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ÖZ 

TÜRK SİNEMASINDA EMEĞİN TEMSİLİ: KARANLIKTA 

UYANANLAR BELGESELİ 

Ebru Özyurt 

Sanatta Yeterlik Tezi 

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı 

Sinema Sanatta Yeterlik Programı  

Danışman: Prof. Dr. Celal Oktay Yalın 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021 

 

İşçi sınıfı ve emeğin temsili Türk Sinemasında çoğu zaman göz ardı edilmiş bir 

temadır. Özellikle 1961 Anayasasının işçilere tanımış olduğu toplu sözleşme ve grev 

hakkı önemli bir dönüm noktası olmuş ve Türk Sinemasında bunun yansımaları 

görülmüştür. Toplumsal Gerçekçilik akımının önemli filmlerinden  “Karanlıkta 

Uyananlar” Türk sinema tarihinde işçi sınıfını, sendikal mücadeleyi, toplu sözleşme ve 

grev hakkını doğrudan merkezine alan ilk önemli yapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vedat Türkali ve Ertem Göreç işbirliğinin ürünü olan “Karanlıkta Uyananlar” yapım ve 

üretim süreçleri ile de yerleşik geleneklerin tamamen dışında bir örnektir. Ertem Göreç, 

genç yaşta sinema endüstrisi içinde çalışmaya başlamış bir sinema emekçisi olarak aynı 

zamanda Türk sinemasındaki ilk sendikalaşma girişimlerine de öncülük etmiştir. Tez 

çalışmasının amacı, bir yandan “Karanlıkta Uyananlar” filmini sinemada emeğin temsili 

açısından irdelemek diğer yandan  da filmin yapımı ile de iç içe geçen Sine -İş 

sendikasının kuruluş safhasını araştırmaktır. Bu araştırmanın bir diğer  çıktısı yaşayan 

kişilerin tanıklıklarında “Emeğin Sineması : Karanlıkta Uyananlar” adlı belgesel film 

çalışması olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Karanlıkta Uyananlar, Ertem Göreç, Türk Sinemasında 

Sendikalaşma, Toplumsal Gerçekçilik. 
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ABSTRACT 

REPRESENTATION OF LABOR IN TURKISH CINEMA: “A 

DOCUMENTARY ON THOSE AWOKE IN THE DARK” 

 
Ebru Özyurt 

Proficiency in Arts Thesis 

Department of Proficiency in Arts 

Cinema Proficiency in Arts Programme 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Celal Oktay Yalın  

Maltepe University Graduate School, 2021 

 

Working class and the representation of labor has been underrepresented in the 

Turkish Cinema. But with the new Constitution in 1961 and collective bargaining and 

striking rights in effect, Turkish cinema had a change of tunes as well. As a pioneer film 

of Social Realism school of Turkish cinema, “Those Awoke in the Dark” became the first 

film to put issues like collective bargaining, strikes, labor movement and unionization to 

center of its story. The movie, which was Vedat Turkali and Ertem Goreç’s collaborative 

brainchild, is a complete distinction from the orthodox moviemaking production efforts 

in Turkey. Ertem Goreç, a veteran of film business since his youth, had also paved the 

way for unionization in Turkish Cinema. The aim of this thesis is to shed light on the 

representation of labor in the movie “Those Awoke in the Dark” while also searching for 

the efforts of the foundation of Turkey’s first labor union in the movie business, Sine-İş. 

Another outcome of this research will be a documentary/film called “Cinema of Labor : 

Those Awoke in the Dark” bringing the witnesses of that period to the spotlight and to 

the movie. 

Keywords:  Those Awoke in the Dark, Ertem Göreç, unionization in Turkish Cinema, 

Social Realism. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Yazar ve yönetmen Engin Ayça şöyle bir tespit yapmıştır: 

 “ Türk sinemasının  gelişmesi, tarihsel  yürüyüşü, Türkiye tarihine koşut  bir çizgi 

izler. Diğer sanat dallarında  olmadığı ölçüde  Türk sineması bu siyasal-toplumsal 

tarihle özdeşlikler taşır.” ( Ayça’dan aktaran Dinçer:1996)  

1960’lara gelindiğinde Türkiye’de yaşanan toplumsal değişim, Türk sinemasında 

da başta Toplumsal Gerçekçilik akımı olmak üzere etkilerini göstermiştir. 1960-65 yılları 

arasında etkili olan Toplumsal Gerçekçilik akımının temsilcileri Lütfi Ömer Akad, Metin 

Erksan, Halit Refiğ, Ertem Göreç ve Duygu Sağıroğlu olmuştur. Bu sinemacılar üzerinde 

Toplumcu Gerçekçi Türk edebiyatının da etkisi büyüktür. Fakir Baykurt, Orhan Kemal, 

Kemal Tahir gibi yazarların eserleri bu yönetmenler için ilham kaynağı olmuştur.  

Toplumsal Gerçekçi akımı içerisinde “Otobüs Yolcuları”, “Karanlıkta Uyananlar” ve 

“Kızgın Delikanlı” olmak üzere üç tane film yönetmiş olan Ertem Göreç, bu filmlerin 

üçünde de Vedat Türkali ile işbirliği yapmıştır. Bir gazete haberinden yola çıkarak 

yaptıkları “Otobüs Yolcuları” filmi kooperatif madurlarının  hak arama mücadelesini 

anlatmış. “Otobüs Yolcuları”nın başarısının ardından Ertem Göreç yine Vedat Türkali ile 

birlikte bu kez “Karanlıkta Uyananlar” filmini çekmiştir. “Karanlıkta Uyananlar” filmi, 

sınıf farklılıklarını, işçi haklarını, toplu sözleşme ile grev haklarını ve dışa bağımlı 

sermayeyi  büyük bir başarı ile beyazperdeye taşımıştır. Vedat Türkali, Toplumsal 

Gerçekçilik akımında yer alan, senaryosunu yazdığı filmlerle halka ne anlatmak istediğini 

şöyle aktarmıştır: 

     “Bizim o zaman yapmaya çalıştığımız bir şey oldu. Otobüs Yolcuları’nda, 

Karanlıkta Uyananlar’da … Şehirdeki Yabancı’da  hep belli bir çizgiyi  savunmaya 

çalıştım.  O da Tükiye’nin  demokratikleşme  sürecine katkıda  bulunmaktı.  Ve yığınlara  

belli bir demokratik mesaj vermek. 27 Mayıs belli yasalar getirdi. Ama halk  daha bu 

yasaları benimsemiş değildi. Mesela  sendikalar yasası … İşçi sınıfı  bunları, Batı işçi 

sınıfının kanlı mücadelelerle  elde etmesi biçiminde  elde etmedi. Bu gelen kanunların 

hayata geçirilmesini sağlamak için  sinemacılara  düşen bir görev vardı. Ben genellikle  
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filmlerimde bunları yapmaya çalıştım. Demokratik haklara  sahip çıkılmasını savundum.” 

( Türkali’den aktaran Daldal: 2005)  

Vedat Türkali’nin belirttiği gibi, işçilerin demokratik haklarından biri olan 

sendikalı olmanın da anlatıldığı “Karanlıkta Uyananlar” filminin çekimleri esnasında, 

Lastik İş ve Metal İş sendikalarının desteği olmuştur. Türk sinemasında işçi haklarının 

ilk defa anlatıldığı bu filmde, Lastik İş ve Metal İş sendikalarına bağlı işçilerin grev 

sahnelerinde yer alması, filme önemli katkısı olmuştur. Dönemin işçi liderlerinden Kemal 

Türkler, kalabalık sahnelerinin çekimi için işçileri organize etmiş, onların kumanyaları 

ile birlikte filmin çekimlerine gelmesini sağlamıştır. Film ekibi, filmin yapım sürecini 

imece bir çalışma ile tamamlamıştır. 

Türk sinemasında işçi haklarını ilk kez derinlemesine irdeleyen “Karanlıkta 

Uyananlar” filminin bir diğer özelliği de filmin yapım sürecinin Türk sinemasında ilk 

sendikal faaliyet ve ilk toplu sözleşmelerle iç içe geçmiş olarak yürütülmesidir.  

1961 Anayasası ile kazanılan toplu sözleşme ve grev hakkı tüm iş kollarında 

çalışanlar için heyecan yaratmıştır. Sinema sektörü çalışanları da bu gelişmeden etkilenir. 

1962 yılında Lütfi Akad ve Metin Erksan önderliğinde sinema emekçilerinin haklarını 

korumak amacıyla Sine - İş sendikası kurulmuştur. Bu sendikanın kurulmasında dönemin 

sendika lideri Kemal Türkler’in de yardımları olmuştur. Bu dayanışma Kavel grevinde 

de devam etmiştir. 1963 yılında Kavel grevi  275 sayılı Toplu İş sözleşmesi Grev ve 

Lokavt Kanunu’nun kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu grevi filme çeken ekipte Sine 

- İş sendikasının kurucularından yönetmen Ertem Göreç yer almıştır. 1964 yılına 

gelindiğinde “Karanlıkta Uyananlar” filminin yapım süreci başlamıştır. Filmin yapım 

hazırlıkları devam ederken, stüdyolarda sendikalaşma çalışmaları da hızlanmıştır. Bu 

sendikal örgütlenmelerde Lütfi Akad ile Ertem Göreç’in önemli çabaları olmuştur. Akad 

anılarında, “Ölümsüz Kadın” (1963)  filminde birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni 

Maurice Barry aracılığıyla Fransız sinema sendikasından bir toplu sözleşme örneği 

bulduğundan bahsetmektedir. (Akad, 2004:385)  Akad  Fransa’dan gelen bu toplu 

sözleşme örneğinden yararlanarak, film stüdyolarında çalışan emekçiler için toplu 

sözleşmeler hazırlamıştır. “Karanlıkta Uyananlar” filminin çekimleri biterken film 

stüdyolarında grevler tamamlanmış ve stüdyolardan Lale Film’de toplu sözleşme 

imzalanmıştır. Özetlemek gerekirse; film stüdyolarında toplu sözleşme ve  grev hakkı için 
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örgütlenme çalışmaları sürerken eş zamanlı olarak,  “Karanlıkta Uyananlar” 

gerçekleştirilmiştir. “Karanlıkta Uyananlar”  eleştirmen ve izleyicilerden giderek artan 

bir ilgi görmektedir. Bu tez çalışması   “Karanlıkta Uyananlar” filminin ayırt edici 

özelliklerini ve Türk sineması için taşıdığı anlamı irdelemekte; bunu sadece filmin 

çözümlenmesi düzeyinde değil aynı zamanda film ekibinden yaşayan kişilerle  

derinlemesine görüşmeler yaparak, “Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar” adlı bir 

belgesel film çalışması olarak ortaya koymayı hedeflemektedir. Yapılacak çalışmada, 

film anlatısının çözümlenmesi, filmin üretildiği koşulların irdelenmesi, filmin nasıl bir 

çalışma yöntemi ile üretildiği ve aynı zamanda film çalışması ile iç içe geçen Türk 

sinemasındaki ilk sendikal faaliyetlerden oluşan filmin arka planı ele alınacaktır.   

Tez çalışmasının birinci bölümünde Türk sinemasının tarihsel gelişiminden yola 

çıkarak 1960’larda Toplumsal Gerçekçi akımının oluşumu anlatılmıştır. Yine bu bölümde 

1962 yılında sinema emekçilerinin kurduğu Sine – İş sendikasının çalışmaları ile birlikte 

Türk sinemasında film stüdyolarındaki sendikalaşma faaliyetleri incelenmiştir. Bu 

bölümde Türk sinemasında işçi sınıfını ele alan başlıca örnekler irdelenmiştir. İşçi 

sınıfını,  toplu sözleşme ve grev hakkını doğrudan ele alan ilk film olan “Karanlıkta 

Uyananlar”, filminin yönetmeni Ertem Göreç’in sinemaya bakışı ve filmografisi 

incelenmiştir. Birinci bölümde son olarak “Karanlık Uyananlar” filminin yapım süreci 

irdelenmiş ve filmin dramaturjik analizi yapılmıştır. 

İkinci bölümde, “Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar” belgeselinin yapım 

süreci ve belgeselin senaryosu yer almaktadır. “Karanlıkta Uyananlar” belgeseli için film 

ekibinde yer alan yönetmen Ertem Göreç, filmin yapımcısı ve oyuncusu Ayla Algan, 

filmin ses mühendisi Necip Sarıcı, filmin oyuncusu Tolga Tigin ile derinlemesine 

görüşmeler yapılmıştır. Yine bu görüşmeler kapsamında Sine-Sen’in yönetim kurulu 

üyesi Melih Biçer ise, 1977’de İstanbul’dan Ankara’ya yapılan sansür yürüyüşü ile 

birlikte Sine-Sen’in kuruluşunu ve günümüzde sinema-televizyon çalışanlarının 

sorunlarının çözümü için önerilerini anlatmıştır. 

Bu tez çalışmasının çıktısı olan “Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar”  

belgesel çalışmasının  ileriki yıllarda  bir sözlü tarih çalışması olarak sinema çalışmaları 

yapan araştırmacılar için  kaynak özelliği taşıyacağı düşünülmektedir. 
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Bu çalışmanın ek kısmında 1 Mayıs 2019 tarihinde yönetmen Ertem Göreç ile 

gerçekleştirilen söyleşinin deşifresi yer almaktadır. Ertem Göreç’in anlattıkları Türk 

sinema tarihi açısından önemli bir referans olacağına inanılmaktadır. 

1.1. Problem 

İşçi sınıfı ve emeğin temsili Türkiye sinemasında çoğu  zaman göz ardı edilmiş 

bir temadır. Toplumsal Gerçekçilik akımının önemli filmlerinden  “Karanlıkta 

Uyananlar” Türk sinema tarihinde işçi sınıfını, sendikal mücadeleyi, toplu sözleşme ve 

grev hakkını doğrudan merkezine alan ilk önemli yapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vedat Türkali ve Ertem Göreç işbirliğinin ürünü olan “Karanlıkta Uyananlar” yapım ve 

üretim süreçleri ile de yerleşik geleneklerin tamamen dışında bir örnektir. “Karanlıkta 

Uyananlar” filmi izleyici ve eleştirmenlerden son yıllarda giderek artan bir ilgi 

görmektedir. Bu da film üzerine derinlemesine yapılacak bir araştırmayı gerekli 

kılmaktadır. Toplumsal Gerçekçilik akımın bu önemli baş yapıtının çözümlenmesi, onun 

benzerlerinden ayıran özelliklerinin irdelenmesi, hangi koşullar altında ve nasıl bir üretim 

sürecinin ürünü olduğunun ortaya çıkartılması sinema tarihimiz açısından önem 

taşımaktadır. Filmin yapım süreci  Türk  sinemasında toplu sözleşme ile sonuçlanan  ilk 

sendikal faaliyetlerle içiçe geçmiştir. Bu da filmin tarihsel değerini bir kez daha 

artırmaktadır. Tez çalışması “Karanlıkta Uyananlar” filmini tüm bu boyutları ile ele 

alacaktır.  

1.2. Amaç 

Tez çalışmasının amacı, bir yandan “Karanlıkta Uyananlar” filmini sinemada emeğin 

temsili açısından irdelemek diğer yandan  da filmin yapımı ile de iç içe geçen Sine -İş 

sendikasının kuruluş safhasını araştırmaktır. Bu araştırmanın bir diğer  çıktısı yaşayan 

kişilerin tanıklıklarında “ Emeğin Sineması : Karanlıkta Uyananlar ” adlı belgesel film 

çalışması olacaktır. Dünya sinemasında sinema  başyapıtlarını  irdeleyen ve yapım 

sürecinin arka planını, motivasyonlarını açıkça ortaya koyan belgeseller bulunmaktadır. 

Oysa Türk sinemasını ele alan belgeseller ya yönetmen biyografisi ya da daha çok filmin 

tanıtımını amaçlayan kamera arkası olarak bilinen türde çalışmalardır. Türk sinemasının 
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önemli bir baş yapıtını odak noktasına alan  ve  irdeleyen pek az belgesel vardır. Bu tez 

çalışmasının bir amacı da belgesel sinemamızda böyle bir boşluğun doldurulmasıdır.  

1.3. Önem 

Vedat Türkali, Ertem Göreç işbirliğinin ürünü olan filmler Türk sinemasında 

Toplumsal Gerçekçilik akımın içinde önemli bir yere sahiptir. “Karanlıkta Uyananlar”  

işçi sınıfı ve emeğin temsili anlamında, Türk sinemasında ilk önemli yapıt olma özelliğini 

taşır. Bu tez çalışması henüz hayatta olan film ekibi ile gerçekleştirilen derinlemesine 

görüşmelerle bir belgesel film ve sözlü tarih çalışması olarak araştırmacılar için önemli 

bir referans oluşturacaktır. Çalışmanın odak noktası “Karanlıkta Uyananlar” filmi 

olmakla birlikte filmi gerçekleştiren ekibin başlıca üyelerinin Türk sinema sektöründe ilk 

kez ilk toplu sözleşmeyi gerçekleştiren Sine -İş sendikasının kurucuları olması nedeniyle 

bu çalışma  Türk sinemasındaki sendikal faaliyetlere de ışık tutacaktır.  
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BÖLÜM 2.TÜRK SİNEMASINDA TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK 

VE KARANLIKTA UYANANLAR 

 

 2.1 Türk Sineması Tarihsel Gelişimi  

Bu bölümde araştırmacıların Türk sinemasının dönemleri için yazdıklarını 

inceleyelim. Yazar ve yönetmen Engin Ayça ( Ayça’dan aktaran Dinçer:1996) 

Yeşilçam’a Bakış yazısında Türk sinemasının gelişimi üzerine şöyle bir tespit yapmıştır: 

   “Türk sinemasının  gelişmesi, tarihsel  yürüyüşü, Türkiye tarihine koşut  bir 

çizgi izler. Diğer sanat dallarında  olmadığı ölçüde  Türk sineması bu siyasal-toplumsal 

tarihle özdeşlikler taşır.” 

1960-1965 seneleri arasında Toplumsal Gerçekçilik sinema akımının ortaya çıkışı 

da,  toplumsal yaşamda ve sinemada bazı değişimlerin yaşanması ile gerçekleşmiştir. 

Toplumsal Gerçekçilik akımı,  Nijat Özön’ün 2. Sinemacılar Dönemi, Prof. Dr. Şükran 

Kuyucak Esen’in ise Sinemacılar Dönemi olarak adlandırdığı dönemde ortaya çıkan  bir 

sinema akımıdır. Sinema eleştirmeni ve kuramcısı Nijat Özön Türk sinemasını incelerken 

1914- 1984 arasındaki  dönemi beş bölüme ayırmaktadır.  Sinemanın ülkemize gelişi ile 

başlayan ilk dönem (1914-1923), Tiyatrocular Dönemi (1923-1939), Geçiş dönemi             

( 1939-1950), Sinemacılar Dönemi (1950-1970), Genç /Yeni Sinema Dönemi ( 1970-84).  

Sinemacılar dönemini ise üç bölüme ayırmaktadır. 1950-1960 arasını Çalkantılı bir 

Dönem, 1960-1965 Sinemacılar Döneminin İkinci Bölümü ( 1960-1965), Sinemacılar 

Dönemimin Üçüncü Dönemi ( 1965-70). (Özön, 1985: 337-372 ) Prof. Dr. Alim Şerif 

Onaran ise Türk sinemasının dönemlerini şöyle ayırmıştır: Sinemanın Türkiye’ye ilk 

gelişi ve Türkiye’de çevrilen filmler ( 1914-1922),  Tiyatrocular Dönemi ( 1923-1939),  

Geçiş Dönemi ( 1939-1952), Sinemacılar Dönemi ( 1952-1963) ve Yeni Türk Sineması ( 

1963-1980) bölümlere ayırmıştır. ( Onaran, 1994: 11-165) Prof. Dr. Şükran Kuyucak 

Esen ise Türk sinemasının kilometre taşları isimli kitabında Türk sinemasını 1980- 2010 
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senelerini de kapsayacak şekilde 6 bölümde değerlendirmiştir. İlk Yıllar (1914-1922), 

Tiyatrocular dönemi (1922-1939), Geçiş dönemi (1939-1950), Sinemacılar dönemi 

(1950-1970), Karşıtlıklar dönemi (1970-1980), Darbe dönemi (1980-2010). (Esen, 2016: 

1-2) 

Yazar ve yönetmen Engin Ayça, 1940’lı ve 1950’li yıllardaki dönemsel 

farklılıkları, yapımcı ve seyircinin sinemaya etkisini şöyle analiz etmiştir:  

“40’lı yılların ortalarına kadar süren “Tiyatrocular Dönemi”nin belirleyici 

özellikleri, kentsel, tek parti döneminin  kültür ideolojisiyle ve siyasetiyle  bütünleşmiş 

ve Muhsin Ertuğrul’un yönetmen olarak etkin olduğu bir sinema olmasıdır. Seyircinin  ve 

yapımcının konumu çok önemli ve belirleyici değildir.  Türk Sinemasının 1950’lerde  

başlatabileceğimiz ikinci dönemi Yeşilçam dönemdir.  Yeşilçam Tiyatrocular 

döneminden film üretimine katılanların tiyatro dışı kökenden gelmelerinin ötesinde  asıl 

başka nitelikleri ve özellikleriyle ayrılır. Yeşilçam dönemini irdelemeden önce 40’lı 

yıllara yeniden bir bakmakta fayda var. Çünkü sonradan burada netleşecek belirlenecek  

özellikleri o yıllar yavaş yavaş görmeye başlanır. Bu bakımdan 40’lar bir “Geçiş 

Dönemi”dir, bir “ön- Yeşilçam” dönemidir. Tiyatrocu insanlardan sinemacı insanlara bir 

geçiş olmanın yanı sıra aslı Tiyatrocular Döneminin anlayışından Yeşilçam Sineması 

anlayışına geçiş dönemdir. İki gelişme belirleyicidir: Amerikan ve Mısır melodramlarının 

artması ve etkileri ve dublaj, yani yabancı filmlerin Türkçeleştirilmesi olayı…Yeşilçam 

filmlerine, tarihi boyunca, yabancı filmler hep kaynaklık etmiş, esin vermiştir. Hatta bu 

nedenle hala bugün de  Yeşilçam’ı” taklit, yoz” bir sinema olarak tanımlayanlar vardır. 

Gerçekten de  Yeşilçam sinemacıları, esinlenmenin  ötesinde,  yabancı filmleri taklit de 

etmişlerdir, bunu açık açık da  yapmışlardır. Ama Yeşilçam, özenti  bir taklit etme olayını 

aşmış, kendisi olma başarısını gösterebilmiştir. Yeşilçam Sineması, her bakımdan  Türk 

toplumunun  bir sinemasıdır, onun kültürel kimliğini taşır.”( Aktaran  Dinçer, 1996) 

Sinemacılar döneminin başladığı 1950’li yıllarda bölge işletmeciliği denilen bir 

olgu ortaya çıkmıştır. Yapımcılar filmleri için yatırdıkları paraları bölge işletmecileri 

sayesinde toplamaktaydı. O dönemde bölge işletmecilerinin filmin konusuna ve filmde  

hangi yıldızların yer alacağına karar vermede,  yapımcılar üzerinde önemli etkileri vardı. 

Rıza Kıraç,  “Hürrem Erman – İzlenmemiş  Bir Yeşilçam” filmi isimli kitabında bölge 

işletmeciliği sistemini şöyle anlatmaktadır:   
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“1950’li yıllarda henüz Anadolu’yu kapsayan bir dağıtım ağı yoktur.  50’lerin 

sonu, 60’lı yılların başında sinema sayısı  artıp  Anadolu’da  sinema salonları 

yaygınlaşmaya başlayınca ‘Bölge İşletmeciliği’ denilen sistem oluşur. Başka bir deyişle  

önce pursantaj  yöntemiyle  filmlerin dağıtımının yapılması, bir süre sonra  bölge 

işletmeciliğinin  gelişmesine yol açacaktır.” ( Aktaran Esen, 2010 ) 

Türk sinemasında  Geçiş Dönemi ve Sinemacılar Dönemi’nde yer alarak önemli 

filmlere imza atan  Lütfi Akad’ın sinema anlayışını bu noktada incelemek gerekmektedir.  

Akad, 1952 senesinde yönettiği Kanun Namına filmi ile Sinemacılar Dönemi’ni 

başlatmıştır.  Yönetmen Halit Refiğ’in Kanun Namına filmine ilişkin görüşlerini şöyle 

anlatmıştır: 

“ … Ben  Kanun Namına’yı on yıl sonraki  Yılanların Öcü’ne kadar  Türk 

sinemasının  dönüm noktası saymaktayım.  Benim için  Türk sineması Kanun  Namına 

ile başlamıştır.  İşin ilginç tarafı Kanun Namına’yı gerçekleştirenlerin  filmin yapıldığı 

günler için  özel bir sinema sanatı kaygısı taşımamaları bir ölçüde nasıl bir sonuca 

ulaştıklarının tam bilince olmamalarıdır. Kanun Namına’nın dramatik yapısı 

incelendiğinde, filmin çıkış noktasının  Kemal Film’in  Muhsin Ertuğrul tarafından 

yapılan ilk filmi  İstanbul’da Bir Facia-ı Aşk ( 1922) ile yakınlıklar taşıdığı görülebilir. 

Filmin Türk sineması için oldukça alışılmış melodramatik  kalıplarının büyük ölçüde  

Amerikan sinemasından  etkilenen  hareketli  sahnelerle takviye edilmeye çalışıldığı 

görülür. Doğal mekanlarda  çekilen  hareketli  sahneler  açısından  Kanun Namına, Jules 

Dassin’in 1948’de yaptığı  The Naked City- Çıplak Şehir ile çok benzerlikler 

taşımaktadır. Fakat Kanun Namına’da her şey öylesine  denk  düşmüştür ki, seyircisi filmi 

çok tutmuş, o günlerde filmler üzerine yazı yazanlar da o tarihe kadar  hiçbir Türk filmi 

için rastlanmadık şekilde  övgüler  yağdırmışlardır. Çok dikkate değer bir nokta da şudur: 

Ayhan Işık, bu filmde  oynadığı rol ile Türk sinemasının ilk yıldızı olarak parlamış, 

burada canlandırdığı kişiliği  ( namusuna düşkün, yiğit, mert erkek) bütün sinema kariyeri  

boyunca muhafaza etmiştir.” ( Dinçer’den aktaran Hakan: 2016)  

Nijat Özön Sinema Uygulayımı- Sanatı ve Tarihi isimli kitabında sinemacılar 

döneminde  Lütfi Akad ile  Osman F. Seden işbirliğinde çekilen  Kanun Namına ( 1952)  

filmi ile görüşlerini şöyle yazmıştır: 
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   “Akad ile Seden, İstanbul’da  geçen gerçek bir cinayet olayını  ele aldılar; bunu 

Carne’nin Son Ümit’iyle besleyerek  Kanun Namına’yı  ( 1952)’de gerçekleştirdiler. 

Kanun Namına, bir film öyküsü olarak, bu öykünün  sinema diline uygun işlenişi, 

çevrenin ve tiplerin  seçilişi yönünden; ayrıca  canlı bir sinema  anlatımına, alıcı 

devinimlerine, kurguya  verilen  önem dolayısıyla kendisinden önceki filmlerden 

ayrılıyor, tiyatrocuların yapıtlarıyla  taban tabana karşıt özellikler taşıyordu. Akad, Kanun 

Namına’yı  çevirirken  yurdumuzda  ilk kez salt bir sinemacı çalışması ortaya 

koymaktaydı: Günlük bir olayı ele alıyor; bu olayı tipleri, çevresi, bezemiyle  en uygun 

biçimde  yeniden kuruyordu. Büyük bir kentin havası içinde, kendilerini çevreleyen 

koşullarla yazgıları şu ya da bu yöne dönebilen küçük insanların yaşayışı ustalıkla 

canlandırılmaktaydı. İstanbul’un çeşitli görünümleri ilk kez yerli yerinde kullanılıyordu. 

Oyuncular da tiyatro dışından ve role en yatkın kimselerden seçilmişlerdi.”  ( Özön 1985, 

s. 356-357) 

Lütfi Akad, Işıkla Karanlık Arasında isimli kitabında  Kanun Namına filminin 

Ayhan Işık ile kendisinin kariyerinde neden önemli olduğunu şöyle anlatmıştır: 

“Nihayet sınav günü geliyor, önce Kanun Namına giriyor sinemalara. Büyük bir 

iş yapıyor. Ayhan Işık yıldız oluyor.  İşte o zaman  oyuncu olmayan  bir sinema oyuncusu  

yarattığımı görüyorum ve sinemanın  gerçekte ne olduğunun bilincine varıyorum,  bu da 

benim artık bir yönetmen olduğumu kanıtlıyor.” ( Akad 2004, s.176-177)  

Alim Şerif Onaran Türk Sineması isimli kitabının 1.cildinde  Geçiş ve Sinemacılar 

döneminin önemli yönetmeni Lütfi Akad’ın sinemaya getirdiği yenilikçi dili şöyle 

yazmıştır: 

“ 1963 yılından başlayarak yaptığı çalışmalarıyla  en çok göze çarpan ve kendisini 

yenilemesini bilen rejisör  Lütfi Ömer Akad olmuştur. 1962-1972 yılları arasında kalan 

bu dönemin daha ilk kesiminde  Akad, ustalığını artık herkese kabul ettirmiş ve pek az 

sanatçıya nasip olmuş bir başarıya  ulaşmıştır. Köy konularını olduğu kadar kent 

konularını  da  aynı tutarlık ve sanatçı  titizliğiyle işleyen Akad, Türk insanının alın 

yazısını  ve sınıflar arasındaki çatışmaları yumuşak bir dille  en iyi yorumlayan yönetmen 

olmuştur.” ( Onaran, 1994 :106-107)  
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Tiyatrocular döneminden sonra gelen Geçiş ve Sinemacılar döneminin önemli 

yönetmenlerinden Lütfi Akad,  “Hudutların Kanunu” filmi ile  daha önce sinemada 

uyguladığı denemeleri bu filmle daha üst bir noktaya çıkarmıştır. Bu yeni sinema dili 

arayışı ile ilgili görüşlerini şöyle paylaşmıştır:  

“ Hudutların Kanunu’nda  yalın bir sinema dili denemesi yaptım. Sade ve öz bir 

anlatım. Halk masallarındaki sade ve kesik anlatımı denemek istedim. Bu yolun Türk 

Sinemasına has bir üsluba  götüreceğine inanıyorum. Konuya gelince, meselelere çözüm 

bulmaktan çok, meseleleri  açıklamak, bir nevi teşrihini yaparak, çözümü seyirciye  

bırakmayı uygun görüyorum.” ( Aktaran Scognomillo: 1998) 

Bu noktada  Kurtuluş Kayalı’nın, Lütfi Akad ile 1998 yılında  yaptığı söyleşi, 

yönetmenin sinema görüşü hakkında net bilgi vermektedir. Kayalı, Lütfi Akad’ın 

sineması ile ilgili iki değerlendirmeden yola çıkarak Akad’a soru yöneltmiştir.  Mesut 

Uçakan onun sineması için  Milli Sinema, Ulusal Sinema ve  Devrimci Sinema gibi 

ayrımları göz önüne alındığında “ ara yerde kalan sinema ” derken  Alim Şerif Onaran ise  

“Akad gerçekte sinemamızın devrimci kanadına  en yakın olabilecek  ama siyasal 

seçimini kesin bir çizgiyle  belirlememiş bir sanatçıdır” demiştir. Akad kendisi  ile ilgili 

yapılan bu iki eleştiriden yola çıkarak  o söyleşide şu yorumu yapmıştır:  

“Ben siyasal tercihimi sinemama yansıtmadım.  Devrimci ve slogan sinemadan 

özellikle kaçındım.  Siyasal tercihim benim kişisel ve özel seçimimdir. Ben bir takım 

memleket meselelerinin teşrihini yapıp maraz budur diye gösterebildimse benim için 

yeterlidir. Çözümü izleyenler bulsunlar. Çözüm önermek çözüm göstermek benim 

sorunum değil.” ( Kayalı, 2015:137-138) 

2.2 Toplumsal Gerçekçilik Akımı 

1960’lara doğru gelirken Türkiye’de köyden kente göç, kentleşme ve işçi 

kesiminin doğuşuna tanık olunmuştur. Tolan’a göre iç ve dış göçler, toplumdaki 

değişimler nüfus yapısındaki dengesiz değişimlerle meydana gelmiştir. Kentleşme, kırsal 

bir toplumun kentleşme süreci ile ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel faaliyetlerin 

meydana yansıması, mekanı şekillendirme süreci olarak adlandırılmıştır. (Tolan’dan 

aktaran Ünal: 2016) 
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Gülseren Güçhan toplumları değişik düzeylerde  etkileyen toplumsal değişimleri, 

Toplumsal Değişme ve Türk Sineması isimli kitabında şöyle anlatmaktadır: 

 Toplumları değişik ölçülerde, değişik alanlarda ya da düzeylerde etkileyen 

toplumsal değişmeler kısaca ekonomik gelişmenin, teknik ilerlemenin  ve nüfus 

hareketlerinin sonuçlarıdır.  Bu nedenle toplumsal değişmenin  boyutları olarak şu 

olgulardan  söz edilmelidir: değişim ve dış göçler, endüstrileşme-kentleşme, değer, tutum 

ve davranış değişimleri. ( Güçhan’dan aktaran Ünal: 2016)  

Toplumsal değişimin büyük bir hız kazandığı 1960’lı yılları  Emre Kongar, 

“Demokrasi ve Kültür” kitabında o dönemi şöyle değerlendirmiştir:  

“ … 27 Mayıs’ın  tam bir  sosyal anlayış içinde, sermaye  sınıfının  kayıtsız 

koşulsuz tek başına egemenliğine karşı Devlet Planlama Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, 

memur, yargıç güvencesi, işçiler için toplu  sözleşme ve grev hakkı, memurlar için katsayı 

sistemi gibi, burjuvazi dışındaki sınıfların da varlığını dikkate alan ve belli  bir  oranda 

da  olsa, o sınıfların da gelişebilmesine olanak sağlayan  düzenlemelere gitmiş olmasıdır.”  

( Kongar, 2016: 139) 

“ … Türkiye’nin  sınıflaşma süreci içinde, başta işçi sınıfı olmak üzere, toplumun, 

sermaye  sınıfı dışında  kalan sınıf ve gruplarına  gelişme  olanaklarının hazırlanmış ve 

işleyişler ( mekanizmalar) yaratarak, toplum  üzerindeki  burjuva egemenliğini  

sınırlandırıcı ve batı tipi, çok sınıflı  özgürlükçü bir toplum  yaratmayı  amaçlayan  

önlemler  getirmiştir.”  ( Kongar, 2016: 136) 

Kongar,   “Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği" kitabında  1961-

65 senelerinde sosyal devletin yapısına uygun kurumsal çalışmalar yapıldığını ve bu 

çalışmaların 1961 Anayasası ile devlet bürokrasi  tarafından  desteklendiğini 

vurgulamıştır. 

“ …Türkiye’deki  değişme ve gelişme hem güdümlü  hem de hızlı olduğu için, 

batıdaki gibi  kapitalizmin gelişmesiyle  birlikte güçlenen  sermayenin  ve emeğin  

demokrasiyi  yaratmasına  tanık olunamadı.  Önce sermaye birikimi (devletçilik yoluyla) 

sonra  demokrasinin  kuruluşu  ( çok partili düzenle)  daha sonra da  işçi hakları ( 27 
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Mayıs müdahalesi ve 1961  Anayasası ile ) bürokrasi tarafından  “özel olarak” 

desteklendi. ( Kongar, 2018: 371) 

 

Yönetmen Ertem Göreç ise o dönemi şöyle anlatmıştır:   

““Yani toplumun yönünü değiştiren yahut da  yönünü tayin eden bir olaydı. Daha 

önceki çok sıkı sansürün görece olarak biraz rahatlaması, dünyanın en ileri 

anayasalarından birinin yapılması. İki tane meclisin olması. Bunların hepsi toplumun 

lehine olaylardı.” ( Ertem Göreç, Kişisel görüşme, 01.05.2019) 

1961 Anayasası hem Türkiye’yi hem de sinemayı etkilemiştir. O dönemde 

toplumsal değişimden etkilenen kesimlerden biri de sinemacılardır. Bu değişim sinemada 

bir akım olarak da kendisini göstermiştir. Sinemada Toplumsal Gerçekçilik akımının 

öncülerinden Halit Refiğ bu akımı Ulusal Sinema Kavgası isimli kitabında şöyle 

yazmıştır:  

“… 1961 Anayasası yeni kurulan siyasi partiler ve seçimler toplumumuzun çeşitli 

meselelerine değişik görüş açılarından bakmaya uygun bir ortam yarattı. 27 Mayıs 

ertesinin getirdiği bu siyasi canlılık sinemada etkisini göstermekte gecikmedi. Zaman 

zaman Toplumsal Gerçekçilik olarak tanımlanan toplumumuzun yapısını bu yapı içinde 

çeşitli katlardan insanların birbiriyle münasebetlerini anlatmaya çalışan bir akımın 

doğmasını sağladı.”   ( Refiğ’den aktaran Daldal: 2005) 

Toplumsal Gerçekçilik akımının oluşmasında da göç olgusu, kentleşme, edebiyat 

ve yabancı sinema akımlarının etkilerini örnekler vererek açıklamaya çalışalım. 

Sinemada Toplumsal Gerçekçilik akımının ortaya çıkmasını toplumsal değişimler 

üzerinden inceleyelim. Nijat Özön’e göre ‘Toplumsal Gerçekçi’ filmlerin ortaya çıkışı 

şöyle gerçekleşmiştir: 

1961 Anayasası’yla toplumda büyük bir umut kapısı aralandı. İlk bölümün sinema 

çalışmaları da bu yeni bölümde sinema için parlak bir gelecek vaat ediyordu. Devrim ve 

yeni anayasa, o zaman dek zorla, baskıyla, polis devleti yöntemleriyle önlenmeye 

çalışılan ne denli önemli sorun varsa hepsini su yüzüne çıkarmıştı. Bunlar sinemacılar 
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için tükenmez bir hazineydi. 1950-1960 arasında sinema dilini öğrenen ama bunu 

yüzeysel konularda harcamak zorunda kalan sinemacılar, şimdi bu sorunlara 

yönelebilirlerdi. Sinemacılar için nasıl anlatmak sorunu çözülmüş, şimdi neyi anlatmak 

gerektiği  sorunu ortaya çıkmıştı. Denetleme de hiçbir değişikliğe uğramamakla birlikte, 

uygulamada kendini yeni havaya uydurmuş görünüyordu. Böylelikle 1960 öncesi 

yönetmenleri ile 1960’ta işe başlayan yönetmenlerden çoğu iyi niyetle bir şeyler yapmak 

isteyen işe hevesle sarıldılar; toplumsal sorunlara el atmaya başladılar. Böylelikle 1960-

1965 arasında  Türk sinemasında  ilk kez toplumun  sorunlarını perdeye  yansıtmaya  

çalışan bir dizi film çevrildi. ( Özön’den aktaran Esen: 2016 )  

Aslı Daldal, 1960 Darbesi ve Türk Sinemasından Toplumsal Gerçekçilik isimli 

kitabında Türk Toplumsal Gerçekçilik akımını şöyle anlatmaktadır:  

“Türk Toplumsal Gerçekçiliği 27 Mayıs sonrasında yetişen genç yönetmen 

kuşağının, filizlenen sinema ortamı içerisinde hem ulusal sinema yaratmak hem de batının 

estetik normlarını yakalayabilmek adına cesur ve candan uğraşı yansıtır.” ( Daldal, 

2005:58 ) 

1960 askeri darbesinin  ardından yeni anayasasının gerektirdiği nispi özgürlükler, 

sol hareketin ülke çapında  hızla yayılması, sinema yapımcılarını  pek etkilemezse 

yönetmenleri etkilemiştir. Sanatçı ve aydınlar tarafından ciddiye alınmaya başlanan 

sinema gençlik  tarafından da  ilgi görmüştür.  Sinema yayınları artmış, film gösteren  

kulüpler açılmış, film sansürünün  değiştirilmesiyle ilgili kampanyalar şiddetlenmiş. Bu  

kaynaşma dönemi  içinde önceleri ve kaynaşmış görünen bir grup yönetmen, edebiyatçı, 

yazar topluluğu sinemada gerçekleri aramaya başlamıştır. (Sayman’dan aktaran Ünal: 

2016)  

1960’larda toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler, sinemada yeni 

akımları ortaya çıkarmıştır. Bu akımlarda yer alan yönetmenlerin sinemada yeni dil 

arayışları da sinemada akımların doğmasına neden olmuştur. O dönemde ortaya çıkan 

akımlar; Toplumsal Gerçekçilik, Ulusal Sinema, Milli Sinema Akımı, Devrimci 

Sinema’dır. 
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Toplumsal Gerçekçilik akımı, dünyada ve Türkiye’de sol hareketlerin 

yükselişinden, İşçi Partisi’nin kuruluşundan, dünyada Üçüncü Sinema ve  İtalya’dan 

çıkmış Yeni Gerçekçilik  akımından etkilenmiştir. Köy Enstitüleri’nden yetişmiş Fakir 

Baykurt gibi yazarların eserleri, Toplumsal  gerçekçilik  akımındaki sinemacıları 

etkilemiştir. Yönetmenler, o yazarların eserlerinden filmler üretmişlerdir. ( Hakan, 2016: 

216) 

Sinemacılar arasında 1960-1975 yılları arasında yaşanan dönem, “ Türk 

sinemasının altın devri” olarak da bilinmektedir. Bu dönemde hem  film sayısında 

patlama yaşanmış hem de film dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. O dönemde sinemada 

yeni dil arayışları sırasında sinemacılar arasında kamplaşmalar da yaşanmıştır.  ( Özyurt, 

2005: 43) 

Şükran Kuyucak Esen “Türkiye’de Üçünçü Sinema” isimli makalesinde 

Türkiye’deki Üçünçü Sinema ile ilgili ilk örneğin Metin Erksan’ın “Gecelerin Ötesi” 

filmi olduğunu belirtmiştir. 

“…Biz Türk sinemasındaki Üçünçü Sinema’yı, Solanas ve Getino 

Manifestosu’ndan daha erken başlatmak istiyoruz: 1960 yılının ilk  aylarında  çekilen ve 

filmin  jeneriğinde, manifestosunu yazı ile beyazperdeye yansıtan  Metin Erksan’ın 

Gecelerin Ötesi  filmiyle. Gecelerin Ötesi, 1950’lerde ülkeyi yöneten Amerikan yanlısı 

Menderes hükümetinin  ‘her mahallede bir milyoner yetiştireceğiz’ sloganına karşı çıkan 

bir film…(… ) Erksan böyle bir filmle  27 Mayıs 1960 İhtilali’nden birkaç ay önce 

Menderes hükümetinin kapitalist ve emperyalist, ideolojisini  eleştirerek, Üçüncü 

Sinema’nın ilk yönetmeni sıfatını hak etti, bize göre. Üçüncü Sinema’nın ikinci örneği , 

1964’te  Ertem Göreç’in çektiği “Karanlıkta Uyananlar” filmi oldu. Senaryosunu Vedat 

Türkali’nin yazdığı film, 1961 Anayasası’na ilk kez girmiş olan işçi hakları konusunu 

işliyordu. Dönemin ruhuna uygun olmakla birlikte yine de sansüre uğradı.”( Aktaran 

Hakan: 2016) 

1960-65 arasında çıkan sinemada Toplumsal Gerçeklik akımının temsilcileri 

Metin Erksan, Ertem Göreç, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu ve Lütfi Akad’dır. Bu ekipten 

Metin Erksan, Lütfi Akad ve Ertem Göreç aynı zamanda Sine-İş sendikasının kurucuları 

arasında yer almıştır.  Bu akımın temsilcilerinden yönetmen Ertem  Göreç,  sinema 
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akımlarının tıpkı deprem gibi öncülleri ve artçılları olduğunu savunmaktadır. Toplumsal 

Gerçekçilik  akımında beş yönetmen on bir filmi yönetmiştir. Bu akımın öncülüğünü 

Metin Erksan “Karanlık Dünya” filmi ile yapmıştır. Sırasıyla Toplumsal Gerçekçi 

akımının yönetmenleri ve filmleri şöyledir: Metin Erksan’ın çektiği filmler:  “Gecelerin 

Ötesi” (1960), “Yılanların Öcü” (1962), Susuz Yaz (1963), Ertem Göreç’in filmleri:  

“Otobüs Yolcuları” (1961), “Karanlıkta Uyananlar” ( 1964), “Kızgın Delikanlı” (1964), 

Halit Refiğ’in filmleri:  “Şehirdeki Yabancı” ( 1962), “Şafak Bekçileri” (1963), “Gurbet 

Kuşları” (1964), Duygu Sağıroğlu’nun filmi “ Bitmeyen Yol” (1965), Lütfi Akad’ın filmi 

“Hudutların Kanunu” (1966). Yavuz Özkan’ın “Maden” ( 1978) filmi ise, 1960-1965 

seneleri arasında çekilmese de Ertem Göreç’e göre toplumcu gerçekçi özellikler  taşıyan 

filmdir. ( Ertem Göreç, Kişisel görüşme, 01.05.2019) 

Metin Erksan,  Aşık Veysel’in hayatını anlattığı “Karanlık Dünya” filmi ile daha  

Toplumsal Gerçekçilik akımı doğmadan bu konuyla ilgili  ilk çalışmasını 

gerçekleştirmiştir. ( Hakan, 2016: 222) Kurtuluş Kayalı’ya göre, 1960 yılından sonra 

Metin Erksan’ın köy edebiyatı ve edebiyat uyarlamalarına yatkın olması bazı çevreler 

tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Erksan’ın 1965 senesinde İşçi Partisi’nden  bağımsız 

milletvekili adayı olması,  “Yılanların Öcü” ve “Susuz Yaz” filmleri ile yurtdışı 

festivallerde başarılı olması onun sinemasına ilgiyi artıran öğelerdendir. ( Kayalı, 2015: 

148-149) 

Toplumsal Gerçekçilik akımında yer alan ve Türk sinemasının ilk sendikasının 

kurucuları arasında yer alan Metin Erksan ve Lütfi Akad, halk masallarından ve memleket 

sorunlarından etkilenerek film yapmışlardı. Film yapımında benzer kaynaklardan ilham 

almaları, bu sinemacıların aynı sinema akımında olmasını açıklayan sebeplerden sadece 

bir tanesidir.  

Koluaçık ve Kula’ya ( 2012) göre 

1965 senesine gelindiğinde Toplumsal Gerçekçi akımı yavaş yavaş etkisini 

yitirmeye başlamıştır. Bu noktada ülkede tekrar bir sağ partinin iktidara gelmesi ile 

toplumcu gerçekçi akımın yönetmenlerinin film yapmaları konusunda engellere 

takılmaları, Yeşilçam’da toplumsal konuların tüm gerçekliği ile anlatılmasından rahatsız 
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olan kesimlerin varlığı ve bir süre sonra toplumsal gerçekçi akımın içindeki yönetmenler 

arasında çıkan görüş ayrılıkları bu sinema akımının bitmesine neden olmuştur. (s.4). 

2.3 Türk Sinemasında Sendikalaşma Faaliyetleri ve İlk İşçi Filmleri 

Türk sinemasındaki sendikalaşma hareketinden önce Cumhuriyet döneminde 

1924, 1947, 1961 ve 1963 senelerindeki sendikal çalışmaları inceleyelim.  1924 

Anayasası ile toplanma  ve dernek kurma haklarına yer verilirken sendika ve toplu 

pazarlık hakları anayasada bulunmamaktadır. 1947 yılında ise  5018 sayılı  İşçi ve İşveren 

Sendikaları ve Sendika Birlikleri ile ilgili bir kanun çıkarılmıştır. 1961 Anayasası ise 

işçilere sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakkını tanımıştır. 1963  senesinde  274 

sayılı  Sendikalar Kanunu’nun ardından  275  sayılı  Toplu İş Sözleşmesi  Grev ve Lokavt 

Kanunu kabul edilmiştir.  ( URL-1) 

Yıldırım Koç, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinden Yapraklar isimli kitabında  İstanbul 

bölge çalışma müdürlüğünün  verilerine dayanarak 1947’de ve 1952’de sinema işçilerini 

de kapsayan iki sendika kurulduğunu belirtmektedir. Türkiye  Sinema İşçileri Sendikası 

8.8.1947’de 607 kişi ile 23.7.1952’de ise Türkiye Film Sanayii İşçileri Sinema, 

Televizyon, Müzik, Radyo, Sahne ve Beyaz Perde işçileri sendikası 200 kişi ile 

kurulmuştur. ( Koç, s.158-160) Bu iki sendikanın ne kadar süre ile devam ettiği 

bilinmemektedir. Sinema dalında ilk somut çalışmalarının kaynaklardan takip 

edebildiğimiz sendika 1962 yılında kurulan Sine- İş’tir. O dönemde işçi sendikalarının 

sinema emekçileri ile kurduğu bağlantılar, sinema iş kolunda ilk grev ve ilk toplu 

sözleşmeyi gerçekleştiren  Sine -İş sendikasının kurulması ile sonuçlanmıştır. Lütfi Akad, 

“Işıkla Karanlık Arasında” isimli kitabında Metin Erksan ile sendika kurulması üzerine 

konuşmalarını ve sonrasında Erksan’ın hızlı bir kararla sendikanın kuruluşunu gazeteden 

duyurduğunu anlatmıştır. 

 “ Bir Türkiye İşçi Partisi, İşçi Sendikaları  Birliği kurulmuşken, “ yakında toplu 

sözleşmeler bile yapılacak” sözleri dolaşırken, mesleğimize bir çekidüzen vermek 

için etkisi her zaman  sallantıda olan dernek  yerine ağırlığı  olan bir sendikanın  

daha faydalı olacağına  karar veriyoruz. Levent’te  dolmuşların  kalktığı noktada, 

hafta içinde buluşmayı kararlaştırıp  ayrılıyoruz. Birkaç gün sonra gazetede bir 

haber okuyorum: “ Sinemacılar sendikalarını kurdu.” Ardından Metin Erksan’ın 

“ Bugünden itibaren  Türk sinemasına el koyuyoruz,” başlığıyla konuşmasından  

kısa bir bölümle  sendikanın resmen kuruluşunu bildiriyor. Anlaşılan uzun 
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toplantılar, tartışmalar, öyle mi olsun, böyle mi olsun  diye gereksiz  zaman 

kaybedeceğine  Metin Erksan  bir hamlede işi toparlayıp işi bitirmiş.  Çok da iyi  

etmiş, doğal olarak  hemen hepimiz  katılıyoruz.” (Akad, 2004:336)   

Metin Erksan, Lütfi Akad ve Ertem Göreç sinema emekçilerinin sendikası olan 

Sine -İş’in kurucu ekibinde yer almıştır. Bir süre sonra sendika, sinema emekçilerini üye 

kaydetmek için çalışmalara başlar.  O dönemde Türk -İş’e bağlı Maden İş sendikasının 

Genel Başkanı Kemal Türkler, Sine -İş’e hem ofis kullanımı konusunda  yardımcı olmuş 

hem de sendikal mücadele konusunda deneyimlerini  paylaşmıştır. Bir gün Kemal 

Türkler, Sine -İş  sendikasının  kurucularına, valilikte sendika temsilcilerinin ve dönemin 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu’nun katılacağını haber 

vermiştir. Bu toplantıda işçi hakları konusunda önemli kararlar alınmıştır. Ertem Göreç 

ve Metin Erksan  Sine -İş sendikasını temsilen o toplantıya katılmıştır. 

“… Vilayetin bir toplantı salonu var. Orada böyle üçlü masalar dizmişler. Bütün 

etrafında sendika başkanları ve temsilcileri. En başta Kemal Türkler oturmuş. 

Onun yanına iki tane boş iskemle bırakmışlar. Diğer sendikacılar böyle oturuyor. 

Kemal Türkler’in yanına Metin’i oturttum. Ben de onun yanına oturdum. Herkes 

ne olacak filan diye…  ne olacağını kimse bilmiyor. Şöyle mi böyle mi olacak 

diye konuşurken, kapı açıldı. Önde Turhan Feyzioğlu Devlet Bakanıydı o. Devlet 

Bakanlarının kendisine bağlı bakanlıkları var. Ecevit, Çalışma Bakanıydı. O da 

devlet bakanlığına bağlı. Onun için Devlet Bakanlığı daha üst düzeyde. Öteki 

bakan daha alt seviyede. O geldi. Herkes ayağa kalktı tabi. Oturun arkadaşlar  

buyrun dedi. Dedi ki bugün sizin hazır olmadığınız bilmediğiniz bir konuyu 

gündeme getireceğiz dedi. Çalışma Bakanımız Bülent Ecevit sonra anlatacak dedi. 

Sorularınız varsa ondan sonra konuşuruz  dedi. Buyrun dedi. Kendisi arkaya bir 

iskemleye oturdu. Ecevit de Kemal Türkler’in yanına…  böyle 4 üçgen ya bu baş 

burası boş,  onun yanına   ortaya oturdu. Ona en yakın. Başladı anlatmaya dedi 

ki… Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de artık sanayileşme başladı. İşçi işveren 

ilişkileri gelişiyor. Hem adet olarak hem madde olarak büyük paralar dönüyor. 

Onun için bunun bir düzenlenmesi lazım. Biz bir Toplu Sözleşme ve Grev Kanunu 

dedi. Yani  toplu sözleşme  grev…  lokavt yok  onun  içinde… işverenlerin hakları 

yok.  Yalnız işçilerin hakları var. Böyle bir şey yazdık dedi. Onu anlatmaya 

başladı. Herkes böyle dinliyor. İlk defa duyuyorlar böyle bir şeyi…Böyle bir 

ihtiyaç da doğmamış zaten. Türkiye’de benim gördüğüm kadarıyla büyük bir 

kısmı tepeden inme geliyor. Böyle yukarıdan pat diye geliyor. Hazır olmadığı için, 

kendi ihtiyacından doğmadığı için, kimse sahip de çıkmıyor. Uzun vadeli ve 

sağlıklı olmuyor bu öneriler…Neyse dinledi. Baktık herkes şaşkın. Çok sevindiler 

ama dediler ki ya  bize yazılı olarak verin dediler. Dağıttılar zaten. O, Kanun 

teklifi… Daha meclisten geçmemiş . Onların fikirlerini alıyor. Okudular. 

Okuyalım dediler. Sonra görüşlerimizi bildirelim dediler. Ama tabi çok mutlu 

herkes. Benim gördüğüm daha sonra bu gelişti. Bunlar görüşlerini bildirdi. 

Meclisten geçti. Meclisten geçmeden önce tabi işverenler dediler ki işçilerin 

hakları var da bizim hakkımız yok mu? Onun için  buna Toplu Sözleşme Grev ve 
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Lokavt Kanunu diye düzelttiler. Lokavtı içine koydular. Ondan sonra meclisten 

geçti. Kısa bir süre uygulandı ama ondan sonra 1965’ten sonra tekrar eski idare 

iktidara geldiği için eski tas eski hamam tekrar devam etti.” ( Ertem Göreç, Kişisel 

görüşme, 01.05.2019) 

İşçi sendikaları ile  Sine- İş arasında bu karşılıklı yardımlaşma ruhu yıllarca devam 

etmiştir. Sine -İş sendikasının kurucularından Ertem Göreç,  Maden -İş sendikasının genel 

başkanı Kemal Türkler’in isteği ile  Kavel fabrikasına gitmiş ve grevin filmini çeken 

ekipte yer almıştır. Böylece  Sine – İş sendikası Kavel grevine ve oradaki işçilere destek 

olmuştur.  Bu dönemde Sine İş sendikasının kurucularından Lütfi Akad, sinema iş 

kolunda  yapılan toplu sözleşme taslakları üzerine çalışmaktadır.1962  yılında  çekimleri 

İstanbul’da  gerçekleşen “L’immortelle” ( Ölümsüz Kadın) filminde Akad,  görüntü 

yönetmeni  Maurice  Barry ile çalışmıştır. Akad, toplu sözleşmeler üzerine çalışırken 

Barry’den  Fransız sinema sendikasının  kullandığı  bir toplu sözleşme  örneğini 

istemiştir.  

“…Bu arada Maurice  Barry’nin Fransa’dan  gönderdiği  CGT’nin  sinema 

kolunda  yaptığı toplu sözleşme  örneğini tercüme ediyorum.  Sonra ortak  bir 

çalışmayla oradaki esasları  memleketimizin şartlarına göre düzenliyoruz. Mart 

ayında  bir adım daha  atıyoruz.  Sendikaya üye olsun olmasın. Stüdyo 

çalışanlarından  bir toplu  sözleşme söz konusu  olduğunda , işverenden  ağırlıklı 

olarak  neler istediklerini  yazıp  sendikaya vermelerini  istiyoruz. Umulmadık bir 

ilgiyle karşılanıyor isteğimiz , neredeyse eksiksiz, her çalışan içini dökecek  bir 

neden  arıyormuş. (…) Bütün bu işlerin  acemiyiz  ama bir yandan  parmak 

uçlarıyla  dokunarak yolumuzu  ararken, bir  yandan da  Disk ( Türk- İş denmek 

isteniyor) Başkanı  Kemal Türkler  ve Lastik -İş Başkanı  Rıza Kuvas  gibi fırsat 

buldukça yol gösteren , akıl veren bilgili  yardımcılarımız var.” ( Akad, 2004:385 

) 

Sine -İş temsilcileri, öncelikle stüdyolarda çalışan sinema emekçilerini sendikaya 

üye yapmaya çalışmıştır. Sendika film stüdyolarında sendikalaşmayı örgütlemiştir. 

Yönetmen Ertem Göreç, stüdyolara giderek sinema emekçileriyle görüşmeler yapmıştır. 

Bu sırada stüdyo sahipleri  ile sendika arasında çetin pazarlıklar başlamıştır. Film 

stüdyolarından toplu sözleşmelere  en hoşgörü ile yaklaşan stüdyo Lale Film  olmuştur. 

Burada da Lale Film’in sahibi Sabahat Filmer’in önemli bir payı vardır. O dönemde  Lale 

Film’deki Sine -İş sendikasının temsilcisi ise Necip Sarıcı’dır. 

Lütfi Akad Işıkla Karanlık Arasında kitabında “Karanlıkta Uyananlar” filminin 

çekimlerinin bitimi ile stüdyo sahipleri ile yapılan müzakerelerin bitişini şöyle yazmıştır: 
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“ Çekimler bittiğine göre benim işim de bitmiş oluyor, İmam Sokağı’ndaki 

işyerini bırakıyorum. Bu arada  toplu iş sözleşmesi  en ufak ayrıntısına kadar 

bitmiş ve her stüdyo için bir nüsha yazılıp dosyalanmış. Son satırın altında  imza 

tarihi olarak 21 Aralık 1964 belirlenmiş.” ( Akad, 2004:385 ) 

1962 yılında kurulan Sine - İş sendikası, sonraki yıllarda giderek etkinliğini 

yitirmiş ve kapanmıştır. Sinema sektöründe sendikalaşma konusunda 1978 yılına kadar 

boşluk yaşanmıştır. 1977 yılında sinema emekçilerinin İstanbul’dan Ankara’ya sansüre 

karşı yürüyüşleri sinema çalışanlarının haklarını kazanmasında etkili olmuştur. Bu 

yürüyüş başlamadan Tanju Gürsu ile Arif Keskiner buluşmuş. Gürsu daha sonra Keskiner 

ile birlikte Tarık Akan, Yavuz Özkan ve Vedat Türkali’nin olduğu bir toplantıya katılmış. 

O toplantıda kendisine yürüyüşün lideri olması önerilmiş ve Gürsu da bu teklifi kabul 

etmiştir. Gürsu anılarında bu yürüyüş sayesinde sinema emekçilerinin kazandığı hakları 

“Oradaydım” programında şöyle anlatmıştır:   

“… Sosyal haklar meselesine gelince ilk defa Türkiye’de Süleyman Bey 

borçlanma  yasasını çıkarttı, meclisten. Yani bugün hepimiz emekli olmuşsak, 

sinema emekçileri, oyuncuları… Hepimiz emekçiyiz zaten. Hatta  yapımcılar 

diyelim. Patronlar  emekli  olmuşlarsa  kendi branşlarında  bu yürüyüştür sebebi. 

Bu yürüyüş , sosyal hakların kazanılmasının  sebebi bu yürüyüştür.” (URL-2) 

Sine-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Melih Biçer, 1977’teki sansür yürüyüşünün 

hikayesini ve  sinema emekçilerinin bu yürüyüş sonrasında kazandığı haklardan şöyle 

bahseder : 

“1970’lerin sonlarına doğru yeni bir sansür yasası çıkarmaya karar veriyor 

hükümet … Türk sineması da sansürden çok çekmiş. Sansür, Türk sineması tarihi 

sansürün de tarihidir diye söylenir. Böyle bir gerçekçilik vardır. Yeni yapılacak 

sansür yasasında, sansür uygulama hakkı yerel yönetimlerdeki mülkü idari 

amirlere de verilmesi gündemde… Böyle bir yasaya böyle bir madde getirilmeye 

çalışılıyor. Sansürden çok çekmiş olan sinema çalışanları buna karşı bir tepki 

gösteriyorlar. Örgütleniyor. Tartışıyorlar ve sansüre hayır yürüyüşü yapmaya 

karar veriyorlar. Taksim’de başlayan yürüyüş, Ankara’da Büyük Millet 

Meclisi’nde sona eriyor. Bu yürüyüş esnasında kamuoyundan büyük destek 

görüyorlar. İstanbul’da başlıyorlar İzmit’te büyük bir coşku ile karşılıyorlar. İzmit 

halkı, İzmit belediyesi sinema emekçilerine, çalışanlarına kapılarını açıyor. 

Onlara orada kalacak yer sağlıyor. Yemelerini ve içmelerini sağlıyor.  Bu sansür 

yürüyüşüne sinema çalışanlarının tamamı katılıyor. Büyük bir dayanışma 

gösteriyorlar. Büyük bir birlik gösteriyorlar. İşte kim bunlar? Oyuncular, o 

dönemde ünlü star oyuncular da dahil bunlara, yönetmenler, diğer sinema 

emekçileri, set çalışanları, ışıkçılar, kameramanlar, görüntü yönetmenleri ve 

yönetmen asistanları… bütün sinema çalışanları bu sansüre hayır yürüyüşüne 

destek veriyorlar ve fiilen de katılıyorlar. Bu sansüre hayır yürüyüşü büyük bir 
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kamuoyu oluşturuyor. Ve yasa yapılmaktan vazgeçiliyor. Geri çekiliyor.  Yasa… 

kanun tasarısı…Bunun sonucunda elde etmiş oldukları dayanışma ve  birlik 

duygusu,  Sinema Emekçileri Sendikası’nın kurulmasına neden oluyor. 1977 

yılının Kasım’ında başlayan yürüyüş, Ocak… 1978 Ocak’ında Sinema Emekçileri 

Sendikası’nın kurulmasıyla sonuçlanıyor. Yine sinema emekçilerinin büyük 

çoğunluğu Sinema Emekçileri Sendikası’na üye oluyorlar ve fiili olarak 

çalışıyorlar. Sinema Emekçileri Sendikası o dönemde Sine-İş sendikasının elde 

etmiş oldukları hakları yeniden, daha da geliştirerek elde ediyor. Bu haklar neler? 

8 saatlik iş günü çalışma saati, fazla mesai hakkı, hafta sonu Pazar günleri 

çalışıldığında çift yevmiye alma hakkı, ücretlerin zamanında ödenmesi hakkı, 

hakkıyla ücretleri alma…” ( Melih Biçer, kişisel görüşme, 18.01.2020) 

1960’larda sinemadaki sendikalaşma stüdyolarda gerçekleşirken, Sine-Sen 

Sendikası günümüzde hem sinema hem de dizi sektöründe çalışanların haklarını 

korumakta ve 2000’lerdeki sendikalaşma sürecinin platolarda olması gerektiğini 

önermektedir. Sine – Sen Yönetim Kurulu Üyesi Melih Biçer bu konudaki sendikanın 

görüşlerinin şöyle paylaşmaktadır:  

“.. Yani biz mesela çalışanların haklarını korumak ya da haklarını elde etmek için 

çalışan bir sendikayız ama bu arada ülkemizin sinema sektörünün gelişmesi, 

yaygınlaşması, doğru bir şekilde yapılanması ile ilgili önerilerimiz oluyor. Bu 

önerilerimizden birisi de platoların kurulmasıydı. Bir çok yerde devlet bir alan 

gösteriyor. Sinema sektörü kültür alanı ile ilgili bir alan … Ve bunun korunması 

ve geliştirilmesi de devletlerin, hükümetlerin görevi. Belli bir alan gösterirsin 

platolar orada kurulsun.  Film çekimleri de… Çünkü kurgulanan bir şey sinema… 

O yüzden platolarla yeniden inşa edilmesi en doğru olan. Böyle olduğu zaman 

sinema sektörüne büyük katkıları olacağını düşündük ve önerilerimiz oldu bu 

konuda. Bu öneriler ne mesela? Sokakta çalışıyoruz biz. Bir dönem belli 

bölgelerde sokakta çalışan arkadaşlarımız saldırıya uğradı. Ciddi anlamda 

yaralananlar oldu. Araçlar saldırılara uğradı.  Şimdi bütün bunlar, stüdyolar, 

platolarla, bu tür saldırıların, işteki zaman kaybının, insanların sağlığı ile 

oynanması, bu tür şeylerin aza indirileceğini düşünüyoruz. Platolar olduğunda da 

doğal olarak burada stüdyolar olacak. Bu da örgütlenme açısından da verimli 

olacak. Bir arada olacak insanlar, işte düzenli çalışıyor olacaklar. Stüdyoların 

elemanları olacaklar. Örgütlenmenin de verimli ve daha sağlıklı olacağını 

düşünüyoruz. Yani bu konuda Hollywood’ta da böyle şimdi. Batı da böyle…”         

( Melih Biçer, kişisel görüşme, 18.01.2020) 

Nezih Çoş Yedinci Sanat Dergisi’nde “Türk Sinemasında İşçi” yazısında 

1950’lere kadar işçi sorunlarının gündeme gelmediğini, 1950’li yıllarda Kurtuluş ve Kore 

Savaşı ile ilgili filmler, az sayıda köy filmleri ve polisiye, melodram ve tarihi filmlerin 

çekildiğinden bahsetmektedir.1960-65 senelerinde Türk filmlerinde işçiyi konu eden 

filmler yapılmıştır. O yılların ardından Yeşilçam,  masal kahramanlarının,  ağa-köylü 

çatışmalarının ve silah ile kavganın işlendiği köy  öykülerini anlatmıştır. ( Çoş, 1974:6) 
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1960’larda çekilen işçileri konu alan filmlerden Halit Refiğ’in “Şehirdeki 

Yabancı” (1963),  Ertem Göreç’in “Otobüs Yolcuları” (1961) ve “Karanlıkta Uyananlar” 

(1964) filmini inceleyelim. Bu üç filmin ortak noktalarından bir tanesi Vedat Türkali’nin 

bu üç filmin senaryosunu yazmış olmasıdır. Ahmet Soner, İşçi Filmleri Öteki Sinemalar 

kitabındaki Sinemada İşçi yazısında Vedat Türkali’nin 1977’de yazdığı  “Güneşli 

Bataklık” filminde de  yine fabrikada yaşanan sendikalaşmayı anlattığını yazmıştır.              

( Başaran, 2015: 211) 

Nezih Çoş’a ( 1974) göre 

Halit Refiğ’in yönettiği  “Şehirdeki Yabancı” filminde Zonguldak’ta geçen  

öyküde yurtdışından memleketine dönen mühendisin  işçileri sömüren kitlelere karşı 

duruşu anlatılmıştır. İşçilerde bir uyanış vardır.  Filmde asıl mücadeleyi yapan 

mühendistir. “ Otobüs Yolcuları” ( 1961) Vedat Türkali ile Ertem Göreç ikilisinin 

toplumsal gerçekçi akımının dikkat çeken örneklerindendir. Filmde İstanbul’da bir İETT 

otobüsü şoförünün mahallesindeki insanları, taksitle site yapma konusuyla kandıran 

müteahhit  ve işbirlikçileri karşı korumaya çalıştığı anlatılmaktadır. Filmin kahramanı 

belediyede işçidir.  Filmde halkın hak arama mücadelesinin toplu direnişle mümkün 

olacağını anlatılmaya çalışılmıştır. (s.6,12,13) 

Toplumsal Gerçekçilik akımının filmleri arasında “Karanlıkta Uyananlar” filmi, 

işçilerin hak arama mücadelesi, sendikaya üye olma ve grev yapma hakkını anlatması 

açısından diğer filmlerden ayrılmaktadır.   Nezih Çoş, “Karanlıkta Uyananlar” filmi ile 

ilgili değerlendirmesini şöyle yazmıştır: 

“Türkali- Göreç ikilisinin  Karanlıkta Uyananlar’ı  işçi üstüne kurulu sömürü  

mekanizmasından  kalkıp  ülkenin dışa bağımlılığına kadar  bir çok soruna  

sinemamızda ilk kez parmak basmış bir filmdir. İlk kez işçinin emeğinin hakkını 

elde etme  ve kendini sömürtmemek için sendikaya  girdiği, grev kararı aldığı, 

sorunlar karşısında iç bölücülere ve muhbirlere karşın tek vücut olduğu sinema 

eseri Karanlıkta Uyananlar’dır.  Sınıf farklılıklarının da belirgin bir şekilde 

biçimde ele alındığı, aşk ilişkilerinin her sınıfın kendi içinde  gösterildiği bir 

filmdir, Göreç ve Türkali ikilisinin filmi. Dışa bağımlı  sermayecilere karşı 

kadınıyla çocuğuyla  dayanışan, grev yapan , “ bu  milleti soymaya  köle etmeye 

gelenlerin “karşılarında biz varız” diye haykıran bir sınıfın bilinçlenme 

hikayesidir.” ( Çoş, s.14) 
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Toplumsal Gerçekçilik akımının yönetmenlerinden Lütfi Akad’ın “Gökçe Çiçek” 

( 1973), “Gelin” ( 1973), “Düğün” ( 1973) ve “Diyet” (1975) filmlerinde işçilerin 

sorunlarını ele alışını inceleyelim.   

“Gökçe Çiçek”( 1973) Akad bu filmde 18.yüzyılda  Güney Anadolu’da yaşayan 

göçerlerin yerleşik hayata geçmesiyle birlikte yaşanan tuz işçiliği, toprakla ilişki ve bu 

insanların sömürülmeye açık hale gelmesini ve bir aşk hikayesini anlatmıştır. ( Akad, 

2004:535 ) Funda Başaran,  İşçi  Filmleri Öteki “Sinemalar” kitabında  Lütfi Akad’ın  

“Gelin”, “Düğün” ve “Diyet” filmlerinin köyden kente göç, ekonomik sorunlar, işçi ve 

kadın olmak gibi ortak noktaları olduğunu vurgulamaktadır.  Lütfi Akad, “Gelin-Düğün- 

Diyet” üçlemesiyle  hem köyden kente göçün ailede yaşanan sarsıntılarını hem fabrika ve 

sendika sorunlarını gerçekçi bir biçimde öykülemiş. Ve seyirciye sunmuştur. Akad’ın 

kadınları  önde gider; Akad’ın üçlemelerinde, sınıf bilincine ilk ulaşan, gerçekleri ilk önce 

kavrayıp diğerlerine aktarmaya çalışan, kendisini başkaları için feda edebilen hep kadın 

kahramandır. Sanırım bunun kökenleri için dönemin  kendisine bakmak gerekecektir. 

1950’lerde  başlayan iç göç, işçileşme, yaşam zorlukları, ekonomik  sıkıntılar ile  birlikte  

kadınlar da kocalarının yanında çalışmaya başlarlar. ( Başaran’dan aktaran Alaca: 2019) 

Üçlemenin filmlerinden “Diyet”te sendikalaşma ile ilgili diyaloglar da yer 

almaktadır. Lütfi  Akad,  hem bu diyalogların geçtiği sahneyi hem de üçlemedeki filmleri 

ile ilgili görüşlerini Işıkla Karanlık Arasında isimli kitabında şöyle anlatmıştır: 

  “ … Konuya gelince … Cıvata fabrikasında eskiden kalma bir makine 

çalışanların büyük korkusu, en ufak bir dikkatsizlik, çalışanın bir tarafını alıyor. 

Birinin iki ayağını bileklerinden alışı çok olmamış. Ustabaşı oraya işçi bulmakta 

zorlanıyor, sendikanın yardımıyla işçilerin tümü işi bırakabilir bu yüzden. Getir 

götür işlerine bakan vasıfsız bir işçiyi hedefliyor ustabaşı. Kadın, çocuğuna baba 

olabilir umuduyla işçiye karlı soğuk değil, onun da sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. 

Evde sendika konuşmalarını dinleyen baba bir Hadis Şerif’ten söz ediyor:” iki 

birden üç ikiden iyidir, birleşiniz.”  Buna karşın kadın çok temkinli kuşkuyla 

bakıyor sendika olayına “ Bilmediğin atın gerisinde durulmaz” diyor. Ustabaşının 

işçiyi makinede çalıştırmak için verdiği ödünlere “ Bal veren arının kıçında iğnesi 

vardır,” sözüyle bunun bir tuzak olduğunu anlatmaya çalışıyor. “Diyet” filminde  

işlenen tema, göç edenlerden  bütün vasıflarıyla  tam köylü olanların, yabancısı 

oldukları bir dünyada, kendilerini koruyan, o yaman köylü temkinliği, gelenekleri, 

atalardan gelen bilgelik ve yere sağlam basan sağduyuları oluyor. Bu üç filmle, 

büyük kentlerimizi etkileyen, 1940 yılından bu yana, uzun ve aralıksız süren 

büyük göç olayından üç kesit vermeye çalıştım. Bu insanlar, eskinin mevsimlik 

göçlerle gelenlere hiç benzemiyorlar, bunlar “yurt açan” cinsten, geliyorlar  ve 
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yerleşiyorlar. Kimseden bir şey beklemiyorlar. Kendi  güçleri  kendilerine 

yetiyor.” (Akad, 2004:571 ) 

Ahmet Soner’e (2015) göre,  

Lütfi Akad, Gelin Düğün Diyet üçlemesinde köyden kentte göçen ailelerin 

dramını, fabrika ve sendikalaşma ile ilgili sorunlarını anlatmaktadır.  (s.211) 

Soner ayrıca Cumhuriyet döneminde çekilen işçi filmlerinin sayısının yaklaşık 

6300 civarında olduğunu belirtmektedir. İşçileri anlatan filmlerin artmasının ise ancak 

işçilerin arasından çıkacak sinemacılarla mümkün olacağını belirtmektedir. ( Başaran, 

2015: 213) 

2.4 Karanlıkta Uyananlar Filmi 

2.4.1 Bir Sinema Emekçisi Ertem Göreç 

Alim Şerif Onaran’a (1995)  göre;  

Ertem Göreç’in filmografisi incelendiğinde, “ Otobüs Yolcuları” ( 1961)  filmiyle 

kitlelerin dikkat çekmiş, 1970’li yıllarla birlikte “Eski Fantaziler”, “ Yeni Fantaziler” ve 

“ Aşk ve Serüven” türündeki filmler yapmıştır .  (s .47) 

 Göreç’in sinema serüvenini başlaması ve gelişerek devam etmesinde Orhan 

Atadeniz, Orhan Murat Arıburnu, Memduh Ün, Atıf Yılmaz Batıbeki, Metin Erksan, 

Lütfi Akad ve Vedat Türkali’nin etkileri vardır. Ertem Göreç’in sinemaya adım atması, 

onun gibi   İstanbul Arnavutköy’de oturan ve kurgu yönetmeni  Orhan Atadeniz ile 

tanışması ile gerçekleşmiştir. Göreç, kurgu yapmaya merak duymasını ise şöyle 

anlatmaktadır:  

“ … Orhan Aa otursana  Ertem dedi. Peki dedim oturdum şöyle… Amorsundan 

montaj masasının ekranını görüyorum. Cebinden böyle tane  bir plan çıkarttı. 

Bakıyor. Onları kazıyor. O zaman kazıyacak iki tarafına da aseton sürecek. 

Üfleyecek. Ondan sonra yapışacak. Pıt diye yapışmıyor zaten. Bayağı bir iş. 

Ondan sonra cebinden bir tane çıkarıyor. Bakıyor. Beğenmiyor. Onu kesiyor. 

Ötekisini kazıyor. Ben buradan seyrediyorum. Bir bakıyorum. Onlar değiştikçe 

şey gibi illüzyon gibi… Hokkabaz gibi… planlar değiştikçe ifadeler de değişiyor. 

Bambaşka bir sahne oluyor. Aaa ben böyle büyülendim. Başladım seyretmeye…” 

( Ertem Göreç, Kişisel görüşme, 01.05.2019) 
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1951 senesinde Ertem Göreç, Orhan Murat Arıburnu’nun yönettiği ve başrolde 

olduğu Sürgün filminde yönetmen yardımcılığını üstlenmiştir. Orhan Murat Arıburnu, 

Göreç ailesini daha önceden tanımakla birlikte, Ertem Göreç’e yönetmen yardımcılığı 

görevini vererek, sinemada yönetmenlik için hazırlanmasına yardımcı olmuştur. 

Metin Erksan ise ilk filmi Karanlık Dünya ( 1953)  sansür engeli ile karşılaşınca 

yakın dostu Ertem Göreç’ten filmin yeniden kurgulanmasını rica etmiştir.  

“… Metin getirdi bana… Bu filmin şu sahnelerin kesilmesini istiyor, sansür dedi. 

Acar Film stüdyosunda yapılıyor işlemler.  Çok yoğun orası dedi. Sen şunları 

keser misin kopuk kopuk olmasın  film dedi. Ben de ilk defa filmi orada gördüm. 

Hakikaten belgesel tadında bir film. Zaten belgesel gibi çekmişler, ayrı 

mekanlarda… Çok önemli bir konu yoktu. Aşık Veysel’in hayatı… Onun sazı 

onun   dünya görüşü… ama bir insandı. O da dramatik  unsurdu. Fena bir film 

değildi. Ama o listeye baktım. Kesmeye başladım. Film 50 dakika kaldı. Dedim 

ki kusura bakma kesmeye başlayınca böyle oldu. … Amerikan haberler bürosu 

vardı o zaman. Şimdiki Beyoğlu sinemasının yanında yüksek bir bina. Şu anda 

Yunan konsolosluğu galiba…onun en üst katında Amerikan haberler bürosu var. 

Amerikan belgesellerini ve reklam filmlerini yolluyorlar. Bizim normal seansların 

arasına   5 dakika antraktta onları geçiyorlar. İsteyen seyrediyor isteyen 

seyretmiyor. Amerikan reklamı yapılıyor. Amerikan görüşü Amerikan tarzı 

filan… tüm dünyanın beyni yıkanıyor. Gidiyor Amerikan haberler bürosuna bazı 

şeyler alıyor. Filmin işine koyuyor. Mesela biçerdöverler var. Bu ekinleri kesip 

balyalıyan bir makina var. O makinalar geçiyor. İnsan boyundan yüksek başaklar, 

onları eziyor. Müthiş. Gur diye çalışıyor. Çok görkemli bir şey. Onları koymuş. 

Herhalde bir arazide çekilmiş. Başaklar insan boyutundan yüksek. Onları koymuş 

içine… sansür seyretmiş demiş ki,  bunlar da Türkiye’de yok demiş. Biz bu filmin 

yurt içinde, yurt dışında gösterilmesini yasaklıyoruz demiş. İmzayı atmış. Filmi 

hiç kimse göremedi malesef. Aslında Toplumsal Gerçekçilik akımının o ilk 

işaretiydi. Ama şartlar müsait olmadığı için bir tane yapıldı kaldı öyle. Halk da 

göremedi zaten o filmi. 60’tan sonra müsait ortamda yeşerdi ve devam etti. ”         ( 

Ertem Göreç, Kişisel görüşme, 01.05.2019) 

Lütfi Akad ise Ertem Göreç ile hem Sine -İş sendikasının kuruluşu hem de sinema 

emekçilerinin grev ve toplu sözleşme haklarını kazanmaları için birlikte mücadele 

etmişlerdir. Aynı dönemde “Karanlıkta Uyananlar” filminde birlikte çalışmışlardır. 

Memduh Ün ise Ertem Göreç’in sinema serüveninde onu destekleyen ve hatta 

yönetmenliğe yönlendiren kişidir. Memduh Ün ve Ertem Göreç, “Üç Arkadaş” ( 1958) 

filminde çalışmıştır. Göreç bu filmde senaryo ve kurgu ekiplerinde yer almıştır. Filmin 

yönetmen yardımcılığını da üstlenmiştir.  Göreç, ilk filmi “Kanlı Sevda”yı (1960)  

Memduh Ün sayesinde çekmiştir. Hamdi Değirmencioğlu’nun senaryosunu yazdığı bu 
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filmin yapımcıları Memduh Ün’ün kurduğu Uğur Film ve  Pars Film’dir. İlk filmini  

çekerken zorlanmasını ise Göreç, kafasında köy kavramının oluşmamasına bağlamıştır.  

( Sekmeç, 2010 :51-53 ) 

1958 yılında Ertem Göreç, Kemal İnci ile Suphi Kaner’in ortak yapımı “Üsküdar 

İskelesi” filminin çalışmaları sırasında, o dönem yayıncılıkla uğraşan Vedat Türkali ile 

tanışmıştır. Bu tanışma hem  Türkali hem de Göreç için önemlidir. Bu buluşma sayesinde 

Türkali, sinema dünyası için daha çok film öyküsü yazmıştır. Göreç ise sinemasını başka 

bir boyuta taşımıştır. Türkali ve Göreç,  1960’larda başlayan Toplumsal Gerçekçilik 

akımının önemli filmlerinden “Otobüs  Yolcuları” ( 1961) ve “Karanlıkta Uyananlar”        

( 1964) ve “Kızgın Delikanlı” ( 1964)  filmlerini birlikte gerçekleştirmiştir. 

Toplumsal Gerçekçilik akımı 1960’lı yılların sonlarında hızını kaybettiğinde 

Ertem Göreç, Yeşilçam’da gişe filmleri çekmiştir.  1970 yılında çektiği “Pamuk Prenses 

ve 7 Cüceler” filmi büyük gişe yapmıştır. Bu filmin hala çok izlenmesini  Göreç şöyle 

açıklamaktadır:  

“Çok iş yapmasının iki sebebi var. Bir tanesi masal filmi, çocuk filmi değil. Masal 

filmi bizim geleneğimizde var. Çocukları uyuturken masal anlatıyorsunuz. 

Birbirimize masal anlatıyoruz. Büyükler de masal sever… Masal filmi izler, masal 

filmi beğenir. Yalnız çocuk filmi değil büyükler de gidiyor. İkincisi çocuklar çok 

beğeniyor. Ama tek başına gidemiyor. Ya ablasını ya annesini ağabeyiyle filan  en 

az iki üç kişi ile gidiyor. Onun için film normal yapacağı hasılatının üç mislini 

yaptı. Zaten çok  büyük iş yapıyordu. O  dönemde gelmiş geçmiş en büyük işi 

yaptı. Hala da seyrediliyor. Çocuklar, nesiller değişiyor, film hala seyrediliyor.” ( 

Ertem Göreç, Kişisel görüşme, 01.05.2019) 

Alim Şerif Onaran’a (1995) göre 

Ertem Göreç Almanya’dan döndükten sonra  çektiği melodram türünde “Kader 

Kurbanları” ( 1986), “Sonsuz Aşk” ( 1986),  komedi türünde “Kocamın Karısı” ( 1987), 

“Güldürme Beni” ( 1987),  salon ve komedi türünde “Sevda Ateşi” ( 1986) ve Elmayı 

Kim Isırdı” ( 1986)  gibi filmler çekmiştir. Gişe filmleri çekerek sinema sektöründe 

çalışmaya devam etmiştir. (s.46) 

Ertem Göreç Yılmaz Güney ile de film çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ertem 

Göreç’in yönettiği, Yılmaz Güney’in başrolde olduğu filmler şöyledir: “Yiğit Yaralı 
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Olur” ( 1966 ), “Can Pazarı / Öleceksin” ( 1968 ), “Silah ve Namus” ( 1971),  “Beyoğlu 

Canavarı” (1968 ), “Sahtekar”  ( 1972). 

Ertem Göreç’in çalıştığı oyunculardan bazıları ise, Ayhan Işık, Türkan Şoray,  

Göksel Arsoy, Kartal Tibet,  Fikret Hakan, Sadri Alışık, Kadir İnanır, Selma Güneri,  

Beklan Algan, Ayla Algan,  Filiz Akın, Tanju Gürsu,  Neriman Köksal, İzzet Günay, 

Zeynep Değirmencioğlu, Sezer İnanoğlu,  Müjdat Gezen,  Perran Kutman, Öztürk 

Serengil,  Nebahat Çehre’dir. 

Ertem Göreç, kendi deyimiyle bir sinema emekçisidir. O hem kurgu yönetmenliği 

hem de yardımcı yönetmenlik yaptığı dönemlerde çok farklı yönetmenlerle çalışmıştır. 

Göreç’in sinemasına Orhan Murat Arıburnu, Memduh Ün, Metin Erksan, Lütfi Akad ve 

Vedat Türkali’nin farklı etkileri olmuştur. İlk filmlerinden son çektiği filme, toplumsal 

gerçekçi filmlerinden gişe filmlerine, avantür filmlerinden masal filmlerine, Ertem 

Göreç’in sinema anlayışı iki temele dayanmaktadır:  

“Sinema anlayışıma gelince bence seyirci hammaddedir. Seyircisiz sinema 

yapılamaz. İkincisi de seyircinin ilgisini çekmeyen bir film hayata geçemez. Bu 

iki tane düsturu eğer göz önüne alırsanız başarılı olmak için iki tane done elinize 

geçmiş olur. Onun dışında bir sürü başka faktörler var ama bu  iki faktör, iki ana 

faktör filmin neticesini tayin ediyor.” ( Ertem Göreç, Kişisel görüşme, 

01.05.2019) 

Alim Şerif Onaran, Ertem Göreç’in sinema anlayışını şöyle analiz etmiştir:  

“Göreç kendi çizgisini belirleyen bu tutarlı çalışmadan ( Otobüs Yolcuları)  sonra 

ticari  sinemanın  yasalarına boyun eğerek, bundan sonra her türde filmler çevirdi. 

Ancak sinema dilini  yıllar yılı deneylerle öğrenmiş olduğu için gerek çekim, 

gerekse kurgu  bakımdan hiçbir zaman belli bir seviyenin altına düşürmedi bu 

filmlerde.” ( Onaran, 1994 :81)  
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Şekil 1. Otobüs Yolcuları ( 1961) Film Afişi -Ertem Göreç Arşivi 
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Şekil 2. Karanlıkta Uyananlar  ( 1964) Film Afişi- Ertem Göreç Arşivi 
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Şekil 3. Karanlıkta Uyananlar ( 1964) Film 2. Afişi -Vadullah Taş Arşivi 
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Şekil 4. Kızgın Delikanlı ( 1964) Film Afişi – Ertem Göreç Arşivi 
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2.4.2 Karanlıkta Uyananlar Filminin Yapım Süreci 

Vedat Türkali, “Eski Filmler - Senaryolar” kitabında  “Karanlıkta Uyananlar” 

filminden ve Ertem Göreç ile çalışmalarından  bahsetmektedir. Vedat Türkali ile Ertem 

Göreç, Kemal İnci Suphi Kaner’in ortak yapımı olan  “Üsküdar İskelesi”nin senaryo 

çalışmalarında tanışmışlardır. “Otobüs Yolcuları” filminden sonra “Karanlıkta 

Uyananlar”  filminde de birlikte çalışmışlardır.  

“64 yılına gelmiştik.  Türkiye’deki gelişme  sinemamıza da epey  şey 

kazandırmıştı.  Sinemadaki birikimin  en iyi yansıdığı  kişilerden biriydi Ertem 

Göreç. Ülke çapında  başlayan  sendikal devrimin  sinemadaki yürekli 

savunucusuydu.  Stüdyodaki ağır koşullarda  yıllarca çalışmış setlerde dağınık 

çalışma düzeninin  acılarını bilen namuslu bir sinema emekçisi olarak  en öne 

atılmıştı. İşçi konuları ile ilgili bir film yapmak düşünüldüğünde ilk akla gelen 

Ertem Göreç’ti kuşkusuz.” ( Türkali, 2018: 20)  

“Karanlıkta Uyananlar”  o dönemin ruhunu anlatan bir filmdir. Vedat Türkali 

filmin öyküsünü yazmış ve  Ertem Göreç’in okumasını istemiştir. Göreç  öyküyü 

beğenince, öykü  senaryo haline gelmiştir. Filmin yapımcılığını ise Beklan Algan ile Ayla 

Algan’ın kuracağı ve sermayesini iki oyuncunun ailesinin üstleneceği Filmo Ltd şirketi 

yapmıştır. Filmo’nun isim babası yönetmen Lütfü Akad ise, Ertem Göreç’in ricasıyla bu 

filmin idari yapımcısı olmuştur. 

Filmin senaryo yazarı Vedat Türkali filmin genel yapısı üzerine görüşlerini “Eski 

Filmler Senaryolar” kitabında şöyle ifade etmektedir:  

“… Boya konusunu işleyen  taslağı geliştirdim. Sendikalaşmayı  ülkeyi  dışarıya 

bağımlı kılan  yıkıcı nitelikteki montaj  sanayiine  karşı ulusal  sanayileşmeyi  

savunan  bir film öyküsü oluşturdum.  Sendikalaşma, sanayileşme  sorununa  

yurtsever bir yaklaşımdı bu. ( Türkali, 2018:21) 

Ayla ve Beklan Algan, Vedat Türkali ile Ertem Göreç sayesinde tanışmıştır. Vedat 

Türkali’nin evinde yapılan yemekli toplantılarda senaryo çalışmaları devam etmiş. Bu 

toplantılara Ertem Göreç ve eşi, Ayla ile Beklan Algan ve Fikret Hakan katılmıştır.  

Filmin mekanları o dönemde Topkapı semtinde olan Marshall Boya Fabrikası, 

fabrikanın etrafındaki evler, Haliç, Maçka ve Boğaziçi’dir. Filmin maliyeti hem kış 

ayında çekilmek zorunda kalınmasından dolayı hem de kalabalık sahnelerin çokluğundan 

dolayı yüksektir.  
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Filmde işçilerin fabrikanın dışında grev yaptığı sahnelerde sendikaya bağlı işçiler 

rol almış. Bu konuda dönemin sendika liderlerinden Kemal Türkler, işçilerin kumanyaları 

ile birlikte sete gelmelerini sağlamış. Fakat çok sayıda işçinin yer aldığı sahneler 

yağmurdan dolayı planlanan günde çekilememiş. Bir başka gün işçiler çekilemeyen 

planlar için sete yeniden gelmiş ve çekimlerinin tamamlanmasını sağlamıştır. Bu da 

sendika ile film ekibinin dayanışmasını anlatan önemli bir örnektir.1964-65 sinema 

sezonunda film vizyona sunulmuştur.  Film, sinemalarda sağcı kesimin tepkileri 

nedeniyle vizyonda çok az kalmış ve vizyondan kalkmış.  Moskova Film Festivali’nden 

davet almış ama film ve ekibi Rusya’ya da gidememiştir.  

Sendikal  mücadele ve işçi haklarının kazanılmasını ilk kez sinema perdesine 

aktarıldığı film olan “Karanlıkta Uyananlar”, Ayla ve Beklan Algan’ın kurduğu Filmo 

Ltd. tarafından yapılmıştır.  Yönetmenliğini Ertem Göreç’in üstlemiş. Filmin öyküsünü 

Vedat Türkali yazmıştır. Hem yapım şirketinin ismini koyan hem de filmin idari 

yapımcılığını üstlenen ise yönetmen Lütfi Akad’tır. Filmin oyuncuları arasında Fikret 

Hakan, Beklan Algan, Ayla Algan, Tülin Elgin, Kenan Pars, Mümtaz Ener, Tolga Tigin, 

Ersun Kazançel yer almıştır. Filmin müziklerini Nedim Otyam yapmıştır. Görüntü 

yönetmenliğini ise Turgut Ören ve Mahmud Demir üstlenmiştir. (Özgüç, 1998: 239) 

“Karanlıkta Uyananlar”da sendikal mücadele ve işçi haklarının kazanılması  ilk 

kez filmde konu edilmiştir. Mimar, sinema eleştirmeni ve yazar Atilla  Dorsay filmi bir 

emekçi manifestosu olarak nitelendirmiştir. 

“Film, gösterildiği günden itibaren ülkemizde  emeğe ve işçi haklarına en sahip 

çıkan, hatta tümüyle bir emekçi manifestosuna dönüşen ilk film olma ününe erişti.  

Türk sinemasında – ya da  Yeşilçam’da – klasik  türleri  aşıp  doğrudan doğruya  

hayatın içine dalan, bunu belli bir politik tavır içinde yapan bir film. (…)  Türkali 

diğer yapıtlarındaki  boya sanayiini  de öyle  iyi incelemiştir ki sanki bir belgesel 

gibi. Hammadde sorunundan ‘vernik atma’nın  önemine kadar  her şeyi 

öğreniyoruz. (…) Göreç’in kalabalık sahneleri yönetmesi, komedi dram dengesini 

kurması, İstanbul’u gerçek mahalleleri ve sokaklarıyla  dev bir platoya çevirmesi  

unutulmaz.  Bu güzel  Türkali- Göreç işbirliği, sinema tarihimize  sınıfsal 

konumları  doğrulukla saptayan  ve yorumlayan, çok nadir filmlerden biri  

belleğimize yerleşti.  Film gebe bir kadını ( Tolga Tigin)  yerde ayak altında 

gösterirken, Potemkin Zırhlısı’nı  akla getiren  bir atmosfere taşır. Özellikle final 

sahnesi, beyazperdeye yansımış en güçlü politik sahnelerden biridir: tam bir 

devrimci rüyası…” ( Göreç- Göreç: 14-15) 
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Film yönetmeni Mehmet Eryılmaz 20 yıl kadar önce yazdığı “ Sinemanın 

kimliklerinden sıyrılması” üzerine yazısında, “Karanlıkta Uyananlar” filminin de 

belgesel sinema özelliği taşıdığını  şöyle belirtmektedir. 

“İngiliz yönetmen  Patt  Jackson, 1940’larda şunu söylemektedir. Belgesel 

tanımın sınırı yoktu. Belirli bir teknik, stil ya da yapım güdüsüyle 

sınırlandırılamaz. Günümüzde belgesel yaklaşım yeryüzünün herhangi bir 

yerindeki insanların sorunları gerçek kişilikleri  ve yaşama biçimleri  üstüne 

çağdaş bir yorumda  bulunmak üzere ciddi bir  girişim yapan  her çalışmayı 

kapsar. John Ford’un  Gazap Üzümleri de Frtiz Leslang’ın Öfke’si de birer  

belgesel sayılabilir. Bu filmlere Rosselini’nin işgal altında çektiği Roma Açık 

Şehri de  eklerken, Metin Erksan’ın Yılanların Öcü’nü de , Lütfi Akad’ın Gelin -

Düğün- Diyet  üçlemesini ve Ertem Göreç’in  “Karanlıkta Uyananlar” filmini de  

katabiliriz. Evet belgesel sadece bir sinema türünün  ötesinde hayata bakış açısını 

da tanımlayan bir tavırdır. ” ( Göreç- Göreç: 63-64) 

Beklan Algan, Yön Dergisi’ndeki yazısında  filmle ilgili düşünceleri şöyle 

aktarmıştır: 

“ Alelade bir grev olayının  film boyunca  düşe kalka gelişmesi, filmin sonunda 

adeta  anlam değiştirerek, daha doğrusu yeni bir anlama  dönüşerek  bütün işçi 

kitlelerinin, namuslu aydınların, ıstırap çeken bütün halkın, yeterli endüstriyi 

yıkıp halkımızı köleleştirmeye gelen  yabancı  sermaye ajanlarına, emperyalizme 

ve  onların içerdeki temsilcisi olan  vatan satıcılarına  karşı birleştiği, destan 

havasında bir direnişini önceliğini ortaya koyuyor. Bana kalırsa  Karanlık 

Uyananlar’ın Türk işçisinin, Türk gençliğinin yabancı hakimiyetine, başkaldıran 

hakiki milliyetçilerin büyük  ilgisini  toplamasının tek sebebi bu özelliğidir. “ (  

Beklan, 1965:8-9) 

Gazeteci-yazar Çetin Altan’ın Akşam gazetesinde “Karanlıkta Uyananlar” 

üzerine yazısından bir bölüm aktaralım : 

“ Türkiye’de patronaj nedir, işçi nedir, yabancı sermaye nedir, kombinezonlar 

nasıl kurulur, bunların psikolojik ayrımları, yaşama ortamları en küçük falso dahi 

yapılmadan bir dantela gibi bu filmde örülmüştür.  

 Bu filmi bütün Türkiye görmelidir. Bu film bütün sendikalar, 

üniversiteler, sanat çevreleri tarafından yürekten benimsenmeli ve halka mal 

edilmelidir.”  ( Aktaran Sekmeç: 2010) 

“Karanlıkta Uyananlar” filmi vizyona çıkmaya hazırlandığı dönemde çeşitli 

engellemeler ve kısıtlamalarla karşılaşmıştır. Oğuz Makal, Türk Sineması Tarihi 

kitabında filmin başına gelenleri şöyle anlatmaktadır: 
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“ Gösterimi sırasında yer yer olayların çıktığı, gerici güçlerin çeşitli 

provakasyonla gösterimi engellemek istediği film, yapılan bazı başvurular sonucu 

İçişleri Bakanlığı’nca yasaklanmış, yeniden sansüre  gönderilmiş, ama üçüncü kez 

sansür  KARANLIKTA UYANANLAR filmine izin vermiştir. O günlerdeki bu 

olayı  Turhan Selçuk’un bir  karikatürü  alayla  eleştiriyordu. Egemen sınıfı  

simgeleyen üç iri yarı adamın çizildiği  karikatürün alt yazısı  şöyleydi:  “Böyle 

yerli  film olamaz birader… Göbek yok, mevlüt yok, bayağılık yok, üstelik  

emekçiyi  uyaracak bir konusu var. Derhal  yasaklanmalı”. ( Milliyet, 22.7. 1965) 

( Makal, 1991:92) 

İlhan Selçuk ise Cumhuriyet gazetesinde Pencere isimli köşesinde ise Karanlıkta 

Uyananlar filminin ve ekibinin Antalya Film Festivali’nde yaşadıklarından kısaca şöyle 

bahsetmektedir:  

“… Sonunda jürinin verdiği kararları sanatçılar protesto etmişler. Ödüllerin 

dağıtacağı  gece bu  protesto bildirisini okumak istemişler. Belediye Reisi ve 

Emniyet Müdürünün  başrolleri oynadığı bir tertipte  kendilerine  engel 

olunmuş… Ve festivalin İstanbul’da bir basın toplantısiyle  bittiğini de 

gazetelerde okudunuz. 

Sözün kısası, sanatçılar, dağıtılan ödülleri reddettiler. 

Şimdi yukarıdaki jüri, o ödülleri alır Adalet Partisi merkezine koyar. Sıra sıra 

heykellere, plakalara bakıp bakıp: 

-Festivalde bütün ödülleri biz kazandık… diye övünür. 

Şu canım Antalya işte ne çekiyorsa  böyle dar düşünceli, önünü ardını görmez 

politikacılardan çekiyor. Festivali yüzlerine gözlerine bulaştıran bu kişilerin  

Tanrı aşkına söyleyin, sanatla  ne ilişkileri vardır? ” ( Cumhuriyet gazetesi 22 

Mayıs 1965)  

Giovanni Scognomillo’nu Akşam gazetesinde filmle ilgili eleştirisini de bu 

bölüme ekleyelim. 

“Karanlıkta Uyananlar  gibi bir yapıtın başlıca önemi, giderek değeri ve yeniliği, 

sinemamızda ilk defa  büyük bir dürüstlükle  emekçi-işveren ilişkilerini , grev ve 

sendika davalarını, sömürücü yabancı sermayenin komplolarını-yer yer kuru bir 

didaktizme kaçmak pahasına – ele almasına, bütün çıplaklığı ile  açığa 

vurmasından,  toplumun dramından bireysel drama  varmasından, aktüel  ve hayati 

bir dönemi aksettirmesinden doğmaktadır.” (Scognomillo, 2011:72) 

2.4.3 Karanlıkta Uyananlar Dramaturjik Analizi   

Prof. Dr. Semir Aslanyürek sinema dramaturjisinin yapı taşlarını; film düşüncesi, 

konu, kompozisyon, dramatik anlaşmazlık, mücadele, karakter, dramatik eylem, olgu,  
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olay, sahne, episod, durum, süje ve materyal olarak belirtir.  ( Aslanyürek, 2011: 85-144) 

Şimdi Aslanyürek’in ortaya koymuş olduğu bu kavramlar çerçevesinde Karanlıkta 

Uyananlar filminin analizini yapalım.   

Filmin Düşüncesi  

“Karanlıkta Uyananlar” filminin düşüncesinde, işçilerin örgütlenerek haklarını 

alabileceklerini, fabrika gibi büyük yatırımların ise işçi ve işveren arasında oluşacak 

güvenle korunabileceği aksi durumda iç yatırımların, dış yatırımcıların eline geçebileceği 

anlatılır. 

Konu ( Thema)  

Yetimoğlu boya fabrikasının  patronunun oğlu Turgut, başlangıçta işlerle ilgili 

değildir ama işçilerle arkadaştır. Babası Şeref Bey ölünce fabrikanın başına geçer. Turgut 

işleri iyi bilmediği için fabrikayı yönetemez. Patronun yardımcılarından Fahri bunu fırsat 

bilerek, fabrikanın yabancılara satılması için Turgut’un arkasından iş çevirir. Bu sırada 

fabrikanın ürettiği yüksek miktarda boya siparişi, satın alan iş adamı tarafından kalitesi 

iyi olmadığı için fabrikaya iade edilir. Fabrika yönetimi işçilerin parasını ödeme 

konusunda zorlanır. İşçiler ise maaşlarını almalarının yolunun örgütlenmeden geçtiğini 

yavaş yavaş anlamaya başlar. İşçi lideri Ekrem ile deneyimli usta Nuri Baba’nın bu 

konudaki konuşmaları işçilerin örgütlenmesi konusunda etkili olur. İşçilerin arasında 

birkaç kişi, sarı sendikacı olarak, patronun adamlarından Fahri ile işbirliği içindedir.  

Patronun oğlu Turgut, fabrikanın borçlarını ödeyemez, işçilere ödeme yapamaz ve 

fabrikayı yabancı yatırımcılara satmak zorunda kalır.  İşçiler ise örgütlenmiş, fabrikanın 

yabancılara satılmasını engellemeye kararlıdır. Patronun oğlu Turgut, ressam kız arkadaşı 

Nevin nedeniyle girdiği sanat   ve işçi arkadaşlarının olduğu iki ayrı çevre arasında kalır.  

Kız arkadaşı ile ilişkisi evlilikle sonuçlanmayınca, fabrikanın yöneticilerinden Fahri’nin 

yeğeni olan Nevin Paris’e tek başına gitmek zorunda kalır. Turgut, Fahri ve adamlarının, 

boya ithalatçılarının ona yaptığı oyunun farkına varır. Turgut’u fabrikadan çıkarmaya 

çalışan Fahri ve adamlarını fabrikadaki odasından kovar. Bu sırada işçiler grevdedir. 

Fabrikanın önünde haklarını arama mücadelesi verirler.  Son çare olarak, Turgut işçi 

arkadaşlarının ödemelerini verebilmek için, kanundan kuvvet alarak, fabrikayı işçilere 

emanet eder.  İşçiler fabrikayı 20 gün çalıştırarak maaşlarını bu şekilde alabileceklerdir.  
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Kompozisyon 

“Karanlıkta Uyananlar”  filmi dramatik yapıya sahiptir. Filmde sergileme, 

gelişme, düğüm, doruk, çözülme ve final bölümleri bulunur. Filmdeki dramatik 

anlaşmazlık,  mücadele, karakter,  dramatik eylem, olgu ve  sahne ile ilgili örneklerimizi 

sıralayalım.  

Dramatik Anlaşmazlık 

“Karanlıkta Uyananlar” filminden dramatik anlaşmazlık üzerine örnek verelim.  

Filmde patronun oğlu Turgut, Babası Şeref Bey ile iş  ve sorumluluk konusunda 

anlaşamamaktadır.  Babasını kaybedene kadar işlerle hiç ilgilenmez ve babasının ani 

kaybı ile birlikte fabrika ile ilgili sorumluluk almak zorunda kalır. Bir başka dramatik 

anlaşmazlık ise, fabrikanın üst düzey çalışanlarının ve boya ithalatçılarının genç patron 

Turgut’a  tuzak kurması ve fabrikayı kötü yönetim sonrası satılmasını sağlamalarıdır. 

Turgut ile fabrikanın yöneticisi hiçbir konuda anlaşamazlar. Fahri anlaşmak istemez. 

Çünkü o da artık beyaz yakalı bir işçi değil patron olmak istemektedir. Eşinin de ortak 

olduğu şirket kurarak, ve bu şirket aracılığıyla boya ithalatı yaparak fabrikanın satılması 

için elinden geleni yapar. Böylece Turgut, hem işi bilmemesi ve hem de arkasından 

çevrilen oyunlar nedeniyle eskiden beri mahalleden arkadaş olduğu işçi temsilcisi yakın 

arkadaşı Ekrem başta olmak üzere fabrikada çalışan tüm işçilerle karşı karşıya kalır. 

Turgut’la işçiler arasındaki anlaşmazlık da dramatik anlaşmazlıktır. Turgut’un iki farklı 

dünya arasında kalması da başka dramatik anlaşmazlığa örnektir. Turgut, entelektüel 

çevreden gelen ressam kız arkadaşının ile işçi arkadaşlarının ortamı arasında gider gelir.  

Mücadele 

Filmde; işçi ve işveren, yerli yatırımcılarla ve boya ithalatçıları- yabancı 

yatırımcılar, sendika liderleri ile sarı sendikacılar arasında mücadele vardır.  İşçiler 

paralarını zamanında almak ister. İşveren ise sarı sendikacı işçilerle, hem ödemeleri hem 

de grevi ertelemeye çalışır. İşçi ve işveren mücadelesi film boyunca devam eder. Fabrika 

sahibi Şeref Bey eskiden işçi olmasına rağmen işveren olunca işçilerin isteklerini hep 

erteler. Şeref Bey vefat edince yerine geçen oğlu Turgut işçilere yardımcı olmak ister ama 

fabrika yöneticisi Fahri engel olur. Turgut ile Fahri arasındaki mücadele de filmin sonuna 
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kadar devam eder. Bir başka mücadele örneği, yerli yatırımcılar ile boya ithalatçıları – 

yabancı yatırımcılar arasındadır. Fabrika sahibi Turgut sipariş aldığı müşteriye fabrikayı 

gezdirirken, müşteri fabrikanın yaptığı işleri çok beğenir. Fabrika müşterinin siparişini 

istenildiği gibi  teslim edemeyince, fabrika hem tazminat ödemek zorunda kalır hem de 

bu tökezleme anını bekleyen boya ithalatçıları bunu durumu fırsat bilip ellerindeki boyayı 

Turgut’un müşterisine  satar. Boya ithalatçıları, satış sınırlamasını  yerli yatırımcıların 

adamlarını ikna ederek, gerektiğinde onlarla ortaklık kurarak kırmaya çalışır. Bir başka 

mücadele örneği, işçi lideri Ekrem ile sarı sendikacı Mahmut arasındadır. Ekrem işçileri 

sendika ve grev için ikna etmeye çalıştığı zamanlarda karşısında, işçilerin sendikalı 

olmaması ve greve gitmemesi konusunda uyaran Mahmut vardır. İşçi lideri Ekrem ile sarı 

sendikacı Mahmut arasındaki mücadele de film boyunca devam eder.   

Karakter 

“Karanlıkta Uyananlar” filminde ana karakterleri inceleyelim. Fabrika sahibi 

Şeref Bey’in oğlu Turgut değişken bir karakterdir. Başlangıçta işçi arkadaşları ile birlikte 

günlerini geçirirken, babasının ölümü ile birlikte fabrikanın sorumluğunu almak zorunda 

kalır. İşçi arkadaşlarından uzaklaşması ve patron rolünü üstlenmesi ile işçilerin isteklerini 

yerine getiremez duruma düşer. Bir süre sonra ressam kız arkadaşı Nevin’e işçi 

arkadaşlarının onu anlayamadığını ve  kendisinin de yeni haline uyum sağlayamadığını 

itiraf eder. Ve fabrikanın yönetim katında yer alan Fahri’nin boya ithalatçıları ile 

arkasından iş çevirip fabrikayı satma noktasına getirmesi ile Turgut eski haline yani işçiyi 

düşünen, onların halini anlayan kişiye döner. Ama bu sefer yaşadığı olaylar onu 

olgunlaştırmıştır. Son noktada fabrikayı sattıran Fahri ve yanındakilere gereken cevabı 

ilk olarak tokat atarak verir.  Onları kovar. Sonrasında fabrikanın kapısında grev yapan 

işçilere 15 gün fabrikada kendileri için çalışıp para kazanabileceklerini söyleyecek ve 

fabrikayı emekçilere bırakacaktır. 

Filmdeki bir başka önemli karakterlerden biri Ekrem’dir. Ekrem başta sorumluluk 

sahibi değildir. Zamanla işçi hakları ve grev konusunda işçileri bilgilendirecek ve işçi 

lideri olacaktır. Değişken bir karakter gibi görünebilir ama aslında filmin başından 

itibaren savunduğu konu aynıdır. İşçilerin haklarını koruması için sendikalı olmalarıdır. 

O yüzden Ekrem sabit bir karakterdir. 
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Filmde Ekrem’in mahalle arkadaşı ve sonrasında eşi olacak Fatma, değişken 

karaktere başka bir örnektir. Başlangıçta  işçi mahallesinde oturmasına ve dedesinin 

eskiden işçi lideri Nuri Baba olmasına rağmen Fatma o konularda bilinçsizdir. Bir genç 

kız olarak Fatma,  Ekrem’e farklı duygular besler.  Ekrem’in zor zamanlarında yanında 

olmaya karar verince, onun dünyası da değişir. Grevde yer alır. Grevdeki işçilere taşla 

saldıranlara karşı o da karşılık verir. İşçi liderinin sevgilisi ve sonrasında eşi olacak bu 

karakter de değişken karaktere örnek verilebilir. 

Dramatik Eylem 

Filmdeki dramatik eylemler birbirini takip eder.  Örnek vermek gerekirse Ekrem 

Turgut’la konuşmak istemektedir. Bir türlü konuşamayınca yönetim katına gider. O 

sırada işverene bilgi taşıyan işçilerden Mahmut odalardan birine girer. Mahmut’un 

odadaki konuşmalarına kulak misafiri olan Ekrem kulaklarına inanamaz. İşçilerin greve 

gitmemesi için Mahmut ve birkaç işçi arkadaşı işverenden para almaktadır. İşten çıkarılan 

işçileri Turgut Bey de alacak güce sahip değildir. Bu sözleri duyan Ekrem oradan 

ayrılmak üzere iken Turgut ile karşılaşır. Turgut arkadaşını özlediğini ve işten çıkarılan 

işçileri başka fabrikaya yerleştireceğini söyler ama etkili olmaz. Ekrem orada duramaz 

zaten Turgut’a da Ankara’dan bir telefon gelir. Ekrem bir sonraki sahnede işçi arkadaşları 

ile meyhane içki içmektedir. Duyduklarından dolayı konuşamaz. Arkadaşlarını dinler. 

Daha sonra meyhaneden çıkar. Turgut isimli başka birini döver ve karakolluk olur. Eski 

mahalle arkadaşı ve fabrikanın patronu Turgut ise  onu karakoldan kurtarır. Ekrem hem 

işçi hem arkadaş olarak aldatıldığını düşünmüştür. Meyhanedeki arkadaşlarına, 

fabrikadan çıkarılan işçi arkadaşlarının başka bir fabrikanın almayacağını bilir ve 

Turgut’un o işçilerin başka fabrika alacak demesi, arkadaşı Turgut’a olan güvenini sarsar.  

Olgu 

Filmdeki olgu;  işçilerin hak arama mücadelesinde önemli  yapıtaşlarından biri 

grevdir. Tüm dünyada karanlıkta evlerinden çıkıp, işe giden işçiler haklarını sendikaya 

üye olup gerektiğinde  grev yaparak  koruyabilir.   
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Olay 

Yerli bir boya fabrikasının sahibinin ölümünden sonra fabrikanın yabancılara 

satılması için genel müdürün, eşi üzerine birkaç ortaklı şirket açması, genç patronun 

fabrikayı yönetme bilgisinin olmayışı, boya siparişlerinin yeteri kadar kaliteli olmaması, 

fabrikanın borçlandırılması, işçilerin paralarının düzenli ödenmemesi, işçilerin haklarını 

arama çabası, işçilerin sendika ve grevin ne olduğunun anlamaya çalışması, sarı 

sendikacıların greve engel olma çabası, fabrikanın yabancılara satılması ile işçilerin 

haklarını aramak için greve gitmesi, fabrikanın patronunun işçi dostu olduğunu 

hatırlayarak, işçilere ödemelerin yapılması için fabrikayı 15 günlüğüne işçilere 

bırakması… Filmdeki olayların kısa bir özetidir.  

Sahne 

Filmin düğüm episodunun doruğa ulaştığı sahneler,  işçilerin grev kararı alması 

ve ardından tüm işçi mahallesinin elinde avucunda ne varsa grev yerine koşarak 

götürdüğü sahnelerdir. Bir de filmin en son sahnesi fabrika işçilerine başka işçilerin de  

destek için geldiği ve  tüm işçilerin yabancı yatırımcılara koro halinde  “karşılarında biz 

varız” diyerek bağırdığı sahnedir. Bu iki  sahne filmdeki en  kalabalık sahnelere örnektir. 

Durum 

Film karanlık bir şehrin yavaş yavaş aydınlanması, sokaklarda insanların 

yürümesini, arabaların, otobüslerin geçtiği sokakları, tepeden Haliç kıyılarını, çocukların 

koşmasını, işçilerin evlerinden çıkarak fabrika bacalarının olduğu yere doğru 

yürüyüşlerini ve tepeden bir fabrikanın görüntüleri ile başlar. Daha sonra fabrikada 

işçiler,  boya kazanını yerine koyar. Fabrikanın yaptığı vernikle işçilerin gurur duyması 

diyaloglara yansır. Filmdeki bu görüntülerle işçilerin yaşamının nasıl olduğu hakkında 

bilgi verilir.   

Süje: Filmdeki süje,  Turgut ile  Ekrem  ve Turgut ile fabrikanın müdürü Fahri 

arasındaki anlaşmazlıklarla gelişir. Sergileme episodları  1-8.sahne arasındadır. 

Sergileme episodunda fabrikada çalışanları, fabrikanın patronu Şeref Bey, oğlu Turgut, 

yöneticilerden Fahri ve Sedat, işçi lideri olacak Ekrem,  Nuri Baba ve torunu Fatma, 

Fatma’nın yakın arkadaşı Emine, Fahri’nin yeğeni ressam Nevin’i tanırız. Geçiş 
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episodları 10.-43.sahneleri kapsar. Geçiş episodunda işçilerin gözünden sendikalaşma, 

sendikaların karşısındaki işveren, onun rakipleri olan boya ithalatçıları, fabrikanın 

patronunun büyük bir sipariş almasına rağmen kalbine yenik düşmesi ve onun yerine 

işlerle hiç ilgilenmeyen oğlunun geçmesi anlatılır. Düğüm episodu 44.- 88.sahneleri 

kapsar. Düğümlü episodlar ise şöyledir:  Fabrikanın başına geçen Turgut işçileri 

düşünmeden karar almak zorunda kalır. İşverenlerin katıldığı toplantıya sadece işverenler 

katılır. Bu episoda vurgu yapan cümleyi işverenlerden Halis Cemali söyler.  “ İşçileri 

hepimiz düşünürüz, ama her şeyden önce sermaye gelir.” Bir başka düğüm episodu 

Fahri’nin ressam yeğeni Nevin ile arkadaş olan Turgut, entellektüel dünyaya girer. İşçi 

arkadaşlarının dünyasından uzaklaşarak bohem bir dünyayı tanımaya başlar. Bir başka 

düğüm episodu ise Ekrem Turgut’la bir uzun süre görüşemeyince sekreterden randevu 

almaya gider. O anda fabrika işçilerinden Mahmut’un yönetim katındaki odalardan birine 

girdiğini görür.  Odadan seslere kulak misafiri olur. İşçilerden Mahmut aslında sarı 

sendikacıdır. İşçilerin grev yapmaması için o ve birkaç işçi arkadaşı işverenden para 

almaktadır.  Fabrikadan çıkarılan arkadaşları ise bir daha fabrikaya dönemeyecektir. 

Ekrem bunları duyunca ne yapacağını şaşırır. Turgut’un ısrarlarına rağmen oradan ayrılır. 

Doruk episodları 89.- 101.sahne arasıdır. Doruk episodu işçilerin grev kararı alarak 

fabrikanın genç patronu Turgut’la konuşmaya gitmeleri ile başlar. O noktada Nevin de 

oraya gelir, duvara yaptığı resminin karalanmış olarak görür ve sinir krizleri geçirir. 

Turgut işçilerden grevi ertelemelerini ister. İşçiler kısa bir süre için grevi erteler.  Fabrika 

sipariş nedeniyle borçlanmıştır. Yabancı yatırımcılar, boya ithalatçıları fabrikayı almak 

için toplanmışlardır.  Turgut’tun haberi olmadan pazarlıklar devam eder. Fabrikaya 

verilen sipariş istenildiği gibi olmayınca, sipariş iptal edilir ve  fabrikanın satış süreci 

hızlanır. Boya ithalatçıları ile fabrikanın yöneticisi Fahri’nin ortak olduğu şirket,  boya 

ithalatını yapar. Fahri satılma aşamasında fabrikanın yıkılması için Mahmut ve dışarıdan 

gelen işçilere talimat verir. O sırada fabrikanın çalışan işçileri gelir. Ekrem sarı sendikalı 

işçileri deşifre eder. Grev kararı verilir. Tüm işçi mahallesi greve katılanlar için erzak 

götürür.  Çözülme episodu 102.-117.sahne arasındadır. Çözülme episodunun başlangıç 

sahnesi ise fabrikanın yöneticilerinden Sedat’ın, Turgut’a Fahri’nin kurduğu şirketten 

bahsetmesi ve Turgut’tun ise  aslında her şeyden haberdar olduğunu söylemesidir.  

Materyal: Vedat Türkali, Ertem Eğilmez- Nahit Ataman’ın Efe Film için boya 

fabrikası konusu ile ilgili bir senaryo taslağı hazırlar. Efe Film maddi nedenlerden dolayı 
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kapanınca, o  senaryo taslağı elinde kalır. Türkali bu senaryo taslağını daha sonra 

geliştirir. Başka bir yapımcı-yönetmenle de görüşür.  Senaryonun filme çekilmesi ise 

Ertem Göreç’in  bu projeyi görmesi, projeye inanması ve Ayla ve Beklan Algan’ların 

filmin yapımcı olmasına karar vermesi ile gerçekleşir. ( Türkali, 2009: 21-24) 
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BÖLÜM 3. EMEĞİN SİNEMASI BELGESELİ 

3.1 “Emeğin Sineması : Karanlıkta Uyananlar Belgesel Filmin Yapım 

Süreci 

“Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar” filminin yapım sürecinde konu ile ilgili 

geniş bir literatür taraması yapıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Sami 

Şekeroğlu sinema tv bölümünün kütüphanesinden, DİSK arşivi ( Devrimci İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu),  TÜSTAV arşivi ( Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı), 

TSA ( Türkiye Sinema Araştırmaları )- Bisav (Bilim Sanat Vakfı) kütüphanesinden 

faydalanıldı. “Karanlıkta Uyananlar” filmi üzerine yazılar, Vedat Türkali’nin yazdığı 

Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Eski Filmler Senaryolar, Bu Gemi Nereye isimli kitapları, 

Lütfi Akad’ın Işıkla Karanlık Arasında kitabı, Ertem Göreç, Necip Sarıcı ve  Ayla 

Algan’la ilgili Aksav tarafından hazırlanan kitaplar incelendi. Tüstav’dan Kavel grevinin 

restore edilmiş 5 dakikalık görüntüsü belgeselde kullanmak üzere izinle alındı. Sine -Sen 

Yönetim Kurulu Üyesi Melih Biçer ile  “Yollara Düştük” belgeselinin yönetmeni Deniz 

Yeşil, Nedim Otyam’ın oğlu Ali Otyam ve  sinema arşivcisi Vadullah Taş ile görüşmeler 

yapıldı. Ulusal Sinema bünyesinde gerçekleşen “Karanlıkta Uyananlar” özel gösterimine 

ve Bisav’ın “Karanlıkta Uyananlar” filmi ile ilgili gerçekleştirdiği söyleşiye katılarak 

belgesel için çekimler yapıldı. Ertem Göreç, Ayla Aylan, Tolga Tigin, Necip Sarıcı ve 

Melih Biçer ile derinlemesine röportajlar yapıldı. Daha sonra bu röportajların deşifreleri 

gerçekleştirildi. Röportajların deşifreleri ve taranan kaynaklardan elde edilen bilgilerle 

belgesel filmin metni ve akışı hazırlandı. Elde edilen arşiv görüntülerinin ( fotoğraf ve 

video) yardımı ile filmin kurgusu tamamlandı.  

3.2 “Emeğin Sineması” Belgesel Senaryosu 

ERTEM GÖREÇ: Ben emekten yana bir insanım. Bu dünyada gördüğümüz bütün 

her şeyi, aletleri, evleri, makineleri her şeyi, emeğin yarattığına inanıyorum ve kutsal bir 

görev gibi görüyorum. Emekten yana olmayı… Sinema görüşümden önce de bir dünya 
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görüşümü söyleyeyim. Gerçekleri söylemekten korkmayacaksınız. Bu benim hani şiar 

derler ya … Yürüyeceğim yolun planı… Gerçekleri söylemekten korkmayacaksınız. 

Sinema anlayışım da sinemanın ham maddesi halk, seyirci. Seyircisi olmayan bir sinema 

yapılamaz. İlgi çekici olmayan bir film de çekilemez. Seyircinin ilgisi çekmiyorsanız o 

filmi çekmezsiniz.  

METİN  

Ertem Göreç, emekten yana bir sinemacı. Sinemaya daha 18  yaşında  efsane 

montajcı Orhan Atadeniz’in asistanı olarak  başlangıç yaptı. “ Sinemacılar Kuşağı” olarak 

anılan  dönemin  bir çok kilometre taşı niteliğinde filmine  senarist, kurgucu ve nihayet  

yönetmen  olarak imza attı. Sansürün ağır baskısı altında geçen bu dönemde  yakın 

arkadaşı  Metin Erksan’ın “ Karanlık Dünya” filmini sansürden kurtaracak  montaj 

düzenlemelerini  de yine o yaptı. Ertem Göreç, 60’lı yıllara  damgasını  vuran toplumsal  

gerçekçilik  akımı içerisinde  Metin Erksan, Halit Refiğ, Lütfi Akad ve Duygu Sağıroğlu 

ile birlikte yer aldı. Yaşanan  toplumsal dönüşümlere ışık tutan  “Otobüs Yolcuları”, 

“Karanlıkta Uyananlar” ve “Kızgın Delikanlı” gibi filmleri ile  Türk sinemasında  bir çok 

ilke öncülük etti.  

ERTEM GÖREÇ: Toplumsal gerçekçi filmler akımı başladı. Bu 5 tane 

yönetmenin çektiği 11 tane film. Ve 5 yıl sürüyor. 1960-65 arası. “Toplumsal gerçekçi” 

11 film içinde benim 3 tane filmim var. Birincisi “Otobüs Yolcuları”. Vedat Türkali’yle 

zaten daha önce biz çalışmıştık. Hem onun dünya görüşü hem de benim sinema anlayışım 

örtüştü. Ve dönemin iyi filmlerinden biri oldu.  

METİN 

Vedat Türkali ile Ertem Göreç’in tanışmaları Türkali’nin  Babıali’de yayıncılık  

yaptığı yıllara  dayanır.  Suphi Kaner’in yönettiği  “ Üsküdar İskelesi” filminin  setinde  

iki sanatçı arasında dostluğun ve işbirliğinin temelleri  atılır.  Uzun yıllar devam edecek  

bu beraberlik  Türk sinemasında  işçi hakları, sendikalaşma ve sanayileşme  gibi temaların  

ilk kez  derinlemesine  tartışıldığı  Karanlıkta  Uyananlar filmi ile devam eder.  
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ERTEM GÖREÇ: Zaman geçti. Vedat Türkali ile dostluğumuz, arkadaşlığımız 

devam ediyor. Bir proje düşünmüş. Dedi ki böyle bir şey vardı. Çekemedik dedi.  Sen 

okur musun dedi. Okudum baktım. Çok güzel. Hem benim anlayışıma uygun hem 

Türkiye’nin gerçeklerini anlatan… Ben dedim ki o zaman buna ait bir ortam hazırlayalım. 

Çünkü normal prodüktörlerimizin pek  aklı basmaz. Bunu anlayamazlardı. Çok yeni bir 

konu. Beklan Algan ile Ayla Algan benim çocukluk arkadaşım. Onlar da Amerika’dan 

yeni dönmüştü. İkisi de tiyatrocu. İkisi de çok faal ve çok dışa dönük, açık insanlar. 

Onlarla sohbet ederken böyle bir proje var dedim. Beklan çok ileri görüşlü arkadaşımızdı. 

Allah rahmet eylesin. Dedi ki çok güzel bir konu dedi. Peki nasıl yapacaksın? Dedim ki 

yapamayız bunu finanse edecek bir yapımcı yok. Beklan’ın babası bir madenci. 

Madenleri var Anadolu’da … Ayla’nın babası da bir tüccar. Mağazaları filan var. İkisi de 

zengin insanlar… Beklan da çok yumuşak ve çok inandırıcı bir insan. Dedi ki bizim 

aileler ile bir konuşayım dedi.  Ve Filmo ltd diye bir şirket kuruldu. Aileler finanse ettiler. 

Yani bu sinemanın içinden temin edilen bir para değil. Dışarıdan gelen bir para. Yalnız 

şart koşmuşlar babalar … demişler ki bizim ismimiz geçmesin. Tamam dedik. 

Biz…Yönetmen, oyuncu, senaryo var. Oyuncular var.  Beklan, Ayla var.  Biz para pul, 

prodüksiyondan anlamayız. Ne yapalım. Birisini bulmak lazım. Aklımıza Lütfi ağabey 

geldi. Ona rica ettik.  Tabi prodüksiyon amirliği yaptı ama öyle yazmak yakışıksız olurdu. 

Onun için  prodüktör diye yazdık  jenerikte ve hakikaten de bir prodüktörlük yaptı. O 

olmasa bu kadar başarılı bir ortam yaratamazdık. Hem işi çok iyi biliyor hem de ticareti 

iyi biliyor. Paranın nasıl kullanılacağını, sistemi iyi bildiği için ne zaman ne kadar para 

sarf edilecek, nasıl bir plan yapılacak. Hepsini gayet iyi organize etti ve de çok yardımcı 

oldu. 

AYLA ALGAN: Şirket açtık. Onu müdürümüz yaptık. Ayrıklı müdür oldu. Ve 

bütün işleri o organize ediyordu. Lütfi Akad. Biz çekime gittik. O çekimde o gördüğün 

grev …Disk yaptı. Bütün elemanlarını, yemeklerini aldılar… kumanyalarını evladım. 

Oraya geldiler. Ve o sahneyi…  Ben başlatıyorum grevi… Karşılarında biz varız diye... 

Ondan sonra onu onlar… onlar oynadı ve çektik. Yoksa nerede o kadar parayı bulacağız 

filan.  
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ERTEM GÖREÇ:  İki nokta daha var, bir filmin başarıya ulaşmasında… bir tanesi 

Kemal Türkler. Allah rahmet eylesin. Türk-İş’in başkanıydı. O zaman Disk yoktu. Bir tek 

sendikalar birliği  vardı. Türk-iş. Onun başkanıydı. O filmin içindeki kalabalık sahneleri 

figüranlarla filan hem yapamayız hem o kadar figüran toplayamayız hem de sokaktan 

alacağımız o figüranlar o havayı iyi yaratamazlar. Halbuki işçiler içinde olursa o havayı 

daha iyi aksettirirler diye düşündük. Kemal Türkler kendi Maden- İş’teki işçilerini kendi 

otobüsleri, minibüsleri var. İçeriye azıklarını paket halinde veriyorlar onlara. Ne bir su, 

ne bir yemek hiçbir şey ihtiyaç olmadan geldiler.  

AYLA ALGAN: “Karanlıkta Uyananlar” filmi çok şeyi de söylüyor olsa, yani tek 

bir hikaye söylemiyor çünkü. O devrede yaşadıklarımızı gösteriyor. İster istemez… 

Zengini de, fakiri de, işçisi de, amele olan da yani grevi de… bir burjuvanın çektikleri.. 

Yani orada Fikret’in dramı yok mu… Fikret’in çok büyük dramı.. sahibi … düşün. Ama 

Amerika geliyor, seni kapatmaya çalışıyor, fabrikanı parayla… Alacak kendi işletecek. 

Bu aslında burjuvayı da…  milli burjuvayı da anlatıyordu… çok şey anlattığı için herkes 

tabi bir taraftan gocundu. Belki… ondan da oldu ama şu anda fenomoloji bilen herkes ya 

da ekonometri… bu ayrı bu ayrı bu ayrı diye bakarsa, herkesin dramında bir politik görüş 

vardı. Ve bu politik görüş, demokratik şu anda olmamız gerekendi.  

METİN:  

1961 Anayasası sonrası hükümet işçilere toplu sözleşme ve grev hakkı tanır ve 

sinemacılar da bundan etkilenir. 1962’de  Türkiye Sinema İşçileri Sendikası (Sine- İş) 

kurulur. Kurucuları arasında Metin Erksan, Lütfi Akad ve Ertem Göreç de yer alır. Sine-

İş sendikasının kuruluş faaliyetleri ile  filmin çalışmaları iç içe yürüyecektir.  28 Ocak 

1963 tarihine gelindiğinde  Kavel kablo fabrikasında 220 işçi, ödenmeyen ikramiyeleri 

için grev başlatır. Kavel grevi,  işçilerin  grev hakkının talep ettiği ilk işçi eylemidir.  Sine- 

İş de Kavel grevine destek verir. Ertem Göreç grevi filme çeken ekiptedir. 

ERTEM GÖREÇ: Kemal Bey bir gün telefon etti dedi ki Kavel fabrikası var. 

Orada bir grev yapıyoruz dedi. Mümkünse kamera ile gelin de tespit edin dedi. Biz 

arşivimize koyalım dedi.Tabi dedik. Orhan Kapkı hem arkadaşım beraber çalışıyoruz 

hem de daha sonra biz bir şirket kurduk. Onu da ortak olarak aldık. Hem çok iyi 

kameraman hem de çok iyi yürekli bir arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Tamam dedik 
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kameraya aldık gittik fakat yağmurlu bir hava… şemsiye falan da aldık. Şemsiyeyi 

kameranın üzerine koyduk. En önemlisi kamera ıslanmasın. Biz ıslansak önemli değil. 

Ben şemsiyenin dışındayım. Orhan tabi kameranın gözünden baktığı için şemsiyenin 

altında… Ben dışardayım, yalnız. Yağmur yağıyor. Gelenler gidenler var. Kimse içeriye 

giremiyor. Ama geliyor, vasıtalar geliyor, çıkıyor. Çekiyoruz biz. O sırada Kemal Türkler 

gelmiş. Biz bilmiyoruz tabi… uzaktayız. Bir tepe var, onun üzerinden çekiyoruz. İşçilere 

kadınlar, aileler yemek getiriyor. Grev sözcülerine… Onları çekiyoruz. Kemal Türkler 

gelmiş bakmış demiş ki yahu siz utanmıyor musunuz demiş. Ya niye başkanım demişler. 

Adamlar sizin filminizi çekmek için tepenin üzerinde yağmur altında duruyorlar. Siz 

burada saçak altında, yağmura bile çıkmıyorsunuz. Çıkın dışarı demiş. Hepsini dışarı 

çıkarmış. Onlar ıslanıyor, siz de ıslanın demiş. Sizin için ıslanan adamlar var demiş.  

METİN:  

Sine-İş’in kurulmasıyla birlikte bu genç sendikaya manevi destek verenler 

arasında sendikal hareketin önemli isimlerinden Kemal Türkler ile Rıza Kuas da yer alır. 

ERTEM GÖREÇ: Ülkenin işçi - işveren ilişkisinin düzenlemesinin ihtiyacı 

doğdu. Böyle bir ihtiyaç var. Ve  sendikalar kuruluyor. Türk-İş var. Kemal Türkler var.… 

Yahut  Lastik İş’ten …10.000 üyeli filan sendikalar var. Bizde dedik ki ya bir şey 

yapalım. Bir sendika kuralım. Metin, Lütfi ağabey, falan. İşte  kalburüstü ağabeylerimizle 

beraber… Sine-İş diye bir sendika kurduk. Tabi sendikacılığı bilmiyoruz. Ama önümüzde 

örnekleri var. Başkanı Kemal Türkler var. Gittik Türk -İş’e… Ya dedik ki biz sendika 

kuruyoruz. Bize hem fikir verin hem de yardımcı olun dedik. Nedir  adı dedi. Sine -İş 

dedik. Aaa Sine-i İş dedi Kemal Bey. Allah rahmet eylesin. Böyle yürekten, kalpten 

böyle… Sine-i İş dedi. Hep Sine- İş’i Sine-i İş  diye bahsederdi. Dedi ki çocuklar nerde 

sizin lokaliniz dedi. Lokalimiz falan yok dedik. Bizim Cağaloğlu’nda bir iş hanı var. 

Bütün sendikalar aşağı yukarı onun içinde dedi. Bizim bir katımız var orada dedi. Maden 

-İş. Size bir oda verelim. Orada siz çalışmaya başlayın. Hem yakın oluruz biz de dedi. 

Hem bizden fikir alırsınız dedi. Peki dedik. Orada çalışmaya başladık…  
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NECİP SARICI:  Sendikal hareketi Ertem başlatınca set ağırlıklıydı bu konu 

önce… set elemanlarının hakları, sigorta hakları, aldıkları ücretler yetersiz.  Bakım, 

yemek, bekleme saatleri yok. 10 dakika dinlenelim yok. Film bitecek film acele… film 

yetişecek. Ben önü şöyle bir tabirle kullandım. Filmin bir ucu stüdyoda ise orada daha 

çok baskı olurdu stüdyoda işlem çoktu.  Bir ucu stüdyoda ise diğer ucu sinemada 

makineye takılıyor. Yani böyle…Acelesi… Sansüre gidecek çünkü Ankara’da kopya… 

Hızlı bir tempoyla…Laboratuarda… Patronlar iner bahşiş verirler. Aman bu filmi öne al 

yıkarken… Montajcıyı sen otur yemek yiyeceğiz. Çıkışta… Ekstraları hep çoktur. Stüdyo 

çok avantajlı. Kapalı bir mekan. Kaloriferi var. Suyu var. Her şeyi... İçi … Bütün 

stüdyolar öyleydi. Acar filan  öyle … Ar Film köhne bir yerdi…Her halükarda 

kapalı…Ama set çalışanları Zenda mahkumları gibi… kürek mahkumu gibi… Acayip bir 

çalışma yöntemi… 

ERTEM GÖREÇ: … Ve bu sendika çalışmalarına onların içinde başladık, üye 

kaydetmeye… Biz üye olarak iş… stüdyonun dışındaki setteki arkadaşları da, 

yönetmenleri, kameramanları filan da üye kaydedebiliyoruz da ama toplu sözleşme 

yapamıyoruz ama çok geniş bir yelpaze oldu çalışanlar…Sinema içinde çalışan herkes 

üye olabiliyordu. Bir kampanya başlattık. Ve işte bu üyelik biraz iş yerini tedirgin eden 

bir şey. Hemen kavrayamıyorlar. Mesela Turgut Ören bizim hem “Karanlıkta 

Uyananlar”ın hem de Üç Arkadaş’ın filan kameramanı.  Çok iyi kameramançok da iyi  

bir çocuk. Çok sakin bir çocuktu.  Hayatının işini kazanıyor. Ama sonra işte teknolojiye 

filan da çok meraklı. Bir stüdyoya ortak oldu. Biz de onun stüdyosuna gittik, üye 

kaydetmeye… Dedi ki ya  Ertem bizim arkadaşlığımız tamam dedi ben de çalışan bir 

insanım. Ama dedi iki tane vasfım var. Biri işçilik birisi de patronluk dedi. Şimdi ben 

burada patronluk yapıyorum. Siz dedi burada bizim çalışan arkadaşlarımızın zamanını 

alıyorsunuz. Ben dedi burada buna razı olamam. Burada bu işi siz yapmayın dedi. Ya 

Turgut dedim sen mi söylüyorsun bunu dedim. Evet Ertem ya maalesef benim şartlarım 

bunu gerektiriyor dedi. Peki dedik. Çıkarken çocuklara dedim ki saat 5:30’da bitiyor 

mesai... 05:30’dan sonra fazla mesai yapmayın. Dışarıda buluşacağız, size  anlatacağız. 

Madem burada müsaade etmediler. Dışarıda konuşuruz dedik.  05:30’da hepsi işi 

bırakmışlar. Turgut demiş ki çocuklar fazla mesai var. Para da alacaksınız. İşler sıkışık. 

Yok ağabey benim işim var. Ötekisi olmaz. Ötekisi bilmem mazeretim var deyip hepsi 

bırakıp çıktılar. Turgut cascavlak kalakalmıştı.  
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NECİP SARICI: Burada anlatacağımız bir insan var. Davut Ergün.  Ses film 

laboratuarının şefi. İnanılmaz bir sendikacılık sergiledi. Eğer başka bir alanda olsaydı 

inanın heykeli dikilirdi. Onun dikilirdi. Bu arada Lütfi ağabey Davut’u çok severdi.  

NECİP SARICI: Lütfi ağabey destek verdi bu maddeleri hazırladılar. Yani bunları 

bilimsel bir sendikaya dayanıp  ayıklanmış değil bu toplu sözleşme… Lütfi ağabeyin 

evinde gizli görüşmeler… Davut’un özverisi, direnişi… hiç taviz vermeyen… Milyar 

koysalar birilerinin önüne bu iş yine yapılacaktı. 

METİN: 

Lütfi Akad, anılarında stüdyolarla yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 

Beyoğlu Mis Sokak’ta 21.numaralı binanın ilk katındaki “Film Prodüktörleri 

Cemiyeti’nde gerçekleştiğini anlatır. Akad, görüşmeler başlamadan önce görüntü 

yönetmeni arkadaşı Maurice Barry’den Fransa’da yazılmış bir toplu sözleşme örneği 

ister. Bu sözleşme örneğinden yararlanarak  ayrıntılı bir taslak hazırlar. 

ERTEM GÖREÇ:  Ve böyle böyle bir ortam hazırladık. Bu işverenlerin hepsi aynı 

dünya görüşünde aynı ihtiyaç da değil. Sabahat Filmer, Lale Film’in sahibesi çok aydın 

bir insandı. Bir Cumhuriyet kadını. O, en anlayışlı o çıktı. Bizim anlattığımız şeyleri, 

anlamadığı yerleri, çok yeni bir konu olduğu için dedi ki yani müsaade ederseniz bizim 

Halit Kemal Erbil diye bir hukuk danışmanımız var. Bir avukat var dedi.  Onu da çağırın 

ona da anlatın dedi. Çok iyi olur dedik. Ertesi toplantıya geldi o Bey. Kısa boylu,  gayet  

sempatik. Sakin bir beyfendi. Oturdu. Lütfi ağabey anlattı. Dedi ki bir filmin maliyetinin 

aşağı yukarı yüzde 10’unu ya alıyorlar ya da almıyorlar dedi, stüdyolar. Halbuki stüdyo 

olmazsa film yapılamaz dedi. Bunların kuvveti var. Bunlar birbirleriyle rekabet yüzünden 

bunu kullanamıyorlar. Hep kendileri para kazanamıyor hem de çalışanlarına ödeme 

yapamıyorlar. Bu yanlış bir sistem dedi. Bunun ne olması lazım bunlar ücretlerini 3 

misline çıkartacaklar. Kimse buna itiraz edemez dedi. Yani hepsi bir centilmenlik 

anlaşması yapsalar ve direnseler bunlar mecbur verecekler o parayı … hem onlar daha 

fazla  kazanacak hem de ödeme yapacaklar dedi.  
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NECİP SARICI:  Sendika görüşmelerine gittiğimiz zaman kıyamet kopuyor 

orada. Dr. Arşavir Alyanak ismini biliyorsunuz. Tülin Hanım, Erman Film stüdyosunun 

işletmecileri, Hürrem Bey’in yakın dostu. Daha bir konun ilk hecesi söylenmeden doktor 

bağırıyor “olmaz”, “olmaz”.  Sabahat Hanım diyor, Arşavir Bey diyor, bırak konuşsunlar 

bakalım ne diyecek… Tülin Hanım da onun destekçisi.. Müthiş bir karşıt… müthiş bir 

tartışmalı geçiyor.  

ERTEM GÖREÇ: Dedik ki biz yazdık taleplerimizi… bunlar çok dedi biz daha 

ne yapacağımızı bilemiyoruz acaba kazanır mıyız size ödeyebilir miyiz? Baktık ki bunlar 

yan çiziyorlar. Oturup dedik ki burada zayıf bir stüdyo var. Ar Film stüdyosu… İlk önce 

biz  oraya bir grev koyalım. Orada başarıya ulaşmak daha kolay. Ondan sonra bunlara da 

göz dağı vermiş oluruz. Razı ederiz. Yoksa bunlar bize kaytaracaklar. Toplu sözleşme 

yapmayacaklar dedik. Karar verdik koyduk şeyi Ar Film stüdyosuna… 

 

NECİP SARICI:  Pat diye Ar ile bir görüşme dahi yapılmadan Ar’da grev kararı 

aldılar. İşçiler Nurettin Ada’yı terk etti. Önünde çadır kuruldu. Kırlık o zaman. 

Ortaklar’ın sonu.. Fikret geliyor grev nöbetçiliği yapıyor. 

 

ERTEM GÖREÇ:  Bir prodüktör geldi. Dedi ki ya benim bir filmim var, bitti onu 

alacağım sinemaya takacağım dedi. Yok dedik biz buradan hiç bir şey çıkarmıyoruz. 

Nasıl olur nasıl biter falan. Gösterdik kanunu… Patrona da söyledik. Sen buradan çöp 

çıkartamazsın dedik. Peki ya ne yapacağım. Hiçbir şey yapamazsın. Razı olacaksın. 

Toplu sözleşmeyi imzalayacaksın. Ondan da sonra serbest ne istersen yap. Baktı  adamlar 

da tabi  prodüktörler de sıkıştırıyor. Dediler ki biz senin stüdyona geldik. Filmimiz kaldı. 

Haftamız var. Biz  batacağız, sen bunlara razı ol dedi. Onlar da baskı yaptılar kendi 

menfaatleri icabı ve biz bunlarla toplu sözleşmeyi yapma sırasında baktılar ki öteki stüdyo 

sahipleri bu başarıya ulaşacak. Grevde devam ediyor. Ve bayağı da başarılı oluyor. Peki 

dediler ya kaldığımız yerden devam edelim. Biz de Ar stüdyosu ile imzalamak üzereyiz. 

İki günde bunu bitirseniz geliyoruz yoksa gelmeyiz dedik. Peki. Gittik tekrar gözden 

geçirdik. Biz bir iki şeyi biraz hafiflettik. Onlar da bir iki tane taleplerinden vazgeçmişler. 

Biraz daha yumuşamış. Yalnız onun içinde bir madde var. Diyor ki laboratuarda çalışan 

arkadaşlar, ilaçlarla haşır neşir oldukları için bunların derileri filan bir hastalığa müsait 

bir ortam. Her hafta hamama gidip yıkanmaları lazım. Hamam parası diye bir başlık var. 
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Arşavir Alyanak oraya kadar dinliyordu. Patladı dedi ki her şey tamam ama bu hamam 

parasına hayır dedi. Peki bir dakika tamam dedik. Peki ya aslında bu bir ihtiyaç ama çok 

önemli bir rakam değil hamama kendi paraları ile gitsinler dedik. Peki dedik. Onları 

sakinleştirdik. Ondan sonra toplu sözleşmeyi yaparken aynı zamanda grevi de bitirdik Ar 

Stüdyosunda… Adamlar filmlerini aldılar. Bu tarafta da arkadaşlar yüzde 200 kusür, 

yüzde 330’e yakın zam aldılar. Bu belki de dünyayı bilmiyorum ama Türkiye’de 

kazanılmış en büyük hak.  

 

NECİP SARICI: Sonra imzalandı. Ben 600 lira maaş alıyordum. 58 madde ile 

Lütfi ağabeyin çok katkısı oldu bu maaşta… Maaş çalışma yöntemlerinde… saat 

10:00’da bir ara olacak laboratuarda. Süt ve yoğurt verilecek. Bilmem ne… Bunların 

hepsi var burada yazılı olarak. Şimdi Sabahat Hanımın bu şeyi…Bakın laboratuar şefinin 

maaşı 600 liraydı. Brüt olarak 1959 lira 53 kuruş, en üst kademe olan. İkincisi, ses alan 

1959 lira 53 kuruş. Düşünün bu paranın neti neydi biliyor musunuz? 1600 Liraydı. 1000 

lira veriyor patron bana…  

ERTEM GÖREÇ: Toplu sözleşme bitti. Çocukları tebrik ettik. Dedik ya çocuklar  

hepiniz çok güzel direndiniz, büyük fedakarlıklar ettiniz. Kutluyoruz sizi dedik. Yok 

ağabey biz sizi kutluyoruz, siz yaptınız. Siz olmasaydınız bu işler olmazdı. Ya dedik biz 

iki senemizi verdik bu işe ama sizi hazırladık. Artık bundan sonra siz götüreceksiniz bu 

işi haydi dedik filan. O sırada bahsettiğim Hayati Akbulut geldi ağabey bir dakika dedi. 

Kenara gittik. Dedi ki biz dedi bundan sonra bu işi devam ettiremeyiz dedi. Niye dedim. 

Siz bize ilk geldiğiniz zaman, sendikaya kaydetmeye geldiğiniz zaman, bizim kaybedecek 

hiçbir şeyimiz yoktu dedi. Biz dedi bir sofra yoktu oturacak masamız filan yoktu… yere 

bir örtü örtüyoruz. Bir çorba , 4 tane kaşık,  karısı, kendisi ve bir de ikiz kızı varmış. Aynı 

yaşta ikiz kızları. 4 kişi 4 tane kaşık çorba içiyoruz biz öyle yaşıyoruz. Bir tane oda var 

dedi. Bir kenarında biz yatıyoruz çocuklar da  o kenarda… bir odanın içindeyiz biz  dedi. 

Ama şimdi toplu sözleşmeden sonra biz bir kooperatife girdik. 3-4 sene sonra belki bizim 

bir dairemiz olacak dedi. İkincisi  artık yerde yemek yemiyoruz. Masalarımız, 

iskemlelerimiz var. Ve 3 kap yemek yiyoruz biz. O hale geldik dedi. Aslında en önemlisi 

ise şu dedi. Daha önce bir tane siyah önlük, ilkokul önlükleri vardır ya siyah beyaz 

yakalı…Bir tane vardı dedi. Bizim çocuğumuz ikiz. İkisi de beraber gidecek okula fakat 
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tek önlük olduğu için biri  sabahçı gidiyor, geliyor öğleyin öteki alıyor giyiyor önlüğü…  

öğleden sonra gidiyor o da akşamcı  gidiyor. İkisi beraber okula hiç gidemiyorlardı. Şimdi 

ikisinin de birer siyah önlüğü var. İkisi de el ele tutuşuyorlar. Çok mutlu okula gidiyor, 

geliyorlar dedi. Bizim aile de çok mutlu dedi. Onun için bizi bunu yapamayacağız. Ben 

size söylemiş olayım dedi. Ben çok üzüldüm. Acaba bir yerde bir yanlış mı yaptık yahut 

da nerede yanlış yaptık da bunları bu bilince ulaştıramadık. Herhalde eğitimde bir eksiklik 

vardı. Bizim branşımız olmadığı için… bu  iş bitti. Teslim ettik bütün belgeleri… ve film 

çekmeye başladık. Ama bu bana ders oldu. Hala “Karanlıkta Uyananlar”ın devam 

çekilecek olsa herhalde bu ailemin dramı çok etkili olur diye düşünüyorum.  

METİN:  

Bir yandan toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken diğer yandan sonbaharla  

birlikte “ Karanlıkta Uyananlar” filminin  çekimleri başlar. 

 TOLGA TİGİN: Bir akşamüstü Lütfi Bey telefon etti. Böyle böyle bir film var. 

Birkaç gün için İstanbul’a gelip bize katılır mısın gibi… Bir kere bu talebin Lütfi Bey’den 

gelmesi, bir de iki oyun arasında zamanımın olması çok cazip bir teklifti. İstanbul’a 

geldim. Elime kısa bir text verildi. Oyuncular çok sevindiriciydi benim için. Çok eski 

dostum Fikret Hakan. Ayla Algan ki tiyatroya çok değişik bir soluk getirmiş insanlardır. 

Ayla Algan, Beklan Algan ve Ersun Kazançel… O gruba dahil  oldum. Hatırladığım 

kadar, yağmurlu, soğuk ve özelliği çamur olan bölgelerde çalıştık. Dekor olarak seçilen 

yerler çok doğal, çok özel ve çok inandırıcıydı. Bir de batı sineması konusunda bir iddiam 

yok ama kalabalıkların en iyi idare edildiği ve bunların hiçbiri oyuncu değildi. Hepsi 

işçiydi. Ve gönüllü olarak gelmişlerdi. Kemal Bey sayesinde… Son derece iyi idare 

edilen, çok heyecan verici, göz kamaştırıcı sahnelerdi benim için… Bazen yakındaki 

yöredeki evlerde set sıramızı bekledi. Bazen sokaklardaydık. Çok keyifli ve çok heyecan 

verici bir çalışmaydı.  

SARICI: Ertem’in çabası olmasaydı bu film meydana gelmezdi. Büyük çabası 

oldu maddi manevi … muhtemelen çok az para almıştır. Çünkü küçük bir bütçe ile 

yaptılar.  Büyük bir servetle yapılmadı o film…  
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AYLA ALGAN: Artık o kadar parasız kalmıştık ki. Bizim paralar gitti. Onun 

paralar gitti. Onun rejisör parası yendi, gitti. Bitmiyor film.  Oynamıyor. Borçlar var. 

Karısı diyor ki bize… Ah canım çok cici bir karısı vardı. Harika yemek pişirirdi. O da 

sinemacıydı. Ertem kıskanıyordu. Oynatmıyordu onu. Bakkala gidiyorum diyordu. Sen 

“Karanlıkta Uyananlar”ı biliyor musun diyordum diyor… para ödeyemiyordu çünkü 

…hani oynayacak da para kazanacağız da… borç ödeyeceğiz diye gırgır olmuştu 

aramızda.  

 ERTEM GÖREÇ: Filmin çekim süreci biraz uzun sürdü. İki sebepten. Bir  tanesi 

Kasım’da falan çekiyoruz hava şartları çok müsait olmuyor. İkincisi de çok fazla 

kalabalık sahne var. Bunların bir kısmını mahallelerdeki meraklılardan bir kısmını da söz, 

diyalog varsa figüranlardan kullanıyoruz. Hem filmin maliyeti yükseliyor hem de zaman 

olarak da çok uzuyor. Lütfi ağabey haftalıklara bölmüş ödemeleri, set işçileri, oyuncular 

hepsi haftalık olarak alıyorlar. Tabi başrolde Fikret oynadığı için en büyük haftalığı da o 

alıyor. Dedi ki ya dedi biz filmin sonlarına geldik.  Biraz mali bakımdan sıkışığız. Fikret 

ile konuşur musunuz? Kalan taksitlerini biz film çıktıktan sonra ödesek olur mu dedi. Ben 

bir konuşayım dedim. Söyledim Fikret’e böyle böyle…O da görüyor zaten çok uzun 

çalışılıyor. Hem gece gündüz çalışılıyor hem de süre çok uzun. Onun için biraz mali 

sıkıntı varmış. Senin taksitlerini film bittikten çıktıktan sonra ödeyebilir miyiz dedik. Ne 

demek ya… Aslında bu filmden benim para almamam lazım dedi. Bırak sen taksiti dedi. 

Ben şimdi bundan sonra para almayacağım hatta benim desteklemem lazım. Böyle 

sıkışıklık olduğu zaman dedi. Ama dedi bir ricam var. O zaman dvd gibi bir format yok. 

Bana 16mm’lik bir kopya verin. Arşivime koyayım arada seyrederim dedi. Tamam dedik 

ona. Sonra o kopyayı ona verebildik mi veremedik mi hatırlamıyorum. Çünkü bizim Eddy 

diye Beklan’ın bir Amerikalı arkadaşı vardı. Bu gazetelerde yazılıyor işte… basın diyor 

ki sendikalar…işçi işveren mücadeleleri … bunlar kominist midir? La nedir? Amerikan 

aleyhtarı film filan diye… Amerikalılar, tabi bizim bütün basını kontrol altında. 

Görüyorlar… Eddy’nin de isimi geçiyor. Eddy’e mesaj yolluyor. Diyor ki… Çağırıyorlar. 

CIA mi yoksa başka bir güvenlik kurumu mu bilmiyorum. Gelin diyorlar. Adam buradan 

apar topar gitti.  Demişler ki sen şey yapıyorsun. Amerikan aleyhtarı filme para 

yatırmışsın. Yok ya ben arkadaşlarım… ben yani  katkı olsun diye ufak tefek bir şey 

verdim.  Demişler ki sen bu filmi getir biz görelim bakalım. Telefon etti aman bana 
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yollayın yoksa beni hapse atacaklar dedi. Peki dedik. Zannediyorum Fikret’e vereceğimiz 

16mm’ydi. Zannediyorum. Emin değilim. Onu hemen yolladık.  

TOLGA TİGİN: Bir gece sahnesi çekilecekti. Ayla Algan ve ben bir pencerenin 

önünde oturuyoruz. O gönül verdiği delikanlının ben kocamın meyhaneden çıkıp 

gelmesini bekliyorum. O gece sahnesinin çekimi için Ertem bana izin vermedi. Ona 

minnettarım. Çünkü bizim pandonim grubumuz Adana hapishanesinde gösterim 

yapacaktı. Ben gidemedim.  Benim yerime Elif adında çok güzel çok yetenekli bir kız 

gitti. Ve grup mahkemelik oldu. Komünizm propagandası yapmaktan… ve mahkemeler 

1 yıl sürdü ama hukuk tarihine geçen gülünç bir anısı var. Çok ilginç bir anısı var. Çok 

severim. Hakim siz Komünizm propagandası yapmaktan buradasınız. Kendinizi nasıl 

savunacaksınız diyor Oğuz Aral’a…Oğuz da müsaade ederseniz 5 dakika rica ediyorum 

diyor. Ve ekip arkadaşları ile hapishanede oynadığı oyunu canlandırıyor. Düşünebiliyor 

musunuz? Söz yok. Hareket var. İnsan var. Hakim beraat kararı veriyor. Bir yıl sürdü. 

“Karanlıkta Uyananlar” beni o mahkemelerden kurtardı.  

NECİP SARICI:  Büyük hevesle hemen sorduk müziği kim yapacak. Nedim 

ağabey… Nedim Otyam, Mecidiyeköy’de oturuyor. Zaten Lale Film’in olmaz 

olmazlarından… Onların her çektiği filmin müziğini Nedim Otyam yapıyor.  Lale Film’in 

anahtarı vardı. Gece gelirdi. Bir de org getirmişti. Müzik yaparak  nota çıkarırdı. Resmi 

seyrederdi. Biz de derdik ki Nedim ağabeye takılırdık … gece burada komşular korkuyor 

burada müzik sesleri duyuyorlar… korku şatosu gibi yaptın filmi diyorduk… yok kısarım 

biraz… ayağına bas… pedallı orgu vardı. Uzun yıllar kaldı orada. Müziği gelir sabahlara 

kadar çalışır. Kare kare müzik yapardı onunla.  Şimdi hareketli bir dublaj. Sacide Keskin 

ablamız Lale Film’in değişmez dublaj yönetmeni Ertem’in de çok dostu o hanımefendi. 

Nur içinde yatsın. Sacide Hanım dublajı yaptı. Dublaj zannediyorum iki gün sürdü. Hızlı 

bir Kurban Bayramı şeyine yaklaşıyoruz. Ertem çok hırçın filmde… klasik hırçınlığı 

Ertem’in… Yani gidiyor montaja iniyor aşağıya ... Çok hareketlidir inanılmaz 

böyle…Müthiş. 
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METİN:   

“Karanlıkta Uyananlar” filmi  1965 yılında vizyona sunulduğunda toplu iş 

sözleşmeleri büyük ölçüde  tamamlanmıştır. Film toplumun büyük kesimi tarafından 

heyecanla karşılanır.   

NECİP SARICI:  Bu film bir tarih yazdı. Bir işçi harekatının öncülüğünü yaptı. 

İçinde hem çalışanı olarak yani titiz bir çalışanı olarak. Teknolojimiz Almanya’da çok 

daha aşama  yaptıysa da…filmler de hala geriydi…teyplerin olmadığı ses çekmeye 

gittiğimizi… anlattım. Gece gündüz çok çalıştık o filmde… Çok emek verildi. Sinema 

tarihine yazılmış bir film geçti. Her ne kadar çok mücadele edildiyse de başarılı 

olunamadı. Şeyde filmin vizyona çıkması… Karşı hareketin her zaman olduğu bir dönem.  

AYLA ALGAN: Ve öylesine böylesine film, Rusya’ya gidemedi. Amerika’ya 

gidecekti gidemedi. Bütün bağlantılarımızı yok ettiler. Çünkü burada da oynatmadılar. 

Sinemacılar da korktu. O zamanlar cam bomba mı ne bir şey yapıyorlardı. Bir iki tane 

patlattılar öylece…Korkuttular. Oradan Antalya Festivali’ne gitti. Ümidimiz oradaydı. 

Orda da kamyonlarla adamlar tuttular. Bayağı böyle ama … 

ERTEM GÖREÇ: Film çıktı hem halk tarafından hem de aydınlar tarafından, 

basın tarafından çok sitayişle bahsedildi. Çok sahip çıkıldı. Hatta Yön gazetesi vardı o 

zaman, Cumhuriyet gazetesi, Çetin Altan, İlhan Selçuk hepsi film hakkında yazılar 

yazdılar. Film oynadığı zaman Lale Film, Beyoğlu Lale sinemasında halk sonunda 

karşılarında biz varız derken, bağırıyorlar, çağırıyorlar, alkışlıyor. Filmde sinemada film 

pek alkışlanmaz.  Tiyatroda alkışlanır da. Ama alkışlarla falan gidiyor. Büyük bir katkı 

var. O arada sonradan öğrendik. “Komünizmle mücadele” diye bir dernek kurulmuş. Bu 

da bu işçi hareketlerini ya da işverenlerin kurduğu tabi bir şey bu. İşverenlerin aleyhine 

olacak bir hareket varsa onu bastırmak için kurulmuş bir teşkilat. Bunlar organize bir 

takım. Sinemalara gidiyorlar. Sinema sahiplerine diyorlar ki bu filmi gösterme yoksa 

senin sinemanı yakarız. Adamlar tedirgin oluyorlar. Bahçe sinemalarında oynuyordu 

film. Böyle bir arsa buluyorlar. Tahta perdeyle sınırlıyorlar. İçine iskemleler koyuyorlar. 

300 kişi 500 kişi …hatta İzmir’de söylediklerine göre 2000, 3000, 4000 kişilik bahçe 

sinemaları varmış. Bu sinemaların bir tanesine ses bombası koyuyorlar. Patlatıyorlar. 

Tahta perdeler yıkılıyor. İçeride seyirciler panik içinde kaçışıyorlar, macışıyorlar. Ve bu 
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sabotajlar biraz seyirciyi tedirgin etti. Sinemacıları da biraz düşündürdü. Onun için film 

başladığı gibi, beklediğimiz başarıya ulaşamadı.  

METİN: 

Sine -İş 1967  yılından itibaren etkinliğini kaybeder ve 1978 yılının  Ocak ayında  

sinema çalışanlarının hak arama mücadelesi için Sine -Sen  kurulur. 

MELİH BİÇER: 

1977 yılında yeni bir sansür yasası hazırlanmaya çalışılıyor. Bu sansür yasası 

sansür hakkını yereldeki mülki amirlere de vermeye tasarlayan bir yasa…Türk sineması 

da sansürden çok çekmiş bir sektör. Türk sinema tarihi sansür tarihidir diye de tanımlar 

sinema yazarları…O yüzden bu sansür yasası gündeme geldiğinde sinema çalışanları, 

yapımcısı, yönetmeni, set emekçisi, oyuncusu ile birlikte sansür yasasına karşı ne 

yapabiliriz diye toplantılar düzenleniyor. Konuşmalar oluyor. Tartışmalar oluyor. Ve bu 

tartışmalar sonunda sansüre hayır diye İstanbul’dan Ankara’ya bir yürüyüş yapmaya 

karar veriyorlar. İşte bu yürüyüşün amacı da; bu sansürün yaratmış olduğu, sinema 

sektöründe film çekimlerinde yaratmış olduğu  tahribatın, tahribata dikkat çekmek ve 

kamuoyu oluşturmak. Bu konuda da başarılı oluyor. Sinema emekçileri Taksim’den 

yürüyüşe başlıyorlar. İşte oyuncusu, yapımcısı, kameramanı, görüntü yönetmeni, set 

işçisi ve diğer bütün çalışanları ile birlikte çok güzel bir dayanışma, birlik beraberlik ve 

mücadele örneği gösteriyorlar.  En son Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sansüre hayır 

yürüyüşünü bitiriyorlar. Bu süre içerisinde gerçekten de kamuoyu oluşuyor. Sansür 

yürüyüşündeİstanbul’dan Ankara’ya yürürlerken geçmiş oldukları şehirlerde, 

kasabalarda, köylerde sinema çalışanlarına çok büyük ilgiler oluyor. Destekler oluyor. O 

insanları barındırıyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Şehirlerdeki, köylerdeki kasabalardaki 

insanlar…Bu ilgi doğal olarak kamuoyuna yansıyor. Kamuoyunda sansürü tartışılıyor ve 

sansür yasası geri çekiliyor. Bu sansüre hayır yürüyüşünün yaratmış olduğu dayanışma 

ve mücadele sinema emekçileri sendikasının kurulmasına neden oluyor.  

Yine sinema emekçilerinin büyük çoğunluğu Sinema Emekçileri Sendikası’na 

üye oluyorlar ve fiili olarak çalışıyorlar. Sinema Emekçileri Sendikası o dönemde Sine-

İş sendikasının elde etmiş oldukları hakları yeniden, daha da geliştirerek elde ediyor. Bu 
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haklar neler? 8 saatlik iş günü çalışma saati, fazla mesai hakkı, hafta sonu Pazar günleri 

çalışıldığında çift yevmiye alma hakkı, ücretlerin zamanında ödenmesi hakkı, hakkıyla 

ücretleri alma…Bizim sinema sektöründe bir film başlar, çalışırsın biter… 1 ay sürer, 1,5 

ay sürer.  Biter. Sonra işsiz kalırsın. Bu yüzden alınan ücretler işsiz kaldığın dönemleri 

de telafi edecek şekildedir. Bunların gözetilip, gözetilerek, çalışanların gerçek 

ücretlerinin alınması sağlanıyor. Ama artık eski sendikalaşma, dayanışma duygusu 

kalmamış. Sendikalaşma ile ilgili ciddi anlamda insanlarda korku, çekingenlik ve 

olumsuz düşünceler oluşturulmuş durumda.  

ERTEM GÖREÇ: 50’li 60’lı yıllarda yani Türk sinemasının en altın devri  

dedikleri dönemde bizim bir grubumuz vardı. 7-8 kişilik bir yönetmenler grubu… 

Birbirimizi çok severdik, çok sayardık ve dayanışırdık. Hepimiz aşağı yukarı Türk 

halkının özelliklerini anlatan, onun örf ve adetine bağlı, kendi yaşam tarzını, seçeneklerini 

işleyen filmler çekiyorduk. Onun için o filmler hala seyrediliyor. Ben bir iki tane kanal 

var. Devamlı Türk filmleri gösteriyor. Bir tanesinin adı Yeşilçam. İki tane daha var. Bir 

tanesi 24 saat yerli film gösteriyor, ötekisi günde 3 tane yerli film gösteriyor.  Hatta  bu 

siyah beyaz filmleri geçiyorlar. Çizilmiş mizilmiş hala seyrediyor seyirciler onu. Çünkü 

içinde kendisini buluyor. Yani yabancı filmi seyretmiyor. Eleştirmenlerin eleştirisini de 

nazar-ı itibare almıyor. Diyor ki onlar entel … O yanlış şey söyler diyor.  Onun 

söylediğine gitmeyeceksin diyor. Yani insanların böyle peşin hükümleri var haklı 

olarak… 

 TOLGA TİGİN : Aynı işi yaptığımız için birbirimizi çok mu iyi anlıyorduk 

bilmiyorum ama elle tutulur bir sevgi,  saygı ve dayanışma söz konusuydu. Benim için 

değil bizim için iyi olan ya da yaptığımız iş için çok iyi olan şeyler söz konusuydu. 

Birbirimizi hep takip ederdik. Yaptığımız işleri izlerdik. Gittiğimiz meyhaneler, lokaller, 

bir araya geldiğimiz yerler hep aynıydı. Gerçekten çok farklıydı. Şimdiki kullanılan 

deyimlerle hani dedikodu yapmak, ayak kaydırmak, işini engellemek böyle şeyler o 

yıllarda hiç yoktu. Her konuda her konuda dayanışırdık. Ölümlerde, doğumlarda, 

evliliklerde, işsizlikte… özellikle…Böyle gitgide büyüyen yani denize atılan küçücük 

taşın yarattığı halkalar gibi birbirimizi içine alan, sevgi ve saygı ile bir arada olmaya 

çalışan insanlardık. Yani o yıllar öyle… öyle hatırlıyorum.  
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ERTEM GÖREÇ: Mesela farz edelim, Lütfi ağabeyinin bir filmi bir senaryosu 

var. Beşimiz Memduh, Atıf, Halit, Duygu ve ben, Lütfi ağabey, hepimiz birleşip 

toplanırdık. Bizim Memduh’un çok iyi arkadaşı Reha Yurdakul’un Osmanbey’de bir 

dairesi vardı. Orada yaşıyordu. Gündüzleri boş orası. Oraya gidip orada çalışıyorduk. Bir 

gün iki gün üç gün çalıştığımız oldu. Para pul filan söz konusu değil yani. Arkadaşlık… 

ve bazen öyle bir şey oluyordu ki. Bu konu uzun metraj olmaya müsait değil…  çok kısır 

bir konu. Ancak kısa film olur bundan… Bunun hikayesini büyütmek lazım ama 

yönetmen farz edelim Memduh ise bu böyle iyi diyor. Bunu uzattığın zaman yoğunluğu 

azalır diyor etkisi kalmaz diyor. Onun için bunu çekmeyelim deyip çekmediğimiz projeler 

bile yani reddettiğimiz projeler bile oldu. Bu kadar birbirimizle dayanışıyorduk ve 

birbirimizle iftihar ediyorduk. Birisinin filmi iş yaptığı zaman tebrik ediyorduk.  Allah 

yerlere göklere sığdıramıyorduk. Yani öyle bir gelenekten geliyoruz. Tabi bu yalnız 

Türkiye’de değil dünyada da insan ilişkileri çok bozuldu. Her şey maddeye paraya 

dayandı. Dişe diş göze göz. Gemisini kurtaran kaptan. Hep böyle bir itilmeye doğru 

gidiyor ülke…  
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

Dünya sinemasının aksine ülkemizde Türk sineması  üzerine belgesel  film 

çalışmaları  bulunmakla birlikte, belirli bir başyapıtı ele alan ve ona odaklanan 

çalışmalara rastlanmamaktadır.  Türk sineması  ile ilgili  belgesel çalışmalar genellikle ya 

yönetmen biyografisi ya da  kamera arkası çalışmalarından oluşmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, Emeğin Sineması belgeseli;  “Karanlıkta Uyananlar”  filmini ve onun arka 

planını  irdelemekte  ve aynı zamanda  Türk sinemasında sendikalaşma mücadelesini  

incelemektedir 

“Karanlıkta Uyananlar” filmine yıllardır  giderek artan bir ilgi söz konusudur.  Bu 

ilginin temelinde  filmin işçi sınıfının  temsili açısından  Türkiye’de az rastlanan 

örneklerden biri olması ve Yeşilçam geleneklerinin dışında bir üretim olmasının etkisi 

büyüktür.  

Vedat Türkali’nin  bu filmi ele  alırken,  işçi, burjuva, entelektüel ve aydınları  

temsil eden karakterleri sınıfsal temele dayandırması, filmi yapan  çekirdek ekibin  

sendikal mücadelede içerisinde yer alıyor olması, filmin gerçekliğine  katkı sağlayan 

unsurlardır. Film  Yeşilçam’ın dışından gelen bir sermaye ile çekilmiştir. “Emeğin 

Sineması: Karanlıkta Uyananlar” belgeseli ile Sine -İş sendikasının kuruluş hikayesi, 

filmin yapım süreci ile sonrasında yaşananlar ve film ekibinin kollektif çalışma tarzı 

irdelenmiştir.  

1961 Anayasası ile birlikte sinema emekçileri de hak arama çabasına girmiş, 

1962’de Sine -İş sendikasının kurulması ile sendikal hareketi başlamışlardır.  1964’te  275 

sayılı Grev, Lokavt ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bir önceki kanunda yer almayan 

hakların işçilere verilmiş, yine aynı yıl Karanlıkta Uyananlar filmi çekilmiştir. Filmin 

yönetmeni Ertem Göreç’in Maden – İş sendikası genel başkanı Kemal Türkler’le olan 

işbirliği hem sinema sektöründeki örgütlenmeyi etkilemiş hem de  “Karanlıkta 

Uyananlar” filminde gerçek işçilerin rol almasını sağlamıştır. Bu tarihi olayların filmin 
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yapımı ile iç içe geçtiği saptanmıştır.  “Karanlıkta Uyananlar” filmini izlerken sadece bir 

filmi izlemiyoruz. “Karanlıkta Uyananlar”ın çekimleri devam ederken ekibin 

dayanışmasını, sendikalar arası dayanışmayı, sinema emekçilerinin hem filmde  hem de 

gerçek hayatta sendikalaşmasını izliyoruz. Böylece  gerçek hayat filme, film de gerçeğe 

hayata dönüşmektedir. 

“Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar” belgesel çalışması için ön görüşmeler 

2018 yılında başladı. Ertem Göreç ile çok sayıda görüşmenin ardından  1 Mayıs 2019 

tarihinde derinlemesine görüşme gerçekleştirildi. Yine aynı yıl Haziran ayı içinde Ayla 

Algan, Tolga Tigin ve Necip Sarıcı ile derinlemesine görüşmeleri yapıldı ve son olarak 

18 Ocak 2020 tarihinde ise Melih Biçer’in röportajı ile çekimleri tamamlandı. Mayıs 2021 

tarihinde iki  seneye yaklaşan bir çalışma sonucunda “Emeğin Sineması: Karanlıkta 

Uyananlar” belgeseli tamamlandı.  

Bu belgesel çalışmada, 1960’lı yıllarda yaşanan toplumsal değişimin Türk 

sinemasındaki yansımalarının izi sürülmüştür. “Emeğin Sineması : Karanlıkta 

Uyananlar”  belgesel filminin, Türk sinemasının belirli bir dönemine tanıklık yaparak, 

sözlü tarihe katkı sunması amaçlanmıştır.  
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EKLER 

EK: Ertem Göreç Söyleşisi 

E.Ö: Dünya görüşünüz ve sinema anlayışınızı bizimle paylaşır mısınız? 

Ertem Göreç: Ben emekten yana bir insanım. Bu dünyada gördüğümüz her şeyi, aletleri, 

evleri, makineleri her şeyi, emeğin yarattığına inanıyorum ve kutsal bir görev gibi 

görüyorum. Emekten yana olmayı… Sinema görüşümden önce dünya görüşümü 

söyleyeyim. Gerçekleri söylemekten korkmayacaksınız. Bu benim şiar derler ya … 

Yürüyeceğim yolun planı… Gerçekleri söylemekten korkmayacaksınız. Sinema 

anlayışım da sinemanın ham maddesi halk, seyirci. Seyircisi olmayan bir sinema 

yapılamaz. İlgi çekici olmayan film de çekilemez. Seyircinin ilgisi çekmiyorsanız o filmi 

çekmezsiniz. Bu öngörüden sonra filmin diğer konularına girebiliriz.  

E.Ö: Toplumsal Gerçekçilik konusunda sanatsal bakışınızı etkileyen hangi insanlar ve 

hangi sanat akımları oldu? Bu soruyla bağlantılı “Karanlıkta Uyananları” nasıl bir 

atmosferde çektiniz? 

Ertem Göreç: Her filmin içinde bulunduğu bir akım ve bir dönem vardır. Bu dönemleri 

sosyal olaylar ve seyircinin ihtiyacı tayin eder. Mesela Kıbrıs Harekatı yapıldığı zaman 

halkın coşkusu böyle milli filmlere ve kahramanlara filan yönlendirilmişti. Onun için öyle 

bir akım başladı ve birkaç tane  film çekildi. 27 Mayıs 1960’daki harekat bence çok 

önemli. Yani toplumun yönünü değiştiren yahut da  yönünü tayin eden bir olaydı. Daha 

önceki çok sıkı sansürün görece olarak biraz rahatlaması, dünyanın en ileri 

anayasalarından birinin yapılması. İki tane meclisin olması. Bunların hepsi toplumun 

lehine olaylardı. Bu görece serbestlik içinde daha önce düşünüp de hayata geçiremedikleri 

bazı projeleri 5 tane yönetmen… zaten bu 7-8 tane  yönetmen var, o dönem 50’li 60’lı 

70’li yıllar arasında… onlar zaten bir araya gelip bir proje için beraberce çalışıyorlardı. 

Birbirlerini tanıyorlar. Hem dünya görüşleri birbirine yakın. Hem de sinema anlayışları 

aynı yönde. Bu 27 Mayıs harekatının görece rahatlığı içinde Toplumsal Gerçekçi filmler 

akımı başladı. Bu 5 tane yönetmenin çektiği 11 tane film. Ve 5 yıl sürüyor. 1960-65 arası. 
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Bu akımın takım kaptanı Metin Erksan. O daha önce 1952’de “Karanlık Dünya” diye bir 

film çekti. Şimdi Metin çok enteresan bir ağabeyimiz. Sinemada üniversite mezunu epey 

arkadaşımız epey yönetmen var ama sanat tarihi mezunu bir tek Metin var. Yani Metin 

zaten çocukluğundan beri sanata düşkün bir arkadaş. Ve sanat tarihi mezunu. Onun için 

hem sanat hem de dünya görüşü açısından gerçekçi bir bakış açısına sahip. Böyle bir film 

çekti. Fakat işte söylediğim sansür yüzünden hayata geçemedi. “Karanlık Dünya” Aşık 

Veysel’in hayatını anlatan, hatta onun köyünde çekilmiş olan, işte mağaralarda yaşayan 

insanlar, sokakta dolaşan çocukların ayakları çıplak, ekinler… orası böyle üretime müsait 

olmadığı için, sahip çıkılmadığı için, sulama falan olmadığı için ekinler biraz cılız. 

Sansüre gidiyor film. Sansür reddediyor. Ondan sonra bunun prodüktörü çok aydın bir 

ağabeyimizdi, Nazif Duru. Naci Duru’nun kardeşi. Randevu alıyor sansürden. Diyor ki 

ya bu kadar masraf yapıldı bu kadar emek sarf edildi. Bunu toptan reddetmeyin. Bize bir 

liste yapın şunları çekin değiştirin deyin onları değiştirelim bir daha bakın diyorlar. Onlar 

da peki diyor. Bir liste yapmışlar. Metin getirdi bana… bu filmin şu sahnelerin 

kesilmesini istiyor, sansür dedi. Acar Film stüdyosunda yapılıyor işlemler.  Çok yoğun 

orası dedi. Sen şunları keser misin kopuk kopuk olmasın  film dedi. Ben de ilk defa filmi 

orada gördüm. Hakikaten belgesel tadında bir film. Zaten belgesel gibi çekmişler, ayrı 

mekanlarda… çok önemli bir konu yoktu. Aşık Veysel’in hayatı… onun sazı onun dünya 

görüşü… ama bir insandı. O da dramatik unsurdu. Fena bir film değildi. Ama o listeye 

baktım. Kesmeye başladım. Film 50 dakika kaldı. Dedim ki kusura bakma kesmeye 

başlayınca böyle oldu. Sonra Nazif Bey… Amerikan haberler bürosu vardı o zaman. 

Şimdiki Beyoğlu sinemasının yanında yüksek bir bina. Şu anda Yunan konsolosluğu 

galiba…Yunan bayrağı var başında… kapısında… onun en üst katında Amerikan 

haberler bürosu var. Amerikan belgesellerini ve reklam filmlerini yolluyorlar. Bizim 

normal seansların arasına   5 dakika antraktta onları geçiyorlar. İsteyen seyrediyor isteyen 

seyretmiyor. Amerikan reklamı yapılıyor. Amerikan görüşü Amerikan tarzı filan… tüm 

dünyanın beyni yıkanıyor. Gidiyor Amerikan haberler bürosuna bazı şeyler alıyor. Filmin 

işine koyuyor. Mesela biçerdöverler var. Bu ekinleri kesip balyalıyan bir makina var. O 

makinalar geçiyor. İnsan boyundan yüksek başaklar, onları eziyor. Müthiş. Gur diye 

çalışıyor. Çok görkemli bir şey. Onları koymuş. Herhalde bir arazide çekilmiş. Başaklar 

insan boyutundan yüksek. Onları koymuş içine… sansür seyretmiş demiş ki,  bunlar da 

Türkiye’de yok demiş. Biz bu filmin yurt içinde, yurt dışında gösterilmesini yasaklıyoruz 
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demiş. İmzayı atmış. Filmi hiç kimse göremedi malesef. Aslında Toplumsal Gerçekçilik 

akımının o ilk işaretiydi. Ama şartlar müsait olmadığı için bir tane yapıldı kaldı öyle. 

Halk da göremedi zaten o filmi. 60’tan sonra müsait ortamda yeşerdi ve devam etti. 

Bunun sonunda da yine başka bir filmle bitti. Hani bir zelzele bittiği zaman artçılar vardır. 

5  derecede bir deprem biter. Sarsılır biter. 3,2,1 denince yavaş yavaş söner. Bu 1965’ten 

sonra 73’te Yavuz Özkan kardeşimiz bir film çekti. Maden diye… çok iyi bir kadrosu 

var. Cüneyt Arkın işte… Starlar dolu içinde. Yavuz daha önce madende çalıştığı için 

Zonguldak’ta o ortamı çok iyi tanıyor. Çok iyi bir film yapmıştı. Fakat bu akım bittikten 

sonra tek başına kaldı. Eğer daha önce, 1960-65 yılları arasında çekseydi tabi ki 

Toplumsal Gerçekçi bir film. Onların arasında bayağı parlayan bir yıldız olurdu. 

E.Ö: “Karanlıkta Uyananlar” projesi size nasıl geldi? Vedat Türkali ile nasıl bir araya 

geldiniz? Ayla ve Beklan Algan ile Lütfi Akad’ın bir araya gelişi nasıl gerçekleşti? Filmin 

Marshall boya fabrikasında çekilmesine nasıl karar verildi? 

 

“Toplumsal Gerçekçi” 11 film içinde benim 3 tane filmim var. Birincisi “Otobüs 

Yolcuları”. Vedat Türkali’yle zaten daha önce biz  çalışmıştık. Hem onun dünya görüşü 

hem de benim sinema anlayışım örtüştü. Ve dönemin iyi filmlerinden biri oldu. Zaman 

geçti. Vedat Türkali ile dostluğumuz, arkadaşlığımız devam ediyor. Bir proje düşünmüş.  

Ertem Eğilmez’in bir firması vardı. Hoca demiş  bana Toplumsal Gerçekçi bir senaryo 

yaz, ben bir film çekeyim  demiş. Vedat Türkali de kaba taslak bu projeyi sunmuş ona. 

Fakat Ertem’in firması batmış. İflas etmiş. Onun için çekememişler filmi. Bizim de bir 

dostluğumuz vardı. Dedi ki ağabey böyle bir şey vardı. Çekemedik dedi.  Sen bir okur 

musun dedi. Okudum baktım. Çok güzel. Hem benim anlayışıma uygun hem Türkiye’nin 

gerçeklerini anlatan, işçi işveren mücadelesini anlatan bir de aslında tabi o dönem pek 

halk tarafından bilinmiyordu. Hala da bilinmiyor ya. Dış güçlerin… Dış güçleri şimdi 

komedi unsuru gibi kullanılıyor. Dış güçlerin bütün ülkeler üzerinde  bilhassa Türkiye 

üzerinde çok büyük etkisi var. Bunlar bu boya fabrikasında geçiyor, Karanlıkta 

Uyananlar’ın konusu. Dış güçlerin yani yabancıların  boya firmaları içeriden adamlar 

buluyorlar  Türkiye içinden… sabote ettiriyorlar kendi boya  fabrikalarımızı ve kendi 

boyalarını getirip bizim piyasamıza sokuyorlar. Şimdi  ana konu bu olmalıydı aslında… 
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Karanlıkta Uyananlar’ın ana konusu bu olmalıydı. Ama seyircinin bilmediği bir şey 

olduğu için seyircinin ilgisini çekmeyecek. Seyircinin ilgisini çekmeyen film yapılmaz 

dedik en başta zaten. Onun için dedik ki gündemde olan işçi işveren münasebeti üzerine 

kuralım konuyu… arada o da geçsin dedik. Filmi görenler zaten aklı başında olan herkes  

farkında … film işçi işveren mücadelesi gibi aslında yabancı güçlerle Türkiye’nin 

durumunu irdeleyen bir film diye söylüyorlar. Farkına varmışlar. Zaten filmin çekilmesi 

1964. 1963’te başladık. 1964’te bitti. Çok uzun sürdü. Hala gündemde. 2,5 senedir 

üniversiteler, sivil toplum örgütleri, vakıflar, sendikalar filan filmi seyrediyorlar. Beni 

davet ediyorlar, üzerinde konuşuyoruz. Çok gündemde olan bir şey. Niye oldu 

bilmiyorum. Ama şu anda çok gündemde. Bu film Ertem Eğilmez tarafından 

yapılmayınca ben dedim ki o zaman buna ait bir ortam hazırlayalım. Çünkü normal 

prodüktörlerimizin pek aklı basmaz. Bunu anlayamazlardı. Çok yeni bir konu bu. Beklan 

Algan ile Ayla Algan benim çocukluk arkadaşım. Onlar da Amerika’dan yeni 

dönmüşlerdi. İkisi de tiyatrocu. İkisi de çok faal ve çok dışa dönük, açık insanlar. Onlarla 

sohbet ederken böyle bir proje var dedim. Beklan çok ileri görüşlü arkadaşımızdı. Allah 

rahmet eylesin. Dedi ki çok güzel bir konu dedi. Peki nasıl yapacaksın? Dedim ki 

yapamayız bunu finanse edecek bir yapımcı yok. Beklan’ın babası bir madenci. 

Madenleri var Anadolu’da … Ayla’nın babası da bir tüccar. Mağazaları filan var. İkisi de 

zengin insanlar… Beklan da çok yumuşak  ve inandırıcı bir insan. Bizim aileler ile bir 

konuşayım dedi.  Ve Filmo Ltd diye bir şirket kuruldu. Aileler finanse ettiler. Yani bu 

sinemanın içinden temin edilen bir para değil. Dışarıdan gelen bir para. Yalnız şart 

koşmuşlar. Babalar demişler ki, bizim ismimiz geçmesin. Tamam dedik. Peki.  

Yönetmen, oyuncu, senaryo var. Oyuncular Beklan, Ayla var.  Biz para pul  

prodüksiyondan anlamayız. Ne yapalım. Birisini bulmak lazım. Aklımıza Lütfi ağabey 

geldi. Ona rica ettik. Tabi prodüksiyon amirliği yaptı ama öyle yazmak yakışıksız olurdu. 

Onun yerine prodüktör diye yazdık  jenerikte ve hakikaten de bir prodüktörlük yaptı. O 

olmasa bu kadar başarılı bir ortam yaratamazdık. Hem işi çok iyi biliyor hem de ticareti 

iyi biliyor. Paranın nasıl kullanılacağını, sistemi iyi bildiği için ne zaman ne kadar para 

sarf edilecek, nasıl bir plan yapılacak. Hepsini çok iyi organize etti ve de çok yardımcı 

oldu. Lafı gelmişken iki nokta daha var, bir filmin başarıya ulaşmasında… bir tanesi 

Kemal Türkler. Allah rahmet eylesin. Türk-İş’in başkanıydı. O zaman Disk yoktu. Bir tek 

Sendikalar Birliği vardı. Türk-iş. Onun başkanıydı. O filmin içindeki kalabalık sahneleri 
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figüranlarla filan yapamayız hem o kadar figüran toplayamayız hem de sokaktan 

alacağımız o figüranlar o havayı iyi yaratamazlar. Halbuki işçiler içinde olursa o havayı 

daha iyi aksettirirler diye düşündük. Kemal Türkler kendi Maden- İş’teki işçilerini kendi 

otobüsleri, minibüsleri var. İçeriye azıklarını paket halinde veriyorlar onlara. Ne bir su, 

ne bir yemek, hiçbir şey ihtiyaç olmadan geldiler. Fakat o gün, Pazar günü yalnız olması 

şart dedi. Çünkü  diğer günler çalışıyorlar. O Pazar  malesef yağmur yağdı. Çok üzüldük. 

Arkadaşlar biraz beklediler. Çekemeyeceğiz. Döndüler. Kemal Türkler’e söylemişler. 

Demişler ki ya  çekemedik. E demiş ki bir dahaki hafta çekersiniz. Biz bunu duyunca çok 

sevindik. Ben ümitsizliğe kapılmıştım. Yani artık bu sahneyi çekemeyeceğiz diye 

düşünüyordum. Hakikaten ertesi hafta geldiler. Ve filme çok büyük katkıda bulundular. 

Bir de Yorgo Toprakoğlu diye bir boya sanayicisi var. Marshall boya sanayinin, 

firmasının iki ortağından biri. Biz Beklan ile dolaşıyoruz. Topkapı’da o zaman bu 

fabrikalar… Hangisine gitsek işte film çekeceğiz diyoruz. Grev falan yapacağız diyoruz. 

Aman aman bizim fabrikada yapmayın diyorlar. Hiçbiri razı olmadı. Bir baktık Marshall 

diye fabrika var. Hadi bir de ona gidelim dedik. Ama çok ümitsiziz. Korumaya geldik. 

Dedik ki böyle böyle biz fabrikada, film çekmek istiyoruz, boya fabrikasında, sizin 

patronlar burada ise görüşelim mi?  Anlayışlı bir görevli. Bir dakika dedi. Telefon etti 

içeri… Buyursunlar dedi.  Biz de gittik. Bir Türk var, genç bir adam, bir de isminin Yorgo 

Toprakoğlu olduğunu öğrendiğimiz Rum asıllı bir Türk vatandaşı var. İki ortak bunlar. 

Biz Beklan ile dedik ki yapacağımız şeyin bütün inceliklerini anlatalım. Çünkü eksik 

anlatırsak derler ki ya siz bunu söylememiştiniz.  Böyle  birşey olmaz çekilmez derler 

diye iş yarım kalır diye  biz her şeyi bütün inceliklerine göre anlatmaya başladık. İşte grev 

sahnesi olacak dedik. Türk ortağın böyle yüzü böyle biraz karıştı. Dedi ki fabrikanın 

içinde böyle bir şey dedi bana uygun gelmiyor. Bir de bizim işçilerin randımanı bozulur 

dedi. Yorgo daha halk çocuğu, daha anlayışlı… “bire dedi dur anlatsın arkadaşlar bakalım 

bütünü öğrenelim konuşuruz” dedi. Heyecanını teskin etti. Anlattık. Dedi ki ya çocuklar 

çok güzel bir proje dedi.  Bu zaten ortağına da söylüyor endirek olarak. Bu kanuni bir şey 

dedi. Toplu sözleşme ve grev kanunu diye bir kanun çıktı. Onun için kanunsuz bir şey 

yapmıyorsunuz. Hem bize hem de işçilere yararlı olacak bir ortam hazırlıyorsunuz. Ben 

sizi tebrik ediyorum ve fabrika emrinizde dedi. Bunu söylerken öteki ortak bozuldu. Ne 

yaparsanız yapın dedi. Kapıyı çekti gitti. Ondan sonra çok rahat çalıştık. Yani Metin 

olmasaydı Vedat Türkali olmasaydı, Kemal Türkler olmasaydı, Yorgo Toprakoğlu 
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olmasaydı, bu film çekilebilir miydi? Çekilemez miydi? Bilmiyorum. Ama çekilseydi çok 

şey kaybetmiş olurdu. 

E. Ö: Lütfi Akad ile Sine- İş sendikasının çalışmalarına nasıl başladınız? Sine- İş 

sendikası nerede ve nasıl kuruldu ? Türk- İş Başkanı Kemal Türkler ile nasıl tanıştınız?   

Ertem Göreç: Lütfi ağabeyin kitabında da bahsediyor. Bu ihtiyaçtan… ülkenin işçi - 

işveren ilişkisinin düzenlemesi ihtiyacı doğdu. Böyle bir ihtiyaç var. Ve  sendikalar 

kuruluyor. Türk-iş var. Kemal Türkler var. Yahut  Lastik İş’ten …10.000 üyeli filan 

sendikalar var. Bizde dedik ki bir şey yapalım. Bir sendika kuralım. Metin, Lütfi ağabey,  

kalburüstü ağabeylerimizle beraber… Sine-İş diye bir sendika kurduk. Tabi sendikacılığı 

bilmiyoruz. Ama önümüzde örnekleri var. Başkan Kemal Türkler var. Gittik Türk -

İş’e…biz sendika kuruyoruz. Bize hem fikir verin hem de yardımcı olun dedik. Nedir  adı 

dedi . Sine -İş dedik. Aaa Sine-i İş dedi Kemal Bey. Allah rahmet eylesin. Böyle yürekten 

kalpten böyle…  Sine-i İş dedi. Sine-i İş…Hep Sine-i İş diye bahsederdi. Dedi ki çocuklar 

nerde sizin lokaliniz ? Lokalimiz falan yok dedik. Bizim Cağaloğlu’nda bir iş hanı var. 

Bütün sendikalar aşağı yukarı onun içinde dedi. Bizim orada bir katımız var dedi. Maden 

-İş. Size bir oda verelim. Orada siz çalışmaya başlayın. Hem yakın oluruz dedi. Hem 

bizden fikir alırsınız dedi. Peki dedik. Orada çalışmaya başladık. Fakat Beyoğlu’ndan 

Cağaloğlu bayağı uzak bir yer. Bir de  oraya arkadaşları getirmek… yalnız kendimiz 

çalışmayacağız. Üye olacak arkadaşlarla temas kuracağız orası biraz ters geldi. Bizim 

Ağa Camii’nde bir Eren Han vardı. Onu içinde de film yazıhaneleri var. Be-Ya Film, 

Göksel Film, Uğur Film… hepsi onun içinde. Onun altında da bir kahve var. Hepimiz 

orada kahve çay içiyoruz. Babacan  Anadolulu bir sahibi,  bir işletmecisi vardı. Dedik ki 

amca bizim sendika var. Zaten biz burada toplanıp konuşuyoruz arkadaşlarla … şuraya  

bir dolap koyalım da  defterlerimiz filan orada dursun. Ayda bir toplantı yaparız, 

arkadaşlarla. Hem de  çay kahve içeriz. Gelir olur. Ya  gelir önemli değil dedi. Hizmettir 

bu dedi. Tamam dedi. Oraya bir dolap koyduk. Toplantıları orada yapmaya başladık. 

Kemal Türkler’e de söyledik. Böyle böyle yakında bir yer bulduk. Lokal gibi 

kullanıyoruz. Tamam dedi. Ve Lütfi ağabey ile biz bu sendika çalışmalarına başladık. 

Tabi bu bilmediğimiz bir konu ama Lütfi ağabey, yüksek ticaret mezunu. Ticaret ve 

organizasyondan çok iyi anlıyor.  Biliyor.  Hatta Erman Film’in mali müşaviri olarak 

çalışmaya başlamış. Rejisör falan değilken muhasebeci olarak, muhasebe müdürü olarak 
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başlamış.  Hayata girmiş. Sonra oradan işte yönetmenliğe geçti. Toplu sözleşme 

yapacağız. Maddeleri hazırlıyoruz. Bu o zamanki kanuna göre sabit iş yeri olan yani 

aylıkla çalışan işçilerin ancak toplu sözleşme imkanı var. İşte tarlalarda çalışan,  yahut da 

devamlı olmayan süreli işlerde çalışanlara toplu sözleşme yapılamıyordu. Onun için 

setlerde çalışanlara toplu sözleşme yapamıyoruz. Ancak stüdyolarda devamlı çalıştıkları 

ve aylıkla çalıştıkları için orada yapılabiliyor toplu sözleşme… ve bu sendika 

çalışmalarına onların içinde başladık, üye kaydetmeye…  biz üye olarak stüdyonun 

dışındaki setteki arkadaşları da, yönetmenleri, kameramanları filan da üye 

kaydedebiliyoruz da ama toplu sözleşme yapamıyoruz ama çok geniş bir yelpaze oldu 

çalışanlar…  sinema içinde çalışan herkes üye olabiliyordu. Bir kampanya başlattık. Ve 

işte bu üyelik biraz iş yerini tedirgin eden bir şey. Hemen kavrayamıyorlar. Mesela Turgut 

Ören bizim hem Karanlıkta Uyananlar’ın hem de Üç Arkadaş’ın kameramanı.  Çok iyi 

kameraman, iyi  bir çocuk. Çok sakin bir çocuktu.  Hayatının işini kazanıyor. Ama sonra 

işte teknolojiye filan da çok meraklı. Bir stüdyoya ortak oldu. Biz de onun stüdyosuna 

gittik üye kaydetmeye… dedi ki ya  Ertem bizim arkadaşlığımız tamam dedi. Ben de 

çalışan bir insanım. Ama dedi iki tane vasfım var. Biri işçilik birisi de patronluk dedi. 

Şimdi burada ben patronluk yapıyorum. Siz dedi burada bizim çalışan arkadaşlarımızın 

zamanını alıyorsunuz. Ben dedi burada buna razı olamam. Burada bu işi siz yapmayın 

dedi. Ya Turgut dedim sen mi söylüyorsun bunu dedim. Evet Ertem ya maalesef şartlarım 

bunu gerektiriyor dedi. Peki dedik. Biz çıkarken çocuklara dedim ki saat 5:30’da bitiyor 

mesai... 05:30’dan sonra fazla mesai yapmayın.  Dışarıda buluşacağız, size anlatacağız. 

Madem burada konuşmamıza müsaade etmediler. Dışarıda konuşuruz dedik.  05:30’da 

hepsi işi bırakmışlar. Turgut demiş ki çocuklar fazla mesai var. Para da alacaksınız demiş. 

İşler sıkışık. Yok ağabey benim işim var. Ötekisi olmaz. Ötekisi mazeretim var deyip 

çıktılar. Hepsi bırakıp çıktılar. Turgut cascavlak kalakalmıştı. Geldiler onları kaydettik. 

Bunların içinde Hayati Akbulut diye bir arkadaşımız vardı. Böyle pehlivan. 

Zannediyorum güreşler yapıyordu. Vücudu gelişmiş. Çok babayani bir arkadaş. Her iş 

yerinde iki tane temsilci var. Biri baş temsilci eğer o olmazsa yardımcısı var.  Her iş 

yerinde…her stüdyoda … zaten 7-8 tane stüdyo var. Onlardan bir tanesinin sendika 

temsilcisiydi. Büyük dikkatle dinliyor. Ve organizasyonu yaptılar. Hepsini kaydettiler. 

Hatta ben unutmuyorum bunun içine girer mi girmez mi siz sonra isterseniz atarsınız. 

Arkadaşları kaydetmek için günler yetmiyor. Yakın arkadaşlarıma akşamları evine 
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gidiyorum orada kaydediyoruz. Safa benim iyi arkadaşım. Safa’nın evine gittim, böyle 

bir akşam üzeri hafifte yağmur çiseliyor. Kapıyı çaldım. Ooo Ertem hoş geldin gel  tam 

da yemeğe oturuyorduk gel dedi. Yok dedim. Yemeğe falan değil seni sendikaya 

kaydetmeye geldim dedim. Ya kaydederiz. Lütfen…yok dedim daha çok dolaşacağım 

yerler var. Şaşırdı o… ıslanmışsın dedi. Yok dedim ziyanı yok, ben işimi bitireyim dedim. 

Kaydettik onu…yürüdük gittik.  Onun kitabında da var. Ertem geldi yağmurlar içinde 

dedi. Beni kaydetti gitti dedi. Böyle böyle bir ortam hazırladık. Bu işverenlerin hepsi aynı 

dünya görüşünde aynı ihtiyaçta değil. Sabahat Filmer, Lale Film’in sahibesi çok aydın bir 

insandı. Bir Cumhuriyet kadını. En anlayışlı o çıktı. Bizim anlattığımız şeyleri, 

anlamadığı yerleri, çok yeni bir konu olduğu için dedi ki yani müsaade ederseniz bizim 

Halit Kemal Erbil diye bir hukuk danışmanımız var. Bir avukat var. Onu da çağırın ona 

da anlatın dedi. Çok iyi olur dedik. Ertesi toplantıya geldi o bey. Kısa boylu, gayet 

sempatik. Oturdu. Lütfi ağabey anlattı. Dedi ki bir filmin maliyetinin aşağı yukarı yüzde 

onunu ya alıyorlar ya da almıyorlar dedi stüdyolar. Halbuki stüdyo olmazsa film 

yapılamaz dedi. Bunların kuvveti var. Bunlar birbirleriyle rekabet yüzünden bunu 

kullanamıyorlar. Hem kendileri para kazanamıyor hem de çalışanlarına ödeme 

yapamıyorlar. Bu yanlış bir sistem dedi. Bunun ne olması lazım bunlar ücretlerini üç 

misline çıkartacaklar. Kimse buna itiraz edemez dedi. Yani hepsi bir centilmenlik 

anlaşması yapsalar ve direnseler, bunlar mecbur verecekler o parayı … hem onlar daha 

fazla  kazanacak hem de ödeme yapacaklar dedi.  Herkes baktı Kemal Bey’e… valla dedi 

arkadaşlar doğru söylüyor dedi. Yani siz eğer rekabet yüzünden şeyleri düşürüyorsanız, 

eğer, maliyetleri düşürüyorsanız… sizin binanız var. Elektrik, su bu masraflarınız var. 

Makineleriniz var. Ve insanlarınız var, çalıştırdığınız. Bütün bunlar dedi filmin 

maliyetinin  yüzde 10’u olursa tabi ki kazanamazsınız, tabi ki ödeyemezsiniz dedi. Bence 

doğru bir sistem dedi. Teşekkür etti, gitti adam. Bunların içinde iki kişi var çok enteresan. 

Biri Murat Bey, Acar Film’in sahibi, eski polis müdürlerindenmiş. İnsancıl bir insan sakin 

bir insan ama biraz fazla egoist yani öyle işçi mişçi hakkı falan üzerinde durmuyor. Yalnız 

kendi menfaatini düşünüyor. Ve özelliği var. Mesela Lütfi Bey demiyor da  Bay Lütfi, 

Bay Metin diyor. Bay’ı önceye koyuyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında bu iş yeri 

sendika temsilcilerinden bir tanesi bulunacak, takip edecek öğrensinler. Bu sözleşmeyi  

biz yapacağız ama ondan sonra bunlar devam edecekler. Dedi ki Murat Bey, Bay Lütfi, 

Bay Lütfi dedi siz zaten bizim dişimizi sökeceksiniz. Cebelleşiyorsunuz bizle… bu 
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çocukları da bırakın gitsinler, işlerinden kalmasınlar dedi. İşte dedi siz mücadele 

yapıyorsunuz dedi. Yok dedik biz bugün varız yarın yokuz dedik. Onlar öğrensinler 

dedik. Bundan sonra onlar yapsınlar dedi. Bir de Hürrem Bey, öyle kalabalıklara girmez. 

Onun  yakın bir arkadaşı var. Benim de aile dostum. Doktor Arşavir Alyanak yönetmen. 

Babası  Türk sanat müziği bestekarı. Bu Ermeni asıllı ve Rum asıllı Türk vatandaşlarından 

çok müzisyenler, tiyatrocular çıkıyor.  Manukyan tiyatrosu falan. Orada da çalışmış, 

Arşavir ağabey. Hürrem Bey adına o geliyor, toplu sözleşme görüşmelerine. Onun vekili 

olarak geliyor. Sabahat Hanım var onlar hep beraber ... Dedik ki biz yazdık 

taleplerimizi… bunlar çok dedi biz daha ne yapacağımızı bilemiyoruz acaba kazanır 

mıyız, size ödeyebilir miyiz? Baktık ki bunlar yan çiziyorlar. Oturup dedik ki burada zayıf 

bir stüdyosu var. Ar Film stüdyosu… İlk önce biz oraya bir grev koyalım. Orada başarıya 

ulaşmak daha kolay. Ondan sonra bunlara da göz dağı vermiş oluruz. Razı ederiz. Yoksa 

bunlar kaytaracaklar… toplu sözleşme yapmayacaklar dedik. Karar verdik grev koyduk, 

Ar Film stüdyosuna…  

Şimdi orada 2-3 tane film yapılıyor. Öteki taraflarda 10 tane 20 tane film… ve diğer 

stüdyolarda. Bu zayıf bir stüdyo 3 tane film var yapılmakta olan… bir tanesinin şeyi 

gelmiş… sinema haftası.  O haftaya yetişecek. Çıkartacaklar. Biz de önlem aldık. Çadır 

madır falan… içeri kuş uçurtmuyoruz, içeriden kuş çıkamıyor. Kimse girip çıkamıyor 

oraya. Bir tek patron, stüdyonun sahibi, girip çıkabiliyordu. Kimse çalışmıyor. İşçilerde 

dışarda. Yalnız nöbetçisi, bekçisi var. Bir prodüktör geldi. Dedi ki ya benim bir filmim 

bitti onu alacağım, sinemaya takacağım dedi. Yok dedik biz buradan hiçbir şey 

çıkarmıyoruz. Nasıl olur nasıl biter falan. Gösterdik kanunu… patron da söyledi. Sen 

buradan çöp çıkartamazsın dedik. Peki ya ne yapacağım? Hiçbir şey yapamazsın. Razı 

olacaksın. Toplu sözleşmeyi imzalayacaksın. Ondan da sonra serbest, ne istersen yap. 

Baktı  adamlar da, tabi  prodüktörler de sıkıştırıyor.  Dediler ki biz senin stüdyona geldik. 

Filmimiz kaldı. Haftamız var. Biz batacağız, sen bunlara razı ol dedi. Onlar da baskı 

yaptılar kendi menfaatleri icabı ve biz bunlarla toplu sözleşmeyi yapma sırasında baktılar 

ki öteki stüdyo sahipleri, bu başarıya ulaşacak. Grev de devam ediyor. Ve bayağı da 

başarılı oluyor. Peki dediler ya kaldığımız yerden devam edelim. Biz de Ar stüdyosu ile 

imzalamak üzereyiz. İki günde bunu bitirseniz geliyoruz yoksa gelmeyiz dedik. Peki. 

Gittik tekrar gözden geçirdik. Biz bir iki şeyi hafiflettik. Onlar da bir iki tane taleplerinden 

vazgeçmişler. Biraz daha yumuşamış. Yalnız onun içinde bir madde var. Diyor ki 
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laboratuarda çalışan arkadaşlar ilaçlarla haşır neşir oldukları için bunların derileri filan 

bir hastalığa müsait bir ortam. Her hafta hamama gidip yıkanmaları lazım. Hamam parası 

diye bir başlık var. Arşavir Alyanak oraya kadar dinliyordu. Patladı dedi ki her şey tamam 

ama bu hamam parasına hayır dedi. Peki bir dakika tamam dedik. Peki ya aslında bu bir 

ihtiyaç ama çok önemli bir rakam değil hamama kendi paraları ile gitsinler dedik. Peki 

dedik. Onları sakinleştirdik. Ondan sonra toplu sözleşmeyi yaparken, aynı zamanda grevi 

de bitirdik, Ar Stüdyosunda. Adamlar filmlerini aldılar. Bu tarafta da arkadaşlar yüzde 

200 küsur, yüzde 330’e yakın zam aldılar. Bu belki de dünyayı bilmiyorum ama 

Türkiye’de kazanılmış en büyük hak. Fakat her zaman bu hakları almak, bu hakları hangi 

şartlarda almak, ne kadar almak, bunlar tartışılacak şeyler. Burada da bayağı tecrübemiz 

oldu. Bunlar konunun içine girer mi bilmiyorum ama toplu sözleşme bitti. Çocukları 

tebrik ettik. Dedik ya çocuklar hepiniz çok güzel direndiniz, büyük fedakarlıklar ettiniz. 

Kutluyoruz sizi dedik. Yok ağabey biz sizi kutluyoruz, siz yaptınız. Siz olmasaydınız bu 

işler olmazdı. Ya dedik biz iki senemizi verdik bu işe ama sizi hazırladık artık bundan 

sonra siz götüreceksiniz bu işi haydi dedik filan. O sırada bahsettiğim Hayati Akbulut 

geldi. Ağabey bir dakika dedi. Kenara gittik. Dedi ki biz dedi bundan sonra bu işi devam 

ettiremeyiz dedi. Niye dedim. Siz bize ilk geldiğiniz zaman, sendikaya kaydetmeye 

geldiğiniz zaman bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu dedi. Biz dedi bir sofra yoktu 

oturacak masamız filan yoktu, yere bir örtü örtüyoruz. Bir çorba, dört tane kaşık, karısı, 

kendisi ve bir de ikiz kızı varmış. Aynı yaşta ikiz kızları. Dört kişi, dört tane kaşık çorba 

içiyoruz biz öyle yaşıyor. Bir tane oda var dedi. Bir kenarında biz yatıyoruz çocuklar 

da…o kadar… bir odanın içindeyiz  dedi. Ama şimdi toplu sözleşmeden sonra biz bir 

kooperatife girdik. Üç dört sene sonra belki bizim bir dairemiz olacak dedi. İkincisi biz 

artık yerde yemek yemiyoruz. Masalarımız, iskemlelerimiz var. Ve üç kap yemek yiyoruz 

biz. O hale geldik dedi. Aslında en önemlisi ise şu dedi.  Daha önce bir tane siyah önlük, 

ilkokul önlükleri vardır, siyah beyaz yakalı…bir tane vardı dedi. Bizim çocuğumuz ikiz. 

İkisi de beraber gidecek okula fakat tek önlük olduğu için bir sabahçı gidiyor geliyor 

öğleyin.  Öteki alıyor giyiyor önlüğü… öğleden sonra gidiyor o da ... İkisi beraber okula 

hiç gidemiyorlardı. Şimdi ikisinin de birer siyah önlüğü var. İkisi de el ele tutuşuyorlar, 

çok mutlu okula gidiyor, geliyorlar dedi.  Bizim aile çok mutlu dedi. Onun için bizi bunu 

yapamayacağız. Ben size söylemiş olayım dedi.  Ben çok üzüldüm. Acaba bir yerde bir 

yanlış mı yaptık. Yahut da nerede yanlış yaptık da bunları bu bilince ulaştıramadık. 



 

70 

 

Herhalde eğitimde bir eksiklik vardı. Bizim branşımız olmadığı için… bu iş bitti. Teslim 

ettik bütün belgeleri ve film çekmeye başladık.  Ama bu bana ders oldu. Hala Karanlıkta 

Uyananlar’ın devam çekilecek olsa herhalde bu ailemin dramı çok etkili olur diye 

düşünüyorum.  

Ertem Göreç: Kemal Türkler ile bizim dostluğumuz onun hoşgörüsü ile çalışmalarımız 

devam ediyor. Bir gün telefon etti, Metin’e. Vilayette çok önemli bir toplantı var dedi. 

Ertem ile beraber gelin dedi. Siz de bulunun. Orada görüşürüz dedi. Peki dedik. Kalktık 

gittik. Vilayetin bir toplantı salonu var. Orada böyle üçlü masalar dizmişler. Bütün 

etrafında sendika başkanları ve temsilcileri. En başta Kemal Türkler oturmuş. Onun 

yanına iki tane boş iskemle bırakmışlar. Diğer sendikacılar böyle oturuyor. Kemal 

Türkler’in yanına Metin’i oturttum. Ben de onun yanına oturdum. Herkes ne olacak filan 

diye… ne olacağını kimse bilmiyor. Şöyle mi böyle mi olacak diye konuşurken, kapı 

açıldı. Önde Turhan Feyzioğlu, Devlet Bakanı idi o. Devlet Bakanları’nın kendisine bağlı 

bakanlıkları var. Ecevit, Çalışma Bakanı idi. O da Devlet Bakanlığı’na bağlı. Onun için 

Devlet Bakanlığı daha üst düzeyde. Öteki Bakan daha alt seviyede. O geldi. Herkes ayağa 

kalktı tabi. “Oturun arkadaşlar  buyrun ” dedi. Dedi ki bugün sizin hazır olmadığınız 

bilmediğiniz bir konuyu gündeme getireceğiz dedi. Çalışma Bakanımız Bülent Ecevit 

sonra anlatacak dedi. Sorularınız varsa ondan sonra konuşuruz dedi. Buyrun dedi. Kendisi 

arkaya bir iskemleye oturdu. Ecevit de Kemal Türkler’in yanına…  böyle 4 üçgen ya bu 

baş burası boş,  onun yanına   ortaya oturdu. Ona en yakın. Başladı anlatmaya dedi ki… 

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de artık sanayileşme başladı. İşçi işveren ilişkileri 

gelişiyor. Hem adet olarak hem madde olarak büyük paralar dönüyor. Onun için bunun 

bir düzenlenmesi lazım. Biz bir Toplu Sözleşme ve Grev Kanunu dedi. Yani toplu 

sözleşme  grev…  lokavt yok  onun  içinde… işverenlerin hakları yok.  Yalnız işçilerin 

hakları var. Böyle bir şey yazdık dedi. Onu anlatmaya başladı. Herkes böyle dinliyor. İlk 

defa duyuyorlar böyle bir şeyi…Böyle bir ihtiyaç da doğmamış zaten. Türkiye’de benim 

gördüğüm kadarıyla büyük bir kısmı tepeden inme geliyor. Böyle yukarıdan pat diye 

geliyor. Hazır olmadığı için, kendi ihtiyacından doğmadığı için, kimse sahip de çıkmıyor. 

Uzun vadeli ve sağlıklı olmuyor bu öneriler…neyse dinledi. Baktık herkes şaşkın. Çok 

sevindiler ama dediler ki ya bize yazılı olarak verin dediler. Dağıttılar zaten. O, kanun 

teklifi daha meclisten geçmemiş . Onların fikirlerini alıyor. Okudular. Okuyalım dediler. 

Sonra görüşlerimizi bildirelim dediler. Ama tabi çok mutlu herkes. Benim gördüğüm 
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daha sonra bu gelişti. Bunlar görüşlerini bildirdi. Meclisten geçti. Meclisten geçmeden 

önce tabi işverenler dediler ki işçilerin hakları var da bizim hakkımız yok mu? Onun için 

buna Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanunu diye düzelttiler. Lokavtı içine koydular. 

Ondan sonra meclisten geçti. Kısa bir süre uygulandı ama ondan sonra 1965’ten sonra 

tekrar eski idare iktidara geldiği için eski tas eski hamam tekrar devam etti.  

E. Ö: Kavel fabrikasına grev çekmeye gitmişsiniz? Biraz bahseder misiniz? 

Ertem Göreç: Kemal Bey bir gün telefon etti dedi ki Kavel fabrikası var. Orada bir grev 

yapıyoruz dedi. Mümkünse kamera ile gelin de tespit edin, biz de arşivimize koyalım 

dedi. Tabi dedik. Orhan Kapkı hem arkadaşım beraber çalışıyoruz hem de daha sonra biz 

bir şirket kurduk. Onu da ortak olarak aldık. Hem çok iyi bir kameraman hem de çok iyi 

yürekli bir arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Tamam dedik kameraya aldık, gittik ama 

yağmurlu bir hava, şemsiye falan da aldık. Şemsiyeyi kameranın üzerine koyduk. En 

önemlisi kamera. Islanmasın. Biz ıslansak önemli değil. Ben şemsiyenin dışındayım. 

Orhan kameranın gözünden baktığı için şemsiyenin altında…Ben dışardayım yalnız. 

Yağmur yağıyor. Gelenler, gidenler var. Kimse içeriye giremiyor. Ama vasıtalar geliyor 

çıkıyor. Çekiyoruz biz. O sırada Kemal Türkler gelmiş. Biz bilmiyoruz tabi… uzaktayız. 

Bir tepe var, onun üzerinden çekiyoruz. İşçilere kadınlar, aileleri yemek getiriyor. Grev 

sözcülerine… Onları çekiyoruz. Kemal Türkler gelmiş bakmış demiş ki yahu siz 

utanmıyor musunuz demiş. Ya niye başkanım demişler. Adamlar sizin filminizi çekmek 

için tepenin üzerinde yağmur altında duruyorlar. Siz burada saçak altında yağmura bile 

çıkmıyorsunuz. Çıkın dışarı demiş. Hepsini dışarı çıkarmış. Onlar ıslanıyor, siz de ıslanın 

demiş. Sizin için ıslanan adamlar var demiş. Böyle bir anıydı. 

E. Ö: Filmin çekim sürecinden bahseder misiniz? Film üzerine kendi eleştiriniz? 

Ertem Göreç: Filmin çekim süreci biraz uzun sürdü. İki sebepten. Bir tanesi Kasım’da 

falan çekiyoruz hava şartları çok müsait olmuyor. İkincisi çok fazla kalabalık sahne var. 

Bunların bir kısmını biz mahallelerdeki meraklılardan, bir kısmını da söz, diyalog varsa 

figüranlar getirerek kullanıyoruz. Hem filmin maliyeti yükseliyor hem de zaman olarak 

da çok uzuyor. Lütfi ağabey haftalıklara bölmüş ödemeleri, set işçileri, oyuncular, hepsi 

haftalık olarak alıyorlar. Tabi başrolde Fikret oynadığı için en büyük haftalığı da o alıyor. 

Dedi ki ya dedi biz filmin sonlarına doğru geldik.  Biraz mali bakımdan sıkışığız. Fikret 
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ile konuşur musunuz dedi. Kalan taksitlerini biz film çıktıktan sonra ödesek olur mu dedi. 

Ben bir konuşayım dedim. Söyledim Fikret’cim böyle böyle…o da görüyor zaten çok 

uzun çalışılıyor. Gece gündüz çalışılıyor, hem de süre çok uzun. Onun için biraz mali 

sıkıntı varmış. Senin taksitlerini film çıktıktan sonra ödeyebilir miyiz dedik. Ne demek 

ya… aslında bu filmden benim para almamam lazım dedi. Bırak sen taksiti dedi. Ben 

şimdi bundan sonra para almayacağım hatta benim desteklemem lazım dedi. Böyle 

sıkışıklık olduğu zaman dedi. Ama bir ricam var dedi. O zaman dvd gibi bir format yok. 

Bana 16mm’lik bir kopya verin. Arşivime koyayım arada seyrederim dedi. Tamam dedik 

ona. Sonra o kopyayı ona verebildik mi veremedik mi hatırlamıyorum. Çünkü bizim Eddy 

diye Beklan’ın Amerikalı bir arkadaşı vardı. Bu gazetelerde yazılıyor işte… basın diyor 

ki, sendikalar, işçi işveren mücadeleleri … bunlar komünist midirler? Nedirler? Amerikan 

aleyhtarı film diye… Amerikalılar  tabi bizim bütün basını kontrol altında. Görüyorlar. 

Eddy’nin de isimi geçiyor. Eddy’e mesaj yolluyorlar. Çağırıyorlar. CIA mi yoksa başka 

bir güvenlik kurumu mu bilmiyorum. Gelin diyorlar. Adam buradan apar topar gitti.  

Demişler ki sen şey yapıyorsun. Amerikan aleyhtarı filme para yatırmışsın. Yok ya onlar 

arkadaşlarım… ben yani  katkı olsun diye ufak tefek bir şey verdim.  Demişler ki sen bu 

filmi getir, biz görelim bakalım. Telefon etti aman bana yollayın yoksa beni hapse 

atacaklar dedi. Peki dedik. Zannediyorum Fikret’e vereceğimiz 16mm’ydi. 

Zannediyorum. Emin değilim. Onu hemen yolladık. Adamlar, komisyon oturmuşlar. 

Filmi seyretmişler. Demişler ki bu mu Amerikan aleyhtarı? Bizim prodüktörler, bunun 

10 misli daha Amerikan aleyhtarı dediğiniz unsurları kullanıyor. Hadi yaa demişler. 

Sıradan bir işçi işveren filmi demişler. Tamam demişler. Adam kurtulmuş ama 16mm 

kopya orada kaldı. Zannediyorum onun için Fikret’e veremedik. Ama bütün arkadaşlar, 

hepsi büyük özveri ile çalıştılar. Zaten başka türlü olmuyor, bu işler. Yani yalnız para, 

yahut da şöhret düşünülürse, başarıya ulaşılmıyor. Ama can-ı gönülden çalışırsanız, bir 

şeye inanırsanız, hem onun ruhu oluyor yani görsel değil de, içeriği de dolu oluyor. Hem 

de çok da etkili oluyor. Fikret’in rolü yani patronun oğlunu Beklan oynayacaktı. Fikret 

de kara kuru filan biraz daha esmer, Beklan’ın rolünü yani işçi temsilcisi, işçilerin liderini 

rolünü oynayacaktı. Senaryoyu  verdik Fikret’e ilk başta. Filme başlamadan önce okudu. 

Çok güzel bir senaryo, çok da güzel bir film olacak. Eminim dedi. Ama ben patronun 

oğlunu oynayayım dedi. Niye dedik? Çünkü dram orada dedi. Sinemada dram nedir? Bir 

kişinin hikaye hattına yaptığı etki ve senaryonun, hikaye hattının o rol üzerindeki etkisi, 
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onu değiştirmesi dedi. Burada yani Beklan’ın oynadığı rol, işçi temsilcisi o dedi filme 

başladığı gibi bitiyor dedi. Mücadele ediyor nutuklar atıyor falan dedi. Ama dram, insan 

dramı patronun oğlunda dedi. Çünkü o hem işçilerden yana hem o babasını da tenkit 

ediyor. Hem de hikaye öyle bir geliyor ki bu iki rolü birden oynamak zorunda kalıyor. 

Hem işçilerden yana, o babasını kötülüyor, babası ile münakaşa filan ediyor hem de 

sonunda babası ölünce onun yerine geçiyor, işçilerle mücadele etmek… İşte dram orada 

dedi. Onun için eğer size uygun gelirse ben onu oynanayım dedi. Bir düşündüm. 

Söylediği çok doğru ve çok başarılı oynadı. O rolü o kadar başarılı kim oynardı 

bilmiyorum. Tabi vardır başka oyuncular ama çok başarılı oynadı, Fikret. Ve  hem 

dakikasında geldi, saatinde geldi. Hiç aksatmadı. Hem de büyük bir sakinlik içinde, 

düşünce ortamı içinde, çok katkıda bulundu filme. Allah rahmet eylesin. Onun hakkını 

yiyemeyiz. 

Ertem Göreç: Film çıktı. Hem halk tarafından hem de aydınlar ve basın tarafından 

sitayişle bahsedildi. Çok sahip çıkıldı. Hatta Yön gazetesi vardı o zaman, Cumhuriyet 

gazetesi, Çetin Altan, İlhan Selçuk hepsi film hakkında yazılar yazdılar. Film oynadığı 

zaman Lale Film, Beyoğlu Lale sinemasında halk sonunda karşılarında biz varız derken, 

bağırıyorlar, çağırıyorlar, alkışlıyor. Filmde, sinemada film pek alkışlanmaz.  Tiyatroda 

alkışlanır da. Ama alkışlarla falan gidiyor. Büyük bir katkı var. O arada sonradan 

öğrendik. Komünizmle Mücadele Derneği diye bir dernek kurulmuş. Bu da bu işçi 

hareketlerini ya da işverenlerin kurduğu bir şey bu. İşverenlerin aleyhine olacak bir 

hareket varsa onu bastırmak için kurulmuş bir teşkilat. Bunlar organize bir takım. 

Sinemalara gidiyorlar. Sinema sahiplerine diyorlar ki bu filmi gösterme yoksa senin 

sinemanı yakarız. Adamlar tedirgin oluyorlar. Bahçe sinemalarında oynuyordu film. 

Böyle bir arsa buluyorlar. Tahta perdeyle sınırlıyorlar. İçine iskemleler koyuyorlar. 300 

kişi 500 kişi …hatta İzmir’de söylediklerine göre 2000, 3000, 4000 kişilik bahçe 

sinemaları varmış. Bu sinemaların bir tanesine ses bombası koyuyorlar. Patlatıyorlar. 

Tahta perdeler yıkılıyor. İçeride seyirciler panik içinde kaçışıyorlar. Ve bu sabotajlar 

biraz seyirciyi tedirgin etti. Sinemacıları da biraz düşündürdü. Film başladığı gibi, 

beklediğimiz başarıya ulaşamadı. Yani çok pahalıya çıktığı için paranın tamamını 

alamadık. Geriye dönmedi. Çünkü dönseydi ondan sonra bizim birkaç proje daha vardı. 

Bir tanesi bizim Batman’da Petrol Ofisi’nin kuyularında petrol tespit edilmiş. 

Amerikalılar bunu tespit etmişler ama kapatmışlar. Daha sonra kullanmak üzere … bunun 
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bir hikayesi vardı. Bir kaç araştırmacı -yazar, bir iki şey yazmıştı. Bu konuda yazı 

yazmıştı. Oradan yola çıkıp ikinci filmde bunu yaparız demiştik ama maalesef olmadı. O 

film, yeni bir film yapacak maliyeti, parayı geriye çeviremedi. Ve aradan 50 sene 

geçtikten sonra tekrar gündeme geldi.  Bu arada işte İstanbul’da aşağı yukarı 15-20 tane 

merkezde sinemalarda filmi izlediler. Ondan sonra konuşma yaptık. Sivas’ta, 

Malatya’da… üniversiteler davet etti. Oralara gittik. Orada filmi seyrettiler. O çocuklar 

arasında… çok güzel oldu tabi ama çok uğraştık.  Ben o arada bir şeyin farkına vardım. 

Filmin finali yanlış. Filmin finali yanlış. Halbuki filmi en çok…  final olduğu için ve de 

çok  coşkulu…  iyi de çekildi.…şartlar işte  Kemal Türkler’in o takımı, inançlı insanlar, 

böyle akın akın iniyorlar. Karşılarında biz varız. Bağırıyorlar. Çok görkemli bir sahne 

ama yanlış bir sahne bence. Bu filmin finali öyle olmamalıydı. Bu sonunda, bu yabancı 

güçler yani yabancı boya fabrikatörleri, bizim fabrikayı iflas ettiriyorlar. O binayı satın 

alıyorlar ve orada kendi boyalarını getirip, ambalaj yapıp satacaklar. Şimdi bunların 

düşündüğü bu. Bizim filmin sonunda ne oluyor? Fikret yani patron mağlup olmuş, iflas 

etmiş. Dışarda çocuklar grev yapmış. Beklan’lar ve işçiler … oraya gelip diyorlar ki… 

daha önce bunlar kan kardeş gibi çok yakınken, ayrı gruplara geçince düşman oluyorlar. 

Hatta bu şey de patronunu bile yakmayı düşünüyorlar. Fikret’i … o kadar karşı karşıya 

geliyorlar. Diyor ki ben mağlup oldum. Beni mağlup etti bu adamlar ama 15 gün daha 

fabrika benim üzerimde diyor. Size paralarınızı ödeyemedim. Çünkü bunlar batırdılar bizi 

diyor. Ama siz çalışın, 15 gün haklarınızı alın diyor. Ve çıkıyor gidiyor. Adamlar da 

geliyorlar diyorlar ki burası artık fabrika değil, bizim atölyemiz. Burada yapacağınız 

hiçbir şey yok. Dağılın diyor. Bir şey yapamazsınız. Burası bizim.  Adamın söylediği 

doğru. Bizim kanunlara göre parayı verip de o binayı satın almışsan istediğin gibi 

kullanırsın. İster fabrika ister atölye yaparsın ister ev yaparsın. Nasıl istersen 

kullanabilirsin.. Bu bir kere kanuna göre yanlış bir şey. Heyecan içinde biz de havaya 

girmişiz. Ben 50 sene sonra farkına vardım. Bunun finali şöyle olmalıydı. Bir kere 

Toplumsal Gerçekçi dediğimiz zaman toplumun gerçeğini yahut da  gerçeklerini 

toplumsal bir açıdan hiç sulandırmadan içinde aşktı, avantürdü filan başka unsur 

sokmadan net olarak o konuyu işleyeceksiniz. Ona uygun sinema dili kullanacaksınız. Ve 

başından sonuna kadar kendi toplumunuzun gerçeklerini anlatacaksınız. Bunun finali 

gerçek değil. Yanlış. 15 gün diyor. Böyle bir şey yok. Hadi desek  15 gün… 15 gün çalışsa 

ne olacak? Hepsi sokakta kalacak yaa. Yani adam burasını fabrika yapmayacak. 
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Söylüyor. Onun için tabi burası bence şöyle olmalıydı. Bu yabancı işverenler geldiği 

zaman filmin içinde öyle bir sahne vardı. Grev sahnesi başlarken polisler geliyor. Polis 

arabaları…. hemen önlem alıyorlar. Beklan da diyor ki bizim grevimiz kanunidir diyor. 

Polis müdürü var, polislerin başında. Önlem almışlar, etrafı çevirmişler böyle. Diyor ki 

biz de kanunsuz bir şey yapmıyoruz diyor. Önlem alıyoruz diyor. Yani yaptığı şey doğru.  

Kanuni bir şey zaten… Yani sansürden falan geçmesinin sebebi, kanuni şeylere dikkat 

ettik. Yani hiç böyle hayali bir şey yok. Hem toplumun gerçekleri hem de kanuni çerçeve 

içinde götürdük her şeyi… Hatta bir şey vardı… grev oylamasını yapmadan karar 

vermiştik. Sansürden dediler ki grev oylamasının yapıldığını belirtin dediler. Hatta Nuri 

Kocakafa’mı deriz Nuri Ergün diye arkadaşımız vardı. Yönetmen aynı zamanda oyuncu. 

Ona rica ettik geldi. Artık film de kalmamış. Film parçalarıyla çekiyoruz. Dedi ki 

arkadaşlar dedi. Ben dedi şimdi işte çalışma bakanlığının temsilcisiyim. Grev oylaması 

yapıyorum dedi böyle baktı. Grev oylaması kazanılmıştır. Grev yapabilirsiniz dedi. Onu 

da  koyduk araya ama ışık almış filmin sonu… parçanın sonu ışık almış falan… 

görüntüler kaybolmak üzereydi. Onu ilave ettik. Sansür onu sordu. Yani bunun gibi ufak 

tefek şeyler oldu. Fakat filmin finali şöyle olmalı.  Bu adamlar geliyorlar. Diyorlar ki 

burasını biz satın aldık. Dağılın artık her şey bitti diyorlar. Fikret, Beklan’ın yanına gelip 

de konuşmadan önce böyle düşmanca bakıyor. O, daha sakin bakıyor. Fikret, tam o sırada 

konuşmadan hiç 15 gün size verdik merdik diye hiç öyle bir şey yok. Bakışırlarken 

geliyorlar adamlar diyorlar ki, dağılın burada sizin hiçbir hakkınız yok diyor. Polisler de 

geldiler bu grev için başta gördüğümüz gibi…buraya da polisler geliyor, önlem alıyorlar. 

Çünkü polisin de görevi böyle bir sürtüşme ve çatışma olacağı bir ortam varsa önlem 

almak mani olmak ona… Biliyorlar bu adamlar gelecek burada da  grev var onu için 

önlem alıyorlar. Buraya kadar tamam. Mümtaz Ener’in yani bir yaşlı işçi ağabeyleri var. 

O diyor ki arkadaşlar, adamın söyledikleri doğru diyor ama her şey bitmedi diyor asıl 

şimdi başlıyor diyor. Biz diyor işimizi kaybettik. Bunlar geldi fabrikayı işgal ettiler. 

Bizim ülkemizi de bunlar işgal edecekler. Bizim uyanık olmamız, birlik olmamız, 

kendimize bir çare bulmamız lazım. Bunun için mücadele etmemiz lazım diyor.  Bizim 

tarihimizde bunun örneği var diyor. Dünya savaşı sırasında bizim ülkemiz bunlar 

tarafından işgal edildi böyle bir fabrikayı işgal etmek değil diyor. Fransızlar, İtalyan, 

İngilizler, Yunanlılar filan paylaştılar. İçeri girdiler. Gemileri sahilde… Askerleri işgal 

etmişlerdi diyor. Biz bir milli mücadele savaşı verdik diyor. Şimdi aynı durumdayız. O 
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zaman bunlar bir çare buldular. Halkı arkalarına aldılar. Ve başarıya ulaştılar. Bütün 

bunları sınırlarımızın dışına attılar. Ve kendimizin sınırlarımız içinde yaşamamızı 

sağladılar. Hür olarak dedi. Şimdi aynı şeyi bizlerin yapması lazım. Hazırlıklı olun, bir 

araya gelin. İşçisi, işvereni, inanını, inanmayanı, fakiri, zengini hepsi bir araya gelerek 

tek vücut olarak mücadele etmemiz ve bu başarıya ulaşmamız lazım. Başka bir çaremiz 

yok, yürüyün bakalım diyor. Ve bütün kalabalık onun arkasından fabrika içine doğru 

değil. Yukarı hani greve gelmişlerdi, ya yukarıdan aşağıya böyle… Aynı yoldan hepsi 

marşlar söyleyerek yukarı doğru çıkarlar. Ve “Son” yazısı orada biter. Yani film burada 

bitmiyor tabi. Ama neticede bir mesaj verecekseniz “Toplumsal Gerçekçi” bir mesaj 

verecekseniz o durumun tespit edilmesi ve buna çare bulunmasının altı çizilmesi lazımdı. 

O eksikti. Ben filmin yönetmeni olarak günah çıkartıyorum. Ve 50 seneden sonra da olsa 

bu gerçeği gördüğüm için mutluyum. İyi ki gördüm. Bunu kabul edenler olabilir.  

Etmeyenler de olabilir.  Üzerinde düşünmek için bir fırsat. İnşallah başarıya ulaşırlar. 

Teşekkür ederim.  
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