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Nesli Çölgeçen   

Genel Bakış  

Selamsız Bandosu Türk sinemasının en iyi ‘kaybedenler’ filmlerinden biri olarak tanımlanabilir. Hatta 
film üzerinden yapılan bir mecazi anlatım bile mevcuttur. Bir şeyleri elde etmek için çok uğraşıp 
çabalayan ve sonunda hüsrana uğrayan kişinin kendisini ifade etmekte kullandığı bir deyime 
dönümüştür: ‘selamsız bandosu gibiyim’.  

Selamsız Bandosu filmi, dönemin kalkınma politikalarına dayanan yapısı merkez taşra arasındaki arzu 
ve korku gerilimine dayanır: taşranın merkez tarafından görünme arzusu ve cezalandırılma ya da 
görünmezlik korkusu filmin ana gerilimini oluşturmaktadır. Döneminin köy ya da kent yerine 
kasaba/taşraya bakan nadir filmlerinden bir olma özelliği taşıyan Selamsızlar Bandosu aynı zamanda 
Züğürt Ağa’da üstün başara elde etmiş Nesli Çölgeçen’in sinema tarihine adını yazdırmasına imkân 
veren 2. filmi olma özelliği taşımaktadır.  

Üslup ve Anlatım   

Dönemin imkan ve şartları altında ve gene dönemin sinematik anlatım ve üsluplarındaki hakim eğilim 
takip edilerek çekilmiş bir filmdir. Özellikle kostüm kullanımı açısından önemli özellikleri vardır.  Selamsız 
kasabasındaki kurumsal yetersizliği göstermek için belediye başkanı Latif Şahin’i bakkal dükkânında 
giydiği bakkal önlüğü ile belediye başkanlığı mekânında oturtmak kostümün anlatıya kattığı önemi 
göstermek için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Ya da Tahir Ağa’nın dönemin adamı olduğunu 
göstermek için onun kostümüne bir Süleyman Demirel şapkası eklemek gene kostümün anlatı 
yaratmada kullanıldığını gösteren başka bir örnek olarak kabul edilebilir.  

Çekim estetiğinde kasabanın izole bir yer olduğunu belirten geniş çekimlere özellikle tren rayları 
etrafındaki sahnelerde bolca yer verilmiştir. Kasaba içinde geçen sahnelerde kasabının yıkık, dökük ve 
ihmal edilmiş yapısını göstermek için pan ve tilt gibi kamera hareketleri kullanılmıştır. Özellikle Murat 
Şef’in ev sahnelerinde ruhsal durumdaki kırılmaları göstermek için parçalı ışık kullanılıştır.  

Kişiler  

Latif Şahin      Selamsız kasabası belediye başkanı  
Şef Murat        Selamsız’a gazete ilanı üzerine gelen alkol problemi olan bando şefi  
Tahir Ağa        Latif Başkanın rakibi.  
Hasibe             Kasabanın yaşı geçkin  bekarı. Zamanla şefe âşık olacak  
Antrenör          Kasabanın futbol takımını çalıştıran antrenör  

Özet  

Latif Şahin Selamsız kasabasının belediye başkanı aynı zamanda kasabının esnafıdır. Bir gün gazetede 
çıkan bir haberden Cumhurbaşkanı’n Anadolu gezisine çıkacağını ve gezi esnasında treninin Selamsız 
kasabasından da geçeceğini okur. Kasaba merkez tarafından ihmal edilmiş, gelişmemiş bir kasabadır. 
Bunun kasabaları için bir fırsat doğuracağına inanan başkan, meclis üyelerini toplar ve kasabada 
Cumhurbaşkanı’nın trenini durdurtacak etkiyi yaratacak bir karşılama düzenlemek istediğinden 
bahseder. Önce buna çok hevesli olmayan mecliste zamanla bunu kabul eder ve bir kasaba bandosu 
kurulmasına karar verilir. Öncellikle yapılması gerek şey bir bando şefi bulmaktır. Çünkü kasaba da 
kimse bandoda kullanılan müzik aletlerini ve bir bando için gerekenleri bilmemektedir. Gazeteye ilan 
verilir ve bir bando şefi kasabaya gelir. Kasabada büyük bir coşkuyla karşılana bando şefi kasabanın bir 
bandosu olmadığını öğrendiğinde hayal kırıklığı yaşasa da bir bando kurmak için hazırlıklara hemen 
başlar. Gerekli para düzenlenecek piyango çekilişiyle bulunacaktır. Para bulunur, bando kurulur. Bu 
arada bando şefinin alkol problemleri ve geçmişinden taşıdığı ruh hastalıkları aşırı baskı altında ortaya 
çıkmaya başlar. Tüm zorluklara ve türlü olaylara rağmen bando kurulur ve hazırlıklar tamamlanır. Tüm 
kasaba Cumhurbaşkanı’nın geçişi için hazır kıta tren yolunun etrafında beklemektedir. Ama 
Cumhurbaşkanı yüzünü bile göstermeden, sadece camdan elini sallayarak kasabadan geçer gider.  

 



Öykü  

Haberin duyulması       Filmin açılışında tren yolu etrafında bekleşen çocukları görürüz. Trenden 
çocuklara doğru atılan gazetelerden kasabanın bir tren istasyonun olmadığını ve bu yüzden merkezle 
direk bir ilişkisi bulunmadığını anlarız. Gazeteyi belediye başkanına satmak için Latif Şahin’in dükkânına 
gelen çocuklarla birlikte hem belediye başkanı hem kasabanın esnaflarından olan Latif Başkan’la 
karşılaşırız. Gazeteyi çocuklardan satın alan başkan haberlerin içinde bir haberi okur ve heyecanla 
belediye meclis toplamak üzere haber sallar.  

Kahvedeki belediye meclisi       Belediye meclisindeki üyelerin çoğu kahvede bazıları ise camidedir. 
Kimi kahvede uyuklamakta, kimi oyun oynamakta kimi de camide namaz hazırlığı yapmaktadır. Kimse 
başkanın çağrısına kulak vermez. Herkes işini yapmaya devam eder. Bu sahnelerden hem kasabının 
kurumsal yapılanmasındaki problemleri, hem de başkanın kasabalılar üzerindeki ağırlığını anlamak 
mümkündür. 

Karar verilmesi       Nihayetinde belediyeden yapılan anonsla tüm meclis toplanır. Başkan onlara 
Cumhurbaşkanı’nın geziye çıktığını ve gezi güzergâhında Selamsız’ında olacağını söyler. Ama ne yazık 
ki Selamsız kasabasında Cumhurbaşkanı’nın duracağı bir istasyon bulunmamaktadır. Bu nedenle bu 
gezinin Selamsız için çok önemli olduğuna inanmayan meclis üyelerini Latif Başkan tarihe treni 
bozulduğu için kasabaya uğrayan milletvekillerini örnek vererek ikna etmeye çalışır. Sadece 
Cumhurbaşkanı’nın durmasını sağlayacak bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü eğer 
Cumhurbaşkanı kasaba durursa kasabanın yoksulluğunu görecek ve kasabının ihtiyaç duyduğu okulun, 
hastanenin ve yolların yapılması için önayak olabilecektir. Bu karşılama için bir bando takımı 
kurulmasına karar verilir.     

Bando şefinin kasabaya varışı       Fakat kasabadan kimse bando takımıyla ilgili hiçbir şey 
bilmemektedir. Ne müzik aletlerini tanımakta ne de repertuvarı bilmektedir. Bu nedenle öncellikle bir 
bando şefi bulmaya karar verirler. Gazeteye ilan verirler. Birçok adayın geleceğine inanmalarına rağmen 
sadece bir kişi ilana karşılık verir: Murat Şef. Şef kasabada büyük bir coşku ile karşılanır. Kasabının tüm 
imkânları onun hizmetine sunulur. Fakat Latif Başkan için küçük ama şef için büyük bir sorun vardır. 
Kasabanın hâlihazırda bir bando takımı yoktur. Murat Şef hayal kırıklığı yaşasa da takım kurmak için 
hazırlıklara başlar.  

Bando kurma çalışmaları     Bando kurmak için belediyenin yeterli bütçesi yoktur. Gerekli olan parayı 
bulmak için bir piyango çekilişi düzenlerler.  Çekiliş ikramiyesi olarak belediye başkanının rakibi Tahir 
Ağa’nın herkesten çok sevdiği ineğini koyarlar. Tahir ağa buna kızsa da halktan aldığı olumlu tepkileri 
seçim yatırımı olarak düşünür ve kabul eder. Bu arada Tahir Ağa bando karşıtı halkı doldurmaya başlar. 
Ama gerekli para toplanmaz. Çünkü biletlerin bir kısmını veresiye verirler. Şefin aklına bir fikir gelir. 
Müzik aletleri alınacaktır ama müzisyenler kasaba halkından seçilecek ve 2 ay içinde bir iki şarkı icra 
edebilecek bir bando kurulacaktır. Şef aletleri kasabaya getirdiğinde halk gene büyük bir coşkuyla 
karşılar. Müzik aletleri yapabileceğine inanılan kişilere deneme yanılma yoluyla dağıtılır ve böylece 
bando kurulur.  

Bando provalara başlar     Prova mekanı olarak en uygun yer olan futbol sahası tercih edilir. Bu duruma 
canı sıkılan futbol takımıyla bando takımı arasında arbede çıkar. Ama kasaba halkı hiç görmediği bu 
müzik aletlerini kullanmak konusunda oldukça başarısızdır. Vakit azdır. Bandodan bir do sesi almak bile 
günlerce sürer.  Üstelik bütün kasaba provaları kahkahalarla izlemektedir. Bando şefi bu durumdan 
gerilmeye başlar. Sinirleri gerilen Murat Şef için kasabadan kadın bile getirirler.  

Seçilen müzisyenlerde zamanla duruma adapte olmaya ve hatta zevk almaya başlarlar. Onlar da bando 
takımına dört elle sarılır ve provalar git gide daha iyiye gitmeye başlar.  Şef vazgeçtiği zaman bando 
takım üyeleri takıma sahip çıkacak ve bu işi kotaracaklardır.   

Geçmişin yaraları    Ama bu arada durumun stresine daha fazla dayanamayan şef içtiği bir kadehle 
eski günlerine geri döner. Murta Şef’in herkesten sakladığı alkol problemi olduğu ortaya çıkar. Alkolle 
birlikte sürekli halüsinasyonlar görmeye başladığını düşünür. Eskiden de böyle ruhsal sorunlar yaşadığı 
ortaya çıkar. Selamsız kasabasının da yaraları vardır.  Adında saklıdır bu yaralar. Kimse gelip geçerken 
selam vermeği için bu adı almıştır geçmişte. Ama bu bando hem şefin hem de kasabanın yaralarına 
deva olacaktır.  Bu nedenle şefi ayıltırlar. Hatta başında nöbet tutarak bandonun tekrar başına getirirler.  

Aşklar       Tüm bunlar yaşanırken kasabanın kıdemli bekârı, evlenme hayalleri kuran Hasibe kasabaya 
yeni gelen bu şefle ilgilenmeye başlar. Her fırsatta karşısına çıkıp dikkatini çekmeye çalışır.  Şef 



bandoyu çalıştırırken Hasibe içecek servisi yapar, birçok yönden destek olmaya çalışır. Böylece 
aralarında yakınlaşma başlar.  

Hüsran    Tüm hazırlıklar tamamlanır. Kurban kesilecek inek bulunur. Bandoya ve şefe kıyafetler 
ayarlanır. Bando bir şarkı çalabilmekledir. Başkan konuşmasını hazırlar büyük bir emekle. Tüm kasaba 
tren yolunun etrafında toplanır. Hatta rakip Tahir Ağa bile başkanın yanında yer alır. Tren geçerken 
kırmızı halılar serilir, bando çalmaya başlar. Tüm kasaba halkı büyük bir heyecan içindedir.  Ama tren 
geçer gider. Sadece Cumhurbaşkanı’nın pencereden el salladığı görülür. Başkan trenin arkasından 
koşar ama yetişemez. Bando yerel oyun havaları çalmaya başlar ve tüm halk dans etmeye başlar tek 
ağlayan bay başkan Latif Şahin’dir.  

Temalar 

Merkez taşra gerilimi       Filmin ana teması taşra ve merkez arasındaki tansiyon üzerinden yaratılır. 
Taşra filmde kendisini babaya göstermeye çalışan bir oğlan çocuğu gibi temsil edilir. Kurumsal işleyişin 
kişilere bağlı yapısı, örneğin meclisin toplanıp karar almadaki sarkastik beceriksizliği ile film kasabayı 
kurumlar düzeyinde çocuksulaştırır.  Ya da Bay Başkanın makamına bakkal önlüğü ile gitmesi kurumun 
ağırlığını hafifleten komik bir durum olarak gösterilir. Kasaba meclis üyelerinin resmi törenlerde 
kullanılan bando takımında yer alan müzik aletleri konusundaki ‘cahilliği’ ile kurumlar nezdinde bir kere 
daha dışarıda bırakılır Selamsız kasabası. Merkezle arsındaki fark ve gerilim bu sahnelere ek olarak, 
filmin başında gazete almak için tren yolunda bekleyen çocuklarla seyirciye sezdirilir. Merkezin haberleri 
bile 2. el olarak kasabaya uğrar. Bir gün öncenin haberlerini okurlar. Kentten uzak, ıssız, bir uçta kalan 
ve devletin kendilerini görüp ellerinden tutmasını bekleyen kasabanın bu uzaklığı, filmi de zamanın 
dışına çıkarmıştır. Geçmişe ve belirli bir coğrafyaya ait bir hikâye değildir. Merkezin dışında kalmış, her 
mekân ve zaman için uyarlanabilir.  Bu çocuksu taşranın karşısında ise kendini hiç göstermeyen, 
görünmez olan, ama varlığı ile arzu nesnesi yaratan merkez vardır.  O eksikliği ile fazlalık yaratan bir 
yapı olarak anlatıda yerini alır. Onun eksikliği taşrayı taşra yapmıştır. Ve o merkez, aynı tren raylarında 
arkasından gözyaşları içinde koşan Bay Başkanın yetişemediği tren gibi erişilmezdir.  

Kalkınma politikaları       Hikâye çıkış noktası olarak kalkınma çabasını ele alır. Tren yolu geçmesine 
rağmen Cumhuriyet dönemi kalkınmasından payını alamamıştır Selamsız. Kasabının içinden tren 
rayları geçmesine rağmen bir istasyonun olmaması onu Cumhuriyet döneminin modernleşme ve 
kalkınma projesinin dışına itmiştir. Filmin çekildiği dönemde Türkiye için kalkınma şiarının yükseldiği, 
devletin ekonomik alandan çekilmeye başlayıp, neoliberal uygulamaların gündeme geldiği dönemdir. 
Kalkınma politikalarının merkezden uzak kasabalar için yarattığı gerilim de filmin başka bir tematik 
unsurunu oluşturmaktadır.   

 Ötekinin değişmez makus talihi ya da hayal kırıklığı        Ama bay başkan Latif Şahin’in Selamsız’ın 
dedesinin anlattığı kimsenin selam bile vermeden geçtiği kasaba olarak anılan makus talihini 
değiştirmek için bir şansı olduğuna inancı ve bu konuya herkesi inandırma becerisi bir müddet seyirciyi 
de etkisi altına alır.  Seyircide bir umutla bekler. İçten içe bilse de Selamsız kasabasının görünür 
olmasını ister. Ama filmin ana hissi tam bir hayal kırıklığıdır. Bay başkan her şeyi yapmıştır, herkes hatta 
rakip Tahir Ağa bile elinden geleni yapmıştır. Ama taşra gene merkez için üvey evlattır ve bu hayal 
kırıklığı ile ayırılır seyirci filmden.  

Kendin olmanın dayanılmaz hafifliği       Her ne kadar Başkan trenin geçişini gözyaşları içinde takip 
etse de bir müddet sonra bandonun oyun havaları çalmaya başlaması ile halkın az önce 
Cumhurbaşkanı’nı beklerken hazır kıta askeri düzeni, yerini göbek havası oynayan halka bırakır.  
Kendini göstermek için yaşanan tüm o kendine ait olmayan gömleği giyme çabasının yarattığı gerilimden 
kurtulan insanlar, kendileri olmaktan kendilerince kendi kendilerine eğlenmeye başlarlar. Bu şekilde 
adeta hafiflemiş gibidirler.     

Karakter Analizi 

Latif Şahin (Şener Şen)      Latif Şahin, Selamsız kasabasının son seçimlerini kazanarak Tahir Ağa’nın 
elinden başkanlığı yeni almış mebus olma hayalleri kulan belediye başkanıdır. Evlidir. Anlayışlı ve 
destekleyen bir eşi vardır. Aynı zamanda kasabanın esnaflarından biridir. Anlayışlı bir kişiliği vardır. 
Yumuşak huyludur. Ama aynı zamanda hayallerinin peşinden koşmakta ve bu hayallere insanları 
inandırmakta başarılıdır.   

Hayalperest       Latif Şahin hayalperest bir adamdır. Gerçekten de Cumhurbaşkanı’nın Selamsız’da 
duracağına ve durur durmaz kasabanın kötü halinden çok etkilenip bunu değiştirmek için hamlelerde 
bulunacağına, Cumhurbaşkanı’ndan sonra sırasıyla başbakanın, milletvekillerinin kasabayı ziyaret 



edeceğine inanır. Bu son derece gerçekçi olmayan bir durumdur ama o mevkisinin gerektirdiği 
rasyonellikten uzak biri olarak bunun farkında değildir. Bu hayalperestliği çoğu durumda onu çocuksu 
bir hale sokar.   

Hevesli       Tüm bu hayalperestliğine birde gizli hırsları ve hevesleri eşlik etmektedir. Bütün bu sürecin 
onu milletvekilliğine taşıyacağına inanmaktadır. Bu arzusu onun gerçekleri görmesine engeldir aslında. 
Milletvekilliği için gerekli kurumsal yeterlilikten yoksun olduğunun farkında değildir. Bütün bu 
heveslerinin Cumhurbaşkanı’nın Selamsız ’da durmasıyla gerçekleşeceğine inanması seyircinin 
gözünde onu acınası ama sempati duyulan bir karakter haline getirir.  

İnançlı       Onun en önemli özelliklerinden biri ne kadar mantık dışı görünse de tüm hayallerine çevresinin 
ve hatta seyirciyi ikna edebilme yeteneğidir. O sadece tüm kasabayı ve belediye meclis üyelerini ikna 
etmekle kalmaz aynı zamanda tüm kasabayı bu hayal yolunda harekete geçirir ve örgütler. Hatta bunu 
futbol takımı ve Tahir Ağa’nın karşı politikalarına rağmen yapar. Herkes onun gördüğü düşü görmeye 
ve onun için canla başla çalışmaya başlar.   

Şef Murat (Ali Uyandıran)      Selamsıza gazete ilanı üzerine gelen alkol problemi olan bando şefidir.  
Yumuşak huylu, uyumlu bir kişidir. Muhtemelen daha önce görmediği ilgiyi kasaba halkı tarafından 
gördüğü için mutlu olur, ama bando çalışmaları esnasında artan gerilim ve baskıyla bastırdığı ruhsal 
bunalımları ve alkol problemleri ortaya çıkar.  Zamanla kasaba ile arasında bir bağ oluşmaya başlar. 
Selamsız aslında onun için ikinci bir şans gibidir.   

Yaralı       Tüm kibarlığı ve alçak gönüllüğüne rağmen karakterin yaralı ve problemli bir kişilik olduğu 
seyirciye baştan sezdirilir.   Böyle bir ilan için Selamsız gibi bir kasabaya gelen tek kişi olması – Bay 
Başkan trenden daha çok kişinin ineceğini düşünüyordu- ile bu durumun altı çizilir. Yerleştiği lojmanda 
eski fotoğraflarına bakarak içlenmesi ve geçmişi yarı keyif yarı hüzünle fotoğraflardan seyretmesi 
geçmişinde bir takım yaraların olduğunu anlatır.  

Duygusal zayıflık       Tüm iyi niyet ve kasabayla uyumlanma çabalarına rağmen işler sarpa sarmaya 
başlayınca Murta Şef’in duygusal durumunda da çalkantılar oluşmaya başlar.  Stres altında bastırdığı 
ruhsal bunalım ve alkol probleminin ortaya çıkması onu duygusal olarak zayıf bir karakter olarak 
konumlamamızı sağlar. 2. şans olarak geldiği kasabada içki sofralarından özellikle uzak duran Murat 
Şef’in aslında bu şansı iyi kullanmak ve yeni bir hayat kurmak için kasabaya geldiğini anlarız. Ama baskı 
altında derhal alkole dönmesi ve sonrasında bu çukurdan tek başına çıkamaması onun duygusal olarak 
zayıf olduğunu göstermektedir. 

Ruhsal Bozukluk       Baskı altında ortaya çıkan bir diğer husus ise Murta Şef’in ruhsal olarak düzensiz 
bir kişilik olmasıdır. Bun ruhsal halin ilk alametleri filmin başında Murta Şef’i boş duvarın karşısında 
hayali bir orkestrayı yönetiyormuşçasına yaptığı hareketlerden anlarız. Zamanla alkole eşlik eden 
düşünme bozuklukları filmin çaresiz anlatısına daha bir çaresizlik ekler.  

Tahir Ağa       Latif Başkanın rakibi.  Kasabanın ileri gelenlerinden. Latif Başkan’dan önce belediye 
başkanı kendisiymiş. Toprakları ve hayvanları olduğu için kendisine ağa denmektedir.   Gösterişi sever. 
Hatta birçok konuda görgüsüz ve gösteriş budalası olduğu anlaşılır. Tahir Ağa’nın bando ve onla 
geleceği düşünülen değişime karşı muhalefeti ve isteksiz tavrının kökleri, köy edebiyatından izler taşır.  

Köylü Kurnazı  Türk köy edebiyatından devşirilmiş özelliklerinden biri de Tahir ağanın kendine göre 
küçük kurnazlıkları, hesapları olan bir adam olmasıdır. Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutup bu 
çıkarları genel menfaat olarak sunmasındaki başarısının yanı sıra bunu başkaları tarafından hiç 
anlaşılmıyor sanması onu film içinde trajikomik durumlara sokar. Bu durumun altını çizmek içim yanına 
aldığı sol kolu olan adamının sürekli onun arkasından daha yanından ayrılmadan konuşmaya başlaması 
kullanılmıştır.  

Dönemin adamı Tahir ağa dönemin hâkim politik eğiliminin bir göstereni olarak da okunabilir.  Bu durum 
için özellikle gözü gibi sevdiği ineğin bando kurulması için gereken parayı bulmak için düzenlene 
piyangoda ikramiye olarak konulmasına çıldırsa da halktan gelen coşkulu tepkiye karşı kabul etmesi 
örnek gösterilebilir. Bu halkın tepkisini önemseyen iyi niyetli bir hamle değil gelecek seçimler için 
yatırımdır onun için.  İstemediği durumları bile kendi çıkarı doğrultusunda kullanabileceğini gösterir. 
Bando kurulmasına karşı halk arasında yürüttüğü politika da yeniliklere kapalı geleneksel yapısını 
dönemin hâkim politik yapısı sezdirir seyirciye. Bunu destekleyen görsel unsur olarak ta kostümüne bir 
Süleyman Demirel şapkası eklenmiştir.  

 



 

Murat Şef kasaba halkından uygun müzisyenleri seçiyor  

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı’nın treni hazır kıta bekleyenlerin önünden geçiyor  

     

https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9lMgCotbOtI&psig=AOvVaw1vpbOzIb1MrDmg8FVvUpWS&ust=1600504766481000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCnlKan8usCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Bay Başkan geçip giden terenin arkasından bakıyor. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fonedio.com%2Fhaber%2Fbutun-acilarin-uzaginda-selam-bile-verilmeyen-bir-koyde-dogsaydik-daha-mutlu-olur-muyduk--582172&psig=AOvVaw1vpbOzIb1MrDmg8FVvUpWS&ust=1600504766481000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCnlKan8usCFQAAAAAdAAAAABAJ

