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Karanlıkta Uyananlar

Türkiye bir ayılma, bir uyanma içinde. Hem de geç kalmışlığın telâşiyle hiç beklen-
medik umulmadık yerlerde silkiniş ve şahlanışlarla kendini gösteren bir uyanma bu. 
Demek şimdi sıra sinemaya gelmiş ki, o beğenmediğimiz, o “yerli film” diye dudak 
büküp geçtiğimiz Türk filimciliği “Karanlıkta Uyananlar”ı yapıp karşımıza koydu.

Film eleştirmeni değilim. Belki de “erbabı” bu filmdeki bilmem hangi kamera ha-
reketinin bilmem hangi kurala uygun düşüp düşmediğini, “sinema dili”[nin]  şöyle 
ya da böyle olduğunu, hatta filanca karaktere falanca lafı söyletmenin “toplumcu-
luk” bakımından filme bir şey kazandırmadığını uzun boylu tartışırlar. Belki de bu 
filmi olumsuz bile karşılayacak “zevkleri fazla incelmiş” eleştirmenler de çıkacaktır. 
Fakat ben şuna inanıyorum ki, bir sanat eseri -roman olsun, tiyatro olsun, film ol-
sun- toplumun bir çağındaki gerçekleri böylesine cesur, yaşıyan insan ilişkilerinin 
ayrıntılarına kadar inerek toplum yapısını, dokusunu böylesine gerçekçi bir açıdan 
yansıttı mı ve anlatılan insanlar böylesine etiyle kanıyla capcanlı kişiler haline gel-
diler mi ne söylense boştur, alır başını gider o eser. Böyle bir durumda bütün eleş-
tiriler, bütün kurallar, geri plâna düşer. Kaldı ki “Karanlıkta Uyananlar”ın rejisine, 
senaryosuna, oyuncularına, tekniğine -ufak tefek ayrıntılar dışında- söylenecek öyle 
uzun boylu bir söz bulunabileceğini de sanmıyorum.

Bir avuç komprador burjuvanın çıkarları uğruna koca bir memleketin nasıl sö-
mürülüp yıkıma götürüldüğünü anlatıyor “Karanlıkta Uyananlar”. Yabancı serma-
ye çıkarına yerli sanayiin nasıl baltalandığını, Türkiyede sanayi burjuvazisinin nasıl 
ölü doğduğunu, emperyalist kapitalizmin yerli ajanlarının Türkiyemizi yabancılara 
nasıl peşkeş çektiğini ve nihayet bütün bu soygun ve sömürme furyası altında ezilen 
ama direnen halkımızı, işçilerimizi ve bu acıyı yüreğinin tâ içinde duyan namuslu, 
ileri aydınlarımızı anlatıyor.

Yabancı sermaye ajanı kapkaççı tüccar, iflasa itelenen sanayici, iki paralık çıkarı 
için işçiyi satan sarı sendikacı ve kurtuluşun bilincine varmış yiğit ve gerçek sen-
dikacı, halkla hiç ilişkisi olmayan aydın ve halka inanmış, namuslu aydın, o yok-
sul hayatı içinde mutlu olmak için çırpınan işçi kız, kısaca herkes, her şey öylesine 
rahatça girmiş ki “Karanlıkta Uyananlar”a, sonunda film her yanı ile yaşadığımız 
Türkiye’yi, hem de mutlu, pırıl pırıl yarınları müjdeleyen Türkiye’yi yansıtan bir 
nitelik kazanmış.

“Karanlıkta Uyananlar” Türk sinemasında toplumsal gerçekçiliğin en güçlü 
ürünü, belki de ilk ürünü sayılabilir. Bütün kişiler, hattâ olağanüstü olaylar, gerçek 
duygumuz zedelenmeden verilmiş, olumlu tipler bile melekler gibi değil, zaafları, 
korkaklıkları, iyi kötü bütün insan yanlarıyla alınmış; tipik karakterler olarak yo-
ğurulan kişiler kendi özel dramları ile birlikte, kendi dramlarının ötesine geçerek 
sınıflar arası ilişkilerin acı gerçeğini duyurabilmişlerdir. Böylece de, filmle birlikte 
gelişen bir grev olayı sonunda filmin bütün kişileri bir fabrika kapısında birleşince, 
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memleketi yabancılarla ortak talana kalkışanların çelimsizliği ile bu talana karşı du-
ranların güçlülüğü bugünkü Türkiye’nin bir kesiti olarak ortaya çıkmış ve filme bir 
bağımsızlık savaşımı havasını vermiştir.

Başta rejisör Ertem Göreç olmak üzere filmin yapımına emeği geçen herkese 
candan teşekkürler. Başka güçlü eserler de bekliyoruz kendilerinden. “Karanlıkta 
Uyananlar”dan aydınlık Türkiye’mize.

Sosyal Adalet, Sayı 15, Haziran 1965




