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Özet
Bugün Afrika sinemas› denildi¤inde daha çok Sahra-Alt›, Frans›zca
konuflulan ülkeler akla gelmektedir. Asl›nda, Afrika sinemas›, tüm Afrika
k›tas›nda, farkl› diller konuflulan ülkelerin hepsini ve hatta diasporay› da
içermektedir. Ancak geçmifl sömürge kültürü sebebiyle buna ba¤l›
s›n›fland›rmalar ve alg›lamalar çok yayg›nd›r. M›s›r sinemas›, Cezayir ya da
Tunus sinemas›na Arap sinemas› denmesi de oldukça yayg›nd›r. K›tan›n
d›fl›nda, Fransa’da yaflayan Kuzey Afrika kökenli Arap sinemac›lar›n,
Frans›z toplumuna uyum süreçlerini anlatt›klar› Cinéma Beur (Arap
Sinemas›) ak›m› da diasporadaki Afrikal›lar›n yaratt›klar› bir sinema
ak›m›d›r. Bu çal›flman›n amac› da, Afrika’n›n içerisinde yer alan, Britanya
ya da Fransa gibi sömürgeci ülkelerin büyük ölçüde yönlendirdi¤i, farkl›
sinema serüvenlerini ve bunlarla ba¤lant›l› olarak Cinéma Beur ak›m›n›
incelemektir.
anahtar kelimeler: sinema, afrika, cinéma beur, arap sinemas›
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Résumé
La catégorie de « cinéma africain » est la plupart du temps utilisé pour designer
la production filmique des pays (francophones) de l’Afrique Subsaharienne. Cette
classification résulte, pour l’essentiel, de la culture coloniale du continent. De
même, les cinémas égyptiens, algériens ou tunisiens sont répertoriés sous la
catégorie de « cinéma arabe ». Il parait pourtant plus pertinent de classer les
différents cinémas « subsaharien-francophone », « arabe », « anglophone » sous
une catégorie plus vaste de « cinéma africain » -le terme pouvant ainsi
comprendre la production et les divers courants cinématographiques du
continent- et d’opérer ensuite une différentiation selon les langues parlées ou
même pays par pays. Ainsi, il est possible et utile d’intégrer dans ce « cinéma
africain », les films produits hors du continent -en France- par des réalisateurs
venant d’Afrique du nord ou bien issus de l’immigration maghrébine. Le «
cinéma Beur » -ainsi qu’il est nommé- prend surtout pour sujet les problèmes du
processus d’intégration à la société française. Ce travail se propose de résumer
les différentes aventures cinématographiques du continent, orientées à la base
par la colonisation française ou britannique, et en relation avec celles-ci,
d’analyser les caractéristiques du Cinéma Beur.
mots-clés : cinéma afrique, cinéma beur, cinéma arabe

Abstract
The term African cinema refers to films made by directors from countries of
Sub-Saharan Africa where French is spoken. However Egyptian, Moroccan and
Algerian cinemas are usually called Arab cinema. A part from that, we can
include the directors of Diaspora, too. Arabic film directors who live in France
have created a new cinema movement expressing their problems of adaptation
to French community. This cinema trend is called Cinéma Beur and the word
beur is inverse form of the word Arab in French. The object of this paper is to
highlight the history of film making in Africa and the meaning of Cinéma Beur as
a cinema trend formed by immigrant Africans.
key words: cinema, cinéma beur, arab cinema
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‘Siyah’› yaratan Beyaz’›n kendisidir.’*
Frantz Fanon

Girifl
Bir bütün olarak Afrika k›tas›nda sinema serüvenin bafllamas›, yani Afrikal›lar›n
film yapmaya bafllamas› Sahra–Alt› bölgede 1950’lerden sonra olmufltur. Bundan
önceki 20-30 y›ll›k dönemde, gösterilen ilk filmler Avrupa ve Amerika kaynakl›
belgeseller ve sömürgeci devletlerin kurdu¤u film yap›m ünitelerinin filmleriydi.
Afrika’da sinema tarihine bakt›¤›m›zda, tarihçi ve araflt›rmac›lar›n, sahra-alt› ve
sahra-üstü gibi co¤rafi ayr›mlara ya da Frans›zca konuflulan ülkeler ve ‹ngilizce
konuflulan ülkeler gibi sömürgeci devletlerin o ülkelere dayatt›¤› dillere göre
ayr›mlar yap›ld›¤› görülmektedir. Sineman›n geliflimi aç›s›ndan Frans›zca
konuflulan ve Afrika k›tas›n›n kuzeyinde yer alan ülkelerin daha flansl› olduklar›
vurgulanmaktad›r (Magombe 2003: 761-763). Biz, bu çal›flmada Afrika
sinemas›n›n geliflim sürecini anlat›rken bu konuda önemli çal›flmalar yapm›fl olan
Manthia Diawara’n›n yapm›fl oldu¤u ayr›m› benimsemeyi uygun bulduk. Diawara
Afrika Sinemas› isimli kitab›nda Afrika’daki film üretimini sömürgeci ülkelerin
dillerine göre yapm›flt›r (Diawara 1992: 1).
Anglophone (‹ngilizce Konuflan) Afrika’da Sinema
Afrika’daki sömürgeci devletler, Avrupa’da ve Amerika’da yap›lan filmlerin bu
k›taya hakim olmas›n› istememifllerdir. Bunun nedeni, Charlie Chaplin’inkiler gibi
ticari filmlerin, Afrika kültürüne zarar verece¤ine inanmalar› ve Afrikal› halklar›n
bu filmleri anlayacak kapasitede olmad›klar›n› düflünmeleridir. Dolay›s›yla,
misyonerler, kolonyal hükümetler, antropologlar, Afrika k›tas›na Avrupa’daki ve
Amerika’daki ana ak›m sinemadan farkl› bir sinema miras› kazand›rabilmek için
harekete geçmifllerdir. 1935 y›l›nda Britanyal›lar Bantu E¤itimsel Sinema
Deneyini ( Bantu Educational Cinema Experiment) yaratarak yolu açm›fllard›r. Bu
programda amaçlanan, filmler yoluyla yetiflkin Afrikal›lar› yeni flartlar› anlamalar›
ve onlara uyum sa¤lamalar› için e¤itmek ve baz› Afrika geleneklerini korumak ve
oradaki halka e¤lence yaratmakt› (Diawara 1992: 1-2). Ekonomik anlamda, bu
deneyde kaliteli ürünler vermek hedeflenmiyordu. 16mm kameralar
kullan›l›yordu. Bu ekibin bafl›nda Binbafl› Notcutt bulunuyordu ki, o da Afrika’y›
oldukça iyi tan›yan ve yerli aktörlerle birlikte çal›flabilen bir kifliydi. Yönetmen
Notcutt, filmlerin senaryolar›n› yaz›yor, filmleri foto¤rafl›yor, ayn› zamanda da
teknik ifllerle ilgileniyordu. Notcutt ve ekibi 1935 ve 1936 y›llar› aras›nda
Tanzanya’da 35 film çekmifllerdir. Notcutt film üretiminde Afrikal› insanlar›
kullanarak masraflar› azaltm›flt›r. 1937 y›l›nda bu proje sona erdi¤inde, Notcutt ve
*

'It is the White who creates the Negro', Frantz Fanon'dan aktaran Manthia Diawara.

92

çal›flma arkadafllar› Britanya Koloni Ofisi’ne Londra’daki bir merkezi birime ba¤l›
çal›flacak yerel film uniteleri kurulmas› için bir öneri getirdiler. Bunun üzerine
1939 y›l›nda Britanyal›lar Kolonyal Film Birimi’ni (Colonial Film Unit) kurarak,
Afrika’n›n çeflitli yerlerindeki alt birimleri oluflturdular (Kenya, Tanzanya, Uganda,
Zimbabve, Nijerya ve Gana). Antropolog Jean Rouch, Britanyal›lar›n bu film
birimlerini Afrikal›lar›n II. Dünya savafl›na kat›lmas›n› sa¤lamak amac›yla
kurdu¤unu yazm›flt›r. Baflta bu birimler, Avrupa filmlerini Afrikal›lar üzerinde
istenen etkiyi yaratmak için tekrar kurgulayarak propaganda amac›yla
da¤›t›yorlard›. (Diawara 1992: 3-4)
1949 y›l›nda UNESCO’nun haz›rlad›¤› bir rapordan yola ç›karak, Alt›n Kumsal’da
bir film okulu açt›lar. Bu okulun amac›, Afrikal› insanlar›n kendilerini
tan›mlayabilecekleri filmler yapmalar›na olanak sa¤lamakt›. Aç›lan sinema
okulunda, 6 ay boyunca e¤itim veriliyor ve sonra bu ö¤renciler ayr›larak çeflitli
bölgelerde filmler çekiyorlard›. Bu okul daha sonra Jamaika’ya ve oradan da
Londra’ya tafl›nm›flt›r. 1955 y›l›nda Kolonyal Film Birimi’nin görevini tamamlad›¤›
düflünülerek film üretimini koloni ülkelerin kendilerinin finanse etmesi
istenmifltir. Kolonyal Film Birimi’nin ad› Denizafl›r› Film ve Televizyon Merkezi
(Overseas Film and Television Centre) olarak de¤iflmifltir ve bu noktadan sonra
sömürgelerde sineman›n geliflmesinden sorumlu olmayaca¤› ifade edilmifltir. Bu
merkezin amac›, Afrika’daki ba¤›ms›z üretim birimlerinin koordinasyonunu
sa¤lamak, ayr›ca da, televizyon ve film ekipleri yetifltirmektir. Di¤er taraftan,
Afrikal› yönetmenlerin film ekipmanlar› alabilecekleri ve post-prodüksiyon ifllerini
yapabilecekleri bir merkezdir. Di¤er bir deyiflle, Britanya kolonilerde film
üretmenin ekonomik boyunduru¤undan kurtulmufl ama bununla beraber
kolonilerin film üretimini kendi denetiminde tutmay› baflarm›flt›r. Bunun sebebi
de kolonilerin ba¤›ms›zl›¤›n›n yak›n zamanda gerçekleflece¤inin tahmin ediliyor
olmas›d›r (Diawara 1992: 3-4).
Bantu Sinema Deneyi’nin ve Kolonyal Film Birimi’nin bir çok aç›dan ›rkç›
kurumlar oldu¤u düflünülmektedir. Afrikal› akl›n ana ak›m sinemay› kabul
edemeyecek kadar ilkel oldu¤unu düflündükleri için Afrika’ya özel bir sinema
yaratma u¤rafl›na girmifllerdir. Bu nedenle yapt›klar› filmlerde uzun sekanslara
yer vermifller, ve yavafl bir kurgu uygulam›fllar, hikayeyi az say›da aktör ve mekan
kullanarak basitlefltirmeye çal›flm›fllard›r. Bu nedenle yapt›klar› filmler izleyiciler
taraf›ndan oldukça s›k›c› bulunuyordu. Ayr›ca Britanyal›lar Afrika yaflant›s›n› ve
geleneklerini kavrayamam›fllard›r. Ama yine de ‹ngilizce konuflulan Afrika
ülkelerinde bu kurumlar›n çok önemli etkileri olmufltur. Britanya kolonilerinin
teknolojiyi ne flekilde kulland›klar›n› tayin ederek, üretim tarzlar›na da egemen
olmufltur.
Ba¤›ms›zl›ktan sonra Gana ve Nijerya d›fl›ndaki ülkeler sinemay› kültürlerine
katmaya çal›flmad›lar. Birçok ülke film yap›m›n› b›rakm›flt›r. Gana da ise 1950
y›l›nda ba¤›ms›z olan Film Birimi çal›flmalar›na devam etmifltir. Bu birim ülke
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içinde ve d›fl›ndaki pazara yönelik e¤itim ve e¤lence filmleri yapmaya devam
etmifltir. Burada filmler çeken Sean Graham ve ekibi, kültürlenme (Jaguar High
Life), flehir hayat› (The Boy Kumasenu) ve ba¤›ms›zl›k hareketleriyle (Freedom
For Ghana) ilgili filmler çekmifllerdir. Gana’da ba¤›ms›z sineman›n gelece¤i tek
bir yönetmenin elindedir. Kwaw Ansah’›n Love Brewed in African Pot isimli filmi
Afrika d›fl›nda da da¤›t›lma olana¤› bulmufltur (Diawara 1992: 5-8). Afrika’daki
‹ngilizce konuflulan ülkeler aras›nda Nijerya da film üretiminde önde gitmektedir.
Kolonyal Film Biriminin burada b›rakt›¤› ekipmanlarla çeflitli filmler çekmifllerdir.
Francis Oladele Nijeryan›n en önemli ba¤›ms›z film yap›mc›s›d›r. Oladele’nin
hayali Nijerya’y› Afrika’n›n Hollywood’u yapmakt›r. Ayn› zamanda oyun yazar› ve
romanc› olan, Ola Balogun ise Nijerya’n›n en önemli yönetmenlerindendir. Her
y›l neredeyse bir film yapan yönetmen, hem ülkesinde hem de yurt d›fl›nda
önemli baflar›lar kazanm›flt›r.
Nijerya ve Gana’daki çabalar d›fl›nda ‹ngilizce konuflulan Afrika ülkeleri film
üretiminde pek verimli olamam›fllard›r. Bunu nedeni olarak de¤iflik argümanlar
öne sürülmektedir. Birincisi, Britanya’n›n kolonilerini assimile etmek için
Frans›zlar kadar çaba harcamamas›d›r. Di¤er bir argümanda ise, film yap›m›n›n
geliflmekte olan Afrika için bir öncelik olmad›¤› ifade edilmektedir. Di¤er yandan
Britanya sömürgelerinin film kültürüne fazla aflina olamad›klar› ifade
edilmektedir. Frans›z kolonileri, kurulan sinematekler yoluyla ça¤dafl yap›mlar›
seyretme olana¤› bulurken, ‹ngiliz kolonileri bu kültürden uzak kalm›flt›r. Nijeryal›
yönetmen Ola Balogun ise problemin temelde ekonomik oldu¤unu ifade
etmektedir. Kolonyal dönemde sinemac›lar, Britanya’dan gelen malzemeleri
kullanm›fllard›r. Sonras›nda ise, Nijerya’da siyasal ba¤›ms›zl›k ekonomik
ba¤›ms›zl›kla tamamlanmam›flt›r. Bugün Nijerya’da Film da¤›t›m› yabanc›
flirketlerin elindedir.
Gana ve Nijerya deneyimi Afrika sinemas›n›n Bat›ya teknolojik ve estetik
ba¤›ml›l›¤›n› göstermektedir. Diawara’ya göre ortak yap›mlar mümkünse Afrikal›
uluslar aras›nda olmal›d›r. Bu sayede filmler daha ucuza mal olacakt›r ve Afrikal›
izleyiciye ulaflma flans› daha çok olacakt›r. Dahas› Afrikal› yönetmenlerin
yönetti¤i filmlerin Afrika kültürünü yanl›fl yorumlama flans› da olmayacakt›r
(Diawara 1992: 10).
Francophone (Frans›zca Konuflulan) Afrika’da Sinema
Frans›z kolonilerinde yap›lan filmler hem kalite olarak hem de say› olarak Britanya
kolonilerinden üstündür. Siyah Afrika filmlerinin %80’i Frans›zca konuflan
Afrikal›lar taraf›ndan yap›lm›flt›r. Koloniler döneminde, Fransa hem Afrika’da film
yap›m›na katk›da bulunuyordu hem de Frans›z antropologlar, yönetmenler,
araflt›rmac›lar özellikle bat› Afrika’da belgesel nitelikli filmler çekiyorlard›. Frans›z
Antropolog Marcel Griaule’un Siyah Maskelerin Alt›nda (Sous les Masques
Noirs) isimli çal›flmas› Afrika’da çekilen ilk belgesel filmdir. Di¤er taraftan
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Nijer’de yol ve köprü infla etmek için bulunan Jean Rouch, buradaki yerel
kültürden öylesine etkilenmifltir ki, II.Dünya savafl›ndan sonra Paris’e dönerek
antropoloji e¤itimi alm›flt›r. Daha sonra tekrar Nijer’e gelmifl ve çeflitli filmler
çekmifltir. Ancak Rouch’un bu tutkulu çal›flmalar› Ousmane Sembene gibi
Afrikal› entelektüeller taraf›ndan elefltirilmifltir. Sembene; ‘Bizi sinekler gibi
gözlemliyor’ diyerek Rouch’un bat›l› bak›fl›na karfl› ç›km›flt›r (Stoller 1996: 66-78).
Britanyal› ve Belçikal›lar›n aksine Fransa’n›n kolonilerine özel film üretmek gibi bir
derdi hiç olmam›flt›r. Fransa’n›n att›¤› tek ad›m 1934 y›l›nda ‘Le décret Laval’ ad›
verilen bir yasa ç›kararak kolonilerdeki film aktivitelerini kontrol alt›na almakt›r. Bu
yasan›n temel amac› çekilen filmlerin içeri¤ini kontrol etmek ve Afrikal›lar›n film
çekimlerindeki yarat›c› edimlerini s›n›rlamakt›r. Böylelikle Frans›zlar her filmin
içeri¤ini ve kimlerin filmde görev alaca¤›n› denetler hale gelmifllerdir. Bu yasa
film yap›mc›lar› aleyhine pek kullan›lmam›fl da olsa, Frans›zca konuflan
kolonilerde sineman›n do¤umunu geciktirmifltir. Bu yasa sineman›n Afrika’da
devrimci bir rol oynamas›n› da engellemifltir. Sansüre u¤rayan ilk film Africa 50
(1950) isimli Frans›z yönetmen Robert Vautier’nin filmidir. Bu film Afrika özgürlük
hareketiyle ilgili bir filmdi. Yasa ikinci kez uyguland›¤›nda ise Frans›z Yeni dalga
ak›m›n›n iki önemli yönetmeni Alain Resnais ve Chris Marker’›n Heykeller de
Ölür (Les Statues Meurent Aussi) isimli filmleri yasaklanm›flt›r. Bu film,
Afrika’dan al›narak, ba¤lam›ndan kopar›lan ve Avrupa’daki müzelerde sergilenen
heykellerle ilgilidir. (Diawara 1992: 21-23)
Frans›z Film elefltirmeni George Sadoul o dönem için flöyle yaz›yordu:
"Hareketli resimlerin bulunmas›ndan 65 y›l sonra, 1960 y›l›nda tamam›yla Afrikal›
olan tek bir film bile yap›lmad›. Yani Afrikal› y›ld›zlar›n rol ald›¤›, Afrikal›lar› yaz›p,
yönetip, çekti¤i ve kurgulad›¤›... Ve tabii ki bir Afrika dilinin konufluldu¤u"
(Diawara 1992: 24).
Ba¤›ms›zl›k sonras›nda, Fransa, 1961 y›l›nda Paris’te Uluslararas› Görsel ‹flitsel
Konsorsiyumunu ( Consortium Audiovisuel International- C.I.A.) kurmufltur.
C.I.A.’in amac› yeni ba¤›ms›z olan Afrika ülkelerinin iletiflim alan›nda
desteklenmesiydi. Fransa, geliflim ve e¤itim için bir araç olarak kullan›labilecek
filmlerin yap›lmas› için yard›mlar yapmaya istekliydi. Britanyal›lar›n deneyimlerini
örnek alan Frans›zlar her Afrika ülkesinde özerk yap›m birimleri kurmay› çok
masrafl› gördüler. Böylelikle yap›m birimlerinin bir k›sm› Afrika baflkentlerinde, bir
di¤eri de Paris’de kuruldu. Bu yöntemle çal›flarak, C.IA. ve Afrika’daki yap›m
birimleri 1961 ile 1975 y›llar› aras›nda her y›l 416 tane belgesel tarz› film ürettiler.
1963 y›l›nda daha önemli bir at›l›m yap›ld›. Jean-René Débrix yeni kurulan
Sinema Bürosunun bafl›na getirildi. Débrix bu göreve gelince, Fransa’n›n o
zamana kadar, müzik, edebiyat vb. di¤er alanlara yapt›¤› yard›mlar›n›n bir k›sm›n›
sinemaya aktarmaya bafllad›. fiimdiye kadar belgesel tarz› yap›mlara yard›m
verilirken sinema bürosu, ba¤›ms›z Afrikal› sinemac›lar›n ba¤›ms›z yap›mlar›na da
destek olmufltur.
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Böylelikle yarat›c› Afrikal› yönetmenlere gün do¤mufl oluyordu. Büroya baflvuran
senaryolar, sinematografik olarak inceleniyor ve çekilip çekilemeyece¤ine karar
veriliyordu. Débrix’in reddetti¤i tek senaryo ünlü Senegalli yönetmen Ousmane
Sembene’nin La noire de... (Kara K›z) isimli filmi olmufltur. Bu filme yard›m
etmeyen büro, Sembene filmi ba¤›ms›z olarak çektikten sonra sat›n alm›flt›r.
Büronun yard›m etti¤i baz› filmler flunlard›r: Urbain Dia-Moukori (Kamerun)-Point
de Vue I (1965), Désiré Ecaré (Fildifli Sahili)- Concerto Pour un Exile (1967),
Oumarou Ganda (Nijer)- Cabascado (1968), Mahama Taraoré (Senegal)Diankhabi (1969).
Di¤er yandan Sinema Bürosu’nda bitmek üzere olan filmlere de yard›m
ediliyordu. Yani burada Afrikal› yönetmen ayn› zamanda yap›mc›yd› ve Frans›z
Hükümetinden film bitmeden ya da bittikten sonra destek al›yordu. Bu yolla
tamamlanan filmlerden baz›lar› flunlar: Sembene (Senegal) Borom Sarret (1963),
Niaye (1964), La noire de... (1966); Moustapha Alassane (Nijer), Auore (1962), La
bague du Roi Koda (1964), Le retour de L’aventurier (1966); Timité Bassori
(Fildifli Sahili), Sur la dune de la solitude (1964), La femme au couteau (1968).
(Diawara 1992: 25-27)
Afrika’da Bir Öncü Yönetmen: Ousmane Sembene
Afrika sinemas› deyinde akla ilk gelen isimlerden birisi olan Ousmane
Sembene’den ayr›ca bahsetmek yerinde olacakt›r. Sembene, hem Senegal’de,
hem de tüm Afrika’da sinemac›lar› etkileyen öncü bir kifliliktir. 1960 y›l›nda bir
y›ll›¤›na sinema okuluna gitmek için ülkesinden ayr›ld›¤›nda önemli bir
romanc›yd›. Sembene, filmlerinde, folklorik ö¤elere s›k s›k yer verse de, modern
Afrika’n›n sorunlar›n› da konu edinir. Sembene 14 yafl›nda okuldan ayr›larak araba
tamircisi, marangoz ve bal›kç› olarak çal›flm›flt›r. Bofl zamanlar›nda da, tiyatro
gruplar›n›n ve Griot ad› verilen geleneksel öykü anlat›c›lar›n› dinleyerek
geçirmekteydi. Sembene bu yolla elde etti¤i geleneksel Senegal kültürüyle ilgili
bilgileri filmlerinde de bolca kullanm›flt›r. La noire de... (1966) isimli filmi SahraAlt› Afrika’daki ilk uzun metraj filmdir. En iyi filmlerinden birisi olan Xala’da
(1974), modern Afrika’da geleneksel hekimlerin ya da büyücü-doktorlar›n rolünü
araflt›r›r.
Sembene’nin birçok filmi, güçlü siyasal ve ahlaki mesajlar tafl›r. Bütün kariyeri
boyunca resmi elefltiri ve sald›r›lar› gö¤üslemek durumunda kalm›flt›r. Senegal
halk›n›n ‹slam’a dönüflünü ve siyasal rejimin çürümüfllü¤ünü yans›tan Ceddo
(Halk-1977) isimli filmi hükümet taraf›ndan zararl› görünerek 8 y›l boyunca
yasaklanm›flt›r. Frans›z sömürge yönetimine karfl› elefltirel bir yaklafl›m› olan filmi
Emitai’nin (Y›ld›r›m Tanr›s›/Göklerin Efendisi-1972) befl y›l boyunca da¤›t›m›
yap›lmam›flt›r. Serbestleflti¤inde de sonuç bölümü de¤iflmifltir. En iyi kara
Afrikal› sinemac›lardan birisi olan Sembene, Sahra-Alt› Afrika sinemas›n›n
kimli¤inin oluflmas›nda çok önemli roller üstlenmifltir (Magombe 2003: 762-763).
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Sembene’nin eserlerinde önemli bir yer tutan, Griot denen hikaye anlat›c›lar,
sözlü edebiyat gelene¤ine sahip olan ve büyük ço¤unlu¤u okuma yazma
bilmeyen Afrika Halklar› aç›s›ndan çok önemlidir. Zaten yurtd›fl›nda ad›n›
duyurmufl, Avrupa’da tan›nan birçok Afrikal› yönetmen bu kültürel miras üzerine
temellendirdikleri filmleriyle dikkat çekmifllerdir. Bat› Afrika kültüründe en
k›demli Griot, kabilenin reisini anlatt›¤› hikayelerle e¤lendiren kiflidir. Griot
hikayesini anlat›rken, ses tonundaki de¤ifliklikler, mimikler, flark›larla anlat›m
formunu renklendirir. Afrika’da kent yaflam› ve modernleflme ile birlikte Griot’un
sanat›n›n koflullar› da de¤iflmifltir. Bu anlamda, Afrikal› sinemac›lar›n görüntünün
griotlar› oldu¤unu söylemek yanl›fl olmaz. Sembene bu konuda flöyle
demektedir: "Afrikal› film yap›mc›s› Avrupa’da ortaça¤daki halk flairi gibidir; ki bu
ö¤renme ve sa¤duyu adam› ayn› zamanda hem tarihçi, hem anlat›c› hem de
halk›n›n yaflayan haf›zas› ve bilinci olmaktad›r." (Hitchcock 2000: 264)
Frans›zca konuflulan Afrika’da sinema daha geç tarihlerde bafllamas›na ra¤men
oldukça verimli olmufltur. 1979 y›l›nda Sinema Bürosunun laboratuarlar›n›n
kapat›lmas›, yönetici Débrix ölümünden çok, Afrikal› hükümetlerin bu filmlerin
halklar› üzerindeki etkilerinden korkmalar›ndan kaynaklanm›flt›r. Bu nedenle
Fransa Afrika filmlerine yard›m etmeyi kesmifltir. Bu yard›mlar›n kesilmesinden
etkilenenlerden birisi de Soulaymane Cisse’nin ödüllü filmi Finye (1982)’dir.
Ancak 1980 y›l›nda Mitterrand hükümetinin bafla gelmesiyle birlikte, elefltirel
Afrikal› yönetmenlere Frans›z hükümeti tekrar destek vermeye bafllar. Yeni
hükümetin Afrika sinemas›n› destekleyen tavr› sayesinde birçok Afrikal› yap›m
ortaya ç›km›fl ve bunlar›n birço¤u Fransa televizyonlar›nda yay›nlanm›flt›r.
Bunlardan birsi de Cisse’nin Finye filmidir. Cisse’nin baflka bir filmi; Baara (1978)
Frans›z kanal›nda ‘Cinéma sans visa’ isimli programda yay›nlanm›flt›r.
Fransa’n›n yapt›¤› bu yard›mlar birçok Afrikal› ve Avrupal› sinemac› taraf›ndan
elefltiriye de u¤ram›flt›r. Baz›lar› bu yard›mlar›n neo-kolonyalist bir araç oldu¤unu,
Fransa’n›n eski kolonilerindeki hegemonyas›n› sürdürmek için yap›ld›¤›n› iddia
etmifllerdir. Baz› elefltirmenler ise, Frans›z Sinema Bürosunun y›llar boyunca
Avrupal› estetik anlay›fl›n› Afrikal› yönetmenlere dayatt›klar›n› söylemifllerdir
(Diawara 1992: 30-34).
Ça¤dafl Afrika sinemas›na geçmeden önce Tüm-Afrika Sinemac›lar
Federasyonu’na (Fédération Panafricaine des Cinéastes-FEPACI) de¤inmek
yerinde olacakt›r. Bu federasyon 1969 y›l›nda Cezayir’de kurulmufltur. Film
yap›mc›lar› daha etkili olabilmek için bir kurulufla ihtiyaç duymaktayd›lar. Amaçlar›
bir Afrika birli¤i oluflturmadan önceki ilk ad›m olarak, Afrika uluslar›n›n
ba¤›ms›zl›¤› için sinemay› bir araç olarak kullanmakt›. Sahra -Alt› ülkeler daha
önce ulusal sinemalar›n› kuran Cezayir, Tunus gibi ülkelerin deneylerinden
faydalan›yorlard›. 1970 y›l›na gelindi¤inde Tunus ve Cezayir’in yap›m, da¤›t›m ve
gösterim alan›nda oldukça geliflmifl bir sitemleri mevcuttu. Cezayir’deki ulusal
film endüstrisi, Ahmed Rachedi -L’aube des Damnés-(1964), Mohamed Lakdhar-
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Hamina-Vent des Autres- (1966), Slim Riad -La Voix- (1968) gibi filmleri
yaratm›flt›r. 1970-75 y›llar› aras›nda FEPACI ulusal film endüstrilerinin do¤uflunda
önemli roller üstlenmifltir. Yap›m, da¤›t›m ve gösterim alan›nda sa¤lanan
anlaflmalar Afrika’da filmlerin dolafl›m›n› h›zland›rm›flt›r.
Ça¤dafl Afrika Sinemas› ve Francophone Ülkeler
Bugün Afrika sinemas› denildi¤inde daha çok Sahra-Alt›, Frans›zca konuflulan
ülkeler akla gelmektedir. Asl›nda kat› bir biçimde Afrika sinemas› tüm Afrika
k›tas›nda, farkl› diller konuflulan ülkelerin hepsini ve hatta diasporay› da
içermektedir. Ancak geçmifl sömürge kültürü sebebiyle buna ba¤l›
s›n›fland›rmalar ve alg›lamalar çok yayg›nd›r. M›s›r sinemas›, Cezayir ya da Tunus
sinemas›na Arap sinemas› denilmesi de oldukça yayg›nd›r. Nijerya ve Gana da
ortak sömürgeci geçmiflleri sebebiyle birlikte s›n›fland›r›lmaktad›rlar (De
Turégano 2003: 14).
1990’lar boyunca, Kuzey Afrika, Frans›z ve Avusturalya modellerini örnek alarak
film endüstrisini yeniden yap›land›rm›flt›r. Zimbabve, kuzey Afrika modelini
izleyerek, 1996 y›l›nda yeni bir yasal düzenleme yapm›flt›r. Birçok ülke 1990’lar›n
sonlar›nda Kuzey Afrika modeline geçifl için çeflitli düzenlemeler yapmaktad›r.
1995’ten sonra Sahra-Alt› bölgelerdeki yönetmenler Kuzey Afrika’daki post
prodüksiyon imkanlar›ndan faydalanm›fllard›r. Angola ve Mozambik’te sinema,
Latin Amerika’dan da etkilenerek devrimci bir ruhla geliflmifltir. Mozambik
sineman›n geliflmesi için de¤iflik ülkelerden yönetmenlere ev sahipli¤i de
yapm›flt›r. Nijerya ve Gana’da bugün yayg›nlaflan ev videosu endüstrisi sebebiyle
sinema duraklama dönemine girmifltir. Pembe dizi ve melodram türleri
yayg›nlaflm›flt›r. M›s›r k›tadaki en eski film üreticisidir. 1990’l› y›llarda M›s›r’da
senede, yaklafl›k 50 film üretiliyordu ve tüm Afrika k›tas›na da¤›t›l›yordu. Filmlerin
ço¤u, melodramlar, sosyal dramalar, tarihi epikler ve dansl›, müzikli filmlerdir.
Genelde popüler bir sinema olmakla beraber yönetmen Youssef Chahine,
uluslararas› baflar›lar kazanm›flt›r. Kuzey Afrika’da Fas, Cezayir ve Tunus’un
oldukça eski bir sinema geçmiflleri vard›r. Lumieres’lerin sinematograf aletiyle
gösterileri Cezayir’de 1896, Tunus’da 1897’de gerçekleflmifltir. Cezayir filmleri
M›s›r filmleri kadar popüler olmasalar da Avrupa’da daha çok tan›nmaktad›rlar.
Cezayir sinemas›ndan, Mohamed Lahkdar-Hamina, Chronique des années de
braise ile 1976 Cannes’da alt›n palmiye kazanm›flt›r. (De Turégano 2003: 16)
Afrika’da film türleri düflünüldü¤ünde ise genelde geleneksel ile modern
aras›ndaki ikilemi iflleyen köy filmleri akla gelmektedir. Fetid Boughedir
Afrika’daki film türlerdeki e¤ilimleri temalar göre kabaca befl bafll›kta toplam›flt›r.
Birincisi; politik (veya sosyo-politik) e¤ilim ki bu e¤ilimdeki yönetmenler,
gerçekli¤i sosyal, ekonomik ve politik kriterler arac›l›¤›yla tan›mlar. ‹kincisi,
ahlakç› e¤ilimdir. Yeni ile eski aras›ndaki ayr›ma ve insan›n de¤iflimine vurgu
yap›lm›flt›r. Üçüncüsü göbekba¤› (umblical) e¤ilimidir ki burada, film yap›mc›s›n›n
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kimlik bunal›m›n› yans›t›l›r. Burada ayd›n ruhunu Bat›’ya satm›flt›r ve köklerine
dönüfl için bir yol aramaktad›r. Dördüncü e¤ilim kültüreldir; burada uygarl›kla ilgili
tart›flma kültürel bir boyutta sürdürülmektedir. Ve sonuncusu da ticari e¤ilimdir.
Bu filmler genelde ahlaki bir mesaj tafl›r. Boughedir’in bu ayr›m›n›n ça¤dafl Afrika
aç›s›ndan güncellemeye ihtiyac› vard›r. Bugün Afrika’da günlük hayat›n
karmafl›kl›¤›, modern kent hayat›n›n sorunlar› da sinemac›lar için birer tema
olabilmektedir. Afrika’da filmlerin tematik zenginli¤i, sözlü edebiyat›n ve hikaye
anlatma gelene¤inin yayg›nl›¤›ndan ileri gelmektedir (De Turégano 2003: 17).
Fransa’da Arap Sinemas›: Cinema Beur
fiimdiye kadar, Afrika k›tas›nda sömürge ülkelerde sineman›n geliflim koflullar›na
ve karfl›lafl›lan güçlüklere de¤indik. Di¤er taraftan, Avrupa’ya göç etmifl olan
ço¤u Cezayir kökenli Araplar›n yarat›c›s› oldu¤u bir sinema ak›m› var ki,
göçmenlerin karfl›laflt›klar› sorunlar› konu ediniyor. Fransa’daki Cinéma Beur;
yani Arap Sinemas›.
Paris, Marseilles, Grenoble ya da Lyon gibi büyük kentlerin çevresindeki
sitelerde yaflayan Kuzey Afrika göçmeni gençlerin argoda kulland›¤› flekliyle,
beur, arabe kelimesinin hecelerinin tersinden türetilmifltir. Beur kelimesi ayn›
zamanda, Frans›zlar›n Afrikal›lar›n kendi içlerindeki etnik çeflitlili¤ini görmezden
gelmesini de teflhir eder. 1970 ve 1980’lerdeki sosyal çat›flmalar sonucu
Fransa’ya göç eden ve burada iflgücünün önemli bir k›sm› haline gelen Kuzey
Afrikal› göçmenler beur kimli¤ini oluflturmufllard›r (Bloom 1999: 469-471).

Beur kimli¤inin oluflmas›nda Fransa’n›n eski sömürgelerine ve bu
sömürgelerden göç eden yabanc›lara karfl› uygulad›¤› asimilasyon politikas›n›n
izlerini görmek mümkündür. Ancak bu politikalar her zaman planlanan etkiyi
göstermedi¤i için, Fransa’da do¤up büyüyen göçmen çocuklar›, ne tam
anlam›yla topluma uyum sa¤layarak Frans›z olmufltur, ne de Afrikal› kimliklerini
tam anlam›yla koruyabilmifllerdir. Bunlar›n d›fl›nda ‘ikili bir kimlik’ oluflmufltur
(Giraud 1992: 345-405).
1980’lere kadar, Kuzey Afrika göçmenlerinin torunlar›na "Genç göçmenler"
denmekteydi. Halbuki bu gençlerden ço¤u Fransa’da do¤mufl ve büyümüfltü,
dolay›s›yla frans›zd›lar. Bu gençler Frans›z medyas›nda genelde okulda baflar›s›z,
polisle bafl› sürekli derde giren, ekonomide birer asalak olarak resmediliyorlard›.
Bu nedenle bir k›s›m genç, "arap" ya da "müslüman" nitelemelerini
olumsuzluklar›n› tafl›mayan bir isim icat ederek kendilerine "beurler" demeyi
seçtiler. Böylelikle "beur" ne Arap ne de "Frans›z" olan, arada bir kimli¤in ifadesi
oldu. Beur kelimesinin Frans›z Medyas› taraf›ndan kullan›lmaya bafllamas›,
polisin 1983 y›l›nda Toumi ad›nda bir beur aktivisti vurmas› sonucunda, Lyon’dan
Paris’e kadar "Eflitlik için, ›rkç›l›¤a karfl› yürüyüfl" yap›lmas› neticesinde
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gerçekleflir. Medya bu protesto yürüyüflüne "Beurler yürüyüflü!" ad›n› vermifltir.
Özünde, beur kelimesinin ortaya ç›k›fl› Kuzey Afrikal› gençlerin politik ve kültürel
anlamda bilinçlenmesiyle ilgilidir. 1980’lerden itibaren Fransa Cumhurbaflkan›
Mitterrand’›n liberal politikalar› ve özellikle göçmenlere birlik kurma hakk›n›n
verilmesi çeflitli beur hareketlerinin do¤mas›n›n ve sinema, edebiyat, müzik,
tiyatro gibi birçok sanatsal alanda bu insanlar›n kendi kimliklerini ifade
etmelerinin önünü açm›flt›r (Echchaibi 2001: 295-310).
‹flte, beur kimli¤inin sinema alan›ndaki ifadesi de bir cemaat kimli¤i sinemas›
olan, "sinema beur" ak›m›d›r. Beur filmlerin görüntüsel temelinde, bu az›nl›k
grubuyla ilgili sahneler ve görüntüler yatar. “Francophone” bir film hareketi olan
ve bir cemaati temsil eden bu ak›m, Frans›z toplumuna uyum sa¤lama gibi daha
belirli meselelerin yan›nda, ulusal kimlik sorununa da de¤inir. Tema olarak,
sömürgeci dönemin b›rakt›¤› hasarlar, parçalanm›fl aileler, zorunlu göç, aile
gelenekleri, toplu konutlarda yaflam kullan›lm›flt›r (Bloom 1999: 470).
Bir az›nl›k sinemas› olarak düflündü¤ümüzde, sinema beur, 1990’larda
Britanya’daki "Black British" sinema ak›m› gibi, ev sahibi kültürü reddeden veya
onunla kültürleraras› diyaloga giren bir anlat›m yap›s›na sahiptir (Bergfelder 2005:
315-331).
Beur sinemas›nda mekan kullan›m› oldukça önemlidir. Arap göçmenler, genelde
büyük flehirlerin etraf›nda toplu konut olarak ifade edilebilecek yüksek
apartmanlarda otururlar. Uzun, genifl ve bofl alanlar ile yüksek apartmanlar birçok
Beur filmin ruhunu oluflturur. fiehri ve flehirli yaflam› temsil eden bu yerleflim
biçimleri ayn› zamanda izolasyonu da simgelemektedir. Arap göçmenler, flehir
merkezinden ayr›, getto benzeri yerlerde yaflamaktad›rlar. Üstelik bu
bölgelerdeki Frans›z polisi, Arap gençlerine oldukça sert davranmakta, hakl›
haks›z tacizlerde bulunmaktad›r. Bu atmosferi en iyi anlatan filmlerden birisi,
Mehdi Charef’in Le the au harem d’Archimede (1985) isimli filmidir. Filmde,
bekar bir anne olan Josephine iflini kaybedince fahiflelik yapmaya bafllar ancak
derin bir bunal›m an›nda, göçmenlerin yaflad›¤› toplu konutlardan birinin üst
kat›na ç›karak intihar etmeye kalk›fl›r. En sonunda o¤lunun gelifliyle intihardan
vazgeçer. Burada so¤uk beton y›¤›nlar›yla dolu ürkünç dünyada, insan sevgisinin
üstünlü¤ü anlat›lmaktad›r (Rosello 1996: 147-172).
Bu film gösteriminden sonra bas›nda genifl yer bulmufl, yönetmen Charef,
gazetelerde Arap halk›n›n bir temsilcisi olarak, genç yaflta Fransa’ya gelifli,
Frans›z e¤itim sitemiyle yaflad›¤› problemler, genç yaflta Renault fabrikas›nda
çal›flmaya bafllamas› ve daha sonra yazar ve yönetmen olarak baflar›ya
ulaflmas›yla resmedilmifltir. Charef’ten önce ise, Roger Le Peron’un Laisse
Beton (Boflver-1983), Abdelkrim Bahloul’un, Le Thé a la menthe (Naneli çay1984) ve Rachid Bouchareb’in Baton Rouge (K›rm›z› De¤nek-1985) isimli filmleri
Beur sinema ak›m›n›n öncüleridir.
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Farida Belghoul, yazar, sinemac› ve siyasi bir aktivist olarak Beur sinemay›, film
yap›mc›s›n›n milliyetiyle filmlerdeki Beur kimli¤inin sunumuyla ba¤lant›l› olarak
tarif eder. ‹kinci kuflak, Fransa’da do¤up büyüyen yönetmenlerle ( Örn. Mehdi
Charef ve Rachid Bouchareb), Cezayir’de do¤up orada e¤itim görenleri ve ulusal
aidiyeti çeliflkili bir vizyonla yans›tan (Mahmoud Zemmouri gibi) ve Beur
cemaatine d›flar›dan bir bak›fl› ifade eden Frans›z yönetmenleri ( Gerard Blain ve
Serge LePeron) birbirinden ay›r›r.
‹kinci kuflakla ilgili birçok filmde, banliyö ve Paris’in baz› semtleri (Pigalle,
Belleville, La Goutte d’Or) filmin arka plan›n› oluflturur. Paris’in di¤er baz›
bölümleri kültürel ve s›n›f temelli baz› farkl›l›klar› göstermek için kullan›lmaktad›r.
Gerard Bilan’›n Pierre et Djemila (1986) isimli filminde, 19. bölgenin yak›n›ndaki
bir toplu konut, trajik bir aflk hikayesinin arka plan›nda kullan›lm›flt›r. Mahmoud
Zemmouri’nin Les années folles du Twist (Twistin ç›lg›n y›llar›- 1983) isimli filmi
Cezayir savafl›n›n bitiflini adland›r›r. Bu komedide Zemmouri, Frans›z ordusunun
getirdi¤i Twist’in insanlar›n olan biteni nas›l unutmas›n› sa¤lad›¤›n›
göstermektedir. Beur filmler 1980’lerden itibaren Fransa’da yaflayan Kuzey
Afrikal› göçmenlerin sorunlar›n› beyaz perdeye tafl›maktad›r. Öyle ki, 1995
y›l›ndaki genel seçimlerden önce Jacques Chirac bütün kabinesinden Matthieu
Kassovitz’in La Haine (Nefret-1995: Türkiye’de Protesto ad›yla gösterilmifltir.)
filmini görmelerini istemifltir. La Haine sosyal aktivist bir film olarak oldukça
stilize bir anlat›ma sahiptir. Amerikan gangster sinemas›n›n baz› özelliklerini
tafl›mas›na ra¤men, konu ve mekan olarak Beur sinemas›n›n ticari bir benzeri
olarak kabul edilebilir (Bloom 1999: 471).
Kassovitz’in filmi, ana ak›m Frans›z sinemas› taraf›ndan ihmal edilen, Beur
sinemac›lar›n s›kl›kl› kulland›¤› mekanlardan olan bir sitede geçmektedir. Beur
sinemac›lar›n çok az filmi uluslararas› baflar› kazanm›flken, La Haine baflar›l› bir
tan›t›m neticesinde, dünyan›n birçok yerinde izlenebilmifltir. Filmde, üç ana
karakter ve onlar›n etraf›nda geliflen olaylar konu edilir. Biri Yahudi, biri siyah
Afrikal› biri de Arapt›r (Vinz, Hubert ve Said). Kassovitz, La Haine’de etnik
az›nl›klar›n insani bir temsilini yapmaya çal›flmaktad›r. Filmde dikkati çeken
önemli bir tema da, birçok Beur filmde de kullan›lan "can s›k›nt›s›" temas›d›r.
S›k›nt›, sitelerde yapacak ifli olmayan, okula gitmeyen ve apartmanlarda bofl
alanlarda aylak aylak gezinen Beur gençlerin en büyük derdidir. Zaten birço¤u s›rf
bu s›k›nt›dan kurtulmaya çal›fl›rken bafllar›n› belaya sokmaktad›rlar. Neredeyse
nihilizm boyutundaki s›k›nt› unsuru, toplumla bu gençler aras›ndaki uyumsuzlu¤u
ve toplumdan d›fllanm›fll›¤› ortaya koymas› aç›s›ndan önemlidir. Filmin estetik
taraf› farkl› tarzlar›n ve türlerin karmas›d›r. MTV pop müzik klipleri, kült
yönetmenler (Tarantino, Woo ve Godard) kar›fl›m› bir yap›s› vard›r. Filmin etkisi,
soul, rap ve funk türlerini kar›fl›m› film müzikleriyle ikiye katlan›r. Zaten özellikle
rap müzik Beur gençli¤inin kendini ifade etti¤i alanlardan birisidir. Bol sözlü ve
küfürlü bu müzik türü, bu gençlerin öfkelerini dillendirdikleri bir araç
olabilmektedir (Sharma ve Sharma 2000: 103-116).
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La Haine, gençlerin yabanc›laflmas›, polisin zorbal›¤›, ›rkç› terör gibi önemli
toplumsal sorunlar› dile getiren zorlay›c› bir metindir. Ancak, herhangi bir politik
çözüm veya proje önermez. Anlat›m tarz› her ne kadar, ticari Hollywood
sinemas›na yak›n olsa da, tart›flmaya açt›¤› meseleler itibariyle çok önemli bir
yap›md›r.
Fransa’da ortaya ç›kan sinema Beur, bir sinemasal hareket olarak, Kuzey Afrika
göçmenlerinin, sömürgeci dönemde ve ondan sonraki y›llarda, Frans›z
toplumuyla ve devletiyle olan hesaplaflmas›n›n bir arac›d›r. Bir "cemaat kimli¤i"
sinemas› oldu¤unu daha öncede belirtti¤imiz bu ak›m, toplusal uyumsuzlu¤un
sanatsal bir d›fla vurumu olarak oldukça etkin ve tutarl› bir yap›ya sahiptir ve
Fransa’da yaflayan etnik az›nl›klar›n kendi aralar›nda ve toplumun geri kalan›yla
iletiflimini sa¤lamas› aç›s›ndan da çok hayati ifllevlere sahiptir.
Sonuç
Afrika sinemas› kavram›, k›tada bulunan ülkelerin kendilerine özgü tarihleri ve
kültürleriyle çeflitlenmifl, karmafl›k bir bütünü ifade etmektedir. K›tadaki ülkelerin
yan› s›ra Afrikal› sanatç›lar›n di¤er k›talarda yapt›klar› filmleri de bu bafll›k alt›na
toplad›¤›m›zda bu resim daha da renklenmektedir. Ousmane Sembene,
Soulaymane Cisse gibi isimleri duyulmufl yönetmenlerin yan› s›ra, ça¤dafl Afrika
sinemas›, tüm dünya taraf›ndan tan›nmay› bekleyen baflka sinemac›lara de
sahiptir. K›tan›n sinemalar›, birçok üçüncü dünya ülkesinde oldu¤u gibi ciddi
üretim, da¤›t›m ve tan›t›m sorunlar› yaflamaktad›r. Tüm dünyadan izleyiciler
sadece belli bafll› festivaller arac›l›¤›yla Afrika sinemas›ndan örneklere
ulaflabilmektedir. Fransa’da 1980’lerden sonra ortaya ç›kan Cinéma Beur ak›m›,
göçmenlerin yaflad›klar› sorunlara tercüman olmas› anlam›nda oldukça önemlidir.
Beur ak›m›n›n yönetmenlerinin, kendi cemaatlerinin yaflad›klar› sorunlar› ifade
etmek için film çekmeleri ve bu yolla seslerini duyurmaya çal›flmalar›, di¤er
ülkelerin göçmen sinemac›lar›na, örnek oluflturacak bir deneme olarak kabul
edilebilir.
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