilinden 
dökülenler ise Uçakan sinemasında bu vefasız, yakıcı tabloya dair kısa 
bir özet gibidir: “Kendini dünyada bir yük gibi hissediyorsun. Hele bu 
tavırlar bir de öz oğlundan gelirse. Daha da önemlisi bu mahallede, bu 
beton yığınları arasına yapayalnızım.” Filmin etkileyici finalinde kapıda 
kalmış, yalnızlaştırılan çocuk görüntüsü ile ailenin dağılmışlığına yürek 
burkan bir gönderme de yapılır. Ve daha üzücü olansa, aile bağları öyle 
kritik eklem yerlerinden kopmuştur ki, ailenin tekrar bir araya gelmesi-
ne dair umutların tükendiğinin seyirci tarafından biliniyor, çocuk karak-
ter tarafından bilinmiyor olmasıdır.

Son olarak da yönetmenin kadın temsiline kısaca göz atmaya çalışalım. 
Uçakan’ın filmlerinde kadının özellikle seküler aile içinde erkeğe naza-
ran ahlâki yozlaşmada aslan payını aldığı tespiti yapılabilir. 80’lerin ikinci 
yarısıyla beraber çektiği filmlerde, kadını karakterize ederken üç yanlışın 
bir doğruyu götürdüğü bir toplamdan bahsedilebilir. Yalnız Değilsiniz 
ve Sonsuza Yürümek’te karakterinin ana hatları, motivasyonu güçlü bir 
şekilde tayin edilmiş olan Serpil doğru bir temsilken; filmografisinin geri 
kalanında aynı derecede doğru kurulmuş kadın karakterlerden pek bah-
sedilemez.
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Kavanozdaki Adam gibi TV tarihimizin en yenilikçi ve cesur eser-
leri arasında sayılabilecek bir dizide, üst sınıfa ait iki ailede de idealleri pe-
şinde koşan erkeklerin karşı yakasına uyumsuz, anlayışsız, eşlerinin başa-
rılarına ket vuran, gününü gün eden kadınların yerleştirildiği görülür. İki 

erkek karakter de mesleki putlarıyla mücadele verirken, kadınlar vasıftan 
azade biçimde daha karton bir şekilde karakterize edilirler.

Sevdaların Ölümü’nde ailenin dağılışındaki ilk günah Sevda’nın eşi-
ni aldatmasıdır. Toplumun sigortasını attıran bu ilk günah, devamındaki 
günahları da çağırır. Sevda’nın alkol bağımlılığına, ikinci eşini de aldatma-
ya meyilli olarak gösterilişi de eklenir. Annelik vasıflarına sahip olmaması-
nın hem ilk eşi hem çocuğu tarafından sert biçimde vurgulanışı ise Sevda 
için en yaralayıcı darbedir. Finalde eski eşi ve çocuğu tarafından Sevda’ya 
uzatılan yardım/merhamet/affetme eli ise Sevda tarafından nankörce 

taca çıkartılır. Hayatında olası yeni bir yanlışa doğru ilerleyen Sevda’nın 
ardından bakakalan erkek ve çocuk ise kadın/anne mağdurlarıdır. Film-
de mutlu olunan ya da acınası bir insanlık durumunun hemen arkasına en 
yozlaşmş hâlleriyle alkolik, ahlâki olarak düşkün kadının görüntüsünün 
getirilmesi kurgusal olarak da konumlanan yeri ilan eder. 

Zeynepler Ölmesin’de gözü hep yükseklerde olan Zeynep’e reva 
görülen ceza geneleve düşmektir. Ve arınması yolunda elinden tutan, 
vakti zamanında beğenmediği mütedeyyin Fikret’tir. Bir erkek tarafın-
dan bataklığa çekilen Zeynep’i kurtaran yine bir erkek olmaktadır. Tam 
da “Kadının Adı Yok” sloganının toplum ve popüler kültür hayatında ye-
şermeye başladığı yıllarda Mesut Uçakan’ın da adı olmayan bir Zeynep’i 
vardır. Anka Kuşu’nda Selman’ın yıllardır peşinde koştuğu büyük aşkı 
Merve, güven vermeyen, hatta onun saf duygularını kullanan bir karakter 
olarak çizilir. Seyirci görür fakat Selman görmez Merve’nin bu defolarını. 
Selman’ın rüyasından uyanıp gerçek soruların peşine düşmesi için yönet-
men tarafından hikâyeye dahil edilen tokat tabii ki Merve’den gelir. Mer-
ve’nin porno filmlerde oynamış olması Selman ve seyirci için masumiyetin 
en kesin yoldan sonudur. Erkek, hayatı duyumsamasının önündeki maddi 
engellerden kurtulup manevi bilinçlenmeye doğru usul usul yol alırken, 
kadın bu yolda erkek tarafından aşılması gereken yanlış bir aşktır. Fiziki 
aşktan geçerek ilahi aşkın peşinde acı çeke çeke kendi içini görebilecek 
mertebeye ulaşmak filmin asıl meselesidir ama kadına reva görülen değeri 
tartışmak da aynı derece önemlidir. Anne ya da Leyla filminde ise Me-
cnun’un her yerde, her surette aradığı, saflığın timsali olarak methiyeler 
düzdüğü, hatta bekaret vurgusu yaptığı Leyla’sının fahişe olduğu görülür. 
Mecnun’un gözlerini kör eden aşk, seyircinin çok daha önceden çözdüğü 
meseleyi ancak finalde yediği tokatla idrak etmesini sağlar. 

Kadın temsili konusunda kanımca en negatif yaklaşım örneğine Sev-
daların Ölümü filminde rastlarız. Filmin başında Sevda’nın olumsuz 
profilinin tam karşısına konumlanacak şekilde çizilir Kerim’in yeni eşi. 
Karakteri ilk gördüğümüz sahnede evde daktilosu başında çalıştığını, son-
raki sahnelerde ise Sevda’ya “Tarih Boyunca Doğu ve Batı Toplumlarında 
Kadın” başlıklı bir araştırma yaptığını söylediği görülür. Filmin çekildi-
ği yıllar baz alındığında tesettürlü bir kadının böylesi kronik sorunlarla 
yoğrulmuş bir temada araştırma yapıyor olması çok değerlidir ve seyirci 
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açısından da umut vericidir. Film boyu karakterin olumlu davranışlarına 
karşın Sevda’nın gitgide savruluşu karşıtlık içinde sunulur. Ve filmin bir 
kırılım noktasında, Sevda konusunda eşinin aklının karışık olduğunu dü-
şünen kadının, eşine bir bebek verememenin de etkisiyle söyledikleri şok 
edicidir: “Beni bırakma ne olur, istersen ikinci hanımın olurum.” Peki, 
bu sözleri Doğu toplumunda kadın olmanın yakalandığı toplumsal bir kıs-
kaç olarak mı okumalıyız? Hatta daha öncesinde, bir sahnede karakterin 
kayınvalidesi tarafından uygulanan toplumsal baskıya karşı koyamadığı da 
yansıtılır. Fakat görüldüğü kadarıyla kadının sahip olduğu mesleki yetkin-
liğin, ekonomik özgürlüğünü ele alması için önemli bir anahtar olduğu 
iddia edilebilir ve bu teslimiyetçiliğinin kader olarak gösterilmesi eleşti-
rilebilir. Sinemanın toplumu etkileme gücü ve ele alınan konunun dönem 
atmosferi içindeki yeri göz önüne alındığında, ‘onlar adına haklarını sa-
vunan’ bir sanatçı tarafından bile böylesi anti özgürlükçü bir yaklaşımın 
karakterine reva görülmesi, toplumsal yarayı iki kat kanatır. Üstüne üstlük 
muhafazakâr toplumla ilgili kimi bağnaz önyargıların değirmenine isten-
meden su taşınmış olur ki, bundan kaynaklı yara apayrı bir sorunsaldır.

Sevdalar Ölmesin filminde dikkat çeken bir nokta, Zeynep’in abi-
si aracılığıyla erkeğin namus/ahlâk anlayışındaki ikiyüzlülüğe yapılan 
vurgudur. Ama gözlerin erkeğe batırılan çuvaldızları en fazla aradığı yer 
Yalnız Değilsiniz ve Sonsuza Yürümek filmleridir. Başörtüsü yasakla-
rının uygulandığı günlerde yasak mağduru kadınları mücadelelerinde yal-
nız bırakan erkeklere Mesut Uçakan sinemasında rastlamak, içinde bizzat 
muhafazakâr camia içi bir eleştiriyi de barındırması açısından önemlidir. 
Bu eleştirinin tek istisnası, iki hikâye boyunca Serpil’in yanında duran, 
onu her daim destekleyen ve fikri manada ufkunu açan Salih’tir.

Karakterinin manevi bir dönüşüm geçirdiği tüm Mesut Uçakan film-
lerinde, bahsedildiği üzere bir yakadan ‘iklimi, hayat tarzı, beslendiği 
fikri dünya’ bambaşka olan karşı yakaya geçen bir akıntıya şahit olunur. 
Karakterin 180 derecelik dönüşümü, sinemanın ötesinde hikâye olarak 
da her daim çok etkileyici olagelmiştir. Kanımca tam da bu nokta ‘yeni 
bir şeyler söyleme zamanı’ adlı parantezi açmayı teklif etmenin de yeridir. 
Fikri manada güçlü bir altyapısı olan, hayatla kurduğu ilişki daha üst bir 
bilinç katmanına taşınmış mütedeyyin bir bireyin yaşayacağı iç çatışma, 
maddi dünyanın aldatıcı tuzaklarına karşı vereceği savaş, ilk aşamada kay-

bedilen bir sınav, ardından gelen yoğun tefekkür süreci ve sınavın bütün-
lemede geçilmesi gibi 360 derecelik bir dönüşümü merkezine yerleştiren 
bir hikâye Mesut Uçakan filmografisinin eksik bir parçasını oluşturmuyor 
mu? Özellikle günümüzde muhafazakâr dünyadaki gelişmeler göz önüne 
alındığında bu tarz bir içeriğin problematik olarak ele alınması daha de-
ğerli ve yol gösterici bir girişim olabilir. Belki Anka Kuşu’nda Selman’ın 
geçtiği süreç ve dert edindiği ontolojik ve metafizik dertler/arayışlar bir 
nebze bu minvalde değerlendirilebilir ama Uçakan’ın makalelerinde de 
sık sık değindiği üzere daha dinibütün ve dert edindiği meselelerle dünye-
viliğin sınırlarını aşmış bir karakter üzerinden işlenecek bir iç sorgulama 
hikâyesi, yönetmen için de yeni bir aşamaya geçiş adımı olabilir. Bireyin iç 
ve dış savaşı meselesinde Özer Kızıltan’ın Takva filminin, ayakları yere 
en sağlam basan güncel örnek olduğu söylenebilir. Fakat seküler bakıştan 
kaynaklı kimi çapaklarının bertaraf edilip daha doğru bir yapı kurulması 
için muhafazakâr bir gözün dokunuşuna ihtiyaç olduğu da iddia edilebi-
lir. Ve bu konuda sinema camiamız içinde en yetkin isimlerin başında da 
Mesut Uçakan gelmektedir. Tekrarlamakta fayda var; muhafazakârlığın ve 
sekülerizmin, kapitalist oyunlara yenik düşerek iyiden iyiye kimlik değiş-
tirip muğlaklaştığı bu devirde kadim değerlerin rehberliğinde güncellen-
miş bir yeniden bakışa, sanatçı sorumluluğuna çok daha fazla ihtiyaç var.

Metafizik Bir Sonsuzluk Arayışının Hikâyesi

Mesut Uçakan sinemasında, mücadeleye nasıl başat bir anlam yüklen-
mişse, işte o uğruna savaşın verildiği ‘anlam’ da sırtını çok köklü bir ilahi 
arayışa dayandırır. Maddenin aldatıcı tutsaklığından, önce bedeni, sonra 
ruhu kurtarıp hayatın/doğanın mükemmeliyetine ulaşabilme, Yaratıcının 
dünyadaki sayısız izlerini gönül gözüyle görebilme ereğinden bahsedilebi-
lir. Uçakan’ın tabiriyle “Bizim işimiz öteler! Bütün kuralların, şekillerin, 
sınırların, çerçevelerin berhava olduğu yer.” Karakterlerinin maddi dün-
yada yaşadıkları ve verdikleri sınavlar,  maddeyi aşan sonsuz hayatı algıla-
maları için çeşit çeşit fırsatlardır, vesilelerdir. Ama fiziki manada gözden 
geçilip bilincin gözünün görebilmesi belli merhalelerden geçmeyi gerek-
tirir. Madde ve mana alemini kuşatan Yaratıcının gücünün, etki alanının 
farkına varabilmektir, hepsinin ortak kurtuluş yolu. Ve bu çileli yolu hem 
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üretici/yaratıcı olarak yönetmen Mesut Uçakan hem de onun aracısı olan 
karakterleri başlangıç ve bitiş noktaları kesin hatlarla belirlenmiş bir saha-
da yürürler. Karakterlerin kurgusal dünyada çektikleri çile, aktüel hayatta 
varoluş çilesi çeken yönetmenin soru(n)larının, gel gitlerinin, çıkış yolla-
rının damıtılmış hâli gibidir. Belki de yönetmen karakteri hasebiyle Anka 
Kuşu filminin ana karakteri Selman’ın Mesut Uçakan’ın kurgusal dünya-
daki birebir olmasa da izdüşümü olduğu yorumu yapılabilir. Filmografisi 
boyunca karakterlerini manevi kurtuluşa ulaştırma yolunda farklı farklı 
merhalelerden geçiren Uçakan, sinema tarihimize kazınmış karakterleri 
aracılığıyla etkili dönüşüm hikâyeleriyle de kendisine farklı bir yer edine-
bilmiştir.

İskilipli Atıf Hoca’nın hayatındaki her şeyden geçerek verdiği kimlik 
mücadelesi, hiç taviz vermediği dini hassasiyetleri yıllar sonra bir başka 
kendini arayan insana, avukat Ferit’e ilham verir, yol gösterici olur. Bir 
bakıma düştüğü karanlıkta yolunu bulmasını sağlayan güçlü bir fener iş-
levi görür. Ferit kurtuluşun kelebek olup özgürlüğe kavuşmakta, sonsuza 
ulaşmakta olduğunun idrakine her adımını daha da güçlü biçimde attığı 
içe/öze dönüş yolculuğunda varır. Gördüğü kâbusların kâbus değil, ak-
sine kurtuluş yolunda müjde olduğunu anlaması için gerekli süreyi tanır 
karakterine Uçakan. Ve daha da değerlisi, Ferit’in bu manevi aydınlığa 
erişmesinde kişilik olarak önce insani, sonra mesleki bir duruşu benimse-
mesinin olmazsa olmaz bir payda olduğunu imlemesi gözden kaçırılmama-
lıdır. Dünyevi olana giden yolun uhrevi olandan geçtiği gibi, uhrevi olana 
giden yol da dünyevilikten geçmektedir. Birbirini sadece etkilemeyen, ta-
mamlayan da bir süreçtir karakterlerin/seyircinin içinde bulunduğu. 

Kısılıp kaldıkları duvarları önce tanıması, ardından kırması gereken 
karakterler galerisi olan Mesut Uçakan sinemasında, Kavanozdaki 
Adam dizisinin artık kültleşmiş giriş jeneriğinde parçalanan heykeller, 
kırılması gereken zihinsel putlara yapılan bir göndermedir. Yönetmen 
toplumsal hayattaki her türlü çözülmenin teşhis ve tedavisi için reçeteler 
sunar dönüşüm geçiren karakterleri aracılığıyla. Onların yaşadığı kişisel 
buhranlar, aydınından işçisine değin toplumun tüm kesimlerinin karşı 
karşıya kaldığı kimlik sorgulamalarının, arayışlarının birer yansımasıdır. 
Anka Kuşu’nda aşkı arayan Selman’ın yolculuğunda tosladığı duvar yine 
putlarıdır. Putlarını aşmanın yegâne yolu fısıldanır kulağına: “Senin putun 

hangisi, al baltayı eline yık putları. İçindeki putları yıkmadan dışındakileri 
de yıkamazsınız. O putlar ancak aşkın kutsal baltasıyla yıkılır.” Zaten bü-
tün o mücadeleler, akıtılan gözyaşları, ruhun girdaplarda savruluşu, yanlış 
yapa yapa bulunmaya çalışılan doğrular tek bir amaç için değil midir: İlahi 
aşk.

Anne ya da Leyla filmi bir başka arayış öyküsüdür; Leyla’nın pe-
şinden diyar diyar dolaşan Mecnun’un aşk arayışıdır perdede can bulan. 
Baktığı her yerde Leyla’yı görmeyi umut eden, bir süre sonra her gördü-
ğünde Leyla’yı bulduğunu sanan Mecnun’un karşısına hayat başka aşıklar 
da çıkarır. Çevresindeki kimseyi umursamaksızın sessiz sedasız bir şekil-
de, köşe bucak arayışını sürdüren meczup adam ya da aşkı farklı bir kat-
manda hayatına dahil etmiş olan terzi örnekleri, aşkın farklı yüreklerdeki 
tezahürleridir. Özellikle Mecnun’un terzinin aşkını anlatmak için yaptığı 
benzetme, meselenin özüne dair bir kapı aralar: “Öyle bir elbise dikerdi ki 
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sanki hepsini sevdiğine giydirecek.” Bir aşığın ulaşabildiği en üst sınır ise 
“gerçek aşıkların rüyaları da gerçek olur” cümlesinde gizlidir sanki. Mana 
âlemine geçişin müjdecisi gibidir rüya ve gerçeğin iç içe geçişi, birbirinde 
yeniden anlam bulmaları. 

Mesut Uçakan sinemasında ölüm mefhumu da özel bir anlama sahiptir. 
Karakterlerinin hayatla kurduğu ilişkide ölüm ile fikri ya da tanık olarak 
karşılaşmaları, önemli zihni ve manevi kırılımlar için tetikleyici unsur olur. 
Yalnız Değilsiniz ve Sonsuza Yürümek filmlerinde, Serpil anneanne-
sinin ölümüyle aile içindeki asıl yalnızlığıyla tanışır; kendi ifadesiyle çöl 
ortasındaki bir başına kalmışlığıyla. Yalnızlık beraberinde ailesine, çevre-
sine, nefes alıp verdiği hayata yabancılaşmayı da getirir. Ve hayatıyla ilgili 
aklını rahatsız eden soruların cevapları için başvurduğu ilk kaynak anne-
annesinin ibadetleri, hoşgörüsü ve hayat karşısında takındığı tevazusudur. 
Tıp okuyan Serpil’in üniversite arkadaşlarıyla ara ara tartıştığı konulardan 
biri de ölümdür. Hem arkadaşlarının hem de annesinin, ölümü ‘basit bir 
doğa olayı’ gibi materyalist eksenli çok dar bir alana hapseden bakışlarının 
kendisine yetmediğini idrak eden Serpil’e, arkadaşı Salih yeni bir pencere 
açar: “İnsan ölümden neden korkar?” diye sorar ve ölümün sonsuzlukla, 
sevgiliyle kavuşmakla kurduğu bağı dile getirir. Serpil’in manevi dönü-
şümünde ölümün uhrevi boyutunu bir soru olarak zihnine kazımasının 
önemli bir payı olur.

Öç filminde kişisel aydınlanmasını ilk gerçekleştiren arkadaşın, çözü-
mü manevi bir yaşamda bulduğu görülür. Kendi geçtiği zihinsel ve ruhsal 
patikalarda edindiği tecrübeyi arkadaşlarına aktararak onların da elinden 
tutup intikam arzularından, dünyevi hırslarından kurtarmak ister. Ve bu 
yoldaki ilk ders ölüm gerçeğiyle hakiki bir yüzleşmedir, ardı sıra sorduğu 
sorularla arkadaşının yüreğine ilk tohumlar bırakılır: “Öleceksek neden 
yaşıyoruz, kim yaşatıyor bizi?”. Ölümün soğuk yüzü yerine hayata, insana 
bakışı yeniden düzenleyen yüzüyle afallayan zihinlere asıl mesaj da zerk 
edilir: “Gel de bir an olsun içimize dalalım, gerçek yüzlerimizi arayalım, 
şu et parçasının ötesindeki yüzlerimizi.” Ezan okunmaktadır; birleşmeye, 
beraber olmaya davet eden ilahi çağrı, ve iki arkadaş sadece camiye doğru 
yol almazlar; bir felaketi önleyecek bilinçlenmenin adım adım kök saldığı 
bir yolculuğa başlamışlardır asıl.

Reis Bey ve İskilipli Atıf Hoca filmlerinde ise ölüm fiziki manada sona 
erme değil, kendi içine ayna tutabilme cesaretini kazanmanın bir vesilesi 
ya da tetikleyicisidir. Kavanozdaki Adam filminin yazar karakteri Semih 
Şereflioğlu, bir suikast sonucu oğlunu kaybedince ölüm üzerine yoğun bir 
düşünme sürecine girer. Uzun süren çalışmaları sonucunda ölüm temalı 
bir kitap yazar. Ayrıca karakter, insanı sürekli bir kavanoz içinde hapsedil-
miş olarak nitelemekte ve ölümün sadece kavanozun parçalanması oldu-
ğunu iddia etmektedir.

Mesut Uçakan, karakterlerinin dahil oldukları dönüşüm süreçleri-
nin her adımına incelikli bir şekilde yaklaşmaya çalışırken, onların içine 
düştükleri boşlukları da hem sözel hem de görsel araçları çarpıcı biçimde 
kullanarak seyirciye sunar. Karakterler kendileriyle baş başa kaldıkların-
da kendilerine yönelttikleri ve yakarışa dönüşen sorular, sorgulamalar sı-
kıntının kaynağını gösterir aslında. Serpil’in kendisine yönelttiği “kendi 
kendisiyle nasıl savaşır insan” sorgusu ile ulaştığı “insanın en büyük düş-
manı yine kendisi” cevabı arasında alınan mesafe hiç de azımsanacak gibi 
değildir. Buradaki sorgulama akıllara “dünyadaki tüm suçlardan kendisini 
sorumlu hisseden” Reis Bey’i de getirmez mi? 

“Eğer inandığım gibi yaşayamazsam kendime olan inancımı kaybede-
rim” şiarını hayatına yerleştirmeye çalışan Serpil’e karşın, çevresinin onu 
değerlendirirken sıkı sıkıya sarıldığı bakış açısı yine Mesut Uçakan’ın 
önem atfettiği meselelerdendir. O bakış açısı ki içinde hoşgörüsüzlük 
başta olmak üzere kişi haklarına saygısızlığı da, geleneksel olana karşı bi-
riktirilmiş nefreti de, elitist bir kibri de, dine olan tahammülsüzlüğü de, 
kendini toplumdan uzakta konumlandırma gayretiyle desteklenmiş aşıl-
ması zor bir önyargıyı da barındırır. Serpil’in tesettüre girmesini büyük 
bir tahammülsüzlükle karşılayan annesi, arkadaşlarına kızındaki olumsuz 
değişimden bahsederken “Şimdi görsen karalara büründü” der ve hemen 
ardından gelen sahnede, beyazlar içinde namaz kılan Serpil’in görüntü-
süyle karşılaşır seyirci. Yine aynı filmde anne kızındaki değişimden duy-
duğu tedirginlikle olayı psikoloğa taşır ve psikolog tespitini şu sözlerle 
aktarır: “Bütün eğilimlerin, davranışların, giyimin saldırganlık psikozu 
taşıyor. Toplum dışı eğilimler taşıdığının göstergesi.” Seküler bir hayat-
tan dini bir yaşama geçiş ve İslami ritüelleri, ibadetleri yerine getirmeye 
çalışan bireye kendi cemiyeti tarafından anlayış göstermek bir yana, te-
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davi edilmesi gereken bir psikoz olarak değerlendirildiği görülür. Filmin 
gösterime girdiği dönemin fotoğrafı çekildiğinde, gerek başörtüsü takan 
gerekse de ibadetlerini yerine getirmeye çalışan bireylere aynı hastalıklı 
bakışla yaklaşıldığı, toplumsal yaraya dönüşen ayrımcılıklar ve dışlamalar 
yapıldığı maalesef rahatlıkla görülmektedir. Hikâyede Serpil’e daha yakın 
ve anlayışlı davranan, yurt dışında eğitim görmüş kuzeninin ders niteli-
ğindeki trajikomik söylemi ise artık son noktadır: “Ben her inanca say-
gı duyan biriyim, en azından saygı duymam gerektiğine inanıyorum. Biz 
Serpil’in düşmanları değiliz ancak ondaki kişilik değişimi rahatsız edici. 
Hem niye kaçıyor ki tedaviden. Serpil’i rahatsız eden ‘saptırılmış duygu-
lar’ var.”

Ezcümle; Mesut Uçakan sinemasının dayandığı temel kavramsal me-
seleleri kullanarak oluşturduğumuz bir cümle bu uzun, yorucu ama gu-
rur duyulası filmografinin de kısa bir özeti yerine geçebilir: Toplumsal ve 
siyasi baskılara karşı insancıl bakışıyla ve yanından ayırmadığı merhamet 
duygusuyla adaletin peşinden inatla ve bitmek tükenmek bilmeyen bir ara-
yışla giden bir ömür… Fark edildiği üzere cümlenin bir nihayeti yok. Me-
sut Uçakan üretmeye ve arayış(ın)a devam ediyor. Ve sinemaya armağan 
edeceği her yeni eseriyle bu cümlenin sınırlarını sinemanın lehine geniş-
leteceği ise aşikâr…
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Türk şiiri ve düşünce dünyasının tartışmasız zirve isimlerinden biri Ne-
cip Fazıl Kısakürek. Sadece şiirleri ile değil Büyük Doğu fikriyatıyla da 
nesillere bir bakış, ufuk ve yol haritası sunan Üstad, farklı türlerde verdiği 
eserlerle de derdini, fikir çilesini her mecradan haykırdı ömrü boyunca.

Sinema ve tiyatro, şiir ve düşünce eserleri kadar öne çıkmasa da Necip 
Fazıl’ın etkin bir şekilde varlık gösterdiği, üretim yaptığı sanat dallarıydı. 

O’nun kadar velud bir yazı ustasının kitleleri etkileyen bu güçlü alan-
larda eser vermemesi düşünülemezdi. Bu cevherin farkında olan Ertuğrul 
Muhsin, Üstad’a tiyatro oyunları sipariş etti. Tohum, Bir Adam Ya-
ratmak, Sabır Taşı, Para ve derken Reis Bey... Her biri birbirinden 
güçlü metinlere sahip olan oyunlar uzun yıllar boyunca İstanbul Şehir Ti-
yatroları, Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolar tarafından sahnelendi. Gerçi 
tiyatro dünyasında baskın olan dünya görüşü çoğu zaman üstadın oyunla-
rının seyirci ile buluşması önünde aşılmaz bir engeldi. Ancak sözkonusu 
eserler itiraz kabul etmeyecek ölçüde güçlü olunca belli zaman aralıkları 
ile olsa da Necip Fazıl’ın tiyatro oyunları sahnelerde yer bulabildi kendine.  

Yücel Çakmaklı tarafından bazı senaryoları beyazperdeye taşınan üs-
tadın sinema perdesinde en sevilen eseri ise Mesut Uçakan’ın sinemaya 
uyarladığı Reis Bey oldu. Milli Sinema ekolünün temsilcisi olarak sine-
maya adım atan, ancak 1980’li yıllarda bir yol ayrımına giderek ‘islami’ 
çizgide bir sinema anlayışı ile film üretmeye başlayan Mesut Uçakan, 
1988 yılında Necip Fazıl’ın tiyatro için kaleme aldığı Reis Bey’i sine-
maya uyarladı. Haluk Kurdoğlu’nun muhteşem oyunculuğu ile akıllara 
kazındığı filmde Sümer Tilmaç, Bülent Polat, Nihat Nikerel, Ümit Acar, 
Murat Soydan, Hasan Nail Canat gibi birbirinden değerli oyuncular da rol 
aldı. Filmde oldukça etkin olan müzikler ise Koral Sarıtaş ve Turgay Öz-
kan imzası taşıyor. Üstad’ın bir eserini sinemaya uyarlamak, bunun için 
izin alabilmek hayli zordur. Özellikle tiyatro eserleri konusunda Üstad’ın 
titizliği bir efsaneye dönüşmüştür. Mesut Uçakan ise hiç olmayacak bir şey 
yapar ve Necip Fazıl’dan izin almaksızın filmi çeker. Bu durumu bir rö-
portajında şöyle anlatır: “Biz Üstad’dan izin almadan Reis Bey’i çektik. 
Film bittikten sonra izleyenlerin yorumlarını okumuş. Telefonda tebrik 
etti. Üstad’ın tebriği bizim için çok önemliydi. O anda yaşadığım sevinci 
hiç unutamam.”
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Yücel Çakmaklı’nın Huzur Sokağı romanından sinemaya uyarladığı 
Birleşen Yollar’dan sonra seyircide en güçlü karşılığı olan Reis Bey, 
bir sinema filmi olmaklığının dışında Necip Fazıl’ın ‘merhamet’ ve ‘ada-
let’ kavramlarına ilişkin muhatabını sarsan, silkeleyen ifadelerinden dolayı 
kült bir eser özelliği kazandı.

Katı, otoriter ve ‘insanî’ duyguları zaaf olarak değerlendiren, tavizsiz 
bir hakimin duygusal dönüşümünü konu alan film, sonraki yıllarda ben-
zerlerine sıkça rastlayacağımız ‘hidayet’ temalı yapımların öncülü ve içle-
rinde en nitelikli olanlardan biri. Anne katili olmakla yargılanan bir gencin 
idamına karar veren Reis Bey, sadece görünürdeki tabloya bakarak hüküm 
vermiştir. Katilin uyuşturucu bağımlısı, bitirimhanelerden çıkmayan, sü-
rekli annesinin elindeki, avucundakini alarak yolunu bulduğu herkesçe 
bilinen gençten başkası olması mümkün değildir, verdiği hükümden zer-
rece şüphesi olmayan Reis Bey’e göre. İhtimaller üzerine kafa yormak yer-
sizdir, zanlının ifadesi de onun suçsuz olduğunu göstermeye kâfi değildir. 
O halde fazlaca soru sormaya, sorgulamaya, başkaca suçlu aramaya gerek 
yoktur. Savcının ve avukatın itirazları da fayda vermez. Gencin kalemi kı-
rılır. 

Garip olan şu ki başına gelenleri tevekkülle karşılayan genç, maruz kal-
dığı, hayatına mal olacak bu haksızlık karşısında büyük bir teslimiyet için-
dedir. Dahası ölüme giderken Reis Bey’e söylediği cümleler yaşlı adamın 
kalan ömründe ciddi kırılmalara yol açar. 

Gencin “Siz merhametten acıma duygusundan yalnız kötülük doğaca-
ğına inanmışsınız...  Fakat ondan ne büyük iyilik doğacağını unuttuğunuz 
için en büyük hakkı kaybediyorsunuz. Rahmet kaldırılmış sizin kalbiniz-
den... Mühürlü kalbinizin açılmasını dilerim.” sözleri o güne dek merha-
meti ‘ağızların iğrenç sakızı’ olarak tanımlayan Reis Bey’in bütün kabul-
lerini alt üst eder. Uçakan daha sonradan İskilipli Atıf Hoca filminde de 
benzerine rastlayacağımız idam sahnesinde darağacını, kendi iskemlesini 
tekmeleyen idam mahkumunu doğrudan göstermekte sakınca görmez.

Hayatında merhamet nâmına zerrece iyiliğe yer vermeyen ağır ceza ha-
kimi yapayalnız geçen ömrünün son demlerinde o güne dek peşi sıra git-
tiği kabulleriyle kıyasıya bir hesaplaşmaya girişir. Suçla mücadele ettiğini 
zannederek suçluları mahkum ederken, suçu ortadan kaldırmanın yolla-

rına hiç mi hiç kafa yormamıştır. İnsanları suça iten amiller yerine peşin 
hükümlerle hareket etmenin kolaycılığını seçmiştir. En temel düsturu otel 
odasındaki çalışma masasında aldığı kararları kayda geçirdiği defterde ka-
yıtlı olan: “Ceza felsefesinde bir görüş vardır. Bir masuma kıymaktansa bir 
cürümlüyü serbest bırakmak yeğdir. Ben de diyorum ki cemiyette bir ferdi 
korumak için bin kişiye bu deli gömleğini giydirmekten kaçınmamalıdır. 
Merhametin öldürdüklerine merhamet etmek cemiyete karşı merhamet-
sizliktir.” şeklindeki cümlelerdir. 

Gencin idamının ardından, onun çilesinin mirasçısı olan Reis Bey’in 
bu keskin dönüşümü Haluk Kurdoğlu’nun muhteşem oyunculuğu ile ete 
kemiğe bürünürken filmde eksikliği duyulan belki de en temel şey Reis 
Bey’i bu kadar katılaştıran ve ‘merhamet’ duygusunu yok eden arkaplan... 
Reis Bey’in kim olduğu, geçmişi, neden yalnız yaşadığı gibi soruların ce-
vabı bu güçlü eserin etkisini daha da katlayabilecekken uyarlamada eserin 
birebir perdeye yansıtılması tercih edilmiş.

Fikri dönüşümünün hayatına yansımalarıyla birlikte hakimliği bırakan 
ve bitirimhanelerde geceyi sabaha bağlamaya başlayan Reis Bey, oradaki 
kumarbaz, hırsız ve katiller yani bir zamanlar şeksiz şüphesiz suçlu ilan et-
tikleri ile merhametten beslenen bir toplum inşa etme ütopyasını paylaşır. 
Reis Bey’in o muhteşem tiradı filmin zirve noktalarından biridir: “Gelin 
bir çete kuralım sizinle. Bir gözyaşı çetesi... ve insanlığa gözyaşını öğretin-
ceye kadar onları delik deşik edelim... ama bıçaklarla değil. Islak kirpikle-
rimizle.... Ne kadar hırsız, yankesici, dolandırıcı, katil, ırz düşmanı, zehir 
satıcısı, kumarbaz varsa alalım aramıza. Ne kadar hakim, avukat, muharrir, 
profesör, tüccar, işçi, mühendis, doktor varsa alalım. Acıyanları ve acınan-
ları alalım. Buyurun diyelim, acımayı, merhameti cemiyete başlı başına şifa 
kabul edenler birleşin.” Çağrısı başlangıçta ‘oğlum’ dediği katil dışında 
kimsede karşılık bulmaz. Ama kararlıdır Reis Bey, anlatmaya devam eder:  
“İnsanlığa yeni kurtuluş yolu... katili tezgahtar, hırsızı kasadar, dolandırı-
cıyı tahsildar yapalım... Bakalım saklı parayı çarpan yankesici açıkça eline 
teslim edilene ne yapar ? Korunanı vuran katil bakalım bağrını açanlara ne 
yapar? Şüphe usulünün beslediği kötülük itimat sistemi önünde büsbütün 
şahlanır mı, dize mi gelir? Görelim... “ der ve bitirimhanedekilerin yan-
larındaki bütün silahları, kesici aletleri toplar kendi ceplerine doldurur. 
Geri vermek için de şöyle bir şart koşar: “Çocuklar bu bıçakları size acı-
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mayı ve ağlamayı öğrendiğiniz zaman vereceğim. Onunla tavuk kesemez 
hale geldiğiniz zaman.” Tam o sırada bitirimhanenin basılmasıyla kahveci 
avucundaki uyuşturucuyu Reis Bey’in cebine bırakıverir ve Reis Bey de 
suçlular safına yazılır.

Ettikli, bulduklu dünya mesajına dayanan film, bundan sonrasında Reis 
Bey’in suçlu sandalyesindeki ifadeleri ile devam eder. Reis Bey, savunma 
yapmak yerine yeni adalet tezini tecrübe etmesine vesile olacak bir ko-
nuşma yapmaya başlar: “Ben diyorum ki her fert başucuna ‘suçlu benim, 
herkes suçsuz’ levhasını asmalıdır. Ben diyorum ki yegane kurtuluşumuz 
herkesin herkesi affetmesindedir. Daha ötesi kanunların sorumluluğuna 
girer. Ama görüyorum ki anlatamıyorum. Hissediyorum ama anlatamıyo-
rum. Çocuk, ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz, dedi. Ağladıkça anlıyo-
rum. Artık bütün mantık hesaplarımı kaybettim. Hem de öylesine kaybet-
tim ki Amerika’da bir cinayet işlense de dünya çapında bir ses sorsa “Katil 
kim?”, “Benim!” diye haykırabilirim. Soğuk kış geceleri köprü altında 
yatan çıplakların vebali benim boynumda. Gömleğimin yakasında. İsterse 
çareme adli tıp baksın! Fakat bir hastaneye girsem de kan kanseri çeken 
hastalar görsem acaba onları bu hale ben mi getirdim diye düşünüyorum. 
Ben ne yaptım? Uykuda, baygınlıkta, annemin karnında, babamın kanında 
hangi cinayeti işledim, hangi mukaddesi kirlettim ki kendimi gelmiş, ge-
lecek bütün fenalıkların tek sorumlusu biliyorum? Dışımda ne arıyorlar 
içime doğru suçluyum ben. Bir de kalkmış belki kendimden birine, ondan 
öbürüne geçer bir merhamet yangını çıkar, bütün ülkeyi sarar diye tımar-
hanelik bir hayalin peşine düşmüş gidiyorum. Göklerin merhamet dolu 
olduğuna inanıyorum. Bizse nefsimizin beton çatısını tepemize dikmiş 
yaşamayı öldürüyoruz. Merhamet alem bu temel üzerinde.

Ne duruyorsunuz sökün sahte su borularını, ev ev merhamet şebekesi 
kurun! Tepelerinizdeki çatıları da yıkın göklerle temasa geçin. O zaman 
göreceksiniz ki acı su borularından kendi kendine tatlı su akacak ve başlar 
üstünde güneşe yol veren kubbeler yükselecek.”

Sinemamızdaki en güçlü tiradlardan biri olan bu konuşma adeta hafı-
zalara kazınır. Finalde dönüşüm tamamlanır ve Reis Bey, kendisine paye 
vermek isteyenleri karşılıksız bırakırken tımarhanelik hayalinin peşi sıra 
gitmeye devam eder.

İdam cezasının yeniden tartışıldığı 15 Temmuz sonrası Reis Bey filmini 
yeniden izlemek çok farklı okumalara da kapı aralıyor. Bütün kavramların 
içinin boşaldığı ve bambaşka anlamlar yüklendiği, ‹demokrasi›, ‹hak› ve 
‹özgürlük› diyerek kamuoyunu manipüle edenlerin darbe kalkışması 
yaptığı, yüzlerce kişiyi öldürüp, binlerce kişiyi yaraladığı bir zeminde bu 
suça iştirak eden özellikle askerlere ilişkin ‹merhamet› çağrıları elbette 
Reis Bey›in çığlığı gibi bir samimiyet taşımıyor. Gerçek suç ve suçlu söz 
konusu olduğunda tam da Necip Fazıl›ın o esaslı ifadesiyle «ağızların iğ-
renç sakızı”na dönüşen merhamete iade-i itibar edilmesi ve tımarhanelik 
bir hayal olmaktan çıkması için ‘adalet’in tecelli etmesine ihtiyaç var. Aksi 
takdirde merhamet, kötülüğü ödüllendiren bir araca dönüşür ki asıl fela-
ket de orada başlar... Herkesin kendi haklılığına taptığı bir ortamda Reis 
Bey’in “Amerika’da bir suç işlense de dünya çapında bir ses sorsa ‘Katil 
kim?’, ‘Benim!’ diye haykırabilirim.” sözlerini idrak edecek bir zihin ve 
gönül enginliğinden sözetmek hayli zor. 

Sinemasal özelliklerinden ziyade derdiyle öne çıkan filmlerden olan 
Reis Bey, Türkiye gibi adalet ve merhamete dair ölçülerin durmadan ters 
yüz edildiği bir coğrafyada her daim önemini ve değerini korumaya devam 
edecek. 
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Naz Emel Koç Berber

“YALNIZLIKTAN 
SONSUZLUĞA” 
BİR SORUNUN 

ANATOMİSİ
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90’lı yılların başları... Henüz ilkokula gidiyorum. Seyretmek istediği-
miz yeni filmleri genellikle evimizin karşısındaki kasetçiden kiralıyoruz. 
Evimizde bir VHS film oynatıcı ve kendimize ait birkaç video kasedimiz 
var. İçlerinden birini dönüp dönüp defalarca seyrettiğimizi hatırlıyorum. 
Bazen vakit geçirmek, bazen eve gelen misafirlerin ricası üzerine, bazen 
de söz konusu yapımı hiç duymamış olan misafirleri filmin mesajıyla etki-
lemek için aynı kasedi çok kereler seyredip duruyoruz. Gören herkesin 
filmde duygulandığını, yer yer tezahürat yapıp yer yer göz yaşı döktüğünü 
anımsıyorum. Çevremdeki insanların tepkilerinden midir, yoksa gerçek-
ten içerdiği mesajı kavradığımdan mıdır emin olamasam da, seyrettikleri-
min çocuk zihnimde çokça yer ettiğini biliyorum. Öyle ki, son izleyişimin 
üzerinden yirmi yıldan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen bugün 
bile filmin bazı repliklerini ezbere söyleyebilecek kadar pek çok detay ak-
lımda kalmış.

Başlıktan da tahmin edeceğiniz üzere bahsettiğim film; Yalnız Değil-
siniz... Söz konusu yapım, 79 yılında başladığı sinema macerasında, ge-
rek ele aldığı meseleler gerekse sanatsal kaygılarıyla 80’li yıllarda sinema 
çevrelerinin dikkatini çekmeyi başaran yönetmen Mesut Uçakan’ın, bana 
göre rüşdünü ispatladığı çalışmasıdır. Uçakan, o zamana dek hayatını ada-
dığı toplumsal ve sanatsal kaygılarını, hitap edeceği kitleyi de hesaba kata-
rak Yalnız Değilsiniz’de bir araya getirmeyi başarır.

Film, Serpil adlı tıp fakültesi öğrencisinin manevi arayışlarını konu 
edinmektedir. Serpil, son derece seküler bir hayat yaşayan sosyeteye 
mensup bir ailenin kızıdır. Hasta yatağındaki anneannesinin Rabbi’ne 
olan bağlılığı ve ölümü, Serpil için bambaşka bir manevi aleme kapı aralar. 
Zamanla çevresinden uzaklaşan genç kız; huzuru, dinini yaşamakta ve ör-
tünmekte bulur. Ancak Serpil’in bu tercihleri, ailesi tarafından bir tür de-
lilik olarak yorumlanacak ve çözümü, kızlarını akıl hastanesine yatırmakta 
bulacaklardır.

1990 yapımı Yalnız Değilsiniz’in devam filmi, Sonsuza Yürümek 
ise bir yıl sonra 1991’de seyirci karşısına çıkar. Kelimenin tam anlamıy-
la bir ‘devam filmidir’. Hikaye, adeta bir televizyon dizi üslubuyla önceki 
filmin bittiği yerden başlar. Oyuncuların kostümlerinden, diyalogların 
içeriğine kadar her şey, kaldığı yerden devam eder. İlk filmde Serpil’in 

“Yalnız Değilsiniz
ve

Sonsuza Yürümek”
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manevi arayışları, ailesi ve sosyal çevresi gibi daha ‘mikro’ engellere takı-
lırken ikinci filmde karakterimizin karşısında, üniversitelerdeki başörtüsü 
problemi gibi daha ‘makro’ bir engel yer alır.

Üstün İnanç›ın, 1987 yılında yazdığı aynı isimli romandan uyarlanan 
Yalnız Değilsiniz serisinin en önemli karakteristiği, mesaj kaygısının 
sanatsal formun önünde tutulmasıdır. Aynı zamanda Mesut Uçakan’la bir-
likte filmin senaryosunu ortaya çıkaran isim olan İnanç, kitabının Sunuş 
bölümünde, yazdıklarının sanat iddiası taşımadığını söyler ve şöyle devam 
eder: “Türkiye’de bir dram yaşanmaktadır; ne zaman biteceği ve nasıl çö-
zümleneceği belli olmayan bir dram... (...) İşte Yalnız Değilsiniz bu dra-
mı dile getirir. Kullandığımız roman üslubu bir araçtır.”

Film, toplumsal bir meseleyi ele alacağının işaretlerini açılış sekansın-
dan itibaren bizlere gösterir. Jenerikte kullanılan bugün için ilkel diyece-
ğimiz animasyonda; şehirde, birbirine bitişik apartmanlarla dolu bir so-
kağı görürüz. Derken binaların ortasındaki yol çatlayıp yarılır ve çatlağın 
ortasında bir bitki filizlenir. Bu şekilde seyirci, kentli-üst ve orta sınıfa dair 
bir hikaye seyretmeye hazırlanmış olur. Burada şehir, sınıfsal bir gösterge 
olarak kullanılmıştır. Yerin çatlaması ise kurulan yapay dünyanın yerini 
orada filizlenecek bir inanç sistemine bırakacağının sinyallerini verir.

Bu basit animasyon, bir anlamda hem filmin hem de başörtüsü proble-
minin karakteristik yapısının özeti gibidir. Nitekim başörtüsü meselesi-
nin kökenine indiğimizde, sorunun sınıfsal yanını göz ardı etmek müm-
kün değildir. Söz konusu problemin ortaya çıkışı, 60’lı yıllardan itibaren 
başörtülü kadınların iş ve eğitim alanında var olma taleplerinin artmasına 
kadar uzanır. Sonuçta bir ev hanımının, gündelikçi kadının ya da apart-
man görevlisinin başındaki örtü, sorun kapsamında tutulmamıştır ancak 
zamanla örtülü kadınların kamusal alana talip olması ve başörtüsünün 
daha gözle görülür hale gelmesiyle birlikte üst sınıfta bir tür değişime yol 
açması riski de ortaya çıkar. İşte bu nedenle filmin hikayesi şehirli-üst sını-
fa mensup karakterler üzerine kurulmuştur. Ara ara gördüğümüz, başını  
geleneksel şekilde örten hizmetçi kadın Fitnat’ın olay örgüsüne dahil edil-
meyişi de bununla alakalıdır. Ailesi, Serpil’in manevi dönüşümüne tepki 
gösterirken sadece sosyete içindeki itibarlarının zedelenmesinden değil, 
kendilerinin dönüşme ihtimalinden de tedirgin olmaktadırlar. Serpil’in 

çevresindeki seküler hayat yaşayan kimseler gibi, diğer ucu temsil eden 
Doktor Murtaza Bey ve muhafazakar yaşantısı olan karakerlerin de üst ve 
orta sınıfa mensup olmaları bahsettiğimiz sosyal yapıyı gösterme adına uy-
gulanan bilinçli bir tercihtir.  

Film, başörtüsü meselesini analiz etmede, hastalık ve şifa metaforla-
rından yararlanır. Bir sahnede Murtaza Bey şöyle der: “Hastalık ve şifa 
arasında gizli bir bağ mevcuttur. Bu bağın esası maddi değil, manevidir. 
(...) Allah her şeyi bir hesap üzerine yaratmıştır. İnsanoğlu bu kanunları 
bozmaya kalkıştı mı hastalık dediğimiz bozukluklar ortaya çıkar.” Filmde 
tasvir edilen inançsız ve seküler çevre böyle bir hastalığın izleriyle dolu-
dur. Uyuşturucu, eşini aldatma, kumar gibi illetler, Allah’ın kanunlarına 
uymayan bu insanların dünyasını kuşatmıştır; dolayısıyla burada bir hasta-
lık mevcuttur. Serpil de, manevi arayışlarına başlamadan önce adeta bir tür 
hastalık süreci yaşamaktadır. Ardından anneannesiyle birlikte ölümü tadar 
ve Allah’a yakınlaşmaya başlamasıyla yeni bir aleme dirilir.

Halk ilaçları ve medikal ilaçlara yapılan göndermeler de bu metaforu 
tamamlar niteliktedir. Halk ilaçları sorunlara manevi ve kökten çözümler 
üretirken medikal ilaçlar, filmde ifade edildiği şekilde, ‘sentetik ve geçici’ 
çözümlere vesile olmaktadır.

Yalnız Değilsiniz’de durmaksınız devam eden bir tartışma üslubu 
hakimdir. Genellikle ‘inançlı ya da inançsız’ yönleriyle tek boyutlu olarak 
tasvir edilen karakterler, durmadan karşı tarafa kendi doğrularını ispatla-
mak adına beylik laflar ederler. Hatta romanda yer alıp filmde kullanılma-
yan, Murtaza Bey ve Füsun arasında geçen uzun bir münazara vardır ki, 
burada iki karakterin ağzından mesele medeniyet problemi olarak irdele-
nir ve yazar, kullandığı tartışma üslubunu Murtaza Bey’in ağzından “İşin 
hazin tarafı; kendi medeniyetimizi kendimize karşı korumak zorunda ka-
lışımızdır” şeklinde, açıklama yoluna gider. İlk filmde benzer bir diyalog, 
katıldıkları davette Yazar Faruk Bey ve davetliler arasında geçer (Bu sah-
nede filmin senaristi Üstün İnanç’ın da rol aldığını not düşmüş olalım.) 
ancak filmin üslubunun müsade ettiği ölçüde diyalog fazla uzatılmadan 
dramatik anlatıma geri dönülür.

Filmin durmadan bir şeyleri tartışması, yine döneme has bir özelliğin 
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yansımasıdır. Çünkü o dönem, başörtülülerin ve toplumun dindar kesiminin 
keskin bir şekilde ötekileştirildiği ve inandığı doğruları durmadan birilerine 
açıklamak zorunda bırakıldığı bir zaman dilimidir. Bu nedenle film, inançlı 
insanların bu haline bir nevi tercüman olur. Filme ismini de veren ‘yalnız-
lık’ teması, örtülü hanımların yıllar bayunca ötekileştirilmesine gönderme 
yapar.  Aynı temanın Yalnız Değilsiniz’den yaklaşık yirmi yıl sonra, bu kez 
örtülü bir genç öyküsünü farklı bir bakış açısıyla anlatan Büşra (2009) adlı 
filmde yeniden ele alınması, şüphesiz ötekileştirmenin bir parçasıdır.

Başörtülü ve dindar kimselerin ötekileştirilmesinden Yalnız Değil-
siniz filminin oyuncuları dahi nasibini almıştır. Üstün İnanç bir ropörta-
jında, filmde rol alacak oyuncuların birileri tarafından telefonla aranarak, 
eğer filmde rol alırlarsa oyunculuk kariyerlerinin sona ereceği şeklinde 
tehdit edildiklerini anlatır.

Bahsettiğimiz tartışma üslubunun etkisiyle filmde didaktik bir anlatım 
hakimdir. Verilmek istenen mesajın büyük bir kısmı diyaloglar vasıtasıyla 
seyirciye aktarılır ki, daha önce de değindiğimiz gibi, tıpkı diğer Mesut 
Uçakan filmlerinde olduğu şekilde mesaj kaygısı üslubun bir adım önünde 
gitmektedir. Bu kaygı belki de Uçakan’ı, Uçakan yapan en belirgin özel-
liktir diyebiliriz. Hatta filmde sadece o günün yarası başörtüsü meselesine 
değinmekle yetinmez, televizyon gazete haberleri üzerinden o zamanın en 
büyük dertlerinden Filistin meselesine de gönderme yapar. Konuyu hem 
metafizik hem de medeniyet problemi kapsamında ele alır. Bu tarz gön-
dermeler yine Uçakan filmlerinin hemen hemen tamamında gördüğümüz 
tipik özellikler arasında yer almaktadır.

Bugün için Yalnız Değilsiniz’in didaktik yönü eleştirilebilir olsa 
da, o dönemin koşullarında filmin geniş bir seyirci kitlesine ulaşmasında 
önemli bir rol üstlenmiştir. 80’lerin sonu ve 90’ların başı Türkiye sinema-
sı için star sinemasından yönetmen sinemasına geçiş dönemi diyebiliriz. 
80 Darbesi sonrası yeni toparlanmaya başlayan ve arabesk filmlerin piyasa 
hakim olduğu yerli sinemamız için Yalnız Değilsiniz, seyirciye uygun bir 
üslup yakalama başarısı gösterebilmiştir. Uçakan, Kavanozdaki Adam 
filminde denediği üslupçu yaklaşımı bir yana bırakarak Yalnız Değilsi-
niz’le seyirciye bir adım daha yakınlaşmayı başarabilmiştir.

Uçakan bir ropörtajında “Minyeli Abdullah ve Yalnız Değilsiniz’le 
sinemaya koşan bu seyirciye karşı soyut bireysel film denemeleri yapmak 
şimdilik ihanetle eş anlamlıdır... Tabii bunun tam karşıtı, yapılanların, yani 
seyircinin beklentilerinin ilkel, basit, hiçbir ustalığı olmayan bir sinema di-
liyle harcanmasının da ihanet olup olmadığı, hem o fikir adına hem de sana-
tımız adına gündeme getirilmelidir.” der ve gönlünde estetik endişelerini 
öne çıkaran bir film yattığını ekler. O dönemde genç bir yönetmen olması-
na ve gönlünde yatan estetik heveslere rağmen seyirciyle bağ kurabilecek 
filmler yapmayı tercih etmesi bana göre sanat adına bir olgunluktur.

Şüphesiz Yalnız Değilsiniz’in başarısında gazetecilik kökenli bir 
senaristle çalışmanın avantajları hissedilir. Nitekim, ilk filmde Uçakan 
ve İnanç’ın birlikte yazdığı senaryonun dramatik örgüsü, ikinci filmden 
(Sonsuza Yürümek) daha güçlüdür. Sonsuza Yürümek her ne kadar 
aynı romanın kalan bölümünün uyarlaması olsa da, bu kez Üstün İnanç’ın 
adını senaryoda görmeyiz. İkinci film seyirciyi peşine takıp finale hazırla-
yacak bir örgü kurma konusunda ilkinin gerisinde kalmış, adeta bir dizi 
film üslubu içerisine girmiştir.

O dönem seyircisinin, milli manevi değerlerini önceleyen filmlere 
açlığı da Yalnız Değilsiniz’in ses getirmesinde etkili olmuştur. Ken-
disinden bir süre önce vizyona giren ve inancı yüzünden zulme uğrayan 
bir adamın hikayesini konu alan Minyeli Abdullah adlı filmin de, tıpkı 
Yalnız Değilsiniz gibi seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşması bu kanıyı 
doğrular niteliktedir. Ancak Uçakan’ın da bir röportajında belirttiği gibi, 
bu açlık tek başına seyirciyi sinemaya çekmede yeterli olmaz. Nitekim her 
iki serinin devam filmleri de seyircinin ilkine gösterdiği ilginin aynısını 
yakalamayı başaramaz.

Bana göre, Yalnız Değilsiniz’de gördüğümüz en büyük zaaf, toplu-
mun seküler yaşayan kesimini resmetmede ortaya çıkar. Bu kesim, davra-
nışları, ilişki kurma ve konuşma biçimleriyle oldukça naylon bir dünyada 
yaşarlar. Allah›ın varlığına sonradan inanmaya başladığı halde filmin ba-
şında Serpil›in oruç tutması ve evde Ramazan ritüellerini yerine getirme-
leri film adına bir tür çelişkidir. Çünkü bu kesim sadece inancını yaşama-
yan değil, Allah›ın varlığına inanmayan ve tepki gösteren insanlar olarak 
resmedilmiştir.
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Son olarak, şu bir gerçektir ki Yalnız Değilsiniz’in toplumsal gerçekçi 
sinema adına önemli bir çalışma olmasının yanında Mesut Uçakan filmog-
rafisinde de adeta bir mihenk taşıdır. Uçakan, Reis Bey ve Kavanozdaki 
Adam’daki sanatsal kaygılarını, Yalnız Değilsiniz’de seyirciye daha yak-
laşacak bir forma dönüştürmeyi başarır ve bana göre ustalık eseri diyebi-
leceğimiz İskilipli Atıf Hoca›da ulaşacağı olgunluğa bir adım yaklaşmış 
olur. O yıllarda kanında dolaşan gençlik heyecanı ve dava aşkı gerek Yalnız 
Değilsiniz gerek Sonsuza Yürümek’te sonuna kadar hissedilir. Bu iki 
filmin ölümsüz birer eser olmasını sağlayan, işte böylesi bir coşkunluktur.

Sonsuza Yürümek
Yapımcı: Durmuş Korkmaz
Yönetmen: Mesut Uçakan
Senarist: Mesut Uçakan

Tür: Dram, Dini
Yapım Yılı: 1991

Özellikler: 35 mm, Renkli
Süre: 86 dk

Ülke: TÜRKİYE
Dil: Türkçe

Vizyon Tarihi: 23 Kasım 1991
Seyirci Sayısı: 63.764

Yalnız Değilsiniz
Yapımcı: Salih Diriklik

Yönetmen: Mesut Uçakan
Senarist: Üstün İnanç, Mesut Uçakan

Tür: Dram, Psikolojik
Yapım Yılı: 1990

Özellikler: 35 mm, Renkli
Süre: 105 dk

Ülke: TÜRKİYE
Dil: Türkçe

Vizyon Tarihi: Aralık 1990
Seyirci Sayısı: 189.240

(215 bin Cumhuriyet Gazetesi haberine göre)
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Asaf Derin

VAROLUŞ 
SANCILARINDAN 

KELEBEĞİN 
SONSUZLUĞUNA 
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“Mesele şapka meselesi değildir ve dahi şapka medeniyet de-
mek de değildir. Medeniyet ilimdir, tekniktir, tecrübedir. Dini-
miz ise buna büyük değer vermiştir. Mesele bir inancın bütünlü-
ğünü koruma meselesidir.”

(İskilipli Atıf Hoca)

Türkiye, İskilipli Atıf Hoca’ların darağacına mahkûm edildikleri, 
inançlarına bağlı oldukları için yargılandıkları ve toplumla uyumsuz da-
yatmalara karşı durdukları için bir bakıma vatan haini ilan edildikleri kara 
bir geçmişe sahip. Ve o karanlıklara hapsedilmiş bu utanç sayfalarının ay-
dınlatılmaması için uğraş vermiş bir devlet zihniyetiyle mücadele etmek, 
kabul etmeliyiz ki bu toprakların alışık olduğu ya da sahiplendiği bir tavır 
değil. O yüzden bu sinik körlüğe ve sağırlığa inat bazı hakların savaşını 
dert edinen, kendine sorumluluk payesi çıkartan sanatçıların hakkını tes-
lim etmek bu toprakların edinmesi gereken bir alışkanlık olsun. Madem 
yüreklice karanlıklara doğru yürümekten korkuyoruz, o korkuyu aşmış-
ları takdir edebilme sorumluluğunu üstlenebilelim. Bu vesileyle, karanlık 
bir zihniyetin kurbanı İskilipli Atıf Hoca ile etrafında esen rüzgarlara karşı 
elindeki fenerin cılız ışığını söndürmeden karanlıkta ilerleyen Mesut Uça-
kan’ı sinema tarihimizin en nadide köşelerinden birinde buluşturan Kele-
bekler Sonsuza Uçar filminin hakkını teslim etmeye çalışalım.

Bir toplumun en önemli ‘maya’larının başında din gelir ve dini bir 
korku unsuruna dönüştürmek Türkiye tarihinde bir devlet geleneği ol-
muştur. Dinin toplum ve ülkenin bekası için sahip olduğu hayati değeri 
özümsemek yerine toplum ve din arasında bir koruma kalkanı olarak mev-
zilenen devlet anlayışı nice insan haklarının, inanç özgürlüğünün üzerin-
den silindir gibi geçilmesinin önünü açmıştır sadece. Türkiye’yi Batı’ya 
bir adım daha yaklaştıracak ama halkıyla arasındaki mesafeyi ne kadar aça-
cağı bilinmez olan Şapka Devrimi öncesinde yazdığı Frenk Mukallitliği 
ve Şapka risalesi dolayısıyla İstiklal mahkemelerinde yargılanır İskilipli 
Atıf Hoca. Toplum nezdinde oldukça etkin, saygı duyulası bir isim olan 
Hoca, evinden alınıp apar topar götürülür karakola ve bir daha ailesiyle de 
görüştürülmez. Toplumda Frenk sevdasının başladığından, ahlaksızlığın 
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arttığından yakınan Hoca’nın kaleme aldığı risalenin ve yazıların hangi 
toplumsal yaralara merhem olmaya çalıştığı bellidir. Ve tam da bu noktada 
amansız bir açmazın kapısına gelip dayanılır; devletin kanattığı yaraların 
devasını arayan ilim ve din insanlarının bizzat devlet tarafından tehlike ola-
rak görülmesi. Evet, İskilipli Atıf Hoca bir tehlikedir devlet için, kayıtsız 
şartsız uyulması gereken devrim uygulamalarına karşı olmakla kalmaz, üs-
telik bazı devrimlerin hem çıkış noktasının hem de uygulanma biçimleri-
nin yanlışlığına, gelecekteki olası handikaplarına da dikkat çeker. Üstüne 
üstlük bu tehlikeli düşüncelerini geniş halk kitlelerine ulaştırabilecek bir 
etki gücüne de sahiptir. O vakit yapılacak işlem belli olmuştur: Potansi-
yel tehlikenin bertarafı. Bu süreçte İskilipli Atıf Hoca’nın yazdıkları an-
laşılmadığı gibi kendini savunmak için anlattıkları da anlaşılmaz, belki de 
anlaşılmak istenmez. Adaleti dağıtmakla görevli olan yargı mensubu Reis 
Bey’in her hamlesini büyük bir zekayla, çarpıcı örneklerle ve derin bir ha-
yat felsefesiyle geri püskürten Hoca’nın uzun mahkeme süresi boyunca 

defalarca beraatine karar verilmesi gerekirken idamla cezalandırılması, 
devlet zihniyetinde yuvalanmış ve devası olmayan boşluğu gösterir en açık 
ifadeyle. Reis Bey’in tüm suçlamaları devletin hem din hem de toplum ile 
arasına koyduğu mesafenin de ilanına dönüşür. Toplum hayatının şekil-
lenmesinde büyük rol oynayan bazı kavramlara İskilipli Atıf Hoca’nın ve 
devlet temsilcilerinin bakış açılarındaki devasa farklılığa filmden ders gibi 
bir örnek verelim:

Reis Bey: Dinle şapkanın ne alakası var? Birisi vicdan işi, öteki mede-
niyet. 

İskilipli Atıf Hoca: Reis Bey, ne vicdan medeniyetten ne medeniyet vic-
dandan ayrılır.

Mahkeme süresi boyunca konu edilen kavram ve olaylara tarafların 
atfettikleri anlamlar/değerler birbiriyle kesişmeyen, daha doğrusu bir ta-
rafın orta noktaya gelmemeye yeminli olduğu farklı iki zihniyet yapısını 
gösterir. Mesut Uçakan’ın sık sık dem vurduğu “putların yıkılması” meta-
forunun “putların esiri olma” haline hapsolduğu bir devlet alışkanlığından 
söz edilebilir burada. Devletin Batı’yı model alarak hedefe dönüştürdüğü 
medeniyet olgusunun içeriği hakkında da büyük bir anlaşmazlık mevcut-
tur. “Toplum mühendisliğini” çok hassas ve mühim bir uygulama aşama-
sı olarak görmeyen bir otoritenin, kayıtsız şartsız uyulmasını emrettiği 
ve İstiklal mahkemeleri ile baskıyı arttırdığı bir işlemin sonucunun “kan 
uyuşmazlığına” mahkûm olması tabii ki kaçınılmaz olacaktır. Din ve şapka 
arasındaki ilişkiyi kavrayamayan zihniyetin medeniyet hedefini şapkayla 
özdeşleştirmesini de yadırgamamak gerek belki de. Ama kurulmaya ve 
yaygınlaştırılmaya çalışılan bu bağlantının ne denli kronik sorunlar barın-
dırdığını söyleyenlerin cezalandırılmaları ise geçmişin o kapkara karanlı-
ğının tonunu zifiriye boyar. “Bakın, bu yol yanlıştır.” diyenlerin seslerinin 
susturulduğu; o yanlışların daha da yerleşik sorunlara dönüştüğü bir or-
tamda geçmişe tutulan bir fenerin sadece yanlışı göstermeden çok daha 
fazlasına işaret ettiği açıktır. Yıllar geçtikçe İskilipli Atıf Hocaların sesleri 
biraz daha kısık çıkarken, devletin o dışlayıcı ve toplumuna yabancı zihni-
yetinin çeşitli alanlardaki temsilcilerinin sesleri daha gür biçimde çıkmaya 
başlayacaktır. Mesut Uçakan da kendini toplumun ve ülkenin sahibi sayan 
o otoriteye karşı ürettiği cesur filmler aracılığıyla, sessizliğe hapsedilen 
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kesimlerin sesini duyurmayı misyon edinmiştir. Ve kaşıdığı her yaranın 
karşılığında da yine değişmez bir kural olarak yanlış anlaşılmalarla, taraf-
gir tutumlarla, elitist bir üstten bakışla karşılaşmıştır.

Mesut Uçakan İskilipli Atıf Hoca’nın verdiği mücadeleye kamerasını 
doğrulturken, karanlığı aydınlatacak feneri Ferit adında genç bir avukat 
karakterin eline, yüreğine, mücadeleci ruhuna teslim eder. Ferit “geç-
mişin yükünü taşımayı” avukatlık mesleğinin de yüzleşilmesi gereken bir 
sorumluluk alanı olarak hayatına dahil eder ve mücadelesini bu yönde sür-
dürmeye karar verir. Bazı ahlaki değerlerini yitirdiği gözlemlenen seküler 
bir yaşamı ve sosyal çevresi vardır. Gitgide yuvarlanmaya başladığı hiçlik 
çukurunun farkına varır ve kurtuluşu için karşısına İskilipli Atıf Hoca çı-
kar. Daha doğrusu hayatına dahil olmaya başlayan ilahi işaretlerin farkına 
varır ve maddi dünyanın kelepçelerinden kurtulması için bir yol olan bu 
manevi çağrının peşinden gider. Ve bu arayış yolculuğunda ailesi, iş arka-
daşları ve sosyal çevresi tarafından büyük bir anlayışsızlıkla, yer yer hakir 
görülmeyle karşılaşır. Ve yukarıda bahsedilmeye çalışılan zihniyet uçuru-
mu tüm gerçekliği ve dışlayıcılığıyla hayatının her köşe başında belirir Fe-
rit’in. “Genç hukukçular derneği başkan adayı tarihe gömülmüş bir ölüyü 
diriltmeye çalışıyor” ve bunun türevi yorumlar, Ferit’in çevresini sarmış 
olan hakim anlayışın ne denli temelsiz bir duruşu sahiplendiğini açıkça 
gösterir. Ayrıca Ferit’in içinde debelendiği çukurun ne kadar derin oldu-
ğunun da göstergesidir bu fikri boşluk. Toplumuna yabancılaşmış, tarihin 
toplumsal hafıza için sahip olduğu önemin farkına varamamış, toprağın-
dan fışkırmış ve hayatına anlam katacak değerlerden haberi olmayan bir 
kesimin, belki de bir ülkenin uzaktan bakıldığında çok net görülen imdat 
çığlıklarıdır Ferit’in rahat nefes almasını zorlaştıran, yana yakıla kurtulu-
şunun reçetelerini aramasına vesile olan.

Çocuk yaşta babasından koparılan ve onu bir daha göremeyen İskilipli 
Atıf Hoca’nın kızının yaşadığı derin ve yürekleri yakan özlem duygusuna 
tanıklık eden Ferit için bu mücadele duygusal bir zemin de kazanır. Büyük 
bir savaş verdiği içsel buhranları, kaybolmuşluğu İskilipli Atıf Hoca’nın ha-
yatının ayrıntılarıyla tanıştıkça biraz daha ferahlamaya bırakır yerini. Anlam 
arayışı derin bir açlık sahasına taşınır; öğrenmeye, yenilenmeye, arınma-
ya karşı büyük bir açlık içerisindedir artık. “Kendimi daracık bir hücrede 
sıkışmış hissediyorum, sanki bu dünyada yapayalnızım” sözleri dilinden 

dökülür. Bu sözler “Uçaktan paraşütle garip bir adaya inmiş gibi film ya-
pıyorum” diyen Mesut Uçakan’ın kendini toplum ve sanat dünyası içinde 
yalnız hissetmesiyle paralellikler barındırmaz mı hiç? Ya da “Kendimi bü-
tün insanlığa karşı sorumlu hissediyorum” diyen Ferit ile “Üzerimde hakkı 
olmayan tek bir insan göremiyorum bu dünyada” diyen Reis Bey filminin 
ana karakteri Reis Bey’in ulaştığı mertebeler, çektikleri sancılar benzeş-
mez mi? Yönetmen arayışlarını karakterlerine aktarır, onlar aracılığıyla 
sorularına cevaplar arar. Ferit’in yolculuğunda kendisine yol gösterici olan 
Hacı Yakupzade Efendi’nin kendisi için söylediği “Büyük adam çünkü 
sancı çekiyor” yorumu bir övgü olduğu kadar insan olabilmenin de gizli 
sırlarından birini deşifre eder sanki. Sancı çekmeden alınan yolun boşa git-
mekten farkı yoktur. Kişi dert edindikçe, derdi omuzlamayı göze aldıkça, 
o derdin devası için arayışa girdikçe yavaş yavaş yüklerinden kurtulur ve 
bir kelebek misali sonsuza doğru uçma yolunda ilerler. Artık kan ter içeri-
sinde bırakan ve anlamı idrak edilemeyen muğlak rüyaların sırrına erişme 
vaktidir; görülenlerin kâbus değil müjde olduğunun bizzat yaşana yaşana, 
dönüşe dönüşe, arına arına ayırdına varılma düzeyidir ulaşılan. 
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İskilipli Atıf Hoca filminin anlatım tarzına da ayrıca değinmek gerek. 
Hoca’nın idamından yıllar sonra bu adaletsiz infazı araştıran Avukat Ferit 
aracılığıyla tüm yargılama süreci zamanlar arası atlayan başarılı ve dina-
mik bir kurguyla yansıtılır. Avukatın etrafındaki tüm baskıya karşın inatla 
Hoca’nın infazını araştırması, olayı kamuoyuna taşıması, tekrar yargılan-
masını sağlayıp iade-i itibar mücadelesi vermesi ve Hoca’nın hayat ve di-
renme felsefesiyle ilgili öğrendiği her ayrıntıyla kendi iç boşluğunu biraz 
daha doldurmaya yönelik mesafe kat etmesi gibi bir olay dizgesiyle hikâ-
yenin sınırlarını mahkeme salonunun ötesinde farklı bir felsefi boyuta ta-
şır. İskilipli Atıf Hoca’nın tekrar yargılanma süreci tekil bir örnek olarak 
kalmayacaktır avukata göre; tarihimizin kara sayfalarında yer alan, Adnan 
Menderes, Said Nursi gibi değerlerin, adaletin askıya alındığı infazlarının 
da yeniden yargı sahasına taşınması için yolu açacak devrimci bir örnek 
olacaktır. Üzerinden yıllar geçmesine karşın adaletin tekrar tesisinin mü-
cadelesini vermek, ülke olarak pek yanaşmadığımız çetin bir savaşa da 

çağrıdır esasen: Tarihimizle yüzleşebilmek. Her şeyden öte resmi ideoloji 
tarafından unutulmaya terk edilmiş bir değerin mücadelesini vermeyi dert 
edinen sanatçı duruşunun değeri paha biçilmezdir; hele ki ülke tarihine 
mâl olmuş değerlerini ve onların izini sürmeyi çoğunlukla göz ardı eden 
Türkiye sinemasının kadir kıymet bilmez hâli göz önüne alındığında.

Filmin açılış jeneriğinde yazan şu ifade Mesut Uçakan’ın ele aldığı ta-
rihi kişiliğin hakkaniyetli ve tarihsel gerçeklere uygun biçimde yansıtıl-
masına verdiği önemi gösteren küçük bir detay olarak seyirciyle kurulan 
bir güven mutabakatı gibidir deyim derindeyse: “Senaryomuzu okuyup 
değerlendirme lütfunda bulunan aşağıdaki değerli yazar ve tarihçilerimize 
çok teşekkür ediyoruz.” Ve hemen ardından alfabetik sıraya göre dizilmiş 
şekilde Sadık Albayrak, İsmet Bozdağ, H. Hüseyin Ceylan, Abdurrahman 
Dilipak, Ziyad Ebuzziya, Mustafa Kaplan, Mustafa Müftüoğlu ve Mim 
Kemal Öke isimleri sıralanır. Ayrıca filmin teknik kadrosu bir nevi rüya 
kadrosu olup, Mesut Uçakan filmografisinde de ulaşılan zirve noktasıdır. 
İskilipli Atıf Hoca’nın kişilikli ve bilge duruşuna hayat veren Haluk Kur-
toğlu ile Ferit’in tüm sancılarını inandırıcı kılmayı başaran Yılmaz Zafer 
kariyerlerinin de en üst düzey performanslarından birini sergilerler. Sine-
mamızın en değerli sanat yönetmenleri arasında yer alan Mustafa Ziya Ül-
kenciler’in çok özenli çalışmasının filmin ruhunun seyirciye geçmesinde 
büyük payı olduğu tartışılmaz. Mesleğinin ilk yıllarında dahi çok önemli 
bir kurgu ustası olacağının sinyallerini veren Ayhan Ergüsel’in zamanlar 
arası bağlantıları çok doğru noktalardan gerçekleştiren modern ve dina-
mik kurgusu özellikle Ferit’in çıktığı içsel yolculuğun sancılarını hisset-
tirme konusunda çok önemli bir aracı olmaktadır. Kulağa ilk çalındığı 
andan itibaren filmin simgesine dönüşen ve akıllara kazınan muhteşem 
müzikler ise çok değerli müzik ustası Özhan Eren’e aittir. O müzikte Ho-
ca’nın ayakta dimdik duran savunması da, Ferit’in etrafındaki duvarlar ara-
sında çektiği buhranlar da, manevi boşluğundan adım adım kurtulması da 
vurucu biçimde hissettirilir seyirciye. Ve tüm bunları mükemmel ve den-
geli şekilde birleştiren Mesut Uçakan’ın olgun anlatımıyla büyük bir esere 
dönüşür İskilipli Atıf Hoca ya da Kelebekler Sonsuza Uçar. Belki de 
kariyerinin zirvesine gelip yerleşir tüm görkemiyle ve de sadeliğiyle. Gör-
kemi ve sadeliği aynı bünyede eritebilmesiyle de bambaşka bir seviyeye 
yükselmeyi başarır film. Mesut Uçakan’ın sanat anlayışında hep ulaşmaya 
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çalıştığı bir başarı kıstasıdır; filmin tüm enstrümanlarının mükemmel bir 
dengede kaynaşmasının ve hiçbirinin aykırı bir şekilde öne çıkmamasının 
yaratacağı ahengi yakalayabilmek. Ve aşikârdır ki bu yaklaşımın sırtını da-
yadığı temel mesele, kâinatın Allah tarafından kusursuz dengeye sahip ya-
ratılışındaki kudrettir. Sanatçının o mükemmeliyetin yansımalarını arayış 
ve icra yolculuğunda ulaşabileceği en yüksek mertebelerden biri İskilipli 
Atıf Hoca ya da Kelebekler Sonsuza Uçar dersek, herhalde yanılmış 
olmayız.

Yazıya İskilipli Atıf Hoca’nın sözleriyle başlamıştık, yine onunla bitire-
lim. Hoca’nın hâkimin kibirli sorusuna karşı verdiği hayranlık uyandıran to-
kat gibi cevabı, maalesef yıllar geçse de ülkemizde hâlâ geçerliliğini sürdü-
ren kimi zihni hastalıkları gördükçe daha da anlam kazanıyor ve güncelliğini 
korumaya devam ediyor. Cevap sonrasında hâkimin yüzündeki başta anlam-
sız, sonrasında derinleşen sessizliğin tercümesini nasıl yapabiliriz acaba?
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-Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da. Onu çıkarıp 
bunu giysen ne olur?

-Reis Bey, arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da 
çaput. Bunu çıkarıp onu assanız ne olur?
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1978 yılında Lanet filmi ile sinema hayatına başlayan Mesut Uçakan, 38 yıllık 
sanat hayatına uzun metrajlı filmler, televizyon filmleri, dramatik belgesel filmler 
ve televizyon dizileri sığdırmıştır. Sinemanın sadece yapıcısı olmayan Uçakan, 
sinema üzerine düşünen yazılar kaleme alan, 1997 yılından itibaren Mutlak Fi-
kir Estetiği ve Sinema dergisiyle başlayan 2003 yılında Sonsuz Kare dergisiyle 
devam eden sinema yayıncılığı geçmişine sahiptir. Türk sinema tarihi yazınında 
önemli bir kaynak kabul edilen Türk Sinemasında İdeoloji kitabını kaleme al-
mıştır. Filmler çeken, aynı zamandan sinema üzerine düşünen, yazan ve tarihe  
notlar bırakmaya çalışan Uçakan, bu anlamda tüm sinemacılarımıza örnek bir 
çalışma şekline sahiptir.

Lanet filmiyle başlayan sinema serüveninde çektiği filmler için söylenebilecek 
tek ortak kelime ‘gerçeklik’tir. Uçakan, filmlerinde gerçeklik serüveni üzerinde 
bir zanaatkar gibi oynamakta, filmlerini gerçeklik ile ilmek ilmek örmektedir. 
1960’larda İtalyan sinemasında toplumsal gerçekçilik akımı olarak betimlenen 
bu gerçeklik duygusu, Uçakan sinemasında bireysel fazilet gerçekliği şeklinde 
kendini göstermektedir. Evet, ideolojik olarak bir noktaya takılıp kaldığı çoğu 
kez eleştirilir ama Uçakan sinemasında saplantıdan öte vicdani bir duyarlılık 
olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. 2006 yılında çektiği Anka Kuşu fil-
mine kadar on beş tane uzun metraj film çeken Uçakan, kendi filmlerini yazan, 
yöneten ve çoğu kez finanse eden olduğu halde batı sinema literatüründe an-
ladığımız şekliyle auteur bir yönetmen değildir. Uçakan’ın yönetmenliği daha 
çok zannatçiliğe benzer. Filmin her yerinden tutar, büyük emek verir ve kendi 
gibi filmler çeker. Tevazudan uzak kalmaz, bu nedenle hep minimalist çizgide 
seyreden filmleri kimi zaman başarılı olur kimi zaman olmaz ama önemli olan 
Uçakan için sinema yapma ve bir şey söyleyebilme sevincidir, bu duyguyu tüm 
filmlerinde hissedebiiriz.

Türkiye’de Milli Sinema Ekolü’nün önde gelen isimlerinden olan Uçakan, Yü-
cel Çakmaklı,  İsmail Güneş, Mehmet Tanrısever, Metin Çamurcu, Salih Diriklik 
ve Nurettin Özel ile benzer sinema anlayışı üzerine filmlerini şekillendirmiştir. 
Milli Sinema Ekolü, Türkiye sinemasında daraltılmış din temsillerinin İslamcılık 
düşüncesi aracılığıyla hayat bulmuş şeklidir. Genel olarak üç dönemde incele-
yebileceğimiz Milli Sinema Ekolü’nün her döneminde üretimler yapan Uçakan, 
dönemsel değişimlerden pek etkilenmeksizin kendi dil ve üslubunda üretimler 
yapmıştır. Sadece uzun metraj sinema filmleri değil, televizyon film ve dizileri ve 
belgeselleri için de aynı durumdan bahsedebiliriz. Milli sinemanın başlangıç dö-
nemi olan ‘Milli (yetçi) Sinema’, ikinci dönemi olan ‘İslamcı Sinema’ ve durgun-
luk dönemini yaşadığı ‘Muhafazakar Sinema’ dönemlerinin tamamını yaşayan 
Uçakan, üç dönemde de kesin hatlarla değişen bir sinema yapmamış bu anlamda 
en istikrarlı milli sinema ekolü temsilcisi olmuştur.

Filmlerindeki toplumsal duyarlılık, bireysel acıları algılama şekli ve yoğun em-
pati gücünden gelmektedir.  Kimi zaman 1980 darbesi sonrası yaşanan acıları 
anlatır, kimi zaman yozlaşan bir aile hikayesi, bazen kendini arayan ve sonunda 
dini inanç ile kendini bulan karakterlere hayat verir ya da baş örtüsü sorununa en 
insani yönden bakar. Fikirlerine katılırsınız ya da katılmazsınız, inanırsınız ya da 
inanmazsınız, sinemacı olarak üslubunu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama 
onun samimi, gerçekçi ve içten olduğunu her filmde tekrar tekrar görürsünüz. 
Bu kadar çok filmden filme oynayan, farklı şekillere giren yönetmenlerin olduğu 
bir sektörde Uçakan’ın cesur, kendinden emin ve  sabit duruşu takdir edilmesi 
gereken bir meziyettir.

Uçakan’ın 1992 yılında çektiği Sevdaların Ölümü filmi bir aile dramasıdır. 
Başrollerinde Perihan Savaş, Yalçın Gülhan ve Başak Zebil’in oynadığı film, özel-
likle 1980 darbesi sonrasında yozlaşan ve değerlerini yitirmeye başlayan ‘aile ol-
mak’ kavramını sorgulamaktadır. 1980 ihtilali, sadece politik sorunlar yaratma-
mış, ailelerin içine kadar girmiş ve tepeden inmeci modernleşme serüvenimizle 
birleşince, aile kavramının anlamını boşaltmaya başlamıştır. 
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Sinema yapıtlarını mevcut toplumsal yapıdan soyutlayarak değerlendirmek 
olanaksızdır. Çünkü bu tür sanat eserlerinin hayata geçirildiği dönemin mevcut 
politik, sosyal ve ekonomik koşullarını betimlemesi doğaldır. Sinema eserlerini 
çözümlerken çekildiği dönemi ve dönemin etkilerini göz önüne almaya, Ryan ve 
Kellner ‘yansıtma’ ekseninde bakmaktadır. Filmlerin seçilmiş temsiller üzerine 
inşaa edildiğini savunan Ryan ve Kellner, kültürel temsillerin toplumsal gerçek-
liği olduğu gibi inşaa ettiğini savunurken, eleştiriye maruz kalmışlardır. Bu yan-
sıtma işleminin bir tür yeniden inşaa olduğunu ve bununda bir dayatma olduğu-
nu savunan karşıt görüşe göre “Gerçek bu!” yerine, “Gerçek yeniden yaratıldı” 
demek daha doğrudur.(1) Uçakan sinemasında da Ryan ve Kellner’in belirttiği 
şekliyle bir yansıtma söz konusudur. Sevdaların Ölümü, bir anlamda kutsal aile 
mitinin nasıl can çekiştiğinin ve sonunda öldüğünün temsili gibidir.

1984 yılında, 12 Eylül sürecini konu alan ilk film olan Öç’ü çeker Uçakan. Öç 
filmi, sol görüşlü üniversite öğrencisinin örgüt ve arkadaş çevresinden koparak 
değişen siyasal ve duygusal hayatını konu almaktaydı. 1992 yılında çekilen Sev-
daların Ölümü filminde ise bir aile hikayesi üzerinden çarpık kentleşme, beton-
laşma ve savaşın yıkıcılığı gibi sorunlar üzerinde durmaktadır. Filmin baş karak-
teri  Sevda ( Perihan Savaş) ikinci evliliğini yapmış mutsuz bir banka memurudur. 
İkinci eşinin babası ve oğlu ile aynı evde yaşamaktadır. İkinci eşi ise 1980 sonrası 
yaratılan yeni insan tipini temsil etmektedir. Bir tür “Benim memurum işini bi-
lir.” mottosu temsili olan Cengiz (Ünsal Emre) Sevda’yı aldatmak ile birlikte aile 
kurumuna da inanmaktadır. Şefkatsiz ve duyarsız olan Cengiz, babasını evde is-
tememekte, oğlunu da yeterince sevmemektedir.  Her gün kavga gürültü yaşa-
nan bu evde Sevda çok mutsuzdur. Çoğu zaman alkollü arkadaş toplantıları ile 
kendini avutan Sevda’nın yarası çok derindedir. Yıllar önce ayrıldığı eşinde kalan 
kızı Şebnem’i  (Başak Zebil) yıllardır görmemiştir. Nerde ve nasıl yaşadığını dahi 
bilmemektedir. Bir yandan iş hayatında ahlaksız yollara başvuran kocası, ait ol-
madığını hissettiği aile hayatı ve o ev Sevda’yı boğmaktadır.  Bir gün tesadüfen 
eski eşinin Kırıkkale’de yaşadığını ve orada bir matbaa şirketi olduğunu öğrenir 
ve hiç bilmediği bir yola çıkar. 

Eski eşini bulur. Ama Kerim (Yalçın Gülhan) onunla görüşmek dahi istemez. 
Yıllar önce hırsları ve çıkarları için Şebnem’i bırakıp gittiğini ve bu tercihinin 
sonuçlarına katlanması gerektiğini söyler. Sevda ne kadar yoz bir aile hayatı ya-
şıyorsa, diğer yanda Kerim o kadar özüne bağlı, gelenekçi bir aile hayatına sa-
hiptir. Şebnem, babasının ikinci eşini annesi bilmekte ve onu çok sevmektedir. 
Eşi, annesi ve Şebnem ile mutlu bir hayatı olan Kerim için Sevda’nın gelişi tam 
bir felaket olur. Bir yandan aile hayatını bozmak istemeyen diğer yandan Sev-
da’ya duyduğu eskimeyen aşka yenilen Kerim için her şey çözümsüzlük yumağı 
gibidir. Sevda’yı  Şebnem’den uzak tutmaya çalışır ancak hanelerinin içine gir-
mesine ve kendisini Şebnem’e tanıtmasına engel olamaz. Hatta Şebnem’i alıp 

İstanbul’a kaçırmasına dahi engel olamaz. İkinci eşi Kerim’in içinde bulunduğu 
çözümsüzlüğün farkındadır ve Sevda’ya bir anne ve bir kadın olarak şans 
verilmesinden yana olduğu için bir süreliğine hayatlarından uzaklaşmak ister. 
Filmin en mantıklı ve içten karakteri kuşkusuz odur. Bir süre Şebnem’i evinde 
misafir eden Sevda, kızına sahip olamayacağını ve onun düzenini bozmanın 
anlamsız olacağını anlayarak Kerim’e teslim eder. Bu sürede ikinci eşinden de 
boşanan Sevda’yı maddi ve manevi zor günler beklemektedir. Tüm bu yükleri 
kaldıramaz ve intihar eder. Ama kurtarılır. Filmin sonunda Şebnem ile birlikte 
Sevda’yı kabullenmeye gelen Kerim’i ise Sevda’nın insaflı süprizi beklemektedir.

Uçakan sinemasının klasiği olarak iyilerin ve iyiliğin kazandığı bu filmde, ucu 
açık olsa da Kerim ailesini seçecektir. Çünkü Sevda yeniden onu ve kızını terk 
etmektedir. Filmde sadece Sevda’nın hikayesini görmeyiz. Alt metinde, her ta-
rafı betonlaşan ve kentleşmeye çalışan İstanbul, ana karakter gibidir. İstanbul, 
Cengiz’in babasının filmde dediği gibi betonlar içinde yaşamak istemeyen insan-
larla dolu bir kenttir artık. İhaleye fesat karıştırmalar, mafyatik örgütlenmeler, 
yozlaşmış aile ilişkileri filmde eleştirilirken diğer yanda makro insani tartışmalar 
da yapılmaktadır. Bosna’da ve Azerbeycan’da haksız yere dökülen kan, batının 
bu dökülen kana karşı duyarsızlığı hatta Müslüman dünyanın da görmezden gel-
diği şeyler sorgulanmaktadır.

Sevdaların Ölümü filmi, kutsal aile mitini yerle bir eden, iyi niyetli ve minimal 
bir film. Zaman zaman televizyon dizisi estetiğine bürünse de, gerçeği yansıtmak 
konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çatışması, dramatik yapısı yerli ye-
rinde olan film propogandist bir üsluba da sahip değil. Uçakan, hayatın içinden 
aldığı bir hikayeyi tüm karakterlere hakkını vererek adalet duygusuyla karşımıza 
çıkarıyor. Ve her zaman iyilerin kazanmasını sağlıyor.

KAYNAKÇA

(1) Michael Ryan ve David Kellner, Camera Politica, Bloomington: İndiana 
University Press, 1990, ss.1-3.
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Zehra Ayçiçek

KAVANOZDAKİ 
ADAM: BEDEN Mİ 

RUH MU?
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Kendine dert edindiği meseleleri kamerası aracılığıyla beyazperdeye 
yansıtan yönetmen Mesut Uçakan, çektiği filmler kadar dizilerle de üzeri-
ne düşünülen işler yapmaya devam ediyor. Şimdilerde TRT’de yayınlanan 
Sevda Kuşun Kanadında dizisinin genel yönetmenliğini yapan Uça-
kan, 1987’de Faik Baysal’ın eserinden uyarladığı Kavanozdaki Adam 
dizisinin senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı. Yalnız Değilsiniz 1-2 ile 
başörtüsü meselesini, İskilipli Atıf Hoca ile  şapka kanunu mağduriyetini, 
Ölümsüz Karanfiller›le fail-i meçhul cinayetleri, Reis Bey’de adalet sis-
temindeki adaletsizliği perdeye yansıtan Uçakan, her bir filmi ile sorgula-
ma kapısını aralayan eserlere imza atmıştır. Bunların dışında daha başka 
filmlerin de yönetmenliğini yapan Uçakan kimi zaman anlaşılmamış, kimi 
zaman değeri bilinmemiş, kimi zaman da sistemin mağduru olmuştur. Ya-
şadığı olumlu-olumsuz gelişmelere rağmen kendinden ve değerlerinden 
taviz vermemeyi düstur edinerek yeni çalışmalarıyla günümüz seyircisine 
ulaşmaya devam etmektedir. Özellikle yukarıda adı geçen filmler yayınlan-
dığı süre içerisinde bir çok insanı sinema salonlarına çekmiştir. Bilhassa 
İslami hassasiyete sahip insanların salonları doldurması ve özlemle film-
leri izlemesi o dönem içerisinde nasıl bir boşluğun doldurulduğuna dair 
de işarettir. Filmleri izleyip kendi hayatlarından örneklerle karşılaşanlar 
olduğu gibi yaşanılan mağduriyetlerin böyle cesurca işlenmesi insanlara 
farklı bir güç ve enerji de vermiştir.  

Kavanozdaki Adam Faik Baysal’ın eserinden uyarlama dört bö-
lümlük TRT dizisi.  Organ naklinin bir insanda bıraktığı etkilerin neler 
olduğuna odaklanan filmin asıl derdi ruh beden ayrımı üzerine bir şeyler 
söylemektir. Yazarlık yapan Semih Şerifoğlu’nun hayatta kalması için tek 
seçenek beyin nakli olmasıdır; önceleri bunu kabul etmek istemese de 
sonradan eşi ve kızı için kabul edecektir. Trajik bir biçimde oğlunu kay-
betmesi ve sonrasında ölüm üzerine derin düşüncelere dalması ve akabin-
de de yaşadığı rahatsızlık neticesinde beyin nakli olmak gibi bir durum-
la karşı karşıya kalır. Ameliyatı yapacak olan profesör de yıllarını bu işe 
vakfetmiş, bu alanda sürekli araştırmalar yapan biridir. Her iki taraf için 
gerçek olan şey bilinmezlikler silsilesidir; sonucun ne olacağı herkes tara-
fından merakla beklenir.

Çekildiği dönem için tüm dikkatleri üzerine toplayan ve ilk Türk bilim 
kurgu filmi olma özelliği taşıyan Kavanozdaki Adam, organ nakli gö-
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rünümlü ama esasında beden ve ruh arasındaki diyalektiğe dikkat çeken 
dört bölümlük bir dizi. Kompleks bir yapının ürünü olan insanı anlamak, 
belki de bir ömrün yetmeyeceği kadar uzun bir süreçken, beyin de, bir 
uzuv olmanın ötesinde gözle görülüp anlaşılamayacak kadar derin bir 
yapı adeta. Beynin yer değişikliği ile birlikte bedenin anlamsızlaşıp nasıl 
bir et yığını haline döndüğünün en iyi anlatımıdır Kavanozdaki Adam. 
Filmde paralel ilerleyen beyin nakli süreci esnasında, Semih Şerifoğlu’na 
ait büst yapılır; nakille birlikte ortaya çıkan insanın Şerifoğlu değil beyni 
nakledilen insan olması ile tamamlanan büst ortadan kalkar. Büst aracı-
lığıyla vurgulanılmak istenen, insanın hayatta vazgeçemediği putlarının 
neler olduğudur. Şerifoğlu’nun karısı heykel yapan ve bedeni önceleyen 
bir algıya sahipken, doktor Kenan Aksal için de bilim vazgeçemeyeceği bir 
putudur. İnsanın tutkusunun doz aşımının nasıl putlaştığına dair doneler 
veren film bunu en iyi Profesörün bilime olan tutkusuyla hayatını hiçleş-
tirmesi ve karşısındakini sadece maddi bir yapı olarak görmesiyle detay-
landırır. Nakil sonrası yazar Şerifoğlu, kan davası kurbanı köylü adamın 
beyni ile hareket edince kalan davayı görüp adaletin karşısına çıkar. Ve 
burası terazinin en hassas olduğu noktadır. Katil, Şerifoğlu’mu yoksa bey-
ni nakleden Aksal mıdır? Ve profesör orada anlar ortaya çıkardığı yapının 
canavar olduğunu.

Hakikate yönelik soruların peşine düşen Uçakan, hakikatin insanın ru-
hunda gizli olduğu düşüncesiyle insanı buradan anlamaya ve yakalamaya 
çalışır. Ve bunlarla birlikte filmin diğer önemli teması da ölüm kavramıdır. 
Yazar Şerifoğlu son günlerinde ölüm ile ilgili fikir teatilerinde bulunur 
ve bununla ilgili bir kitap da çıkarmıştır. İnsanın gayesi illa da yaşamaksa 
bu görevi en iyi bilim yerine getirir; bu noktada insana biçtiği gömlek de 
üste giyilemeyecek kadar defolarla doludur. Hayat-ölüm, bilim-metafizik, 
madde-ruh ekseninde devinen insan bir taraftan diğer tarafa salınan bir 
hayat sürerken bu karşıtlığı tekdüzeliğe indirmek felaketin başlangıç nok-
tası olur. Yazar karakteri kendi arayışını sürdürürken ölüm üzerine düşü-
nür ve ölümle burun buruna geldiğinde de çaresizce bilime teslim olur. 
Ameliyat sonrası ortaya çıkan insanın ne kadar Semih Şerifoğlu olduğu 
kocaman bir soru işareti olarak kalır. Bedenin ruhtan ayrıldığı vakit tek 
başına silikleşip bir yere ait olamaması, insanın külliyen taşıdığı ruhtan 
ibaret olmasıdır.  

Yıllarını beyin nakline adayan, yıllarca hayvanlar üzerinde deney yapan 
doktor Kenan Aksal bir taraftan bilimsel bir uğraş verirken yani nakil ile 
insan hayatı kurtarmak gibi ulvi bir işle hemhal olurken, ailesini nasıl kay-
bettiği ve arkasında bıraktığı enkaz da kritik soruları beraberinde getirir. 
Bilim için bir insan yaşatmak, ruh olmadan sadece et yığınının yaşaması-
dır. Bilim karşısında insanın konumlandırıldığı yerin röntgenini en yalın 
hali ile çeken Kavanozdaki Adam, aynı zamanda insanın çıkmazlarını, 
dönüşümlerini ve çelişkilerini  de lafı dolandırmadan anlatır. Doktorun 
karısı, oğlu ve kızı üzerinde eş ve baba rolü eksik kalınca toplumda yitip 
giden karakterlere dönüşmek zorunda kalırlar. Burada Uçakan hassas ça-
tışma noktaları kurup her iki yönlü gidişatın birbiri üzerindeki etkisini 
daha görünür kılıp değillemesini de birbiri üzerinden gösterir. Profesö-
rün eşi yaşadığı ilgisizliği başka insanlarda arayınca bir nevi ortada kalmış 
gibi hayatın bir köşesinde sıkışıp kalır. Başka bir adam ve içki ile geçirdiği 
günler adım adım sonunu hazırlayacaktır; kızı ve oğlu da aile mevhumun-
dan uzak büyüyünce her biri bir yerde adeta görünmezliğe sürüklenirler. 
Bilim uğruna, insan yaşatma uğruna ömrünü veren profesörün arkasında 
bıraktığı ailesi, “Nasıl insan yaşatma?” sorusunu akla getirir. Her tür ma-
nevi boyuttan sıyrılmış mekanik insanın peşinde olduğunu anlamak zor 
değil. Yazarın karısının da nakilde ısrarlı oluşu kocasının ruh dünyasını 
umursamayıp salt bedenen yanında olmasını önemsemesi olarak görebi-
liriz. Çünkü yazar: “Başkasının beyni ile yaşayamam” çıkışlarını bir türlü 
ailesine kabul ettiremez.

Kalabalık olmayan oyuncu kadrosu ile her bir karakteri yakinen tanıma 
şansı buluruz. Şerifoğlu bu dünyaya ait dertleri olan biri olarak kafasında 
sorularla bir mücadele peşindedir. Bu konuda eşi ile ortak noktaları olma-
sa da kızı kendinden sonra onun yarım kalan işlerini sürdürecektir. Profe-
sör Kenan Aksal’a dağılan ailesinden geriye kimse kalmaz; eşini göre göre 
ölüme sürüklerken kızı da yaşadığı hayatın ölü bir bireyi olarak devam 
eder. Nakil sürecinin başından itibaren babasına aktif olarak karşı çıkan 
oğlu, canlı yayında izlenen ameliyatı protesto edip insanları büyülendikle-
ri bu olay karşısında uyarmaya çalışır. Şerifoğlu’nun kızı ile yolları kesişin-
ce yürüdüğü yoldaki adımlarını daha da sağlamlaştırmış olur.
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SEVDA KUŞUN KANADINDA

Genel yönetmenliğini Mesut Uçakan’ın gerçekleştirdiği Sevda Ku-
şun Kanadında Türkiye›nin geçmişine ışık tutma gayesi ile gerçekleş-
tirilmiş bir proje. Bütün işlerinde bu gayeyi rahatça görebileceğimiz Uça-
kan›ın projeksiyonunda, 70›lerin öğrenci çatışması üzerinden dönemin 
siyasi algısı ve yaşanan bir aşk hikayesi var. Sağ-sol, komünist-ülkücü ça-
tısmasının devlet kademesinde nasıl tecelli ettiği ve en önemlisi bu olayları 
köpürterek kendi menfaatini her daim kaim kılmaya çalışan devlet erbabı-
nın kendi içindeki ali cengiz oyunlarını gerçekçi bir atmosferle birlikte iz-
liyoruz. Dönemin yansıtılışı noktasında başarılı görülebilen bu atmosfer-
de, perde arkasında kalan, bile-isteye karartılan gerçekler de tarafsız bir 
şekilde perdeye yansıtılır. Dönem filmlerinin biraz daha sorumluluk sahibi 
olması gerektiği hususunu göz önüne alırsak özellikle objektifliğin hiçbir 
zaman elden bırakılmaması izleyici kitlesi açısından da geniş bir yelpazeyi 
beraberinde getirir. Zengin tarihimizin, değerli şahsiyetlerimizin bir tür-
lü sinemada istenilen yeri bulamaması haklı bir serzeniş olarak sıcaklığını 
her daim korurken, dizi formatında yapılan bu işler karınca misali ateşe 
su taşıyarak en azından bir işe öncü olmak, farklı kapılar aralayıp kafalar-
da fikir ya da soru işareti oluşturmak açısından da takdire şayan. Popülist 
bakış açısı ve ticari kaygı ile çekilip tarihimizi malzemeden öte görmeyen 
işler bu zamana kadar yapılageldi. Tıka basa dolan salonlarda insanlara va-
dedilen kaba bir esrime haliydi. Geçmişinin övünç kaynağı olduğuna bir 
kere daha şahit tutulmaya çalışılan bu insanlar neredeyse zafer sarhoşluğu 
ile ayrılıyordu salonlardan. Bir dönemi anlatmak ya da tarihi her yönü ile 
bugünün projeksiyonu ile beyazperdeye uyarlamak kapsamlı ve dahi özel 
ihtimam isteyen bir çabadır. Dönemin içinden bir dönemi anlatmak ya da 
bir şekilde gün yüzüne çıkamayan gerçeklerle derdi olan yönetmenlerden 
biridir Uçakan. Filmografisine baktığımızda bağırıp çağırmadan, göste-
ri ve yaranma halinden oldukça uzak işlerin altında imzasını görürürüz. 
Geçmişten bugüne istikametini hiç değiştirmeden gittiği yolda ilerlemeye 
çalışır.

Uçakan’ın her filminde göze çarpan özelliği, idealist duruşudur. Film-
lerinin konusu ya değerli bir fikir adamının eserinden uyarlama ya da yaşa-
dığımız hayatın kırılma noktalarının unutulmaması adına kayda geçilme-
sidir. Yaşadığı toprakların derdi ile hemhal olup onu en iyi anlatma yolu 

olarak sinemayı seçerken zorlu bir görevin içinde olduğunun da farkın-
dadır. Sinema, içinde pek çok unsur barındıran çok yapılı bir sanat dalı 
olmasına rağmen Uçakan severek yaptığı bu işten geriye unutulmayacak 
eserler bırakmıştır. Kendisinin her fırsatta dile getirdiği gibi amaçlarını 
gerçekleştirmek uğruna hiç kimseye taviz vermeden sadece işini yapmaya 
çalışmış, sinemaya adım attığı günden bugüne değin mücadele seyrini de-
ğiştirmemiştir.
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Muhammet UYAR

MESUT UÇAKAN 
SİNEMASININ 

KIRILMA 
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ÖLÜMSÜZ 

KARANFİLLER
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Ölümsüz Karanfiller filmi konusu itibariyle Mesut Uçakan’ın Türki-
ye sinemasına armağan ettiği en önemli filmlerinden biridir. Film, fail-i 
meçhul cinayetler üzerinden dizayn edilmeye çalışılan/edilen Türkiye si-
yasetinin arka planını sorgulayan ve bunu yaparken hamasi söylemlerden 
kaçınan bir film olarak görülmelidir.

Filmin konusuna kısaca değinelim. Önemli bir araştırma üzerinde ça-
lışan Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdinç Işık (Haluk 
Kurtoğlu) bombalı bir suikast ile öldürülür. Suikastın sorumlusu olarak 
ise İdeal Fikir ve Sanat Derneği üyeleri tutuklanır. Derneğin başkanı olan 
Selim (Hazım Körmükçü) hem suikasta kurban giden profesörün öğrenci-
si hem de profesörün kızı Ezgi Işık’ın (İpek Tuzcuoğlu) okul arkadaşıdır. 
Bütün işaretler suçlu olarak Selim’i gösterse de cinayetin kilidini çözecek 
başka kilit isimler vardır. Selim ve Ezgi farklı kollardan cinayetin gerçek 
sorumlusunu ararken profesörün yaptığı araştırmaya dair önemli bilgilere 
de ulaşır.

Ölümsüz Karanfiller 1995 yılında çekilmesine rağmen konusu itiba-
riyle neredeyse hâlâ güncel diyebiliriz. Özellikle darbe öncesi dönemler-
de sık rastladığımız halkın kutuplaştırılması ve kutuplar arasında meydana 
getirilen çatışma unsurları arasında fail-i meçhul cinayetler hep ön plana 
çıkmıştır.12 Eylül Darbesi öncesinde meydana gelen ve özellikle üniver-
site öğretim görevlilerini hedef alan suikastlar ve yine aynı dönemde mey-
dana gelen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, MHP 
Genel Başkan Yrd. Gün Sazak, Eski Başbakan Nihat Erim cinayetleri buna 
örnek gösterilebilir. 90’lı yıllara geldiğimizde ise Halkçı Parti milletveki-
li olarak TBMM’de görev yapan katledildiği dönemde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti meclis üyesi olan Bahriye Üçok, Hürriyet Gazetesi Genel Ya-
yın Yönetmeni Çetin Emeç, gazeteci yazar Uğur Mumcu, Jandarma Ge-
nel Komutanı Eşref Bitlis ve gazeteci-akademisyen Ahmet Taner Kışlalı 
cinayetlerini görüyoruz. Ve 2000’li yıllarda Üzeyir Garih, Gaffar Okkan, 
Necip Hablemitoğlu ve Hrant Dink cinayetleri neredeyse birçoğumuzun 
yakından takip ettiği olaylar.

Uçakan’ın Ölümsüz Karanfiller filminde işlediği konunun hem önemi-
ni hem de güncelliğini yitirmediğini göstermesi bakımından yukarıdaki 
örneklerin iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin yakın ta-

rihinde sık gördüğümüz bu olaylar aslında ülkenin siyasal yapısının du-
ruma ve şartlara göre yeniden dizayn edilmesi için yapılan operasyonlar. 
Bunu topluma en etkili şekilde aktarabilmenin yolu da sinema gibi geniş 
kitlelere ulaşabilen bir sanat dalıyla mümkündür. Uçakan bunun bilincin-
de olarak hem yazıp hem yönettiği bu film ile mesele hakkında bir farkın-
dalık oluşturmayı hedeflemiştir. Bir işi ilk defa yapıyor olmanın ne kadar 
riskli olduğunu düşünürsek Uçakan’ın omuzundaki yükün ağırlığını da 
görebiliriz. Ve fakat bu zorlukların yanında filmde kullanılabilecek güncel 
ve gerçek olayların varlığı da filmin alt yapısının oluşturulmasını kolay-
laştırmıştır. Yukarıda saydığımız 90’lı yıllarda meydana gelen fail-i meç-
hullerin bazılarının, TV kanallarındaki haberlerinden alıntılanan gerçek 
görüntüleri, filme belgesel niteliğinde katkıda bulunmuştur.

Yusuf’un kentte yıllar içinde içine gömüldüğü nihilist çukur,
taşraya dönüşünde metafiziksel darbelerle sars
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Uçakan’ın; Reis Bey (1988), Yalnız Değilsiniz (1990), Sonsuza Yürü-
mek (1991) ve İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar (1993) gibi 
daha çok muhafazakar kesimin sosyal ve siyasal alanda yaşadığı sıkıntılara 
değinen filmlerinin ardından Ölümsüz Karanfiller gibi bir film ile laik-an-
ti laik iki kesimi bir anlamda aynı paydada buluşturması da manidardır. 
Uçakan’ın filmde sert bir dil kullanmamasının nedeni de bul olsa gerektir. 
Zira filmin başrollerini paylaşan Selim (Hazım Körmükçü) ve Ezgi (İpek 
Tuzcuoğlu) iki farklı dünyayı temsil etseler de okul sıralarında iken aynı 
duyguları paylaşan arkadaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Fikir dünyasında 
yaşanan ayrılıkların sosyal hayatta yaşanmaması gerektiğini, insanların as-
lında birbirlerinin fikirlerini savunmak zorunda kalmadan paylaşabilecek-
leri birçok ortak şeyin olduğunu gösteriyor. Uçakan filmin bazı sahnele-
rinde bu konuyu eleştirir gibi yaklaşsa da bu sahneler filmin genel mesajın 
önüne geçmiyor. Örneğin Prof. Dr. Erdinç Işık’ın cenaze töreninde aynı 
görüşü paylaşmadığı insanlar cenaze namazını kılarken onunla aynı fikir-
de olan insanlar alkış yapıyorlar. Bu sahne bir anlamda Türkiye’de yaşanan 
fikrî ayrımın trajikomik haline de ayna tutuyor.

Türkiye, yıllardan beri laik-anti laik, Türk-Kürt, Alevi-Sünni gibi kav-
ramların arasındaki düşmanlıktan beslenen ya da bu (aslında olmayan) 
düşmanlığı besleyen mihraklar ile mücadele ediyor. İlk olarak 17-25 Ara-
lık 2013 sürecinde başlayan ve 15 Temmuz 2016 yaşanan başarısız darbe 
girişimi ile had safhaya ulaşan ve yıllardır ülke içerisinde beslenen FETÖ 
ise meselenin başka bir boyutunu gözler önüne sermiş oldu. FETÖ’nün 
ordu, emniyet ve diğer devlet kurumları içerisindeki yapılanması göz 
önünde bulundurulduğunda Hrant Dink cinayetinin hangi yöne gidece-
ği konusunda da yavaş yavaş bazı durumlar netleşmeye başlıyor. Ölümsüz 
Karanfiller’in 21 yıl önce değindiği meselenin günümüze yansımaları ola-
rak bunları da farklı açılardan okumakta yarar var. 

Ölümsüz Karanfiller filminin dikkat çeken bir diğer yönü ise filmin 
mesajını izleyicisine aktarırken tiyatro sanatını etkili bir şekilde kullan-
masıdır. Yazımızın girişinde bahsettiğimiz ‘hamasi söylemlerden kaçınan 
bir film’ tespiti aslında tiyatronun film içerisindeki kullanımı ile sağlan-
mıştır. Tiyatro sahnesinde edilen büyük cümleler ve oyunlar filmin kendi 
diyalogları ve sahneleri şeklinde beyazperdeye aktarılmış olsaydı izleyiciyi 
gerçeklik algısından uzaklaştırmış olurdu. 

Tiyatro sahneleri ile anlatılan olaylar ise asıl hikayesini ulusal bir mese-
le olan fail-i meçhullerden alan filmi uluslararası bir noktaya taşıyor. Çe-
çenistan, Irak, Cezayir ve Bosna Hersek’te yaşananları neredeyse aynı se-
naryo içerisinde anlatan tiyatro oyunları ile Müslüman toplumlar üstünde 
baskı kuran ve bunu her zaman ‘barışı ve huzuru getirmek için’ yaptığını 
söyleyen zalimlerin gerçek yüzünü de ortaya koyar. Ölümsüz Karanfiller 
filmi ile Uçakan dünyanın neredeyse değişmez bir kuralı haline gelmiş olan 
bu yalanları yıllar öncesinden filme alarak toplumun uluslararası oyunların 
iç yüzünü görmesini sağlamıştır. 

Mesut Uçakan’ın önceki filmlerindeki daha muhafazakar meselelerden 
biraz daha geniş anlamda toplumsal -hatta siyasi- bir meseleye yönelmesi 
ve bunu oldukça kucaklayıcı bir dille aktarması Mesut Uçakan’ın sinema-
sında bir kırılma noktasına da denk geliyor. Zira Uçakan Ölümsüz Ka-
ranfiller filminin ardından 10 yıl gibi uzun bir süre film çekmemiştir. Bu 
sürenin sonunda ise Anne ya da Leyla gibi Uçakan filmografisinde aykırı 
bir yerde duran filme imza atması bu kırılmanın bir sonucudur diye düşü-
nüyorum.

Mesut Uçakan Anne ya da Leyla filmi ile ilgili Gerçek Hayat Dergisi’n-
de yayınlanan bir röportajında“Medya bizi hep bir şablon içinde görüyor. 
Bu hep dini ve siyasi filmler çeker diyorlar. Bu kavramların içini de kendi 
bildikleri gibi dolduruyorlar. Bizden başka tür bir film sadır olduğunda, 
diyelim ki salt estetik kaygıları öne çıkmış bir çalışma gördüklerinde ka-
bullenemiyorlar, küçümsüyorlar. Yeni tanınmamış bir isim olsam her-
halde daha büyük saygıyla bakarlardı.” diyor. Röportajın bu bölümünün 
Uçakan’ın kendi sinema dilinde bir arayış içine girdiğini ama bu arayışın 
özellikle kendi camiasında istediği sonucu vermediğini görüyoruz. Kuş-
kusuz her arayış kıymetlidir. Ölümsüz Karanfiller filmini ilk izlediğimde 
Uçakan’ın dilindeki yumuşamayı ve uzlaşı arayışını da samimi bulmuş ve 
kabullenmiştim. Hatta Anne ya da Leyla gibi aykırı bir filme imza atmasını 
da yukarıda alıntıladığımız röportajında belirttiği kalıplardan sıyrılma ça-
bası olarak görmüş ve saygıyla karşılamıştım.

Ölümsüz Karanfiller filmi tüm bu bahsettiğimiz konular ışığında Mesut 
Uçakan filmografisinde önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye’nin bulun-
duğu konum ve coğrafyanın bir gereği olarak sürekli iç ve dış müdahalele-
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re maruz kalması ve hatta komşularının da bu tür olaylar yaşaması tüm bu 
meselelerin sinema sanatı aracılığıyla toplumda duyarlılık oluşturulmasını 
gerektirmektedir. Uçakan’ın bu önemli vazifeyi uzun yıllar önce sırtla-
nıp üzerine düşeni yapması bile saygıdeğer bir davranıştır. Sinema sanatı 
eserleri aracılığıyla sanatçıları ‘sonsuz karelerden oluşan bir filmin içinde’ 
daha görünür kılmaktadır. 
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