
T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 
İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 SONRASI TÜRKİYE’DE ‘YÖNETMEN SİNEMASI’ ALANINDA  
FİLM ÜRETİM SÜRECİ 

 
 

Doktora Tezi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÜLAY ÇELİK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İstanbul, 2009 



T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 
İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 SONRASI TÜRKİYE’DE ‘YÖNETMEN SİNEMASI’ ALANINDA 
FİLM ÜRETİM SÜRECİ 

 
 

Doktora Tezi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÜLAY ÇELİK 
 
 
 

Danışman: DOÇ. DR. SERPİL KIREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İstanbul, 2009 





GENEL BİLGİLER 

 

İsim ve Soyadı    : Tülay Çelik 
Anabilim Dalı     : İletişim Bilimleri 
Bilim Dalı     : İletişim Bilimleri 
Tez Danışmanı    : Doç. Dr. Serpil Kırel 
Tez Türü ve Tarihi    : Doktora – Temmuz 2009 
Anahtar Kelimeler  : Sinema, Yönetmen, Yönetmen Sineması 

Türk Sineması, Film Üretimi, Sinema 
Endüstrisi   
 

ÖZET 
 

1990 SONRASI TÜRKİYE’DE ‘YÖNETMEN SİNEMASI’ ALANINDA 
FİLM ÜRETİM SÜRECİ 

 
1990 sonrası ‘yönetmen sineması’ alanı, film üretiminin, sinema dili ve yapım 

koşulları açısından, önceki dönemlerden farklılaştığı ve bu farklılaşmanın nitelikli 

yapıtlara dönüştüğü bir alanı ifade etmektedir. Yönetmenlerin bireysel çıkışlarıyla 

şekillenen, uluslararası düzeyde büyük bir görünürlük kazanan bu sinema alanında 

üretim yapan yönetmenlerin sayıları artarken, ‘Yönetmen sineması’ alanındaki üretim 

sürecinin, ulusal düzeyde yapım imkânlarının sınırlılığı ve üretimde uluslararasılaşma 

gibi iki önemli bileşene sahip olduğu da görülmektedir. Ekonomik, estetik, ideolojik, 

tarihsel ve ilişkisel olarak sinemanın büyük bağlamı içinde ele alınması gerektiği 

düşüncesinden hareketle, film üretim sürecinin bileşenlerinin diğer ülkelerdeki üretim 

koşullarıyla ve dünyada yaşanan ekonomik, jeopolitik, kültürel gelişim ve dönüşümün 

ortaya çıkardığı ilişkiler ağıyla birlikte bütünsel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

1990 sonrası ‘yönetmen sineması’ alanı içinde yer alan yönetmenler ekseninde, sinema 

dili ve üretim koşulları açısından film üretim sürecinin ve bu sürecin belirleyici 

dinamiklerinin incelenmesi, Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanını ortaya çıkaran 

koşulların, üretim bileşenlerinin sayısını arttırarak yapısal bir değişime neden olduğu ve 

yeni üretim yapısında uluslararası bağımlılık ilişkilerinin belirleyici bir faktör haline 

geldiği sonucunu ortaya koymuştur. Yeni bağımlılık ilişkilerinin yarattığı küresel sanat 

pazarının üretim bileşenleri ise, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de, ‘yönetmen 

sineması’ alanındaki filmlerin gerçeklik arayışı eksenindeki, eleştirel, kalıcı anlamlar 

üreten, karşı bilinç geliştirebilen, dönüştürücü niteliğini olumsuz yönde etkilemekte ve 

bu sinemanın varlık alanını tehlikeye atmaktadır. 
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ABSTRACT 
 

FILM PRODUCTION PROCESS IN TURKEY AFTER 1990 IN THE FIELD OF 
‘AUTEUR CİNEMA’  

 
The field of ‘auteur cinema’ after 1990, represents a space where a 

differentiation occurred in terms of cinema language and production conditions, which 

could be converted into qualified works. This cinema shaped by the individual rises of 

the auteurs, has become manifest at the international level as well in Turkey. Although 

the number of the directors working in this field increases in Turkey, the production 

conditions of ‘auteur cinema’ have two problematic properties such as the limitedness 

of production possibilities at national level and internationalization in production.  From 

the opinion that the cinema should be handled in its broad context economically, 

esthetically, ideologically, historically and attitudinally, the components of film 

production process are required to be evaluated entirely with the production conditions 

in other countries and the relations systems created by economical, geopolitical, cultural 

development and transformation experienced all over the world.  When the directors 

and film production processes taking place in the field of ‘auteur cinema’ after 1990 are 

focused on and the determinative dynamics of these processes are evaluated in terms of 

cinema language and production conditions, it has been observed that the conditions 

creating the field of ‘auteur cinema’ in Turkey leaded to a structural alteration 

enhancing the number of production components and the international dependency 

relations became a determinative factor in the new production structure. While the 

production components of global art market created by the new dependency relations, 

affected the transformative property of the films in the field of ‘auteur cinema’ 

negatively both in Turkey and the world, which costitued an axe for searching, 

criticizing, producing significative meanings, and endanger the actual field of this 

cinema.  
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akt.: Aktaran 
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çev.: Çevirmen 

drl.: Derleyen 
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hzl.: Hazırlayan 

s.: sayfa 

ss.: sayfalar 
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1. GİRİŞ 

1990 sonrası Türkiye’de ‘Yönetmen sineması’ alanında, film üretim sürecini 

ele alan bu çalışmayı şekillendiren temel çıkış noktası, sinemanın ekonomik, estetik ve 

ideolojik boyutuyla ele alınması ve tartışılması gereken bir alan olduğu görüşüdür. Bir 

ülke sineması ve bir dönem üzerine çalışma yapılabilmesi ve düşünce geliştirilebilmesi 

için, öncelikle sinemanın içinde varolduğu ekonomik sistemi kavramak ve bu sistemin 

bileşenlerini değerlendirebilmek gerekmektedir.  

Ortaya çıktığı dönemden beri sinemanın parayla kurduğu, kurmak zorunda 

kaldığı vazgeçilmez ve göz ardı edilemez bir ilişki vardır. 19.yüzyılda yedinci sanat 

olarak ortaya çıkan sinema, o zamana kadar diğer sanatların parayla kurduğu tüm 

çelişkili ilişkilere de sahip bir alan olacaktır. Ama onu, para karşısında diğer sanatlardan 

daha güçsüz ve çaresiz bırakan, film yapabilmenin, dağıtabilmenin ve gösterim 

yapabilmenin büyük bir sermayeye ihtiyaç duymasıdır. Bu ihtiyaç, sinemayı endüstriyel 

ilişkilere bağlamaktadır. Öte yandan, sinema ortaya çıktığı dönemden itibaren, ulusal bir 

niteliğe de sahip olmuştur. Sinema alanındaki egemenlik ilişkileri uluslar üzerinden 

açıklanmıştır. Örneğin, Monaco, sinemayı bir endüstri olarak ele alırken, Fransız Pathé 

şirketinin ilk çıktığı yıllarda sinema alanında egemen güç olduğundan, 1914’lü yıllardan 

sonra ise Amerika’nın sinema alanına hakim olmaya başladığından bahsetmektedir.1 

ABD ile diğer ülkeler arasında başlayan bu sinema alanındaki egemenlik mücadelesi 

günümüzde de devam etmekte, ama kazanan taraf uzun yılardır ABD olmaktadır. 

ABD’nin dünyada egemen olduğu alanın sadece sinema olmadığı göz önünde 

bulundurulduğunda ise sinemanın, ekonomik sistemin kendisinden bağımsız ele 

alınamayacağı görülecektir. 

Endüstriyel yöne bu derece vurgu yapılması sinemanın kültürel bir ürün 

olduğunun gözden kaçırıldığı ya da önemsenmediği düşüncesini yaratmamalıdır. Tam 

aksine, başlangıcından beri sinemanın ulusal bir nitelik göstermesi, sanat olarak ortaya 

çıkmış olması, kültürel alanın merkezinde yer aldığını ortaya koymaktadır. Sinemanın 

endüstriyel yönüne vurgu yapılmasının nedeni, bu çalışmada ekonomik olanın kültürel 

olandan bağımsız düşünülemeyeceği fikrinden yola çıkılmış olmasıdır. Kültürle ilgili 
                                                 
1 James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur, Ertan Yılmaz (çev.), İstanbul: Oğlak, 2001, ss.226- 228. 
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bir değerlendirme yaparken, benimsenen yaklaşımın temel belirleyen olduğu 

unutulmamalıdır. Yani Kültür, Popüler Kültür, Halk Kültürü, Kitle Kültürü 

kavramlarına çok farklı açılardan yaklaşılabilir.2 Bu yaklaşımlar sonucu çok farklı 

yöntemler geliştirilebilir. Burada, kültürel bir ürün olarak sinemaya bakılırken daha çok 

kültürel olan, “siyasal ve ekonomik olan için hayati”3 olarak görülmüştür. Bu 

çalışmanın ‘yönetmen sineması’ alanı başlığıyla sinema alanındaki bir ayrım noktasına 

vurgu yapan konu seçimi, sinemanın ekonomik, ideolojik ve estetik eksenlerinin 

bütünlüklü düşünülmesinden ileri gelmektedir. Egemen ve ticari olarak nitelediğimiz 

sinema karşısında konumlandırılan bu alanın bileşenlerinin, bu bütünlüklü yaklaşım 

içinde tartışılması gerekmektedir. Bu tartışma yapılırken de süreç ve sürecin geçirdiği 

değişim göz ardı edilmemelidir.  

Günümüzde ‘yönetmen sineması’ alanının geldiği noktayı kavrayabilmek, 

sinemaya bu ilişkisel ve tarihsel4 yaklaşım üzerinden bakmakla mümkün olabilir. Bu 

noktada, düşünsel zeminin kurulmasında Wallerstein’ın yaklaşımının yol gösterici 

olduğunun altı çizilmelidir. Tarihselleştirmenin, gerçekliği büyük bağlamına 

yerleştirmek anlamına geleceğini belirten Wallerstein’a göre, “uyumlu bütünü 

anlamazsak, detayı asla anlamayız. Çünkü başka türlü neyin değiştiğine ve niçin 

değiştiğine asla tamamen hakkını vererek vakıf olamayız.”5  

Tanımladığımız eksenden hareket edildiğinde, Marksist Eleştirel yaklaşımın 

ekonomik, ideolojik, tarihsel ve ilişkisel olarak sinemanın büyük bağlamı içinde ele 

alınmasına izin verdiği görülmüştür. Yola çıktığımız Kültür Endüstrisi kavramı da, 

üretim ilişkileri ile ideoloji arasında bağ kuran bu yaklaşımın içinden doğmuştur. 

Üretim sürecinin bileşenlerinin ortaya koyulmasının ve tartışılmasının hedeflendeği bu 

çalışmada öncelikle, kültür endüstrilerinin işleyişi kavranmaya ve bu işleyişin ideolojik 

egemenlikle kurduğu ilişkisi6 anlaşılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, dünyada 

yaşanan ekonomik ve jeopolitik değişim, yeni dinamiklerin de Kültür Endüstrisi 

                                                 
2 İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim,  Ankara: Erk Yayınları, 2.baskı, 2005, s.19. 
3 Erdoğan, Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, s.22. 
4 Erdoğan, Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, s.23. 
5 Immanuel Wallerstein, Avrupa Evrenselciliği, İktidarın Retoriği, Sinan Önal (çev.), İstanbul: Aram Yayınları, 
2007, s.90.  
6 İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram, Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir 
Denemesi, Ankara: Erk Yayınları, 2002, s.303.   
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kavramına eklenmesini gerekli kılmaktadır. Bu dinamikler, kültür endüstrisiyle ortaya 

koyulan egemenlik ve bağımlılık ilişkilerine yeni bileşenler eklemektedir. Bunlar, 

temelde uluslar arasındaki güç ilişkilerinden kaynağını almaktadır. Bağımlılık 

ilişkilerinin sorgulanması için önce kültürel emperyalizm üzerinden sinemada ortaya 

çıkan yeni tartışma alanları ele alınmış, sonrasında küreselleşme ve uluslararası pazarın 

belirleyiciliği boyutuyla, Mattelart’ın üzerinde durduğu “uluslararası ekonomik düzen, 

bu düzendeki örgütlenmeler ve ekonomik ilişkiler” üzerinden ilerlenerek kültürel 

üretiminin yapısal dönüşümü kavranmaya çalışılmıştır.7 Ele alınan yaklaşım 

çerçevesinde aktarılacak olan kültür endüstrisi, ulusal kültür, ulusal sinema, küresel 

kültür, küresel pazar, yerellik, uluslararası bağımlılık eksenler, sinemadaki üretim 

ilişkilerinin bileşenlerine eklemlenmekte ve ‘yönetmen sineması’ alanındaki 

tartışmaların yapı taşlarını oluşturmaktadır. 

1990’lardan itibaren Türkiye’de yönetmenler ekseninde yeni bir sinema 

anlayışı gelişmeye başlamıştır. 1990 sonrası ‘yönetmen sineması’ olarak tanımlanan bu 

sinema, sinema dili ve yapım koşulları açısından, Türk sinemasında önceki 

dönemlerden farklılaşıldığı ve bu farklılaşmanın nitelikli yapıtlara dönüştürüldüğü bir 

alan haline gelmiştir. Yönetmenlerin bireysel çıkışlarıyla şekillenmiş bu sinema, 

uluslararası düzeyde de büyük bir görünürlük kazanmıştır. Bu alanda üretim yapan 

yönetmenlerin sayısı artmasına rağmen, Türkiye’de ‘yönetmen sineması’nın üretim 

koşulları, ulusal düzeyde yapım imkanlarının sınırlılığı ve üretimde uluslararasılaşma 

gibi iki tartışmalı bileşene sahiptir. Bu çalışmanın amacı, bileşenleri ve bunlara eklenen 

belirleyici faktörleri film üretim süreci ekseninde incelerken, diğer ülkelerdeki üretim 

koşullarıyla ve dünyada yaşanan ekonomik, kültürel gelişim ve dönüşümün ortaya 

çıkardığı ilişkiler ağıyla birlikte değerlendirmek ve bunlar ışığında Türkiye’de 

‘yönetmen sineması’ alanı üzerine düşünce geliştirebilmektir. Burada, ‘‘yönetmen 

sineması’’ yerine “‘yönetmen sineması’ alanı” ifadesinden yola çıkılmasının nedeni bu 

tartışmalı ve değişken bileşenlerin dönüştürdüğü, başlangıçtaki anlamların karşılık 

gelemeyeceği hareketli, karmaşık ve ilişkilerin iç içe geçtiği yeni üretim yapısının, 

sınırları daha belirsiz bir tanımlamaya ihtiyaç duymasıdır. 

                                                 
7 Erdoğan, Alemdar, Öteki Kuram, s.496. 



 4

‘Yönetmen sineması’ alanında film üretim sürecini, ortaya koyduğumuz 

yaklaşım ve onunla ilişkili kavramlar ekseninde ele alabilmek ve değerlendirebilmek 

için nitel bir araştırma yöntemi olarak olay incelemesi modeli seçilmiştir. Bu çalışmada, 

Türkiye’de film üretim sürecinin zemininin tarihsel ve kavramsal olarak ele alınmasına, 

zeminin bileşenlerinin sayısal verilerle ortaya koyulmasına, sinema dilinin özelliklerinin 

kavranmasına imkan verdiği için literatür taramasına büyük bir önem verilmiştir. 

Bununla birlikte ‘yönetmen sineması’ alanına ilişkin kaynaklar ve üretilen filmlerin 

yapım koşulları ve bireysel çabalara vurgu yapmasına rağmen,  Türkiye’de bu döneme 

ait film üretim sürecini, bu süreçte yönetmenin konumunu, ekonomik, estetik, ideolojik 

boyutta ele alan kaynak sayısının az olduğu da görülmüştür.  

Hem estetik hem ekonomik eksende bireysellik üzerinden ilerleyen bu sinema 

alanının ele alınabilmesi, bu eksenlerdeki öznel yönelimlerin ön planda tutulmasını 

gerektirmektedir. Bu nedenle, 1990 sonrası Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanında 

film üretim sürecini kavramak için gerçekleştirdiğimiz çalışmanın araştırma kısmında 

soruların muhatabı olan özneler araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu 

yaklaşımın, yönetmenlerin süreç içindeki konumlarını anlamamıza ve onlar üzerinden 

sürecin işleyişini içeriden kavramamıza yardım edeceği düşünülmektedir.  

Araştırma sürecinin kendisi öznel yönelimlere ve yorumlamaya açık bir süreç 

olarak ele alınacağından, öngörülerin yorumlamaya etki edeceğini hatırlamak 

gerekmektedir. Kuramsal yaklaşım ekseninde belirlenen bakış açısını yansıtacak bu 

çalışmada, öngörülerin açıkça ortaya konması, çalışmaya yansıma biçimlerini de 

belirginleştirecektir.8 Bu eksende seçilen, tekil olay incelemesi modelinde tek tek 

olaylar üzerinde durulacak ve elde edilen veriler çözümlemeye dahil edilecektir. Belirli 

sorular etrafında yapılan bu çalışma, tek tek olaylardan genel geçer kuramlar 

oluşturulabilmesine, alternatif açıklamalarla karşılaştırmalar yapılabilmesine, etkileşim 

ve bağlama ilişkin öngörülerin denetlenebilmesine yardım edecektir.9 Bu araştırma 

modelinde, obje alanı kendi somut bağlamında ve bireyselliği ile anlatılır. Burada konu, 

karışık sosyal bir sistem olsa da tekil olay eğimli bir yaklaşım mümkündür. Bu 

                                                 
8 Philipp Mayring, Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş, Nitel Düşünce İçin Bir Rehber, Adnan Gümüş ve M.Sezai 
Durgun (çev.), Adana: Baki Kitabevi, 2000, s.20-21. 
9 Mayring, s.18. 
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kapsamdaki inceleme, sürece etki eden önemli faktörleri ve ilişkilerin yorumlanmasını 

sağlar.10 Bu model sayesinde, daha az sayıda kişi çözümlemeye alınır, olayın özellikleri 

hızla kavranır ve çözümleme daha açık yapılır. Mayring’e göre, burada, sorunun 

formüle edilmesi, olayın tanımlanması, veri toplanacak özgün yöntemlerin belirlenmesi, 

elde edilen malzemenin, sınıflandırılması, soruna ve kurama bağlı olarak belli bir 

düzene konması, bu düzenlenen yapıyla yorumlanması, açıklama basamaklarının 

oluşturulması ve olayın daha geniş bir ilişkiler ağıyla bağının kurulması önemlidir.  Bu 

yöntem, güç erişilebilir ayrıntıların daha rahat görülebilmesine,  kurumsal yapının ve 

sınırlamaların ötesine geçilerek yapının içindeymişcesine işleyişin kavranmasına ve 

çözümlenmesine yardım eder. Dolayısıyla, süreçsellik de gözönünde bulundurulmuş 

olur.11  

Bu modelden hareketle, sinema dili ve üretim koşulları açısından, 1990 sonrası, 

‘yönetmen sineması’ alanı içinde yer alan yönetmenler ve film üretim süreçleri merkeze 

alınmış, bu süreçlerin belirleyici dinamikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede 

sürece etki eden faktörler ve süreçteki ilişkilerin yorumlanabilmesi amaçlanmıştır. 

Seçilen yönetmenler üzerinden ilerlemenin, sürecin özelliklerini kavramasını ve 

çözümlemenin daha açık bir şekilde yapabilmesini olanaklı kılacağı düşünülmüştür.  

Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanını ortaya çıkaran koşullar, koşulların 

gerektirdiği yapısal değişimler, bu yapısal değişimlerle birlikte ilerleyen yeni sinema 

anlayışı, yeni sinemanın uluslararası alandaki görünürlüğü, uluslararası alanın üretim 

sürecinde meydana getirdiği değişimler ve bu değişimlerin ‘yönetmen sineması’ 

alanında yarattığı ve yaratabileceği etkiler bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Yönetmenlerle yapılan görüşmeler sayesinde film üretim dinamiklerinin içine 

girilebilecek, sürecin işleyişi içeriden kavranabilecektir.  Yönetmenlerin deneyimleri 

üzerinden, dışarıdan kavranması mümkün olmayan ayrıntılar öğrenilebilecek ve 

değerlendirme yapılabilmesi için gerekli veriler sağlanabilecektir.  

Yapılan iki araştırmada da, veri toplamak amacıyla sorun merkezli görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Bu teknik, görüşmeden önce, temel nesnel boyutları belirlenmiş 

                                                 
10 Mayring, ss.31-32. 
11 Mayring, ss.31-35. 



 6

bir sorunu, merkezi olarak ortaya koymayı gerektirir. Konunun önceden analiz edilmesi 

ve temel evrelerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.12 Bu teknik, görüşme sınırları 

belirli bir olgu etrafında toplandığı ve tamamlanmış bir araç kullanılmadığı için olgu 

yönelimli, veriler aşamalı olarak toplandığı, öğelerin saptanması ve ilişkilendirilmesi 

aşamalı olarak açığa çıktığı için süreç yönelimli olarak tanımlanır.13Açık ve yarı 

yapılandırılmış sorularla, görüşülen kişi serbest bir söyleşi için özgür bırakılır. 

Hazırlanan soru cetvelinde ana başlık,  alt başlıklara ve görüşme sırasında ise ansal 

sorulara yer verilir.14 Bu sayede, öznel anlamlar kişinin kendi formülasyonları ışığında 

görülebilir. Bu teknik, yönetmenlerin üretim sürecinin bileşenleriyle ilişkilerini ve 

bileşenlerin üretilen filmler üzerindeki etkisini kavrayabilmek için önemli olmaktadır. 

İlk araştırmada, verilerin toplanacağı sorular için başlık ve alt başlıklar hazırlanırken, 

yapım koşulları, düşük bütçe ve sinema dili ana başlıklarından yola çıkılmış, bu 

başlıklar ekonomik ve estetik eksenler üzerinden ayrıntılandırılmıştır.  

İkinci araştırmada ise verilerin toplanacağı sorular için başlık ve alt başlıklar 

hazırlanırken, yapım öncesi yapım ve yapım sonrası olmak üzere üç ana başlık 

belirlenmiş, her bir başlık yine ekonomik ve estetik eksenlerden hareketle, üretim 

aşamalarının bileşenlerinden oluşan alt başlıklarla biçimlendirilmiştir. Elde edilen 

veriler işlenirken ise betimleme sisteminden yola çıkılarak kuramlarla ilişkili bir 

kategorilendirme yapılmıştır. Bu kategorilendirme, mevcut veriden daha üst bir 

düzenleme yapılması anlamına gelmektedir.15 Bu eksende üretim koşulları-minimal 

eğilimler ekseninde toplanan veriler, Yapımcı ve Diğer Kaynaklarla İlişkilerdeki 

Konumlar ve Bireysel Çözümler,  başlıklarıyla iki grupta toplanmıştır.  

İkinci araştırmada ise, film üretim sürecine ilişkin toplanan verilerden, 

bileşenlerin kavranmasını kolaylaştıracak, Yönetmen-Yapımcılık, Kültür Bakanlığı 

Desteği, Eurimages, Film Festivalleri, Diğer bileşenler ve Yönetmenlerin Sinema 

Anlayışı başlıkları altında altı grup oluşturulmuştur. Yorumlama aşamasında ise 

hermeneutik yaklaşımdan hareketle, yorumcunun perspektifi önem kazanmıştır. 

Araştırmacının bakışı ve bilimsel kuramlar malzemeye yansıtılmış, böylece, öznel 
                                                 
12 Mayring, s.56. 
13 Mayring, s.57. 
14 Mayring, ss.58-59. 
15 Mayring, ss.85-88. 
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perspektifin sistemleştirilmesine, ayrıntılandırılmasına ve temel ifadelerin kuramsal 

yaklaşımın da etkisiyle belirlenmesine çalışılmıştır.16  

1990 sonrası Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanında film üretim sürecini ele 

alan bu çalışma, yola çıkılan yaklaşım, temel kavramlar ve bunlara uygun olarak 

belirlenen araştırma yöntemi ekseninde, 3 ana bölümden oluşmaktadır. Sinema 

Endüstrisi ve ‘Yönetmen Sineması’ başlıklı ilk bölümde, film üretim sürecinin 

incelenebilmesi için bir çıkış noktası olarak görülen Kültür Endüstrisi kavramından 

bahsedilecek, bu kavram üzerinden kültür alanında endüstriyel işleyişin mantığı, ortaya 

çıkardığı egemenlik ilişkisi ve kültürel ürünlerin niteliği ele alındıktan sonra, sinema 

alanında endüstriyel işleyişin ayrıntılı olarak kavranabilmesi için, Hollywood sineması 

incelenecektir.  

Hollywood sinemasının tarihsel gelişimiyle ekonomik yapılanmanın belirgin 

özelliklerine, bu özelliklerin etkisiyle gelişen estetik eğilimlere ve bu sinemanın 

ideolojisinin estetik üzerinden biçimlenmesine değinilecektir. Buradan, tezin temel 

ekseni olan ‘yönetmen sineması’ alanına geçilebilmesi için kültür endüstrisinin mantığı 

içinde sanat olarak sinemanın nasıl konumlanabileceği sorgulanacak, ‘yönetmen 

sineması’ alanının bir karşı alan niteliğine sahip olup olamayacağı yönündeki ana 

tartışma eksenleri çizilecek, ikinci bölümdeki tartışma alanına geçmeden önce bu alanın 

da zemini oluşturacak olan ‘yönetmen sineması’nın estetik özellikleri ve bu özelliklerin 

tarihsel gelişimi ele alınacaktır.  

Özellikler ele alınırken, ikinci bölümde ayrıntılandırılacak olan endüstriyel 

gelişim ekseninde, bu sinemanın Hollywood’dan farklılaştığı noktaların 

belirginleştirilmesi için temel veriler de sunulmuş olacaktır. Bu bağlamda, ‘yönetmen 

sineması’nın temel kavramları ve içinde yer aldığı kavramlar dizisi, sanat sinemasının 

ortaya çıkışı, gelişimi, ‘yönetmen sineması’ isminin kaynağını aldığı auteur teori, bu 

teoriyle ortaya koyulan sinema anlayışı, bu sinemanın bir kuram olarak varlık 

kazanması ve sinema alanındaki dinamiklerin farklılaşmasıyla kuramda meydana gelen 

değişim görülmeye çalışılacaktır. ‘Yönetmen sineması’ alanının belirgin ayırdedici 

estetik özellikleri, film üretim koşullarının sinema diliyle ilişkisini kavramak, bu 
                                                 
16 Mayring, ss.95-98. 
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alandaki estetik değişimi anlamlandırabilmek ve üçüncü bölümde Türkiye’deki 

‘yönetmen sineması’ alanını buradaki referanslarla değerlendirebilmek için ayrıntılı 

olarak ele alınacaktır. 

‘Yönetmen Sineması’ Alanının Tartışma Eksenleri başlıklı ikinci bölümde, ilk 

bölümde ele aldığımız Kültür Endüstrisi kavramı, Hollywood egemenliği ve ‘yönetmen 

sineması’ alanının özelliklerinden de hareketle, ‘yönetmen sineması’ alanının bağımlılık 

ilişkileri merkeze yerleştirilecektir. Öncelikle, kültür endüstrisi dışında bağımlılık 

ilişkilerine eklemlenen dinamikler açıklanmaya çalışılacak, bu dinamiklerin başında 

gelen Kültürel Emperyalizm kavramı, emperyalist sürecin sinema ürünleri üzerindeki 

etkisini tartışabileceğimiz bir zemin sunacaktır. Bu başlıkta, sömürge politikalarına 

isyan olarak ortaya çıkan Üçüncü Dünya sinemasının ele alınması, hem bağımlık 

ilişkilerini sinema üzerinden ortaya koyulmasına, hem ulusal sinema tartışmalarının 

eksenin genişletilmesine hem de Türk sinemasını değerlendirirken de 

başvurabileceğimiz ‘üçüncü sinema’ kavramının açıklanmasına hizmet edecektir.   

İkinci başlıkta, günümüzde varolan bağımlılık ilişkilerinin kavranması için 

küreselleşme ve etkileri ekseninde, uluslararası ağlar ve akışlar, uluslararası pazar, 

ulusötesi şirketler ve Avrupa Birliği’nin de içinde yer aldığı uluslararası alandaki güç 

ilişkilerinden bahsedilecek, hegemonik bir kültür olarak küresel kültür, ulusal kültür 

anlayışı ve yerellik vurgusu üzerinde durulacaktır. Bu bölümde açıklanan kavramların 

ışığında ise, ‘yönetmen sineması’nın ortaya çıktığı Avrupa’nın, sinema alanındaki 

bağımsızlığı sorgulanacaktır. 

Avrupa sinemasının bağımsızlığını ele alabilmek için öncelikle, ortaya çıktığı 

dönemden beri ulusal bir karakter gösteren sinema, ulusal sinema ekseninde 

değerlendirilerek mücadele alanları açıklanacaktır. Buradan hareketle, ulusal sinemanın 

sanat sinemasıyla ilişkisi incelenerek, kesişme noktalarına dair nedenler ortaya 

koyulacak,  ekonomik ve jeopolitik yapıyla beraber değişen ulusal sinema sanat 

sineması ilişkisi açıklanacaktır. Tartışma alanının zemininin ise iletişim politikaları 

ekseninde ortaya koyulması gerekecektir. İletişim politikalarında meydana gelen 

değişimin, siyasi ve ekonomik eksenin belirleyiciliği üzerinden ele alınması, sinema 

alanındaki politikaların kavranmasına yardım edecektir. İletişim politikaları 
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çerçevesinden bağımsız olmayan destek programları ise ‘yönetmen sineması’ alanının 

önemli bileşenlerinden biri olarak ele alınacak, bu başlıkta, AB çerçevesinde görsel 

işitsel alanda geliştirilecek destek uygulamalarını kapsayan Media programının ve 

Eurimages’ın amaçları, temel özellikleri, uygulanma biçimleri ayrıntılı olarak 

açıklanarak, film üretim sürecindeki belirleyici etkileri üzerinde durulacaktır. Bu 

bölümdeki diğer önemli bileşen, film dolaşımının en önemli merkezleri olarak üretim 

sürecinin de bir belirleyeni olan uluslararası film festivalleri olacak, festivaller 

ekseninde değişen üretim-dolaşım ilişkileri ve ‘yönetmen sineması’ alanının 

kayganlaşan zemini sorunsallaştırılacaktır.  

İkinci bölümün son alt başlığında, bağımsızlık ilişkilerine egemen bir güç olan 

ABD üzerinden bakılmaya çalışılacaktır. Egemen sinemadan farklılaşma ve 

Hollywood’un ticari işleyişi dışında yer alma iddiasıyla ortaya çıkan, Bağımsız 

Amerikan sineması merkeze alınarak, bu sinemanın ortaya çıkış koşulları, endüstriyel 

ilişkileri, estetik süreçleri, Hollywood’la bağlantı ve ayrım noktaları üzerinde durulacak, 

Avrupa sinemasının ‘yönetmen sineması’ alanının, festivaller ekseninde bu sinemaya 

eklemlendiği noktalar göz önünde bulundurularak Amerika’daki bağımsızlık alanı 

tartışılacaktır.  

Film üretim sürecinin bileşenleri ve bu bileşenlerle bağlantılı eksenlerin 

ışığında, Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanında film üretim sürecinin ele alınacağı 

ve değerlendirileceği son bölümde, tartışma alanlarının belirginleştirilmesi ve film 

üretim süreci üzerinde düşünce geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef 

doğrultusunda, çalışmanın tarihsel ve ilişkisel özelliğinden de hareketle, öncelikle, Türk 

sinemasının gelişimi, film üretimi ekseninde incelenecektir. Ortaya çıktığı tarihten 

itibaren siyasal ve ekonomik koşullardan bağımsız değerlendirilemeyecek olan Türk 

sineması için, Yeşilçam, yapım koşulları ve yapım koşullarıyla ilişkili olarak belirlenen 

estetik eğilimlerin egemen bir sinema olarak kendini dayattığı bir dönem olarak ön 

plana çıkmaktadır. Değişen film yapım koşulları değerlendirilirken bu dönem, önemli 

bir referans oluşturacak,  1990 sonrasında gelişen ve ‘yönetmen sineması’ alanının 

karşısında konumlanan Türk sinemasının popüler ayağının kavranmasına da hizmet 

edecektir. Döneminin ulusal sinema anlayışının ele alınması,  Avrupa ülkelerinden 
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farklılaşan ulusal sinema algısını ortaya koyarken, Yeşilçam döneminin ideolojik 

yapılanışına dair önemli veriler sunacak ve bu veriler ışığında, 1990 sonrasında 

sinemanın düşünsel zemininde meydana gelen farklılaşma ve bağımsızlaşma eğilimi 

kavranabilecektir.  

Son bölümde, ikinci olarak yapım koşullarının dönüşmeye başladığı, üretime 

farklı bileşenlerin eklendiği, toplumsal ve siyasal değişimlerin filmlerin konularını ve 

biçimlerini de etkilemesiyle, 1990’lı yıllar ‘yönetmen sineması’nın izlerinin 

görülebileceği 1970 ve 1980’li yıllardaki film üretimi ele alınacaktır. Bu dönem 

incelenirken, üretim ilişkilerini birebir etkilediği düşünülen, Amerika’yla yakınlaşan 

ilişkilerin sinema alanındaki belirleyiciliği, televizyonun gelişi, seks filmleri furyası, 

gelişen video pazarı, askeri darbe ve sansür, 12 Eylül sonrası depolitizasyon sürecinin 

yönetmenler üzerindeki etkisi, darbe sonrası izlenen liberalleşme politikaları ve 

özelleştirme uygulamalarından bahsedilecek, 1980’lerde gelişen sanat filmi alanının 

üretim koşulları ve estetik özellikleri kavranmaya çalışılacak, bu dönemde 

yoğunlaşmaya başlayan uluslararası festival ağlarındaki görünürlük ele alınacaktır.  

1990 sonrası Türk sineması alt başlığı, 1990’lı yılların ilk yarısına 

odaklanacak, ‘yönetmen sineması’ alanının üretim ilişkilerinin belirlendiği zeminini 

sunacaktır. Türk sinemasının geleceğini etkileyecek bir gelişme olarak, Amerikan 

dağıtım şirketlerinin ülkeye girmesinden, kurulan dağıtım ağının seyirci ve salonlar 

üzerinde yarattığı etkiden ve bu etkinin bugünlere kadar gelen belirleyici rolünden 

bahsedilecektir. Bu gelişmelerle de bağlantılı olarak, Türkiye’de devletin sinemayla 

ilişkisi iletişim politikaları üzerinden kavranmaya çalışılacak, hazırlanan kanunlar, 

kanun tasarıları ve uygulamalar incelenecek, GATT çerçevesinde alınan kararların 

iletişim alanında yarattığı dönüşüm, ABD ile ekonomik ilişkiler ve anlaşmalar da göz 

önünde bulundurularak, devletin sinema politikaları kavranmaya çalışılacaktır.  

1990 sonrası yapım anlayışı ve bileşenleri başlığında, 1990’lı yılların başında 

film üretiminin belirleyici faktörlerinin ortaya çıkışına odaklanılacak, yapımcı 

yönetmenlik anlayışı, televizyonun üretime katkısı, reklam sektörünün filmlere etkisi, 

spronsorluk katkıları ve Eurimages’a üyelik ile birlikte ortak yapımların gelişmeye 

başlamasının ilk adımlarından bahsedilecektir.  
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Sıralanan bileşenler ve bileşenlerin 1990 sonrası ‘yönetmen sineması’yla 

ilişkisi ise, “1990’ların Sonu: Yeni Dönem” alt başlığı altında ayrıntılandırılacaktır.  Bu 

alt başlık, Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanının miladı olarak kabul edeceğimiz 

1996 yılındaki değişimden başlayacak, popüler alanda film üretim sürecindeki değişim 

göz önünde bulundurularak, ‘yönetmen sineması’ alanının üretim mantığı ve sinema dili 

ekseninde önceki dönemlerden farklılaştığı noktalar da vurgulanarak yeni dönem 

açıklanmaya çalışılacaktır.  

Yeni dönemde yaşanan değişim ekseninde, yeni sinema anlayışı başlığı altında 

gelişen sinema anlayışının iki önemli temsilcisi, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz 

sinemalarının özellikleri ortaya koyulacak, böylece bu alanın ilk bölümde 

tanımladığımız ‘yönetmen sineması’ alanıyla estetik boyuttaki bağlantısı da 

değerlendirilmiş olacaktır. Tezin son alt başlığında, Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ 

alanında film üretim sürecinin bileşenlerini kavramak ve tartışabilmek için iki 

araştırmaya yer verilecektir. Tezin yukarıda açıkladığımız araştırma yöntemine uygun 

olarak film üretim sürecine dair güncel bilgilerin bireysel görüşmeler ve yönetmenlerin 

bakış açıları gözünde bulundurularak elde edilebilmesi amacıyla olay incelemesi 

modeliyle, sorun merkezli görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen bu 

araştırmalardan ilki, 2006 yılında yapılmıştır.  

Birinci araştırmada, Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanının çıkışı için 

önemli bir zemin oluşturan estetik ve ekonomik anlamda minimal eğilimler ele alınmış, 

bu eğilimlerin ortaya çıktığı film yapım koşulları ve yapıyı oluşturan temel bileşenler 

kavranmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın ana eksenini oluşturan 2009 yılındaki ikinci 

araştırmada, ilk araştırmada elde edilen veriler sayesinde çalışma sınırları genişletilmiş 

ve derinleştirilmiştir. ‘Yönetmen sineması’ alanında bireysel çabalarla ve düşük 

bütçelerle başlayan film üretim sürecinde, hem yapım öncesi destek programları hem 

yapım sonrası, festival dolaşımı ve ödüllendirme sistemiyle, uluslararası alanın önemli 

bir faktör haline geldiği tespitinden yola çıkan ikinci araştırma, film üretim sürecindeki 

değişimin nedenleri ve üretim üzerindeki sonuçlarının değerlendirilebilmesi için, 

sürecin işleyişini tüm bileşenleriyle kavramak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  
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Sıraladığımız nitelikleri sinemaları içinde görebildiğimiz, Yeşim Ustaoğlu, 

Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim ve Özcan Alper’in film üretimlerinin yapım öncesi, 

yapım ve yapım sonrası aşamalarının her birinin ekonomik ve estetik eksen üzerinden 

kavranması amacıyla hazırlan sorular çerçevesinde yapılan araştırmada elde edilen 

veriler, altı başlık altında kategorilendirilmiştir. Yönetmen-Yapımcılık, Kültür 

Bakanlığı Desteği, Eurimages, Film Festivalleri, Diğer Bileşenler ve Yönetmenlerin 

Sinema Anlayışı olarak belirlenen bu altı kategori üzerinden de, 1990 sonrası 

Türkiye’de film üretim sürecinin bileşenlerinin ortaya koyulmasına, değerlendirilmesine 

ve bu bileşenlerin çalışmanın kuramsal zeminiyle ilişkilendirilerek tartışılmasına 

çalışılmıştır. 
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2. SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE ‘YÖNETMEN SİNEMASI’ 

Türkiye’de 1990 sonrası ‘yönetmen sineması’ alanı ve film üretim süreci 

üzerine düşünce geliştirilebilmesi için öncelikle, sinema alanının içinde bulunduğu 

endüstrinin özelliklerinin ve üretim koşullarının kavranması gerekmektedir. Sinemanın 

değerlendirilebilmesi için, para ve sanat arasında durduğu noktanın 

belirginleştirilebilmesi bir zorunluluktur. Frankfurt Okulu’nun ortaya koyduğu Kültür 

Endüstrisi kavramı, bu ilişkiyi anlamak için kilit bir kavram olmaktadır. Kültür 

Endüstrisi, kültürel bir endüstrinin üretim ilişkilerinin mantığını ortaya koyarak, kültürel 

ürünlerin pazara uygun hale getirilen yapısını ve bu yapının getirdiği ideolojik değişimi 

anlamamızı sağlayacaktır.  Kültür endüstrisinin mantığını kavradıktan sonra, bir kültür 

endüstrisi olarak sinemaya Hollywood üzerinden bakmak, ticari bir süreç olarak film 

üretim alanının kavranmasına ve egemen sinema anlayışının ortaya koyulabilmesine 

yardım edecektir. Hollywood, bir fabrika modeliyle benzerlikler gösteren yapısıyla, 

kültür endüstrilerinin temel özelliklerinin en görünür olduğu alanlardan biridir. Bu 

alanın belirginliği, ‘yönetmen sineması’ alanının sınırlarını da zorlamakta, 

değiştirmekte ve dönüştürmektedir.  

Hollywood’un kurduğu bağımlılık ilişkileri, sinema alanındaki mücadelelerin 

temel eksenini oluşturmaktadır. Hollywood’daki film şirketleri arasında görülen güç 

kazanma ve egemenlik kurma mantığı, bu sinemanın dünyadaki diğer ülkelerle 

ilişkisine de aynı biçimde yansımaktadır. Ortaya çıkan egemenlik mücadelesinde, 

‘yönetmen sineması’nın hangi noktalarda bir karşı alan olarak tanımlanabileceği önemli 

bir soru işaretidir. Bu soru işareti çerçevesinde yapılacak tartışmalara ikinci bölümde 

yer verilecektir; fakat ‘yönetmen sineması’nın bir karşı alan olarak varlığını 

tanımlayabilmek için, öncelikle Hollywood sineması için yapılacağı gibi, ‘yönetmen 

sineması’ alanının da ortaya çıkışı, gelişimi, temel özellikleri ve bileşenleri ayrıntılı 

olarak değerlendirmelidir. ‘Yönetmen sineması’nın tarihsel sürecinin, estetik 

özellikleriyle birlikte ele alınması, Hollywood’dan ideolojik olarak farklılaştığı 

noktaların ortaya koyulmasını da sağlayacaktır. Farklılaşma eksenleri çizilirken, 

endüstri-sinema ilişkisi bağlamında yaşanan etkileşim ve değişimin göz ardı edilmemesi 

için ise, bu bölümün sonunda, bir alt başlık olarak kültür endüstrisi içinde sanat olarak 
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sinemanın imkanı sorgulamaya açılacaktır. Bu başlığın, ikinci bölümde ele alınacak 

olan endüstriyel ilişkiler ekseninde farklılaşan üretim bileşenlerinin eklemlenebileceği 

tartışma zemininin oluşmasına hizmet edeceği düşünülmektedir. 

2.1. Kültür Endüstrisi  

Kültür Endüstrisi kavramına 19.yüzyıl kapitalizmiyle ortaya çıkan bir kavram 

olan kitle kültürü üzerinden bakmak gerekmektedir. Bu kültür, ihtisaslaşmış özel bir 

sektör, sürekli aratan bir endüstri üretimi ve ilk defa işçi sınıfının tüketimine yönelik bir 

üretim olarak ortaya çıkar.17 Planlı olarak dağıtılıp üretilir. “Bu durum kitle üretimi 

yapan pazara entegre olmuş yaşam biçiminde, pazar güçlerinin kendilerini sürdürme 

zorunluluğuyla birlikte gelir.“18 Kitle kültürü, bu çalışmanın çıkış noktalarından birini 

oluşturur. Kitle kültürüyle ilişkilendirilen popüler kültür ve halk kültürü kavramlarını 

ise değişen anlamıyla kullanmak gerekmektedir. Williams, popüler olanın halkıntarihine 

ait olandan19 geldiğini söyler. Fakat bu geriye dönüklükle bugün halkın bağlantı 

kuramadığını da ekler. Bu da Willams’ın “günlük hayatın popüler kültürü” olarak 

tanımladığı medyanın şekillendirmesine açık olan ikinci anlamı daha etkin kılar.20 

Popülerin anlamı farklılaşmıştır. 19.yüzyılda popüler, “çok sayıda insan tarafından 

beğenilen” anlamına gelmeye başlamıştır.21 “Kitle iletişiminde popüler olan, egemen 

medya ürünlerinin (programların ve pratiklerin, müzik ve film endüstrilerinin siyasal ve 

kültürel pazara sunduklarının) halk tarafından sevilip tutulduğu anlamında kullanılır.”22  

İçinde yaşadığımız sosyal ve ekonomik şartlar içinde halk, karar verme 

yetkisine ne kadar sahiptir? Özgür bir seçim söz konusu olabilir mi? Kültür Endüstrisi 

kavramının yaratıcılarından Adorno, “her zaman ekonomik baskıyı yansıtan ideolojiyi 

seçmekle ilgili bu özgürlüğün, bütün alanlarda hep aynı olanı seçme özgürlüğü” 

                                                 
17 İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, 2.Basım, Ankara: Erk Yayınları, 2005, s.25. “Kitle 
kültürü kitle üretimi yapan bir endüstriyel yapının yarattığı materyal yaşamı gerçekleştirme ve bu gerçekleştirmenin 
bilişsel ve düşünsel biçimidir” Erdoğan, Alemdar, s.41. 
18 Erdoğan, Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, s.23. 
19 “Halk kültürü, günümüzde popüler kültüre ve kitle kültürüe olan ilişkisinde anlamını bulur.” Erdoğan, Alemdar, 
s.28.  
20 Stephen Heath ve Gillian Skirrow, “Raymond Williams ile Söyleşi,” Eğlence İncelemeleri, Kitle Kültürüne 
Eleştirel Yaklaşımlar, Tania Modleski (hzl.), Nurdan Gürbilek (çev.), İstanbul: Metis Yayınları, 1998, S.24-26 
21 Stephen Heath, Gillian Skirow, s.25.  
22 Erdoğan, Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, s.33.  



 15

olduğunu söyler.23 Bu aynılaşma kültür endüstrisi üzerinden ilerler. 19.yüzyıl icadı olan 

sinema, kültür endüstrisinin özelliklerini gösteren en belirgin alanlardan biri olarak 

karşımıza çıkar.  

Kültür Endüstrisi kavramı, 1947’de Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserde 

ortaya atılır. Adorno, kitle iletişim araçları sözünü, yönlendirme üzerinde durduğu için 

kullanmaz. Ona göre, kültür endüstrisinde kitle, bir ideolojidir. Kültür endüstrisinin 

varolması için, kitlenin yönlendirilmesi gerekir.24 Bu durumda,  popüler olana katılmak 

özgürlük değil tam aksine bağımlılığın yeniden üretimidir.25 Kitle kültürü mümkün olan 

en geniş insan kitlesine satılan mal ve düşünce olduğuna göre,26 bu durumda popülerlik 

de ticari başarının bir aracı haline gelmektedir. 

“Endüstriyel kültür ilkesi, bir yandan tüm tüketici 
gereksinimlerinin kültür endüstrisi tarafından giderilebileceğini göstermek, 
öte yandan da bu gereksinimleri insanın hep bir tüketici, sadece kültür 
endüstrisinin bir nesnesi olarak yaşamasını sağlayacak biçimde 
düzenlemektir.”27  

Adorno’ya göre, kültür endüstrisinde insanlar, arzuladıklarına ulaşamazlar ama 

öte yandan bir şekilde tatmin oldukları yanılsaması içine28sokulurlar. Kültür endüstrisi 

içinde insan bir tüketici olarak vardır ve bu tüketici sınıflandırılarak kitlesel üretim 

kategorilerine sokulur. Klişeler ve yapıtın yerini alan formülün egemenliği söz konusu 

olmaya başlar.29 Kültür endüstrisi ürünleri, “kavranmaları çabukluk, gözlem gücü ve 

beceri gerektirecek ama aynı zamanda (hızla akıp geçen olaylar kaçırılmak 

istenmiyorsa) düşünsel etkinliğe izin vermeyecek biçimde tasarlanmıştır.”30 

Günümüzde, Hollywood sineması alanında üretilen filmlere bakmak, sıralanan 

özelliklerin tümünü görmek için yeterli olur. Özellikle sinema açısından yaklaşıldığında 

gerçeklik meselesinin, kültür endüstrisi ürünlerinin temel ayrım noktasını oluşturduğu 
                                                 
23Theodor W.Adorno, “Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi”, Nihat Ünler, Mustafa Tüzel, Elçin Gen (çev.), 
İstanbul: İletişim Yayınları, 2.baskı, 2007, s.107. 
24 Adorno, s.110.  
25 Erdoğan, Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, s.38. 
26Erdoğan, Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, s.41. 
27Adorno, s.75.  
28Adorno, s.74. “Endüstriyel kültür ilkesi, bir yandan tüm tüketici gereksinimlerinin kültür 
endüstrisi tarafından giderilebileceğini göstermek,  öte yandan da bu gereksinimleri insanın hep 
bir tüketici, sadece kültür endüstrisinin bir nesnesi olarak yaşamasını sağlayacak biçimde 
düzenlemektir” Adorno, s.75.  
29 Adorno, ss.51-55.  
30 Adorno, s.56.  
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görülür. Adorno, kültür endüstrisindeki, yanılsama üzerinden ilerleyen sürecin altını 

çizer. “Yapım teknikleri, ampirik nesneleri ne kadar yoğun ve boşluk bırakmayacak 

biçimde kopyalayabilirse, dışarıdaki dünyanın beyaz perdede gösterilenin kesintisiz bir 

devamı olduğu yanılsamasını yaratmak da o kadar kolay olur.”31 Hollywood 

sinemasının gerçeklikle ilişkisi bölümünde bu özelliğin, egemen sinemanın mantığına 

nasıl yerleştiği ve üretildiği ayrıntılı biçimde ele alınacağından burada gerçeklik 

arayışının ortadan kalkmasının, tüm sorgulama ve mesafe alma noktalarının da 

kaldırılması demek olduğunu vurgulamakla yetinebiliriz. İzleyici, anlaşılabilirlik ve 

tahmin edilebilirlik üzerinden bu yanılsama içinde geçici bir doyum yaşarken,32 bu 

sisteme ayak uyduramayanlar yetersiz kabul edilir. Adorno, bu yetersizlik hissinin, 

yabancılaşma yarattığı ve böylelikle de insan ruhuna saldırdığı için, çok tehlikeli 

olduğunu düşünmektedir.33  

Adorno’ya göre kültür tekelleri, çelik, petrol, elektrik ve kimya endüstrilerine 

göre çok daha güçsüz ve bağımlıdır. Bu bağımlılık, film şirketlerinin bankalara 

bağımlılığıyla kanıtlanmaktadır.34 Bankalarla kurulan bağımlılık ilişkisi bağlamında da, 

kültür endüstrinin işleyişiyle Hollywood’un işleyişi arasındaki benzerlik açık bir şekilde 

görünür hale gelmektedir.   

2.2. Sinema Endüstrisi ve Hollywood  

Kültür Endüstrisi’nin belirgin işleyişi, Hollywood sinemasının endüstri 

içindeki konumuyla ortaya koyulacaktır. Bu konumu kavrayabilmek için, endüstriyel 

gelişime tarihsel olarak bakmak, ortaya çıkan estetik özellikleri ayrıntılandırmak ve 

kültür endüstrisinin ticari işleyişiyle bu özellikleri bağlantılandırmak gerekmektedir. 

Gelişimin estetik ve ideolojik olarak anlamlandırılması, ‘yönetmen sineması’ alanının 

bileşenlerini kavramak için ihtiyaç duyulacak zemini de hazırlayacaktır. Hollywood 

                                                 
31 Adorno, s.55.  
32 Max Horkheimer ve Theodor Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği, Oğuz Özügül (çev.), İstanbul: Kabalcı 
Yayınevi, 1995, s.13. Horkheimer ve Adorno, Kültür Endüstrisi ürünlerinin tahmin edilebilirliğinin 
yarattığı etki üzerinde dururlar: “Sinemada filmin nasıl biteceği, kimin ödüllendirilip, kimin 
cezalandırılacağı ya da unutulacağı hemen anlaşılmaktadır, hafif müzikte ise alışık bir kulak 
melodinin ilk notalarını duyar duymaz devamını tahmin edebilmekte ve bu doğru çıktığı zaman 
kendini mutlu hisetmektedir.” Horkheimer, Adorno, s.13. 
33 Adorno, ss.63-64.  
34 Adorno, ss.50-51.  
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film üretim biçiminin, burada belirtilen endüstriyel ilkelere birebir oturduğunu estetik 

ve ideolojik düzeyde ele almadan önce, üretim sürecinin tarihsel olarak gelişimine 

değinmek ekonomik düzeyde Adorno’nun bahsettiği bağımlılık ilişkilerini de ortaya 

koymamıza hizmet edecektir. Karşımızda, bankalara bağımlı olarak gelişmiş, fabrika 

mantığıyla yola çıkmış bir sinema endüstrisi vardır. Bu endüstrinin mücadele 

alanlarında, sürekli yeni bağımlılık ilişkileri yaratılmaya çalışılmıştır. Şirketlerin ticari 

kaygılarla bağımsız olmaya çalışmaları, güçlendikten sonra ise pazarı ele geçirerek 

egemenlik kurmaya çalışmaları, Hollywood’un endüstriyel gelişiminin de en belirgin 

özelliği olmaktadır. Bu özellik, ‘yönetmen sineması’ alanının etkileşim içinde olduğu 

bağımsız sinema alanında da görülmekte ve ‘yönetmen sineması’ alanının küresel 

pazardaki konumu üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmaktadır. Bu bağımlılık 

yaratmaya eğilimli olan sinemanın elindeki en büyük güç ise, kültür endüstrisi içinde 

yaratılan ve kitle tüketimine uygun hazırlanan ticari filmlerdir. Bu nedenle, bu filmlerle 

ortaya koyulan estetik, endüstriyel yapının bir parçası olarak ele alınmalıdır.  

2.2.1. Hollywood Sinemasının Endüstriyel Gelişimi 

1914 öncesine kadar, dünyada, Fransız Pathé şirketinin egemenliği söz 

konusuyken, bundan sonraki süreçte egemenlik Amerika’ya geçecektir ve bu süreç 

günümüze kadar devam edecektir. Amerika’da 1908’de, 5000’den fazla salon açılmıştır. 

Fakat süreçler üzerinde tam bir hakimiyet söz konusu değildir. Uzun süren davalar ve 

güç yarışı sonunda, 1909’da “Dağıtımcı George Klein ile birlikte dokuz ana yapımcıdan 

oluşan –Edison, Biograph, Vitagraph, Essanay, Selig, Lubin, Kalem, Mélies ve Pathé- 

bir konsorsiyum tekeli olan Motion Picture Patents Company kurulur. Bu grup başka 

şirketlerin filmlerini dağıtan dağıtımcılara Patent Company filmlerini dağıtma izni 

vermeyince, dağıtımcılar, General Film Company’de birleşir ama tam bir birlik 

sağlamayı başaramazlar. Şirketlerin kendi filmlerini üretme tezi ortaya çıkar ve 

Independent Motion Picture Company, bu tarz şirketlerden biri olur. 1912’de Patent 

Company ve General Film Company salonların yarısını kontrol eder durumdadır ama 

geri kalan kısmında bunlardan bağımsız olan şirketler vardır.  Bu noktada bağımsızların 

uzun metraja geçişi önemli bir adım olur. Bir Ulusun Doğuşu (1915) filmi gişe rekoru 

kıran filmler için bir model oluşturur. Bu filmin gösterimleri tröstlerin alanları dışında 
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yapılır. Fakat yine de tekelleşme isteği devam eder. Tröstlerden bağımsız olan şirketler, 

Birinci Dünya Savaşı sırasında dünya pazarına yayılır ve çeşitli şirketler arası 

birleşmeler gerçekleştirir.35 Bu sırada, hükümet de sinemayı desteklemektedir. Dışişleri 

Bakanlığı tarafından 1916’da ‘Hareketli Görüntü Dairesi’ kurulur ve 1918’de ülke 

içinde yasak olmasına rağmen denizaşırı ülkelerde tröstlerin kurulmasına izin verilir. 

Uluslararası dağıtım kartelinin temelleri böylece atılır. İthalat bedelleri ve ticaret 

koşullarını ise Motion Picture Export Association belirler. Bundan sonra dışsatımlar 

devam eder ve 1939’a gelindiğinde dünyadaki filmlerin % 65’e yakını Hollywood’a ait 

olur.36 

1940’lara kadar ülkede dikey bütünleşmeler görülmeye devam eder. Yine 

dağıtım üzerinde tekeller oluşmuştur. 1930-1948 arası, sekiz major, gösterilen filmlerin 

% 95’ine sahip olmuş ve kapalı bir oligopol oluşturmuştur.37 1948’de salon sahipleri, 

gösterim üstündeki tekelleşmeyi kırmak için anti-tröst eylemlere girişir.38 Paramount 

yönetmeliğiyle yapım-dağtım-gösterim alanındaki dikey tekelleşmeye son verilir. Bu 

durum, stüdyo sisteminin çöküşünü de hızlandırır. Stüdyolar, televizyon programları 

üretmeye başlar.39 İçerde anti-tröst yasaları ve televizyon nedeniyle Hollywood, kendini 

tehlikede hissedince, dış pazarın önemi daha da artar. Büyük bir hızla hükümet ve 

endüstri dış ülkelerde karteller kurmaya devam eder. Afrika’da bile gösterilen -ki İngiliz 

sömürgesidir- filmlerin yarısının Amerikan filmi olması bu dışa açılımın da bir 

göstergesi olur.40 Burada, endüstri ve hükümetin birlikte hareket etmesi önemli bir 

noktadır. Hükümet sinemanın yayılımı konusunda önemli bir işleve sahiptir. Bu durum, 

yaşam tarzı, düşünce biçimi aşılama yanında sinemanın politik bir süreç olarak 

algılandığının da göstergesi olmaktadır. Öte yandan, stüdyo sisteminde 1960’lara dek 

kırılmalar yaşanması, yapımcılar, dağıtımcılar ve sinema sahiplerine yeni olanaklar 

sunar.41 1950-1980 arasında bağımsız düşük bütçeli yapım şirketleri ortaya çıkar.42 Bu 

                                                 
35James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur, çev.Ertan Yılmaz, İstanbul:Oğlak Yayınları, 2001, s.226-228. 
36Toby Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”, 
Ayşegül Gürsoy ve Mehmet Olcay (çev.), Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı: 14, s.35. 
37 Susan Hayward, Key Concepts in Cinema Studies, 3.Basım, London: Routledge, 1999,  s.355.  
38 Hayward, s.356-357.  
39 Hayward, s.356-357.  
40 Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”, s.36. 
41 Chris Holmlund, “Fraom The Margins To The Mainstream”, Contemporary American Independent Film, Chris 
Holmlund ve Justin Wyatts (ed.),  New York: Routledge, 2005, ss.1-19, akt. Ala Sivas, “Türk Sinemasında 
Bağımsızlık Anlayışı ve Temsilcileri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2007, s.43. 
42 Monaco, s.229. 
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şirketler, ilerleyen bölümde ele alacağımız bağımsız Amerikan sineması alanının 

zeminini oluşturacaktır.  

Burada kısaca özetlemeye çalıştığımız Hollywood’un tarihsel gelişimi, bu 

sistemin sürekli bir ayrılma, ama ardından birleşme ve güçlenme eksenlerinde kendisini 

ürettiğini, alternatif olmanın gerçek anlamda bir alternatif olma hali değil, pazarı ele 

geçirme yarışında bir girişim olduğunu ve özellikle dış satım konusunda hükümet ve 

endüstrinin birlikte hareket ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Hollywood 

zihniyetini kavrayabilmek için bu sinemanın işleyiş kurallarını bu bölüme eklemek 

gerekmektedir. Monaco, Amerika’da sinemanın açık ve basitçe ‘movies’ olduğunu 

söyler. “İlk yapım şirketleri bile -özellikle Biograph ve Vitagraph- stüdyolarını bir sanat 

yaratımından çok mal üretiminin yapıldığı fabrikalar olarak” görmüştür.43 Sinema 

endüstrisinin Hollywood’da kurulma sebebinin, hammadde ve işgücü kaynaklarının 

varlığıyla ilişkili olması, bu fabrika benzeri yapının altını çizmektedir (işgücü, gün ışığı, 

iyi hava koşulları, geniş ve farklı mekanlar vs.). Sinemacılar, kendi salonlarına film 

sağlamak için tüccar olarak işe başlamışlardır. Zaten başkentten ve sanatsal 

etkinliklerden uzak bir mekanın seçilmesi bunun ipuçlarını verir.44  

Sinema alanı, yatay bütünleşmelerin finanse edilebilmesi ve sesin icadıyla 

ortaya çıkan büyük maliyetlerin karşılanabilmesi için, ekonomik ve artistik olarak 

banker ve iş adamlarının etkisi altına girer.45 Her şirket genel bir yöneticiye sahiptir ve 

bu şirketlerin kendi yazarları, starları, yönetmen ve tasarımcıları vardır. Bu doğrultuda, 

belli üretim pratikleri izlenir, gişe gelirlerinin garanti edilmesi için belli kriterler 

uygulanır46, belli stiller etrafında üretim yapılır. Stüdyolar, kuruluş amacına da uygun 

olarak “seri üretim fabrikaları olarak” çalışır.47 Tüm ekip maaşlı işçilerden oluşur ve bu 

yapı içinde yönetmenler de dahil hiç kimse sürecin başından sonuna hakim değildir.48 

Stüdyo döneminden bahsederken Ulusay da, Hollywood üretim mantığı ile Fordist 

sistem arasındaki benzerlik üzerinde durur.  

                                                 
43 Monaco, s.232. 
44 Monaco, ss.232-233.  
45 Hayward, s.355.  
46 Hayward, s.356.  
47 Monaco, s.235. 
48 Monaco, s.235.  
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“Uzmanlaşma, maksimum verim ve standartlaştırılmış ürün 
temeline dayalı bu mantık, dikkatlice düzenlenmiş ve belli kurallara 
dayandırılmış bir üretim sürecini getirdi. Kömür madenlerinden cam 
fabrikalarına ve ulaşım ağına birçok alandaki yatırımıyla dikey bir 
örgütlenme kurmuş olan Ford gibi, büyük film stüdyoları da kitlesel üretimle 
ve endüstrinin yapım, dağıtım ve gösterim ayakları üzerindeki kontrolleri 
sonucu, ayrıca kentleşme ve serbest zaman gibi faktörlerin de katkısıyla 
geniş bir pazar kontrolünü sağlamış oldular.“49 

 Ulusay, stüdyo sonrası dönemi ise Post Fordizmle ilişkilendirir. “Hollywood 

devleri, artık eskisi gibi büyük stüdyoları olan yapım şirketlerinden çok dağıtım 

şirketlerine” dönüşürler.50 Bu bölümde Hollywood’un estetik ve ideolojisine 

geçilmeden önce vurgulanması gereken nokta, küreselleşme ekseninde bir ulus 

ötesilikten bahsedilse bile, ABD’nin egemen kültür olarak pazarı domine ettiğinin 

vurgulanmasıdır. Kültür endüstrisi alanında en büyük şirketlerin ilk dördü ABD’dedir.   

“Time Warner, Walt Disney, Viacom ve Comsat’ın merkezleri, 
sırasıyla New York, Los Angeles, New York ve Philadelphia’dır. Beşinci 
sırada yer alan Sony, Tokyo merkezli bir şirket olmakla beraber Hollywood 
devlerinden Colombia’yı bünyesinde barındırmaktadır.”51  

Bu bağlamda, küresel kültürün ulusötesiliğin ötesine geçerek kültür 

emperyalizmiyle kesişmesi, üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan biridir. 

Sonuçta, kültür emperyalizmi tezinin gelişiminde, 1960’larda, ABD’nin kendi egemen 

değerlerini, ulusal kimliği tehdit edecek şekilde aktarmasının önemli bir etkisi vardır.52 

Bu kavramlar, ulusal sinemaların varlık alanı sorgulanırken ayrıntılandırıldığında, 

‘yönetmen sineması’ alanının bileşenleri üzerindeki etkileri de netleşecektir. 2.bölümde 

ele alacağımız için burada yalnızca, Hollywood egemenliğine karşı AB çevresinde 

çeşitli koruma politikalarına gidildiğini ama bunun Hollywood’un uluslararası 

yayılımını engellemediğini belirtmek gerekir. 1996’ya gelindiğinde;  

“Televizyondan devlet müdahalesinin kaldırılması ve “müreffeh” 
Avrupa’nın tek bir satış merkezinde birleşmesi, Hollywood için büyük birer 
nimet olmuştur…Sınır Tanımayan Televizyon”un ilk sekiz yılında, (1988-

                                                 
49 Nejat Ulusay, Melez İmgeler, Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar, Ankara: Dost Yayınları, 2008, s.29. 
50 Ulusay, Melez İmgeler, s.30. 
51 Ulusay, Melez İmgeler, ss.23-24. “Rupert Murdoch’un sahibi olduğu News Corporation (Fox TV ve 
Hollywood stüdyolarından 20th Century Fox/Fox Searchlight gibi televizyon ve sinema 
kuruluşlarını bünyesinde barıdıryor) ise merkez bürolarını 2004’te Avusturalya’dan ABD’ye 
taşımıştır.” Ulusay, Melez İmgeler, ss.23-24. 
52 Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”, s.37. 
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1996) AB ile ABD arasındaki net görsel işitsel ticaret, Avrupa’nın kültür 
endüstrilerinin açığını 2 milyar dolardan 5.6 milyar dolara” çıkarmıştır.53  

Bu egemenliğin tam anlamıyla ortaya koyulabilmesi, iç içe olan estetik ve 

ideolojik süreçlerin de ele alınmasına bağlıdır. Bu amaçla, Hollywood’un estetiğini ve 

sonrasında endüstri ile estetik ilişkisi üzerinden ortaya koyulan ideolojiyi kavramak, 

‘yönetmen sineması’ alanının mücadele alanını tanımlamak için de gereklidir.  

2.2.2. Klasik Hollywood Sineması Estetiği 

Gerçeklik, estetiğin temel tartışma alanıdır. Özellikle, sanatın yeniden 

üretilebilirliğiyle beraber tartışılmaya başlanan ve sanatın anlamını sorgulatan 

gerçekliğin izlenimi problemi, postmodern dönemde de sanatın temel sorunu olarak 

varlığını sürdürmüştür.  Fotoğrafın ve ardından sinemanın ortaya çıkması, sanatın 

gerçeklikle kurduğu ilişkinin yeniden tanımlanması ihtiyacını doğurmuştur. Fotoğraf 

ve fonografın birleştirilmesi tam bir gerçekliğin sağlanmasını da beraberinde getirmiş 

ve zamanın geriye çevrilemezliği aşılmaya çalışılmıştır.54 Benjamin de, sanatın 

aurasını yitirdiğinden bahsederken, sanatın gerçeklik arayışıyla bağlarını yeniden 

gözden geçirmesi gerektiği üzerinde durmuştur.55 Gerçeğe benzeyen görüntülerin 

yaratıcısı olan sinema alanında da gerçeklikle kurulan ilişki, niteliğin en önemli 

belirleyeni olarak değerlendirilmiş, gerçeklik arayışı sinema kuramlarının temel 

tartışma eksenini oluşturmuştur. Çalışmamızda ele aldığımız ‘yönetmen sineması’ ve 

Hollywood sineması arasındaki en büyük fark da bu noktada karşımıza çıkmaktadır. 

Çünkü, “Hollywood’da tüm çaba ve harcamalar gerçeğe sahip çıkma adına değil, 

gerçeğin temsilcisi olmayı savlayan bu görüntünün inandırıcılığını arttırma adına 

yapılmaktadır.”56 

Hollywood sinemasının temeli olan anlayışı ve Avrupa sinemasının dayandığı 

temeli ele aldığımızda, Avrupa’da sinemanın bir sanat olarak kendini var etmeye 

çalıştığını, var olanı sorgulamayı amaç olarak belirlediğini görmekteyiz. Avrupa 

sineması kendine böyle bir yol çizerken Hollywood’da sinema, popüler bir anlatı türü 
                                                 
53 Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”, s.40.  
54 Andre Bazin, Sinema Nedir?, İbrahim Şener (çev.), İstanbul: İzdüşüm Yayınları, 2000,  s. 27. 
55 Walter Benjamin, Pasajlar, 3.Basım. Ahmet Cemal (çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001, ss.50-
60. 
56 Jean Louis Comolli, “Teknik ve İdeoloji“, Yakup Barokas (çev.), Çağdaş Sinema, Sayı: 1, s.28. 
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olarak algılanmış ve güçlü bir endüstriye dönüşmüştür. Bu sinema, bir endüstri olmanın 

gerektirdiği tüm özellikleri estetik boyutta da göstermektedir.  

Sinema tarihinin ilk filmleri kameranın bir kez çalıştırılmasıyla oluşturulan 

kısa filmlerdir.57 Lumiére Kardeşler, ilk çalışmalarında bu yöntemi uygularlar.58 

Lumiér’lerden farklı olarak, Meliés birkaç parçadan oluşan bir hikaye anlatmaya yönelir 

fakat onun filmleri de aynı planda geçen, aynı görüş açısından verilen ayrı ayrı 

tablolardan meydana gelir.59  1902’lerde İngiliz Adam Smith ve Williamson’ın, zaman 

devamlılığını gözönünde bulundurarak farklı mekanlarda gerçekleşen olayları 

birleştirmesi, gerçeklik tartışmalarının ilk adımını oluşturur. Kurgunun temellerini 

attığını söylediğimiz Porter’la beraber ise, aksiyonların etki yapacak biçimde verilmesi 

ve her aksiyonla kendinden sonra gelecek aksiyon arasında tutarlı ilişkiler 

sağlanmasıyla60 gerçeklik ve temsili sorunu da sinemanın eksenine oturmuş olur.   

Zamanın ve mekanın yeniden yaratılabiliyor olması, iki farklı bakışla bizi 

karşılaştırır. Bugünkü Hollywood sinemasının temellerini atan Griffith, zaman ve 

mekan yaratımına hizmet eden her türlü öğeyi, dramatik yapının inşa edilmesinde bir 

araç olarak görür. Porter, aksiyonu belli bir uzaklıktan tarafsızca sergilerken, Griffith ise 

kameraya öykü anlatımında etkin bir rol oynatır. Paralel kurgu, yakın çekim, ayrıntı 

çekim, öznel kamera, zamanı inşa eden anlatıya göre kesme ve kurgulama öğelerinin 

kullanımıyla dramatik yoğunluğu kontrol eder.61 Griffith’in anlatımı, sinemanın gerçeğe 

benzer olanı yaratma arayışının temel göstergesidir. Griffith’in sinemaya kattığı öykü 

anlatma teknikleri, Hollywood tarafından ticari formüllere göre üretilir ve Klasik 

Hollywood sineması estetiği böylelikle oluşturulur.62 Bonitzer’in de belirttiği gibi, 

“Amerikan sinemasının klasik ekonomisinde, anlatıcılık esastır. Ayrı zamanı olan 

eylemler, anlatının akıcılığının sağlanabilmesi için kaynaştırılır. Bu kaynaştırma, 

parçaların değer yitimine neden olurken, anlatının değerinin yaratılmasını sağlar. 

                                                 
57 Alim Şerif Onaran, Sinemaya Giriş, 2.Basım, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları, 1999, s.64. 
58 Selahattin Yıldız,  Sinematografik Anlatım,  İstanbul: Ekin Yayınları, 1997, s.86. 
59 Onaran, Sinemaya Giriş, s.65. 
60 Alim Şerif Onaran, Sessiz sinema Tarihi, Ankara:  Kitle Yayınları, 1994, s.35. 
61 Nigün Abisel, Sessiz Sinema, İstanbul: Om Yayınları, 2.baskı, 2003, ss.109-111. 
62 Wendy Everett, “Framing in the Fingerprints: A Brief Survey of European Film”, European İdentitiy in Cinema, 
England, EFAE, İntellect Books, 1996, s.13 akt. Serpil Kırel, “Kendi Evinde Misafir: Evsizleşen Ulusal Sinemalara 
Bir Örnek Olarak Türk Sineması“, Kültürel Üretim Alanları: Renkli Atlas, Nurçay Türkoğlu (drl.), İstanbul: Babil 
Yayınları, 2004, s.113.  
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Böylelikle, anlatı, “gerçeğin izlenimi” denen artı değerle zenginleştirilmiş olur.63 Bu 

sinemada, “tamamıyla açık ve konusuna uygun görüntü ve kurgulama deyişleri, görüntü 

ile sesin tam bir uzlaşması söz konusudur.”64 Hiç bir kapalı anlama yer yoktur. Amaç, 

anlaşılır olmaktır. Kurgu da bu doğrultuda, mantıklılık ve süreklilik duygusunu sağlayıp 

gerçeklik izlenimini güçlendirecektir.  

Sıralanan özelliklerin de ortaya koyduğu gibi, Hollywood anlatısı, zaman, 

mekan ve olay birliğiyle tanımlanır. Filmin tekniği anlatının geçişini sağlamak ve bilgi 

vermek için kullanılır. Özel teknik işaretler ön plana çıkmaz. Planlar, çekimler, ışık ve 

renk, hiçbir zaman kurgudan, sesten ve oyunculuktan daha fazla öne çıkmaz; çünkü 

biçimsel öğelerin öne çıkması, gerçeklik izleniminin zayıflaması anlamına gelecektir.65 

Optik kuralları, cisimlerin ve alıcının hareketleri, çekim ölçekleri, alıcı açıları, görüş 

noktaları, dekor, kostüm, film hileleri ve oyunculuk hepsi mutlaklaşmış karakterlerin, 

mutlaklaşmış olayların ve bunları pekiştirecek bir atmosferin yaratılmasına hizmet 

eder.66  

Filmlerde, olayların gelişimi bir çizgi üzerinde doğrusal bir yol izler. 

Doğrusallığın sonucu olarak da, Klasik yapıda nedensellik temel birleştirici öğedir. 

Rahat bir durumu, rahatsızlık, çatışma ve rahatsızlığın ortadan kaldırılması izler. 

Gerçeğe benzerlik önemlidir. Kompozisyonlar da buna göre tasarlanır. Zamanın ele 

alınışında da nedensellik ön plandadır. Düzen, frekans ve olayların sesi çok önemlidir. 

Bitiş çizgisi olaylarda temel belirleyen olarak gösterilir ve vurgulanır. Bu nokta 

Hollywood’un zaman kavrayışındaki sınırlılığı yansıttığı için de önemlidir. Seyircinin, 

filmin mantığını kolayca kavrayabilmesi için zaman ve mekan tutarlılık ilkesine göre 

tasarlanır. Genellikle iki nedensel yapı vardır. Biri kadın-erkek ilişkisini, diğeri bundan 

farklı olarak, iş, savaş, görev ve diğer kişisel ilişkilerden oluşabilecek başka bir alanı 

kapsar. Her alan bir amaca, engele ve bir doruk noktasına sahiptir fakat çözümler 

birbirini kapsamaktadır.67  

                                                 
63 Pascal Bonitzer, “Belirtme’nin’ Gerçekliği’”, İzzet Yaşar (çev.), Çağdaş Sinema, Sayı 3, s.87. 
64 Çağdaş Sinema ,“Klasik Holywood Sineması Üzerine Notlar”, Sayı: 5-6, s.110. 
65 Mutlu Parkan, Brecht Estetiği ve Sinema, İstanbul: Donkişot Yayınları, 2004, s.17. 
66 Parkan, s.31. 
67 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, Wisconsin: The University of Wisconsin Press,  1985, ss.198- 
206 
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Klasik Hollywood anlatısında,  öyküdeki en belirgin karakter, başkahramandır. 

Temel neden olarak o gösterilir. Karakter, bir problemi çözmeye çalışır ya da belirli bir 

amaca ulaşmaya çabalar. Bu süreç içinde, kişiler diğerleriyle ya da dış olaylarla çatışma 

içine girer. Hikaye, kesin bir zaferle ya da bir yenilgiyle biter. Problem çözülür, 

amaçlara ulaşılır ya da ulaşılamaz.68 Bu yapı, sinemanın amaca yönelen anlayışıyla 

birebir örtüşmekte ve seyircinin ne düşüneceğinin belirlenmesi için de temel bir 

gereklilik olmaktadır. Mutlu Parkan serim, çatışma ve çözüme dayanan bu üç aşamalı 

düzlemi, kurulu düzen /kurulu düzenin bozulması/ düzenin yeniden kurulması olarak 

tanımlar. Başlangıçtaki düzen ise, ortalama, genel toplumsal zihinde kabul görmüş 

durumları içermektedir.69  

Filmlerde olaylar tek bir çizgi üzerinde gelişirken, süreçlerin ardındaki 

süreçlerin gösterilmesi engellenir. Olaylar ve karakterler kesin hatlarla belirlenmiş olup, 

mutlaklaştırılır. Bu mutlaklaştırma,  karakterlerin niteliklerinin, bu nitelikleri ortaya 

çıkaran olaylardan bağımsız olarak sunulmasıyla gerçekleştirilir. Özeliklerine ilişkin 

derinlikli sunumlara yer verilmeyerek, seyircinin zihinsel değerlendirmesinin dışında 

bırakılan karakter, böylelikle mutlak bir görünüm kazanmış olur.70  

Hollywood estetiğinin ortaya koyduğu nitelikler, seyircinin eleştirel bakışını 

engelleme yönündedir.  

“Konuya diyalektik ve materyalist açıdan bakıldığında, klasik 
Hollywood sinemasının tematiği, kullandığı teknikler ve senografik kaydediş 
biçimleri, kapitalizmin çelişkilerini örtbas etmeye ve kapitalizmin serbest 
rekabet evresindeki burjuva öğretileriyle, (hümanizm, laiklik, demokratik 
özgürlükler..vb) tekelci uygulamaları arasındaki uyumsuzlukları gidermeye 
dayandığı” söylenebilir. 71 

Hollywood’da, cinsellik de önemli bir alan olarak ön plana çıkarılır. Değişik 

hedefleri olan film kişileri az ya da çok erotikleşmiş nesneler halinde gösterilerek, 

aralarındaki çatışmalar cinsel alanda çözdürülür. Çatışmanın temel nedenlerin üstünün 

kapatılmasıyla, süreçlerin ardına bakılması engellenir. Sistemi savunan bakışla, cinsel 

                                                 
68 Bordwell, Narration in the Fiction Film, s. 157.  
69 Parkan, s.14. 
70 Parkan, s.30. 
71 Çağdaş Sinema,“Klasik Holywood Sineması Üzerine Notlar “, s.111. 
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sorunlar her zaman, varolan ahlak kurallarına uygun olarak sonuçlandırılır ve aile 

kurumunun kutsallığı savunulur.72  

Sinemada, eğlence ya da hoşça vakit geçirme, seyircinin, yaşadığı hayattan 

uzaklaşarak, kısa bir süre de olsa başka bir yaşantının içine girmesi ve burada kendisini 

ve kendi sorunlarını unutmasından kaynağını almaktadır. Bu nedenle de öykü 

anlatımında oyun mantığına yakın bir anlatım biçimi tercih edilir.73 Öyküler seyirci göz 

önünde bulundurularak yazılmaktadır. Seyircinin yan öyküyü çözmesi, sorulan soruları 

yanıtlaması istenmekte ve seyirciyle karşılıklı etkileşim içine girildiği izlenimi 

yaratılmaya çalışılmaktadır.74 Amerikan filmlerinin kurmaya çalıştığı bu oyun mantığı, 

son dönem filmlerinde çok daha belirgin hale gelir. Filmlerdeki karakterler, birer oyun 

kahramanı gibi sunulur. Özellikle dijital teknolojilerin gelişmesiyle, bilgisayar 

oyunlarındaki karakterler üzerinden ilerleyen hikayelerin anlatıldığı filmler, sıklıkla 

karşımıza çıkar.  

Estetik, özellikle Hollywood sineması söz konusu olduğunda, tek başına ele 

alınabilecek bir konu değildir. Bu nedenle, karşılaştırma yaparken bize yol göstermesi 

açısından şimdiye kadar anlattığımız Hollywood estetiğinin belirlenmesinde etkili olan 

endüstriyel faktörlere değinmek faydalı olacaktır. 

2.2.3. Estetiğin Belirleyeni Olarak Endüstri 

Hollywood’un bir endüstri olması ve temel amaç olarak filmin satışına 

odaklanması, elbette estetiğin de temel belirleyeni olur. Endüstriyel işleyişle de 

bağlantılı olarak, teknolojik yeniliklerin araştırılması ve kullanımı filmlerin biçimini 

belirlerken, Hollywood’un ideolojisine hizmet eden önemli bileşenler haline de gelmiş 

olur. 

Hollywood’da yönetmenler bir çarkın dişlilerine benzetilebilir. 
Çünkü önemli olan yapım değeridir. “Yapım değeri, konuyu, uygulamayı, 
oyuncuları ve gösterimi denetim altında bulundurur. Başarılı bir filmin 
bileşenleri şöyle sıralanabilir: güçlü bir konu (cinsel olması tercih edilir); 

                                                 
72 Çağdaş Sinema,“Klasik Holywood Sineması Üzerine Notlar”, s.111. 
73 Parkan, s.32.  
74 Oğuz Adanır, “İki Amerika : Gerçek ve Sanal“, Doğu-Batı, Sayı: 32, Mayıs Haziran Temmuz 2005, s.118. 
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yüksek derecede gösterişli, hızlı hareket tekniği, tüm yeni keşifleri kullanan; 
cinsellik içeren bir öykü; ve uluslararası oyunculardan oluşan bir kadro.”75  

Görüldüğü gibi, Hollywood’un nasıl başarıya ulaşacağı formüller üzerinden 

belirlenmiştir. Bundan sonra geriye kalan bu kurallar çevresinde mantıklı filmler 

üretebilmektir. Zaten klasik Hollywood estetiğini ele aldığımız bölümün de gösterdiği 

gibi Hollywood, 100 yıldır özündeki estetik anlayışı aynı çizgide sürdürmektedir. Dili, 

açıklayıcı ve karanlık yan bırakmayan bir anlatımı destekler. Karşı alanda yer alan bir 

sinemada göstergeler, çok düzlemli anlama çabalarıyla çözülebilecek kodlara sahipken, 

klasik sinemada izleyici, öyküyü destekleyen yüzeysel olarak kodlanmış araçlarla 

karşılaşır. Göstergeler en mümkün evrensel düzlemde anlaşılır olmak durumundadırlar, 

sonuçta onların desteklediği öykü üzerine kurulu film, bütün dünyada pazarlanacağına 

göre, bu bir ön koşuldur.76 

Pazarlama mantığının göz önünde bulundurması gereken öğelerden bir diğeri, 

sürekli yenilenmedir. Değişen şartlar, çok iyi belirlenmeli ve bu ihtiyaçlara uygun 

filmler yapılmalıdır. Bu bağlamda, izleyici araştırmaları Hollywood için çok önemlidir. 

İzleyiciler birer tüketici olarak ele alınır. Bu nedenle de, film pazarlamacıları insanların 

duygularını, fikirlerini, sevdiklerini, sevmediklerini yoğun biçimde gizlice takip ederler. 

Bu çalışmalar, Yapım öncesi ve sonrası araştırmaları, deney grupları ve tüketici 

panelleri, gösterim öncesi filmlerin izletilmesi ve tepkilerin ölçülmesi, izleyici veya box 

office takipleri, gizli takibe ek olarak, izleyicilerin düşüncesi ve muhtemel izleyicinin 

kolektif karakteriyle ilgili öceden yapılmış yorum ve değerlendirmeleri kapsar. Bu 

çalışmalar üzerinden, seyircinin pazar kimliği yerleştirilir, belli içerikteki filmleri 

izlemeleri, belli türde mal ve hizmetleri almaları sağlanır. Gelecek gösterimlerden 

haberdar olma, ön gösterim incelemeleri, gösterim sonrası tartışma grupları, deniz aşırı 

pazar analizi ve filmlerin video satışlarına ve diğer gösterim pencerelerine uyabilirliği 

ile ilgili testler yapan şirketlerin sonuçları, filmlerin yapısını değiştiren bir etkene 

dönüşür.77 Çalışmalar ve araştırmalar ekseninde, piyasa koşulları, filmin biçiminin, 

dolayısıyla estetik niteliklerin belirleyicisi olur.  

                                                 
75 Paul Rotha, Sinemanın Öyküsü, İbrahim Şener (çev.), İstanbul: İzdüşüm Yayınları, 2000, s.98.  
76 Parkan, s.13.  
77 Toby Miller ve Richard Maxwell, “Küresel Hollywood Üzerine, İzleyiciler”, Sebla Küçük (çev.), Yeni İnsan Yeni 
Sinema, Sayı: 15, Bahar / Yaz 2004, s.94.  
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Star sistemi de Hollywood filmlerinin önemli bir bileşenidir. Aslında, 

oyuncuyu yıldızlaştıran ve ön plana çıkaran, halk değil, büyük film şirketleridir. 

Şirketler, seçtikleri oyuncunun tüm sinema salonlarında yer almasını sağlar. Burada 

temel amaç, seyircinin hoşuna gidebilecek, özdeşleşme kurulabilecek bir isim 

yaratmaktır. Seyirciler, fark etmeden bu ismin yıldızlığı konusunda ikna olurlar. Bu 

basit bir pazarlama yöntemidir.  Yıldızlar, üretme, paketleme ve satış ilkelerine uygun 

olarak ticaret yaşamı içinde yerlerini alırlar. Durum böyle olduğunda, filmin gelirini 

garantileyen bu oyuncular için senaryolar üretilir. Dolayısıyla, Hollywoood’da bir 

filmin anlatısının tamamen o yıldız oyuncunun izlenmesi için bir araç haline 

dönüşmesine de çok sık rastlanır.78 

Amerikan hükümetinin, Hollywood söyleminde önemli bir belirleyen olduğunu 

da belirtmek gerekir. Filmlerin yapım maliyetini düşürmek adına, birçok senaryonun 

hükümetin istekleri yönünde değiştirildiği bilinmektedir.79  Bu noktada, Hollywood’un 

bir ideolojiyi yansıttığı, bir propaganda aracı olarak kullanıldığı da unutulmaması 

gereken önemli bir noktadır. Bu bakış, filmlerin içeriğini doğrudan etkilemektedir. 

Güçlü beyaz erkeği öven, Amerika’nın büyüklüğünü ve gücünü anlatan savaş 

filmlerinde de bu politika belirgin biçimde varlık kazanır.80 Fakat burada küreselleşme 

ve uluslararası sermaye karşısında ortaya konan farklı stratejilerden de bahsedilmesi 

gerekir. Ekonomik belirleyicilik en önemli bileşen haline gelmiştir. Oğuz Adanır’ın da 

belirttiği gibi, sürekli olarak imgeler üretilmek zorunda kalınırken, ticari boyut, 

ideolojik/politik/ kültürel boyutun önüne geçmektedir.81 

Estetik üzerinde doğrudan etkili olan bir diğer nokta teknolojidir. Yukarıda da 

bahsettiğimiz gibi, Hollywood, izleyici araştırmalarıyla yenilikleri hemen filmlere 

aktarır. Yaratılan teknoloji de, filmlerin satışını arttıran en önemli unsur olarak 

karşımıza çıkar.  Teknoloji uygulamalarıyla, yaratıcılığa daha az ihtiyaç  duyulurken, 

riskler de en aza indirilmiş olur. Fakat, bu durumda yaratıcılığın anlamı da değişir. 

Öykü ve biçim ilişkisine dayalı bir yaratıcılıktan çok, teknolojik yaratıcılık ön plana 

                                                 
78 Rotha, Sinemanın Öyküsü,  s.86. 
79 Robb L. David, Hollywood Operasyonları, Sinan Okan (çev.), İstanbul: Güncel Yayıncılık,2005, s.30. 
80 Joseph Sartelle, “Bir Hollywood Filminde Düşler ve Kabuslar”, Dünya Sinema Tarihi, Geoffrey Nowell-Smith 
(drl.) Ahmet Fethi (çev.), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003, s.586. 
81 Adanır, “İki Amerika: Gerçek ve Sanal”, s.119. 
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çıkar. Bu da aslında yaratıcılık alanına değil, zanaat alanına gönderme yapar. “Öykülü 

anlatımda öyküsel/düşsel yaratıcılığın yerini öyküsel/teknolojik ustalığa bırakması, 

klasik anlamdaki yaratıcılığın bu sektörde önemini yitirmiş oluğunu göstermektedir.” 82 

Teknolojinin belirleyici olduğu bu süreç, dramatik yapının deformasyonunu ve 

dejenerasyonunu da beraberinde getirir.83 Öte yandan, teknoloji, daha iyi görüntü elde 

edebilme imkanı sunduğu için de Hollywood’un vazgeçilmez bir unsuru olarak 

estetiğinin temel belirleyeni olur. Hollywood şirketleri, halkın kötü ışıklandırma ve 

teknik aksaklıkların hemen farkına varacağını iyi bilmektedir.84 Bu nedenle tekniği 

mükemmelleştirecek her türlü teknoloji Hollywood için büyük öneme sahiptir.  

Burada, ilerleyen bölümlerde üstünde duracağımız bir noktayı vurgulamak 

gerekir. “Bir film, içeriğiyle ilerici, biçimiyle gerici olabilir.”85 Biçim ve içeriğin 

uyumuna ve devrimci niteliğine vurgu yapan bu cümleyi, teknoloji ekseninde 

değerlendirdiğimizde, yeni teknolojilerin kullanımının bir filmin niteliğini 

değiştiremeyeceği kavranmış olur. Sonuçta bir endüstri olan Hollywood, teknolojiyi 

amacına ulaşmada nasıl kullanacağını çok iyi bilmektedir. Teknoloji seyirciyi günlük 

sıkıntılardan uzaklaştıran bir kaçış sinemasının kurulmasına hizmet etmektedir. 

Amerika’nın yarattığı bu kaçış sineması ise, Hollywood’u büyük bir sanayi merkezine 

dönüştürmekte ve dünya pazarına ağırlığını koymasını sağlamaktadır.86  

2.3. Kültür Endüstrisinde “Sanat” Olarak Sinemanın İmkanı  

Kültür endüstrisi ve sanat ilişkisine bakmadan önce, sanat olarak sinemanın 

imkanının estetik boyutta karşılık geldiği anlamları kavramış olmak gerekmektedir. 

Burada, yine Frankfurt Okulu düşünürlerinden olan Herbert Marcuse’nin estetik biçimin 

önemini vurgulayan çalışması, Hollywood’un işleyişi dışındaki bir alan için yol 

gösterici olmaktadır. Marcuse’nin estetik biçimle ilgili söylediklerinin önemi, ilk olarak 

kültür endüstrisinin indirgemeye çalışan yapısının, sanat alanında karşılık geldiği 

anlamların kavranabilmesi, endüstriyel konum içinde sanatın dönüşümünün anlaşılabilir 

                                                 
82 Adanır, “İki Amerika: Gerçek ve Sanal”, s.117. 
83 Adanır, “İki Amerika: Gerçek ve Sanal”, s.117. 
84 Rotha, Sinemanın Öyküsü, s.97.  
85 Bertolt Brecht, “Sur le Cinéma”, J-L Lebrave ve J-P. Lefebvre (çev.), Paris: L’Arche, 1970, s.183, akt. Mutlu 
Parkan, Brecht Estetiği ve Sinema, İstanbul: Donkişot Yayınları, 2004, s.35.  
86 Rekin Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, İstanbul: Oğlak Yayınları, 2005, s.83. 
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kılınması için önemlidir. İkinci olarak ise, ‘yönetmen sineması’ alanının biçim içerik 

ilişkisi eksenindeki estetik eğilimlerine bu referans ışığında bakmak, bu sinema alanının 

ideolojisinin kavranmasına ve tartışılmasına da yardım edecektir. 

Frankfurt Okulu düşünürü olan Marcuse’ye göre, estetik biçim, sanatı 

toplumsal ilişkiler karşısında bağımsız hale getirir. Sanat bu ilişkilere başkaldırır ve 

onları aşar. Burada üretilen, bir karşı bilinçtir. Bu bilinç üretilirken sanat yapıtı, başka 

bir dilde iletilebilir olmayanı, kurduğu kurgusal dünya aracılığıyla iletir. Bu dünya 

içinde sanatın kendi olumlama ve olumsuzlama boyutu vardır.87 Bu olumsuzlama 

boyutunu açıklarken Marcuse, sanat yapıtlarının kolay verilen sözleri reddetmesini 

örnek olarak gösterir. Mutlu son ortaya çıksa bile yapıtın bütünlüğü bunu yadsıyacak 

biçimde kurulmuş olur. Sanat eserinde tikel olandan evrenselliğe varılması, insanlığın 

temsil edilebilmesi çok önemlidir. Sanatın estetik biçimini terk etmesi, onu toplumun 

bölük pörçük bir parçası haline getirir. Bu durumda, kavramaya ve sorgulamaya 

çalıştıkları, gündelik olana yenilir.88 Marcuse’ye göre sanatın devrimci olabilmesi 

biçimde yatar. Çünkü içerik ve biçimin uyumu, politik bir gizli gücü barındırır.89 

Marcuse’nin estetikte biçimlendirdiği bu karşı duruş zemini,  ‘yönetmen sineması’ 

alanının bu imkanı taşıyıp taşıyamayacağı sorusu etrafında bu çalışmanın da çıkış 

noktalarından birini oluşturur.  

Adorno’ya göre Kültür Endüstrisi’nde sanat, tüketim malları içinde yerini 

almış ve estetik boyutta bir değer yitimine uğramıştır. Sanat, bu ana kadar, burjuva 

sanatı olarak, onların korumasında varolabilmiştir.  Fakat bugün belirsiz bir pazar 

vardır. Şimdiye kadar iki sanat olmuştur; hafif sanat ve ciddi sanat. Ciddi sanat, burjuva 

sanatıdır ve alt sınıfları dışlamıştır. Bu sanatı izleyen hafif sanat aslında bu hatanın 

dışavurumudur şimdi. Kültür Endüstrisi bunları uzlaştırır. Bu uzlaşı sanat ve eğlenceyi 

amaca indirger.  Sanat artık pazarın dışında kalan bir ürün değildir.90 Satılık değilmiş 

                                                 
87 Herbert Marcuse, Estetik Boyut, Sanatın Sürekliliği: Marxist estetiğin Bir Eleştirisine Doğru, Aziz Yardımlı 
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gibi görünür ama aslında satılmaktadır.“Tüketime uygun biçimde hazırlanmış, kayda 

alınmış, endüstri üretimine uyarlanmış, pazarlanabilir ve değiştirilebilir bir üründür.“91  

Adorno, film festivallerine gösterilen büyük ilgiye de bu bağlamda bir 

açıklama getirmiş olur. “Kültür kendini, özel ve toplumsal alanda yararı su götürmez bir 

eşantiyon biçiminde sunduğu için, alınması da bir fırsata dönüşür. Bir şeyler kaçırırım 

korkusu izdihama yol açar.”92 Özellikle her yıl, İstanbul Film Festivali’nde 

deneyimlediğimiz bu durum, aslında festival organizasyonu içinde kültür endüstrisinin 

belirgin bir kurumuyla karşı karşıya olduğumuzun da göstergesi olur. Alternatif olarak 

gördüğümüz alanlarda da endüstrinin çarkından çıkılamaması, ‘yönetmen sineması’ 

alanını değerlendirirken de göz önünde bulundurması gereken önemli bir noktadır. 

Ticari olana alternatif olarak sunulan filmler ve bu filmleri destekleyen kurumlar da bu 

açıdan sorgulamaya alınmalıdır.   

Bu bağlamda, Hollywood karşısında konumladığımız ‘yönetmen sineması’ 

alanını ele alırken, Adorno ve Marcuse’nin görüşleri çıkış noktamızı oluşturacaktır. 

Marcuse ekseninde bahsettiğimiz biçim-içerik ilişkisi, ‘yönetmen sineması’ alanının 

estetik süreçlerini anlamaya çalışılırken ve küresel sanat pazarı ekseninde yaşanan 

değişim ele alınırken göz önünde bulundurulacaktır. Adorno’nun sanatın estetik 

biçimindeki değer yitimi ve sanatın tüketim malı olarak konumlandığı düşüncesi de, 

hem değişimin kavranmasında, hem de kültür endüstrisinin gücü ve küresel kültür 

ekseninde sanat olarak sinemanın durduğu noktanın değerlendirilmesinde yol gösterici 

olacaktır. 

Bu aşamaya geçmeden önce endüstrinin sanatı içinde eritmeye çalıştığı yapısı 

ve bu yapının giderek küreselleşen yönü üzerinde durmak, sanat sinemasının içinde 

bulunduğu şatların anlaşılmasına yardım edecektir Kültür Endüstrisi, tüketicileri belli 

kitlesel üretim kategorilerine sokar. Fakat aslında burada yaratılan ayrımlar birer 

yanılsamadır. Bu yanılsama ise bütçeye göre belirlenen değer farklarıyla şekillenir, 

anlamla ilişkili değildir.93 Tüketici sınırlar içine hapsedilmiştir. Bu tür bir sınıflandırma 

popüler sinema örneklerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Kültür endüstrisi ürünleri birer 
                                                 
91 Adorno, ss.96-97. 
92 Adorno, s.100.  
93 Adorno, ss.51-52. 
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maldır.94 Hollywood sineması, kültür endüstrisinin üretim ve anlatım kalıplarının tam 

karşılıklarını bulduğumuz bir alan olarak karşımızdadır. Tabii daha önce de belirtildiği 

gibi, kitle iletişimindeki popüler kullanımından hareketle, farklı ülkelerin ticari 

sinemalarının da benzer özellikleri gösterdikleri soncuna ulaşmak zor olmaz. Bu nokta, 

‘ulusal sinema’dan bahsettiğimiz bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  

Adorno’nun Kültür Endüstrisi kuramıyla bugün egemen sinema endüstrisini 

anlamlandırmak güç olmamaktadır. Buraya eklemlenen ‘küresel’ kavramı endüstriyel 

işleyişe yeni bileşenler eklese de, temel mantık aynı kalmaktadır. Kültür endüstrisinin 

ortaya çıkardığı popüler kültür bu sefer küresel düzeyde bir varlık alanı kazanmıştır.95 

Küreselleşme başlığında yeniden değinilecek bu meseleye geçmeden önce, kültür 

endüstrisinin bugünkü yüzüne Bourdieu’nün neo-liberalizm-ulus devlet ilişkisine 

getirdiği yorumlar üzerinden bakmak yararlı olacaktır. Bourdieu’ye göre, neo-liberalizm 

kültürü ezmektedir.96 Bugün küreselleşmeyle birlikte uluslararası alanda da söz konusu 

olan tektipliliktir. Ürünler çeşitlenmemiştir. Bunun nedeni amaçlarının dünya pazarında 

en fazla insana ulaşmak olmasıdır. Bu ortamda ürün tüm ülkeler için geçerli olabilecek, 

kolayca satılabilecek düzeyde tutulur.97  

Yaratılmaya çalışılan küresel kitle kültürünün denetimi, kültürel üretimin 

modern araçlarındadır. Stuart Hall’e göre, kitle kültürü “popüler hayatın, eğlencenin ve 

dinlenmenin yeniden inşasına doğrudan atılan görsel ve grafik sanatların her türlü 

müdahalesinin egemenliğindedir.”98 Burada karşımıza, egemen sinemanın yarattığı 

bağımlılık ilişkilerini hem besleyen hem de yeniden üreten, kolayca satılabilmenin bir 

koşulu olan görüntünün egemenliği çıkmaktadır. Görüntü, tüm sınırları kolayca 

geçebilmekte ve egemenliğini kurmaktadır.99  

                                                 
94Neo-liberal düşünce de bu izlekten gider. Kültür konusunda da pazar mantığı egemendir. 
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96 Bourdieu, s. 148. 
97 Bourdieu, s. 143.  
98 Stuart Hall, “Yerel ve Küresel, Küreselleşme ve Etniklik”, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Anthony D. 
King (drl.), Gülcan Seçkin ve Ümit Hüsrev Yolsal (çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s.48.  
99 Hall, “Yerel ve Küresel, Küreselleşme ve Etniklik”, s.48.  
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Küreselleşme, eski yerel ve ulusal düzeydeki inzivanın ve kendi kendine 

yetmenin yerine, artık her tarafla kurulan ilişkilerden oluşan ve ulusların evrensel 

düzeyde birbirlerine maddesel düzeyde olduğu kadar, düşünsel üretimde de bağımlı 

oldukları bir yapı karşımıza çıkarır.100 Bu yapı, küresel bir kültürü ortaya koymaktadır. 

Fakat bu kültür, yine de piyasa değerlerinin hakimiyetinde olan hegemonik bir 

kültürdür. Dolayısıyla, aslına küreselleşme ekseninde de, kültürel ürünlerin tüketim 

nesnelerine indirgenme mantığı ve bu mantığın yönlendirici etkisi aynı kalmaktadır. 

Fakat günümüzde ‘yönetmen sineması’ alanının sanat olarak imkanının ortaya 

koyulabilmesi ve tartışılabilmesi için, bu genişleyen sınırlar ve uluslararası alandaki 

yeni bileşenlerle çeşitlenen kültürel alandaki endüstriyel işleyişin kavranması ve sinema 

alanı üzerinden kültür endüstrilerinin yeni bağımlılık ilişkilerinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

2.4. ‘Yönetmen Sineması’ Alanı 

Kültür endüstrisinin, sanat filminin üretim imkanını sorgulatan yapısı ve bir 

sonraki bölümde ele alacağımız ‘yönetmen sineması’yla ilgili bileşenlerin, süreç içinde 

kavramın tanımıyla ilgili yarattığı soru işaretleri nedeniyle, auteur teoriyle ortaya çıkan 

‘yönetmen sineması’ tanımı günümüz ‘yönetmen sineması’ alanını değerlendirmek için 

yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, bu kavramın geçirdiği değişiminin gözönünde 

bulundurulabilmesini ve anlamının genişletilebilmesini sağlayacak bir ifade olarak 

‘yönetmen sineması’ alanı ifadesinin kullanılması uygun görülmüştür.  

Bu bölümde ‘yönetmen sineması’ alanı temel özelikleriyle ortaya koyulmaya 

çalışılırken, belirgin ve ayırdedici özellikler üzerinden ilerlenmesi tartışma zemininin 

kavranmasına hizmet edecektir. Dolayısıyla, kültür endüstrisinin işleyişi Hollywood 

üzerinden ortaya koyulduktan sonra, bir karşı alan olarak ‘yönetmen sineması’ alanının 

ele alınması uygun görülmüştür. Endüstriyel ilişkiler ve estetik özelikler ekseninde bu 

sinemanın Hollywood’dan farklılaştığı noktalar, ‘yönetmen sineması’ alanının temel 

özelliklerinin ve bu alandaki film üretim sürecinin kavranabilmesine hizmet edecektir. 

Ticari olan karşısına yerleştirdiğimiz bu sinema, temelde, sanatsal niteliklerin ön plana 

                                                 
100 Marx ve Engels 1969: 52-3, akt. John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Arzu Eker (çev.), İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 2004, s.109. 
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çıktığı bir sinemadır.101 Bu nedenle, ‘yönetmen sineması’ alanı, sanat sineması 

kavramıyla birlikte ele alınacaktır. Bu iki sinemanın iç içe geçtiği ve birlikte geliştiği 

tezi, tarihsel süreç içinde sanat sineması alanında auteur teorinin ortaya çıkışıyla 

görünür kılınan kesişme noktası üzerinden de anlaşılır hale gelmektedir. ‘Yönetmen 

sineması’ alanı, sanat sinemasının karşılık geldiği anlamları kapsamakta ama aynı 

zamanda sanatçı olarak yönetmeni ön plana çıkaran niteliği de içermektedir. Bu 

çalışmanın, ‘yönetmen sineması’ üzerinden hareket etmesi de yapıt ve sanatçı 

arasındaki bütünlüğe vurgu yapan bu temel özellikle ilgilidir.  

 ‘Yönetmen sineması’ alanının bütünlüklü bir tanımının yapılabilmesi ve bu 

alandaki film üretim sürecinin tartışma zeminin yaratılabilmesi için, süreç içinde sinema 

alanında ortaya çıkan kavramların değerlendirilmesi, sanat sinemasının tarihsel 

gelişiminin akımlarla ilişkiler ekseninde aktarılması, auteur kavramının, auteur 

sinemanın ve auteur kuramın ele alınması, kavramlardaki değişimlerin vurgulanması ve 

ayırdedici estetik eğilimlerin ayrıntılı olarak ortaya koyulması gerekmektedir.  

2.4.1. Kavram ve Temel Paradigmalar 

‘Yönetmen sineması’ alanının kavranabilmesi için, sanat sinemasının tarihsel 

çıkışı, uygulamaları ve auteur teori için nasıl bir zemin hazırladığının görülmesi 

gerektiğini söylemiştik. Egemen sinema karşısındaki alanda sanat sineması, yönetmen 

sineması, Avrupa sineması, Avangard sinema, Karşı sinema, Bağımsız sinema, 

Alternatif sinema, Yeraltı sineması ve Deneysel sinema gibi kavramların yer aldığı 

görülmektedir. Karşılaşılan kavramların büyük çoğunluğu birbirleriyle kesişmektedir. 

Bu nedenle öncelikle, kavram karmaşasından sıyrılmak ve çalışma ekseninde bir 

sadeleştirmeye gitmek gerekmektedir. Sanat sinemasıyla ilişkili kavramlara kısaca 

değinmek, ‘yönetmen sineması’ alanına odaklanmamızın gerekçelerinin ortaya 

koyulması için gerekli zemini de hazırlayacaktır. Sanat sineması, Avrupa sineması 

olarak da adlandırılmıştır. Bir kavram karmaşasına yol açabilecek olmasına rağmen, 

sanat sineması Avrupa’da doğduğu için bu kavramlar birbirinin yerine kullanılmıştır. 

Bugün, mekansal bir sınırlamayı barındırması nedeniyle ve ayrıca bu kıta içindeki faklı 

                                                 
101 ‘Yönetmen sineması’ alanının, sanat sinemasının karşılık geldiği anlamları kapsayan ve ötesine 
geçebilen zemini de bu noktada hatırlanmalıdır. 
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sinema biçimlerinin varlığı nedeniyle, bu kavramı kullanmak sınırlayıcı olmaktadır. 

Ayrıca ikinci bölümde ele alacağımız gibi artık, Avrupa sineması tanımının başka bir 

kimlikle -çok kültürlülük ve küreselleşme ekseninde- yeniden yaratılan bir sinema 

alanını tanımlamak için kullanılması söz konusudur.  

Bir sanat biçimindeki öncü olan anlamına gelen Avangard ise, sinema alanında, 

aracın kendisinin özünde olan olanakların keşfiyle, biçimsel, artistik deneylerle 

oluşturulan bir karşı çıkışı ifade etmektedir. Bağımsız sinema ve sanat sinemasıyla 

değiştirilebilir bir terim olduğu görülmesine rağmen Avangard sinema, temelde 

20.yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika sinemasında ortaya çıkmış bazı öncü akımları 

tanımlamak için kullanılmaktadır.102 Avangard film teorisi 1920’lerde Fransız film 

teorisyenleri Louis Delluc, Germaine Dulac ve Jean Epstein ile başlatılır. Yüksek ve 

popüler kültür, gerçekçi ve doğal film, seyirci perde ilişkisi, kurgu biçimleri, öznellik, 

bilinçaltı, psikanaliz, auteur cinema, ritm ve işaret olarak sinema, bu akımın uğraştığı 

konulardır.103 Çeşitli kaynaklarda bu sinema içine, Fransız İzlenimciliği, Alman 

Ekspresyonizmi, 1920’ler Sovyet sineması, Deneysel sinema,104 Öznel sinema, Pure 

sinema ve Surrealist sinema da dahil edilir.105 Avangard hareketler başlığında bu akım 

ayrıntılı olarak ele alınacak olmasının nedeni ise,  bu sinemanın sanat sinemasına bir 

alternatif olmaktan çok, sanat sinemasının içinden çıktığı bir alanı ifade etmesidir. 

İlerleyen süreçte, sanat sineması öncü akımları aşan daha geniş bir alanı ifade eder hale 

gelmiştir.  

Sanat sinemasıyla ilişkili diğer bir kavram, Alternatif sinemadır. Alternatif 

sinemada da film, sanat sinemasında olduğu gibi, klasik Hollywood geleneğinden 

anlatıya yaklaşım ve film dili ile ayrılır. Bu sinema, klasik uygulayımları ve kodları 

bozarken ideolojik olarak da farklılaşır. Godard’ın kurgusu, Lynch’in anlaşılmış 

formları yoğunlaştırması, bu alandaki uygulamalara örnek olarak gösterilir. Alternatif 

sinemanın biçim ve içeriğin uyumuyla vurgulanan ideolojik bir duruşu vardır. 

Godard’ın sözü, bu sinemayı tanımlamak için kullanılır: “Politik filmleri politik biçimde 

                                                 
102 Steve Blandford, Barry Keith Grant ve Jim Hillier, The Film Studies Dictionary,  London: Arnold Press, 2001, 
s.19. 
103 Susan Hayward, Key Concepts in Cinema Studies, London and New York: Routledge Press, 1999, s.21. 
104 Blandford, Grant, Hillier, s.19. 
105 Blandford, Grant, Hillier, s.21. 
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yapmak.”106 Alternatif kavramı, bu çalışmada ele alacağımız alana çok yakın 

gözükmektedir ama sanat sinemasıyla ilişkilendirdiğimiz ‘yönetmen sineması’, 

alternatif olanı içinde taşımaktadır. Marcuse’nin bir önceki başlıkta, ortaya koyduğu 

gibi biçim-içerik uyumu, zaten bir sanat yapıtının eleştirel olabilmesinin temel şartıdır. 

 Yine sanat sinemasıyla ilişkili olan Bağımsız Sinema kavramı ise, egemen 

olan film endüstrisi dışında yapılan filmleri kapsar.107 Stüdyo sistemi döneminde, major 

stüdyolardan bağımsız olan bir sinemayı ifade etmek için kullanılmıştır; fakat o dönem 

içinde de, sonraki yıllarda da birçok farklı bileşeni olan bağımsızlık kavramının 

sınırlarını belirlemek zordur.108 Âlâ Sivas, bağımsızlığın ekonomik ve anlatısal olan 

yönlerinden bahseder. Ekonomik olan yönü, yapım koşullarıyla ilgiliyken, anlatısal 

yönünün (seyirciyle ilişkisi açısından da ), çağdaş anlatı sinemasıyla ilişkilendirildiği ve 

bu sinemanın özelliklerini taşıdığı görülür.109 Bu yönü sanat sinemasıyla kesiştiği 

noktadır ki bu nokta ikinci bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir. Fakat bağımsız 

yapım tanımının ülkeden ülkeye farklılaşan özellikleri, her bağımsız yapımın sanat 

sineması içinde değerlendirilemeyecek olması ve bu kavramın ekonomik sürece daha 

fazla vurgu yapması nedeniyle sanat sineması alanında üretilen filmleri kavramak için, 

bu kavramın sınırları fazla geniş ve belirsizdir. Ayrıca, bağımsız sinema başlığı altında, 

Avangard, deneysel ve yapısal filmler sayılır,110 karşı sinema ve alternatif sinema 

tanımlarına gönderme yapılır.111 Bu akımlar bağımsız oldukları için bu ilişki doğrudur 

ama sanat sinemasının tüm bu eğilimleri de bünyesine aldığı unutulmamalıdır.  

Belli dönemlerde ortaya çıkan bu farklı sinema anlayışlarının özelliklerine 

bakıldığında aslında sanat sineması estetiği için geçerli olan özelliklerle örtüşmeler 

gösterdikleri görülür. Örneğin, Yeraltı sineması, Deneysel ve Avangard filmleri kapsar. 

Anaakımın dil uygulayımlarını reddeden ve aracın kendi olanaklarını keşfeden bu 

sinema içinde yer alan filmler, tabulara, şok edici şeylere, ticari olmayan meselelere 

odaklanır. Terim, 1950-60’lardaki Amerikan Bağımsız sineması ve Deneysel film 

                                                 
106 Blandford, Grant, Hillier, s.10. 
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yapımıyla ortaklık içindedir. Bu alan, altkültürel grupların yapıtlarını içerir.112 Deneysel 

sinema, film dili ve tekniğinin alanlarını genişletme arayışında olan, ana akım 

sinemanın bir parçası olamayan ve neredeyse Avangard sinemayla aynı anlama gelen 

bir sinemaya işaret eder. Yoğun bir şekilde kişisel olan bu sinema, Bu Maya Deren’in 

psikodramalarıyla, Stan Brakhage’ın ilk filmleri, Paul Sharits’in ve Michael Snow’un 

yapısal filmleriyle örneklenir. Sürrealist, Futurist ve Dadaist filmler de bu kategoride ele 

alınır. Fakat bu alandaki filmler, ticari sinema salonlarından çok, müzeler, galeriler ve 

üniversitelerde gösterilir.113  

Karşı sinema kavramı altında yine Deneysel sinema, Avangard sinema ve sanat 

sinemasına yer verilir. Bu sinemanın özellikleri, varolan kod ve uygulamaları yıkması, 

zaman ve mekan uygulamalarında ve sahnelemede farklar yaratması, anlam üretimine 

odaklanması ve klasik anlatı kalıplarını kırmasıdır. Bu kavram, 1970’lerde Hollywood 

karşısındaki bir alanı tanımlamak için kullanılır. Amerika’daki Yeraltı sineması, Godard 

ve Varda’nın filmleri bu alan içinde sayılır. Karşı sinema, kadının farklı sunumlarına 

yer verdiği için (kadının öznelliği ve farklılığını görünür kılan temsiller aracılığıyla) 

feminist film teorisyenleri için de önemli bir kavram olur.114 Görüldü gibi, burada ele 

alınan Karşı sinema, Deneysel sinema ve Yeraltı sineması kavramlarının da belli bir 

dönemdeki eğilimleri tanımlama yönü ağır basan ve genellikle birbirleriyle örtüşebilen, 

birbirlerini tamamlayan ve tanımlayan kavramlar oldukları anlaşılmakta ve temel 

özelliklerinden hareketle her birinin sanat sineması kapsamı altında 

değerlendirilebileceği görülmektedir. Sanat sinemasının derinlemesine ele alınmasıyla 

ortaya koyulacak özellikleri, sıraladığımız kavramları sanat sineması başlığı altında 

toplayarak bir sadeleşmeye gitme kararımızı destekleyecektir. Ayrıca sanat sinemasının 

tarihsel gelişimi, bu çalışmanın ‘yönetmen sineması’ kavramından yola çıkmasının 

gerekçelerinin anlaşılır kılınmasına da yardım edecektir. 

2.4.2. Sanat Sineması 

Bu bölümde ele alınacak endüstriyel, tarihsel ve estetik özellikleri kapsaması 

nedeniyle Steve Neale’in sanat sinemasını, sanat ve endüstri, kültür ve eğlence, anlam 
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ve kâr karşıtlıkları üzerinden bir ayrım mekanizması olarak ele alan tanımını 

vurgulayarak bu alana giriş yapılmalıdır.115 Sanat sineması,  “Avrupa sinemasının, 

teknik ve anlatım açısından deneysel olan belli bir kanalını ifade eder. Bu sinema 

genellikle küçük veya orta bütçeli filmler üretir, (koşul olarak değil ama ağırlıklı olarak) 

egemen sinema sistemlerinin dışında varolur ve sinema ile sinema pratiklerinin 

estetiğini öne çıkarır.”116 Burada anlaşılacağı gibi, bu sinema alanının aslında 

başlangıçta sıraladığımız tüm kavramları içine alabilecek bir yapısı vardır. “Cinèma 

d'art” kavramı Fransızlar tarafından, 1908 yılında sinemaya orta sınıfları çekecek bir 

meşruiyet sağlamak amacıyla ortaya atılır. İlk sanat sineması biçimi, (Comedie 

Française’in oyuncuları çoğunluğu) ünlü bestecilerin müzikal partisyonlarının eşliğinde 

tiyatroda çekilenlerdir.117  

Savaş sırasında başlayan entelektüel ilgi, izleyen yıllarda dergi ve kitapların 

etkisiyle sinemanın sanat olarak görülmeye başlaması ve ticari olmayan sinemaların 

kurulması, Avant-garde sinemanın gelişimiyle devam etmiştir. 1920’ler boyunca118 

Alman Dışavurumculuğu’nun ve Sovyet Biçimciliği’nin etkisi de buna eklenmelidir.119 

Aslında Biçimcilik ve Dışavurumculuk, avangard hareketler içinde 

değerlendirilebilecek olmasına rağmen, Fransa’daki hareketlerin ayrı bir başlık altında 

ele alınması, Fransa’da auteur kuramı hazırlayan zemini daha iyi kavrayabilmek 

açısından uygun görülmüştür. 

Alman Dışavurumculuğu, 1.Dünya savaşı öncesi öncelikle Alman edebiyatı ve 

resminde ortaya çıkar. Sonrasına tiyatro, müzik ve sinemayı da etkiler. Savaş yılları ve 

sonrasında insanın hayatı yeniden biçimlendirme isteğinin sanata yansıması olarak 

değerlendirilir. Akımın özelliği, denge ve güzellik gibi geleneksel kavramların aşılıp, 

kişiselliğin, ruhsal çalkantıların, düşüncelerin, biçim bozma yöntemiyle renk, çizgi, 

kütle üzerinden dışavurulmasıdır. Aslında bu bozma edimi, sanatçıların kendi 

zihinlerinde dünyayı yeniden bütünleme isteği olarak da algılanabilir.120 Biryıldız, 

gerçeğin aynısını aktarma ilişkisini kırması bakımından, Dışavurumcu akımın 
                                                 
115 Steve Neale, “Art Cinema As Institution”, Screen, C. 22, Sayı:1, Spring 1981, s.37.        
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120 Nilgün Abisel, Sessiz Sinema, İstanbul: Om Yayınevi, 2003, s.153.   
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Empresyonist estetiğe tepki niteliğinde olduğunu da ekler.121 “Fiziksel olayların özüne 

ulaşmak amacıyla nesnelerin görüntülerinin ötesine varılmak” istenmektedir.122  

Alman Dışavurumcu sineması, 1919-23 yılları arasını kapsar. Bu sinema Dr. 

Caligari’nin Muayenehanesi (Robert Weine, 1919) filmiyle başlar. Akım içinde öne 

çıkan yönetmenler, Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, Paul Leni olarak 

sıralanabilir.123 Gerçekçilik bir yana bırakıldığından stüdyo çalışmaları görülür. Güçlü 

bir görsellik kurulması çok önemlidir. Max Reinhardt’ın “Oda Oyunu” kavramının 

etkisiyle aydınlatma teknikleriyle, uzam duygusunu güçlendirme ve derinlik yaratma 

üzerinde durulur. Oyunculukta tavırların ön plana çıktığı göstermecilik ön plandadır.124 

Öte yandan, “Oda Oyunu”nun doğrudan politikayla ilgilenilmeyen, estetik üzerinden 

ilerleyen bir anlayış olduğu belirtilse de125 Dışavurumculuk’ta kültürel ve toplumsal bir 

eleştirellik olduğunu unutmamak gerekir.126 Eserlerde, karamsar ortam, korku ve 

sinmişlik ve bireyin çaresizliği üzerinden dönemin politik ve toplumsal ortamı 

yansıtılmış olur.127  

Bu eksende Alman sinemasının yapım koşullarına bakmak da önemlidir. 

1917’de kurulan UFA (Universum Film Aktiengesellscaft) sinemanın gelişiminde 

önemli bir role sahiptir. Üçte biri kamuya ait olan şirket, I.Dünya Savaşı’ndan sonra, 

“Avrupa’nın en başarılı film ihraç eden şirketi haline gelmiştir”128 Devlet, Sovyet 

filmlerinin etkisini azaltmak ve propaganda yapmak amacıyla büyük şirketleri bir çatıda 

toplayarak UFA’yı kurmuş olsa da129, bu kurumun, Dışavurumcu Alman sinemasında 

film üretim sürecine katkıda bulunduğunu unutmamak gerekir.  

Rus Biçimcileri’nin gerçeklik arayışları Avrupa sinemasının yapı taşlarını 

oluşturur. Biçimciler, Griffith’in bir öyküyü en iyi şekilde anlatabilme üzerine kurulu 

sineması yerine, sinemanın oluşturduğu gerçeklik izlenimini sorgulayan bir sinema 
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ortaya koyar.130 Kuleşov, farklı zaman ve mekanlarda yapılmış çekimleri birleştirdiği 

denemesiyle, filmin, parçaların birleşiminden oluşan yeni bir anlamı olduğunu 

kanıtlar131 Mekan kavramıyla oynayarak nasıl filmsel mekan yaratılabileceğini ve 

böylece ilüzyonist bir görüntü evreni oluşturulabileceğinin ipuçlarını verir.132  

Sine-göz kuramının yaratıcısı Vertov ise görülen dünyanın örgütlenmesinden 

bahseder. Genel montaj, tekil parçaları bütünleştirir. Parçaların yeri sürekli değiştirilir 

ve bunu sonucunda bir görsel denkleme ulaşılır. Bu denklem de yüzde yüz sine-şey’i 

verir.133 Amaç, sinemasal gerçekliğe ulaşmaktır. Görünen dünyayı sine-göz yakalar, 

montaj ise bu dünyayı zihinsel olarak örgütler.134 “Kuleşov’a göre, dramatik yapı bir 

yana bırakılmalı, toplumun ekonomik yapısı gözler önüne serilmelidir. Böylece bu yeni 

gözün, emekçiler üzerinde etki yaratabilmesi sağlanmalıdır.135 Vertov ise, yapıtlarında 

içeriğin biçime indirgenmesini sorgular. İlerleyen dönemlerinde de toplumsal gerçekçi 

bir çizgide durur. Don Senfonisi’nde, “Vertov, ocaklarda kaydettiği doğal sesleri, 

gürültüleri, konuşmaları ses kuşağında kullanarak, sesi, görüntüyü destekleyen bir öğe 

olmaktan çıkarıp, ses ve görüntünün bütünleşmesini sağlar.”136  

Pudovkin’e göre ise yönetmen, yalnız gerçekliğin yazımlayıcısı değil, 

gerçekliğin parçaları olan çekimleri düzenleyerek, zamanın ve mekanın yeniden 

örgütleyicisidir. Zaman ve mekandan bağımsızlaşan yönetmen, küçük bir ayrıntıyı geniş 

bir anlamın elde edilmesinde araç olarak kullanabilir.137 Böylece gerçeklik yeniden 

oluşturulur. Pudovkin, oyunculuğa büyük önem verir. Filmlerinin etkin bir gözlemci 

işlev üstlenmesi önemlidir. 138 

Eisenstein’a göre ise film, yeni bir idealar evreni yaratmalıdır. Filmlerindeki 

her kesme, bir önceki karede yer alan hareketi sürdürmekten çok bir fikri geliştirir. 

Görüntüler bir olayı değil fikri aktarır. Devamlılık çatışma ile sürer. Kurgunun bir 

birleştirme aracı olarak görülmesinin, nesnelerin yalnızca dış devinim doğasına 
                                                 
130 Marcel Martin, Le langage Cinématographique, Paris : Les editions du Gerf,  1992, s.155.  
131 Abisel , Sessiz Sinema,  s.220. 
132 Selahattin Yıldız, Sinematografik Anlatım, İstanbul: Ekin Yayınları, 1997, s.91. 
133 Abisel, Sessiz Sinema, ss.226-227. 
134 Abisel, Sessiz Sinema, s.226. 
135 Rekin Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, İstanbul:Oğlak yay., 2005, s.117.  
136 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.118.  
137 Abisel, Sessiz Sinema, s. 231. 
138 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.119. 
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bıkılarak tanımlanmasına yol açacağını, bu durumda da katı biçimsel mantığa boyun 

eğilmiş olacağını söyler.139 Böyle bir aktarım ise, düşüncenin anlatımı için yeterli 

değildir. Eisenstein’ın ilk filmi Grev’de birey değil kitle başroldedir.140 Yönetmenin 

amacı seyircinin duygularını yönlendirmektir ve bunun aracı da kurgudur.141 Eisenstein 

varoluşun doğasındaki değişim ve akışımı zıt şeylerin çatışmasına bağlar. Sanatçının 

görevi bu dinamizmi yakalamaktır. “Kurgu ve çekim çatışmayla belirlenir.”142  

Avangarde hareketler içinde Fransız İzlenimciliği ön plana çıkmaktadır. Fakat 

burada, akımın kendisi üzerinden değil de, bu akım içinde yer alan Louis Delluc, 

Germaine Dulac, Jean Epstein, Marcel L’Herbier ve Abel Gance gibi143 yönetmenler 

üzerinden ilerleyerek dönemi kavramak, akımın ‘yönetmen sineması’nın 

biçimlenişindeki katkısını kavramak açısından ve bu dönemde görülen diğer yenilikçi 

tavırları da ortaya koyabilmek açısından yararlı olacaktır.  

İthal film sayısının 1.Dünya Savaşı’ndan beri büyük bir artış gösterdiği 

Fransa’da, 1920’lerde filmler, devlet desteği olmadan, “genellikle tek bir film için 

kurulan küçük stüdyolarda” gerçekleştirilmekte ve aydın kesim tarafından 

üretilmektedir. Filmlerin yapılmasında yönetmenin isteği belirleyici olmakta, bu da 

kaliteli filmlerin sayısını arttırmaktadır. Bağımsız yapımcılık, yeniliklerin önünü 

açmıştır. Dolayısıyla, bu dönemin ele alınması, sanat filmi- yapım koşulları ilişkisinin 

değerlendirebilmesi açısından da önemli olmaktadır.144 

1920’lerde Fransa’da biçim sorunları ön plandadır. Hem Amerikan hem Alman 

sinemasıyla baş etmek için kültürel ağırlıklı bir biçem üzerinde durulmuştur. Germaine 

Dulac, filmi beste olarak ele almış ve kurmacadan uzaklaşıp görselliğe yakınlaşılması 

gerektiğini savunmuştur. Onu izleyen, ilk filmini 1920’de yapan Delluc ise sanat olarak 

sinemanın kabul edilmesinde etkili olan isimdir. Filmin izlenimler sunması gerekliliği 

üzerinden sinema tezini geliştirmiştir. 145 Delluc, şiirsellikle beraber gerçekçi ayrıntılara 

da önem vermiştir. Fotojeniyi, nesnenin gerçeklikle ilişkisinde önemli bir güç olarak 
                                                 
139 Sergey M. Eisenstein, Film Biçimi, Nijat Özön (çev.), İstanbul: Payel, 1985, s. 49. 
140 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.121.  
141 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.122.  
142 Eisenstein, s.52. 
143 Sivas, s.60. 
144 Abisel, Sessiz Sinema, ss.262-263.  
145 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, İstanbul: Oğlak Yayınevi, 2005, ss.146-147.  
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kabul etmiştir. Dili aşan görüntü, sessizliğin şiirselliğine ulaşmakta, böylece “duygular, 

duyumsamalar, düşünceler, hakikat” görselleştirilebilmektedir.146  

Geleneksel anlatı sınırlarını aşan ve simgeci bir yaklaşıma sahip olan bir diğer 

yönetmen Epstein da zamanda ve mekanda nesnenin anlamının değişmesiyle fotojeniye 

ulaşıldığını söyler. Görüntüler, duygulara aracılık etmesi için kullanılır.147 Aslında bu, 

sanat sinemasının en temel buluşlarından biridir ve filme anlamsal derinlik kazandıran 

önemli bir kavramdır. Gösterilen nesne filmin ona yüklediği anlamları taşır. İzlenimci 

ve simgeci olarak nitelenen L’Herbier de, birçok yeni teknikle görselliği duygu 

anlatımının aracı olarak sunar.148 Abel Gance, birçok teknik denemeyle deneysel 

sinemanın ilk örneklerine imza atar. Üç perdede aynı anda gösterim yapması, sinemada 

önemli bir adım olur. Bir yandan gerçekçi olmasına rağmen öte yandan simgelerle 

yüklü bir anlatımı vardır.149 Leger’in Mekanik Bale (1924) isimli çalışması, nesnelerin 

mekanik özeliklerinin yakınlaşması üzerinden giden soyut kompozisyonların ağırlıklı 

olduğu bir film olarak, yeni bir zaman anlayışı ortaya koymuştur. Zaman, görüntüler ve 

onların etkileşimleri üzerinden hissedilmektedir.150  

Louis Bunuel’in Bir Endülüs Köpeği ve Altın Çağ filmleri Fransa’nın politik 

ve toplumsal ortamından kaynağını alan bilinçaltı öğelerle yaratılmış gerçeküstü 

sinemanın önemli yapıtları olur. Bu sinemada, yoğun bir sorgulama ve eleştirellik 

vardır.151 1930’ların Fransa’sında şiirsellik ile gerçekçilik ilişkisi üzerinde durulduğu da 

görülür. Biryıldız, başta Marcel Carné olmak üzere, Jean Vigo, L’Herbier, Julien 

Duvivier’yi şiirsel gerçekçilik akımı içinde ele alır.152 Yoğun şiirsel göndermeleri ve 

gerçekçiliğe eleştirel bakışı birleştirmesiyle Marcel Carné’nin Sisler Rıhtımı (1938) 

Şiirsel Gerçekçilik akımının başyapıtı olurken Marcel Carné de bu akımın simgesi haine 

gelir. Fakat akımın babası olara görülen isim Jean Renoir’dır. Renoir, kişileri 

derinlemesine inceleyerek, dramı ayrıntılarla ördüğü Dişi Köpek (1931) filmiyle, bu 

türün ilk örneklerinden birini verir. Hüzünle başkaldırıyı bağdaştıran bir tür olarak 

                                                 
146 Abisel, Sessiz Sinema, s.270.  
147 Abisel, Sessiz Sinema, s.285. 
148 Abisel, Sessiz Sinema, s.287.  
149 Rekin Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.150.  
150 Abisel, Sessiz Sinema, s.272. 
151 Abisel, Sessiz Sinema, s.278.  
152 Biryıldız, Sinemada Akımlar, ss.53-59.  
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şiirsel gerçekçik, gerçekliği şiirsel bir dille anlatmayı dener.153 Toni (1934) bir işçinin 

dramını profesyonel olmayan oyuncularla perdeye yansıtan bir film olarak Yeni 

Gerçekçilik akımını önceler. Fransız toplumu eleştirisinin yapıldığı lirik bir insanlık 

dramı olarak nitelen La Grande Illusion (1937), resim, tiyatro ve müziği sinema 

potasında eriten bir doruk noktası olarak görülen La Règle du Jeu (1939), ortak bir 

yapım olarak gerçekleşen -filmin beş yönetmeni vardır- Sovyet sinemasının belgeselci 

anlayışından etkilenen La Vie est à Nous (1936) yönetmenin önemli filmleridir. İşçi 

çocukların yaşam şartlarını, ekonomik güce sahip küçük bir grupla ve faşizmin 

desteğiyle ilişkilendirerek veren La Vie est à Nous, sinemanın ideolojik bir araç olarak 

kullandığı başarılı bir örnek olarak sinema tarihine geçer. 154 

Jean Vigo’nun Zero de Conduite (1933) adlı filmi, karikatürleştirilen çevre, 

kişiler ve fantastik öğelerle “avangard anlayışın öğelerini toplumsal eleştiri amacıyla 

kullanan bir biçem ortaya çıkarır”155 L’Atalante (1934) ise, “gerçekle fanteziyi ve 

düşseli birbirine ekleyerek, yer yer incelikli bir alaya da yer veren eleştirel bir 

gerçekliğe ulaşır.”156 Marcel Carné’nin Sisler Rıhtımı (1938) yoğun şiirsel 

göndermeleri ve gerçekçiliğe eleştirel bakışı birleştirmesiyle şiirsel gerçekçiliğin 

başyapıtı olur.157 Bu dönemde film üreten önemli başka bir yönetmen de Theodor 

Dreyer’dir.  Dreyer kendine özgü bir anlatım tarzına sahiptir. Yüzlerden çıkıp, iç 

dünyaları yansıtır. Zihinsel ve ruhsal durumları, kamera konumu, hareketleri ve 

kesmeler vs. gibi teknik seçimlerle perdeye yansıtır. Bu özellikleri perdeye yansıttığı 

Jean Dark’ın Çilesi (1928) sinema tarihinin önemli yapıtları arasında yer alır.158  

Yeni Gerçekçilik, sanat sineması zeminindeki bir diğer önemli akım olur. 

İkinci Dünya Savaşı sonunda faşizm yıkıldıktan sonra, toplumsal sorunlara yeni bir 

bakış getiren, sinema ile politika arasında bağ kuran, dünyayı ideolojik bir anlayıştan 

hareketle, değiştirmek isteyen filmler ortaya çıkar.159 “Sinemanın yalnızca bir seyirlik 

olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak, toplumsal yaşamın değişik yönlerini ve 
                                                 
153 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.237.  
154 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.237-238.  
155 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.232. 
156 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi s.232.  
157 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.233.  
158 Abisel, Sessiz Sinema, ss.298-299.  
159 Peyami Çelikcan, “Avrupa Sineması ve İtalyan Yeni Gerçekçiliği”,Toplumbilim, Sinema Özel Sayısı, Sayı:18, 
Ocak 2005, s.84. 
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sorunlarını perdeye getirmeyi amaçlayan bu anlayış, sıradan insanın sorunlarına ve 

yaşam savaşına eğilen filmlerin yapılmasına”160 yol açar. Bu akımın ilk filmi 

Rossellini’nin Roma Açık Şehir’i (1945) olarak gösterilir. Ama öncesindeki De Sica ve 

Visconti’nin çalışmalarında da toplumsal eleştiri anlamında güçlü ipuçları vardır.161 

Savaşın yol açtığı yıkımın stüdyoları kullanılmaz duruma getirmesi, hammadde ve 

donanım eksikliği, film çevirmek için gerekli sermayenin olmayışı, yönetmenleri 

“stüdyo dışında, profesyonel olmayan oyuncularla, az masraflı filmler yapmaya” 

yöneltir.162 Bu durum, filmlere belgeselci bir nitelik kazandırırken, filmlerin oyuncu, 

ışık ve dekordan arınıp günlük gerçekliğe odaklanmasına hizmet eder.163 

Koşulların yarattığı bu sinemanın, güçlü bir kuramsal zemine yaslandığı 

unutulmamalıdır. Biçimcilerin kurguyu sinemasal etkinliğin merkezine yerleştirmeleri 

gibi, Bazin de mizansenin gerçekçi filmin dönüm noktası olduğunun altını çizer. Ona 

göre alan derinliği, sinema dili tarihinde ileriye doğru atılmış bir adımdır. İzleyicinin 

istek ve dikkatinden imgenin anlamı doğar. Seçme özgürlüğüne sahip olursak 

yorumlama konusunda da özgür oluruz. Sinemada değişmez tek gerçeklik, uzamın 

gerçekliğidir. Bu nedenle filmin biçimi, uzamsal ilişkilerle, mizansenle,  yakından 

bağlantılıdır.“164 Diğer taraftan kurgu, soyut bir zamanın yerini tutar. Algılamasal 

süreklilik pahasına, zihinsel süreklilik yaratılmak istenmektedir. Burada anlam 

görüntüde değil, izleyicinin zihnine ilişkin olarak kurgulanmış görüntünün 

gölgesindedir.165 Bazin’in gerçeklik düşüncesine göre, kurgu daha az gerçekçi bir 

biçimdir. F.W. Murnau, R. Flaherty ve Erich Von Stroheim gibi yönetmenler, 

görüntünün ön plana geçmesine karşı çıkarak, zorunlu olmadıkça kurguya başvurmama 

yolunu seçmişlerdir. Görüntüyle gerçek oluşturulmaz, gerçeğin kendisi görüntüde 

anlamı oluşturur.  

“Dış gerçeklikteki gerçek zaman ve gerçek mekan filmsel zaman ve 
mekanın bir boyutuna dönüşür. Sesli dönemle birlikte unutulan bu yaklaşım 
dışavurumcu bir kurgu anlayışına ve kurgunun kılavuzluğunda seyircinin 
ilgisinin yönlendirilmesine karşıdır. Jean Renoir ve William Wyler’da 
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yansımalarını bulan bu yaklaşım savaş sonrası İtalyan Yeni Gerçekçi 
sinemasında kendini gösterir.”166  

İtalyan Yeni Gerçekçi sinemasında kurgu en alt düzeydedir.  Kurgunun 

dışavurumcu anlayışını red eden bu yaklaşımda, dış gerçeklik olduğu gibi filmsel 

gerçekliğe dönüştürülür.167 Bu yönüyle daha önce vurguladığımız gibi bir tür 

belgeselciliğe yönelen bu sinema, gerçeklikle izleyici arasındaki engelleri kaldırarak, 

gerçekliğin doğrudan sunumunu ortaya koymaya çalışır.168 Bu hedef doğrultusunda, 

alan derinliği, geniş açı, kaydırmalar, star olmayan oyuncular kullanılır ve toplumsal 

gerçekçiliğin önemli örnekleri verilir. 169 İçerik ve biçimdeki gerçekçi yaklaşımın en 

temel nitelik olarak ön plana çıktığı170 bu akımın filmlerinde, öykülemeler gevşek, 

tesadüfi detaylar önemlidir. Fakirlik, işsizlik savaş sonarsı yıkım ve belirsizlik temel 

ortak özellikler olarak göze çarpar.171 Bu akımla ortaya konan gerçekçilik, gerçekliğe 

eleştirel bir bakış getirirken, görünen gerçekliğin sorgulanmasını da sağlar.172 

Akımın öne çıkan ilk filmi birçok özelliğiyle bir köşe taşı olan, yapım 

koşullarının-bulunabilen ham film ve makaralardan artan parçalarla çekilir- filmin 

gerçekliğini belirlediği bir yapıt olarak173 Roma Açık Şehir’dir (1945, Roberto 

Rossellini)174 (Diğer önemli filmlerden bazıları; Yer Sarsılıyor (1948, Luchino 

Visconti), Kaldırım Çocukları (1946, Vittoria De Sica) ve Bisiklet Hırsızları’dır (1949, 

Vittoria De Sica). Bu akım sona ermiş olsa da etkileri günümüze kadar gelir. 

Monaco’ya göre “Zavattini, Rossellini, De Sica ve Visconti, sonraki 50 yıl işleyecek 

temel ilkeleri” tanımlamışlardır. Yalnızca sanat sineması alanında değil, Hollywood’da 

da bu etkiler görülür. Monaco’ya göre Yeni Gerçekçilik’ten sonra Hollywood, bugüne 

kadar varan estetik bir dönüşüme girmiştir.175  
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2.4.3. Auteur Kavramı, Auteur Sinema, Auteur Kuram 

Sanat sinemasının temel taşlarını oluşturan akımları ele aldıktan sonra, 

Fransa’daki sanat sinemasının gelişimiyle ilgili olarak önemli bir tespitin altını çizmek 

auteur sinemanın burada ortaya çıkışını anlamak için de önemlidir. Fransa’da sinemayı, 

kuramsal yapılardan ayrı düşünmek neredeyse imkansızdır. Sanat sineması çevresinde 

birçok kulüp ve birliğin oluştuğu görülür: 7. Sanat Sevenler Kulübü, Colette, Cocteau, 

Aragon, German Dulac, Marcel Herbier’nin kurdukları Ciéclub, Germaine Dullac’ın 

1925’de kurduğu Fransız Cinéclub’lar Fedarasyonunu, 1924’de kurulan Veux 

Colombier ve Ursulines Stüdyoları176bunlardan bir kaçıdır. Buralarda film 

gösterimlerinin ötesine geçilerek, filmlerle ilgili yazılar yazılması, tartışmalar yapılması 

ve bu grupların içinde yer alan Louis Delluc, Jean Epstein ve Marcel L’Herbier gibi 

kişilerin film üretmeleri sanat sinemasının yerleşmesini sağlar. O dönemde bu filmlerin 

çoğu kişisel olarak finanse edilmektedir. Yönetmenlerin bazıları aynı zamanda endüstri 

içinde de çalışmaya devam etmektedir.177 Aslında yapım koşulları anlamında, bugün 

Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanında varolan yapıya benzer bir yapının, 

kuruluşundan beri sanat sineması alanı içinde var olduğu görülmektedir. 

Sinema kulüpleri içindeki bireyler, sorumluluklarını hareketli görüntü sanatını, 

işletmecilerin perspektifinin ötesine taşıyıp geliştirmek olarak tanımlayarak karşısında 

durdukları endüstrinin dışında kalmak istediklerini ortaya koyarlar. Kulüp ve gruplar, 

1928 yılında uluslararasılaşmaya başlar. Sinemanın beslendiği akımların farklı ülkelerde 

doğduğu ve geliştiğini hatırladığımızda bu aslında olağan bir gelişmedir ve sanat 

sinemasının evrenselliğiyle ilişkili olarak bakıldığında kaçınılmaz olacağı da açıktır.178 

1930’lardan itibaren, sanat sineması alanı, beslenmeye ve genişlemeye devam eder. 

Fransız ve İtalyan Yeni Gerçekçi akımlarından etkilenerek, onun yan anlamlarını sosyal 

ve psikolojik gerçekçiliği kapsayacak kadar genişletir. Fakat bu sinemasının 

meşruiyetini kazanması, 1950’de “les politiques des auteurs” ile olur.  Bu politika, 

kutsal auteur kavramını ön plana çıkarır ve bazı film yapımcılarını -üretici ya da yaratıcı 
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film yapımcısından çok- auteur olarak tanımlar.”179 Filmin sistemi içinde auteur bir yapı 

olarak ön plana çıkar. Sadece bir bileşen değil, ağır basan bir zekayla filmi düzenleyen 

kişidir.180 Sanatsal yaratıcılığın kaynağı olarak, yönetmen 1920’li yıllarda Fransa’da 

zaten tanımlanmaktaydı.181 Fakat bu dönemlerde yüksek-sanat/alçak-sanat (high-art/low 

art) tartışmalarıyla birlikte film üzerinden senaryo merkezli tartışmalar 

yürütülmekteydi.182  

1950’lerden sonra, yüksek sanat-alçak sanat arasındaki ayrımın erimesiyle 

birlikte, Cahiers du Cinéma dergisinde başlayan tartışmalarla radikal bir karşı duruş 

geliştirildi. Andre Bazin’in başında olduğu bu grup, 1920’lerin teorisyenlerin bakışını 

kabul etmedi. Bazin, auteur sözcüğünün senaryo yazanlar için değil, artık filmi yaratan 

yönetmenler için kullanılması gerektiğini söyledi. ‘Auteur’, filmi yazar, ‘metteur en 

scene’ ise filmi görselleştirir. ‘Metteur en scene’ filme ustalığını ve becerisini yansıtır 

ama ‘auteur’ kişiliğini yansıtır. “Birey olarak kendisini filme koyar ve yarattığı biçemi 

ile ‘auteur’ olur.”183 

1948’de Austruc’un ortaya attığı, düşüncelerin doğrudan film üzerine 

yazılmasına ilişkin görüşleri, böylece on yıl sonra auteur kavramıyla gündeme taşınmış 

olur.184 Bu kavram, Yeni Dalga akımı içinde oluşturulur. Bu akımın ortaya çıkışında, 

2.Dünya Savaşı sonrası Fransız film endüstrisine duyulan tepkinin önemli bir etkisi 

vardır. Truffaut, Godard, Chabrol ve Rohmer gibi yönetmenler varolan sisteme ve 

filmlere ciddi eleştiriler yöneltir.185 “François Truffaut’nun, Cahiers du Cinéma’nın 

31.sayısında yayınlanan “Une Certain Tendance du Cinema Français” (Fransız 

Sinemasının Belirli Bir Eğilimi)186 başlıklı yazısı yeni bir sinema anlayışının 
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manifestosu” sayılır. Truffaut, ticari açıdan verimli olan ama seyirciyi uyuşturan 

sinemayı eleştirir, böylece yaratıcı yönetmen anlayışını gündeme getirir.187  

Cahiers du Cinéma etrafında bir araya gelen yazarların, Hollywood’un usta 

sinemacılarından etkilenmeleri, akımın çıkışında etkilidir. Zaten Amerikan sinemasının 

etkisi akım içinde üretilen filmlerde de görülecektir. (Burada savaş sırası ve sonrasında 

film ithalindeki artışın önemini unutmamak gerekir.) Hitchcock, Hawkes, Ford ve Fuler 

gibi yönetmenlerle karşılaşmaları, genç yönetmenleri, film yapım koşullarını aşılabilme 

imkanı üzerine düşündürür. Bu düşünce, auteur sinemanın başlangıcı olur.188 Auteur 

sinema, “Hem yönetmenin sahneleme aracılığıyla ortaya koyduğu fark edilebilir stili 

hem de senaryoda olduğu kadar film yapımında da yönetmeninin imzasının olduğu film 

yapma pratiklerini kapsar.”189 Hitchcock gibi bazı yönetmenler, bu terimin ortaya 

atılmasından önce iş üretmiş olsalar da, kavramsal olarak bu sinema içinde yer alırlar. 
190 Yönetmenin kişisel vizyonu en üst noktadadır, biçimsel ve tematik motifler bir 

yapıda birleşirken, film yapımı takım çalışmasını aşar.191 “Auteur, iletişim kuran (film 

ne anlatıyor?) ve açıklayan metinsel güçtür (sanatçının kişisel bakışı nedir?). Tanınan 

yıldızların ve bilinen türlerin yokluğunda sanat sineması, metni birleştirmek için 

yazarlık kavramını kullanır.”192  

Görüldüğü gibi sanat sinemasının varlığı artık ancak auteur üzerinden 

anlaşılabilir kılınmaktadır. Bu kesişme, bu çalışma kapsamında ‘yönetmen sineması’ 

alanının inceleme alanı olarak seçilmiş olmasının nedenlerinden de birini oluşturur. Bir 

sanat ürününden bahsedildiğinde, sanatçının ön plana çıkması doğaldır. Buna yapım 

koşullarının özellikleri de eklenince sanat sinemasında yönetmenin sahip olduğu rolün 

önemini kavramamak imkansızdır.  

Devlet desteğinin auteur sinemanın gelişimindeki etkisi önemlidir. Bu 

dönemde Kültür Bakanı olan Andre Malraux’nun, bu sinemayı destekleyici 

uygulamaları olmuştur. Ulusal Sinema Merkezi’nin (Centre National De La 
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Cinematographie-CNC) kurulması ve Film Yardım Yasası’nın (Loie d’Aide, 1959) 

kabul edilmesi önemli adımlar olmuştur.193 Destekleyici yapı, yönetmenleri, bireysel 

yapım koşulları üzerine düşünmeye itebilmiş ve birçok film çekebilmelerine imkan 

vermiştir. Dar bütçeli olmaları bu filmlerin ortak özellikleri arasında yer alır. Bunun 

dışında, senaryolarının yönetmenler tarafından yazılmasının, sokak çekimlerinin ve gün 

ışığı kullanılmasının, doğaçlama olana imkan tanındığı görülür.194 Bunlar, Yeni 

Gerçekçilik akımın bu akım üzerideki etkilerini de kanıtlar niteliktedir fakat belirgin bir 

ayrım bu sinemanın apolitik olarak nitelenmesinde görülür.195 Filmlerin yapısal, 

biçimsel, tematik yapılar olarak görülmesi, yapımcı ve endüstri ilişkilerinin dışarıda 

bırakılması nedeniyle, bu sinemanın ideolojik bağlamın zayıfladığı söylenir.196 Fakat 

filmlerin,  Yeni Gerçekçilik akımındakine benzer bir toplumsal gerçekçilik anlayışıyla 

şekillenmemiş olması, apolitik oldukları anlamına gelmez. Film üretimini endüstri 

dışındaki koşullarda gerçekleştirmeye çalışmak ve dilsel bir farklılaşmadan hareket 

etmek bile, ideolojik duruşun bir göstergesidir. Bununla birlikte, bireysellik üzerinden 

ilerlese de sanatın eleştirel niteliğine sahip olması bu sinemanın ideolojik bağlamını 

daha da güçlendirir. Bu bağlam ise sinemayı politik bir noktaya kendiliğinden taşır.  

Yeni Dalga akımının, Truffaut’nun 400 Darbe filminin 1959’da Cannes’da 

ödül almasıyla başladığı söylenir.197 Film, yönetmenin mutsuz çocukluğundan 

kaynağını almasıyla kişiselliğin öne plana çıktığı bir filmdir. İkinci filmi, Piyanisti 

Vurun (1961) gangster filmlerine benzer ama anlatım olarak bu türden uzaklaşır. Bu 

uzaklaşma, geleneksel anlatı kodlarının kırılması ve yönetmenin dünya görüşüyle türün 

yeniden oluşturulması aracılığıyla gerçekleştirilir. Yumuşak Ten (1964), Fahrenheit 

451 (1966) ve La Sirene de Missisipi’de (1969) yine yönetmenin kişiselliği ön plan 

çıkar198 ve yönetmenin türler üzerinden ilerleyen eleştirel duruşu devam eder.199 Bu 

nokta önemlidir çünkü, Truffaut başta olmak üzere bu yazarlar, yeni sinema 

anlayışlarını varolan kodlara ve kurallara karşıt olarak tanımlamışlardır. Kendi 
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filmlerinde bu teori karşılığını bulmuş ve özellikle Amerikan sinemasının türleri 

üzerinden yaratıcı bir dil kurulmuştur. Godard da tür filmleri üzerinden ilerler. Serseri 

Aşıklar (1959) gangster filmleriyle, Küçük Asker(1960) ve Vivre Sa Vie (1962) ‘Film 

Noir’la, Le Mepris (1963) star dolu yapımlarla ilişkilendirilir. Fakat Godard, bu 

filmlerinde ve sonraki denemelerinde burjuvaziyi ve kapitalizmi eleştiren, geleneksel 

anlayışı sarsan sinemadan uzaklaşmaz200 Zaman içinde daha politik bir çizgiye kayar 

ama deneyselliği devam eder. İzleyiciyle doğrudan ilişki kurmaya çalışan Godard,201 

kurguya büyük önem verir. Godard, kurgu kuramıyla,  kurgunun mizansenle iç içe 

olduğunu vurgular. Godard, plastik gerçekliğe ya da psikolojik gerçekliğe değil, 

entelektüel gerçekliğe odaklanmamız için gerçekliğin sınırlarını yeniden tanımlar. 

Filmle izleyici arasındaki politik ilişkiyi içeren film algılama kuramını daha da ileriye 

götürür:  

“Dilin yan anlamları yüzünden sinema yalnızca gerçekliğin yanlış 
bir aynasını sunabilir. Bu nedenle sinema temsil edici değil, göstermeci 
olmalıdır. Gerçekliği dürüst ve doğru biçimde yeniden üretemeyeceği sürece, 
kendini dürüst bir biçimde üretebilir. Bu nedenle Godard, dili yıkmayı 
dener.”202  

Bu dili yıkma, klasik Hollywood sineması estetiğine tam bir karşı çıkıştır. 

Seyirci pasif konumundan çıkarılarak aktif olmaya yönlendirilir. Anlatı sürekli kesilir. 

Ses, müzik, çerçeve düzenlemeleri gerçeklik sorgulaması yaratmada bir araç olarak 

kullanılır. “Nedensel ilişkiler kaybolur. Açıklayıcı ya da öznel bir gerçeklikten 

bahsedilir. Karakterlerde belirsizlik vardır.”203 Bu belirsizlik açık alanlar yaratır. 

Seyircinin yorumu ve düşüncesi önem kazanır. Burada Godard’ın ortaya koyduğu 

özellikler Yeni Dalga akımının estetik özelliklerini de tanımlamaktadır. Bunlara Yeni 

Dalga filmlerinde sıklıkla karşılaştığımız önemli bir özellik olarak, filmler arası 

göndermeleri de eklemek gerekir.204  

Yeni Dalga filmlerini birleştiren bir diğer özellik de, filmlerin genellikle 

Paris’te çekilmesi ve burjuva hayatına odaklanmasıdır. Yönetmenler kendi 

hayatlarından yola çıkar, kendi deneyim, özlem ve arayışlarını anlatırlar. Bundan 
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dolayı, bu akımın bir okuldan çok bireyci bir sanat anlayışını ortaya koyduğu 

söylenir.205 Bireysel bir hareket olarak bizi birbirine tıpatıp benzemeyen sinemalarla 

karşılaştırması bu tezin de kanıtıdır. Örneğin, Turffaut, auteur sinemanın muhafazakar 

romantik ideoloji kısmına girerken, Godard’ın auteurismi sorgulayan tarafta yer aldığı 

söylenir.206 Auteur olarak bir yönetmen ve onun dünyası ön plana çıkarıldığında aslında 

bu doğaladır. Bu aşamada yönetmenlerin öne çıkan özellikleri ve filmlerinden 

bahsetmek, bahsettiğimiz temel ortaklıklar ve farklılıklar konusuna ışık tutar. 

Yeni Dalga yönetmenleri arasında yer alan Alain Resnais, dönemin yeni roman 

anlayışının karmaşık yapısını sinemasına taşır. Alain Robbe-Grillet ve Margerit Duras 

ile yakın ilişkiler içindedir. Anlatıdaki zaman ve bellek meselesine odaklanır.207 Güncel 

olanla geçmişin iç içeliği, bugünün geçmiş üzerinden değerlendirilmesi ve bunun 

içgüdüselliği filmlerinde ön plan çıkar. Hiroshima Mon Amour (1959) bu iç içe 

geçişlerin olduğu, unutmak ve hatırlamak ikilemlerinin sunulduğu önemli bir filmdir. 

Geçen Yıl Marienbad’da (1961) ise zamanı parçalayarak gerçekliğin faklı sunumlarına 

olanak tanır. Seyirci olan biteni bir türlü kavrayamaz, film birçok farklı yoruma açıktır. 

Aynı şekilde Muriel (1963) de anılardan yola çıkılarak şimdiki zaman oluşturulur.208 

Claude Chabrol’ün dar bir bütçeyle de sanatsal açıdan nitelikli bir film 

çıkarılabileceğini kanıtlayan Le Beau Serge (1958) adlı filmi akım açısından önemlidir. 

Locarno’da ödül alan film, Yeni Dalga’nın öncü filmi sayılır. Hızlı kurgusu ve kamera 

hareketleri filmin ayırıcı özelliği olur. Chabrol de, burjuva toplumuna alaycı bir biçimde 

yaklaşırken bazen melodram bazen gerilim türü üzerinden ilerler. Chabrol, zaman 

zaman ticari sinema kalıplarına yakın durmasıyla eleştirilir. Louis Malle, polis filmi 

türüne psikolojik bir boyut kattığı Ascenseur Pour l’Echaffud (1957) ile büyük ilgi 

uyandırır. Belgeselci anlayışı ve dağınık ama lirik anlatımı ile aykırı bir sinema anlayışı 

olan Agnes Varda’nın en önemli filmi olarak görülen Cléo de Cing à Sept (1962), 

kadının konumu ve ölüm gerçeği üzerine bir sorgulama içerir. Eric Rohmer ise ahlakçı 

öyküler adı altında 6 film çeker, Ma Nuit chez Maud (1969), La Collectionnese (1967) 

La Carriere de Suzanne (1963) bunlar arasındadır. Bu filmlerde, egemen ahlak anlayışı 
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karşısında birey ele alınır. Filmlerinde konuşulanlardan yola çıkılarak düşünsel bir 

tartışma yaratılması önemlidir. Rohmer, yeni dalga içinde yer alan ama kendine özgü 

nitelikleri olan bir yönetmen olarak kabul edilir. Bu akım içinde yer alan diğer isimler 

Jacques Riviette, Geaorges Franju, Pierre Kast, Jacques Doniol Valcroze ve Jacques 

Demys209 olarak sıralanabilir. 

Yeni Dalga ile aynı zamanda İngiltere’de ortaya çıkan “Özgür Sinema” 

akımından da bahsetmek gerekir. 1956’da kurmacanın payının azaltılmasını, 

kameraların günlük hayatı olduğu gibi yansıtması gerektiğini savunan genç sinemacılar, 

Yeni Dalga akımına benzer biçimde biraraya gelirler. Endüstriden bağımsız olma ve 

yönetmenin bakışını özgürce yansıtabilmesinin gerekliliği ve önemi üzerinde dururlar. 

Tony Richardson, Lindsay Anderson, Karel Reisz, Ken Loach, Ken Russel ve Peter 

Brook bu akım içindeki yönetmenlerdir.210 Yeni Dalga’nın itici güç olduğu diğer 

sinemalar “Cinéma Novo, ABD’de NewYork Okulu, Orta Avrupa Sinema Hareketleri, 

Genç Alman sineması” sayılabilir.211 

Yeni Dalga akımın en büyük katkısı sinema üzerine düşünmeyi gündeme 

taşımasıdır.212 Görüldüğü gibi bu akım, kişiselliği ve yazar olarak yönetmeni ve yapım 

koşullarını birleştirmiş, bugünkü sinema tartışmalarının zeminini oluşturmuştur. Bu 

çerçevede akım ve teori çerçevesinde gelişen kuramın değişimine değinmek günümüz 

sinemasının bu kavram altında neden ele alındığını ve bu eksende nasıl 

değerlendirileceğini anlamak açısından önemlidir. 

Andrew Sarris, ‘la politique des auteurs’ü kurama dönüştüren kişi olarak geçer. 

Kurama dönüşme, yaklaşımın daha çok önemsenmesine neden olmuştur. Büker, autuer 

yaklaşımı, onu ortaya atanların kuram olarak nitelendirmediklerini söyler. Sarris, auteur 

kuramı bir değer biçme aracı ve yeni auteurlerin çıkmasına zemin hazırlayacak bir alan 

olarak görmek ister. Sinema tarihini auteur’lerin tarihi olarak ele alır. Değer ölçütlerini, 

teknik açıdan belli bir tutarlılık ve açıklık, görülebilir bir kişilik, imza olabilecek biçem 

özellikleri, üçüncü olarak filmin iç anlamı olarak belirler. Bu özelliklere sahip olduğunu 
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düşündüğü auteurler: Chaplin, Welles, Dreyer, Rossellini, Bunuel, Bresson ve Vigo’dur. 

Sarris, bu dönemde ortaya attığı görüşlerine 1990 yılında eleştirel yaklaşacaktır. 

Öncelikle auteur kuramın, geçmişi anlamaya çalıştığını geleceği biçimlendirmeye 

çalışmadığını söyler.213 Ayrıca, auteur’ü bu kadar yücelterek hata yaptığını214 ve 

Bazin’in o dönemki, auteur kuram ile bireyler üzerinde kült yaratıldığı yönündeki 

eleştirilerine katıldığını söyler. Bazin, “yaklaşımın kişisel nitelikleri değerlendirmede 

yararlı olduğunu”215 ama yapıtın kültürel bir nesne olarak değerine bakmanın da önemli 

olduğunu vurgulamıştır. Sonuçta, birçok değişkenin iç içe girdiği sinemada, her filmde 

aynı şartlar yakalanmayabilir. Bazı filmler diğerlerinden daha iyi olabilir. Yapısalcı bir 

yaklaşıma sahip olan Peter Wollen ise, “yapıyı göz ardı ettiği için auteur yaklaşıma 

karşı çıkar”. Yönetmeni aşan anlamlar üzerinden giderek, yapısalcı çözümlemenin 

önemine değinir. Yönetmenin kişiselliğini biçim ve görüntü düzenlemesinde değil, 

konuya özgü motiflerde bulur. Yönetmenin auteur kimliğinin kanıtı, karşıtlıkları 

oluştururken değişik ilişkiler kurabilmesidir. “‘La politique des auteur’ün arkasında 

romantik estetik, burada ise yapısalcılık vardır.”216 Metz de bu doğrultuda ilerler. 

Sinemanın bütün bir yapı, filmlerin de cümleler olduğunu düşünür. Ona göre, film 

dilinin kuralları ortaya çıkarılarak sinema göstergebiliminin çerçevesi çizilir. Yönetmen 

tek başına özgür yaratıcı bir ruh değildir ve film de çeşitli öğelere sahip bir metindir.217  

Sarris, 1990 yılında yazdığı makalesinde yapısalcı ve göstergebilimcilere yine 

karşı çıkmış,  göstergebilimcilerin auteur’cüler tarafından keşfedilen filmleri, sınırlı bir 

alana hapsederek değerlendirdiklerini söylemiştir ama öte yandan toplumsal bağlama 

vurgu yapan bir göstergebilimle sorunu olmadığını söyleyerek yaklaşımındaki değişimi 

ortaya koymuştur.218 Sinemanın izlediği çizgi doğrultusunda, aslında Sarris de 

yönetmenin dışındaki yapıları kabul etmek zorunda kalmıştır. Auteur dışında birçok 

dilsel, sosyal ve kurumsal yapı bu kavramın içine girmiştir ve yönetmenin bunlarla 

ilişkisi üzerine düşünülmeye başlanmıştır. Stüdyo ve yıldızların anlam üretiminin içine 
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girmesi, bu değişimlerden biridir. 1968’den sonra ise, seyirci de çalışmaların içine 

katılır. Amerika’nın hegemonyası üzerine geliştirilen düşünceler ve Althusser’in 

devletin ideolojik aygıtları tezinden hareket eden Screen ve Cahiers’ciler, izleyiciyi 

ideolojinin nesnesi olarak ele aldılar. Böylece auteur kuramın ideolojik açılımı 

gerçekleşir. Post yapısalcılığın teori üzerindeki etkisi ise, psikoanaliz, feminizm ve 

yapıbozum üzerinden olur. Anlam üreten birçok alan ortaya çıkar. Göstergebilim 

auteur’ü, textuel sürecin bir parçası ve metni, anlam üreten göstergelerden oluşan bir 

yapı olarak ele alırken, artık metinlerarasılıktan bahsedilmeye başlanır. Saf bir metin 

değil, birçok metnin karışımı ve etkileşimi söz konusudur.219 Psikoanaliz, metin, yazar 

ve izleyici eksenlerinde seyirciye odaklanır: metnin seyirci üzerindeki etkisi, seyircinin 

metne bakışı, metnin içindeki ya da dışındaki seyirci üzerinde durur. Metnin anlamları 

üzerine düşünülmeye başlanınca üretim anlamları da işe karışır. “Üretim biçimi, sosyal, 

politik, tarihi bağlam ve temsil biçimleri kavramın değerlendirilme alanları olur.220  

Aslında burada kısaca bahsedilen süreçler, politik, ekonomik kültürel alanlar 

ekseninde derinlemesine ele alınması gereken başlıklardır. Fakat bu çalışmada, bizim 

için önemli olan, başlangıcından günümüze birçok tartışmanın ekseninde kalan auteur 

kuramın, bugün tam olarak anlaşılabilmesi için çok bileşenli yapısının göz önünde 

bulundurulması gerekliliğinin kavranmasıdır. Bugün, auteur sinemanın artık yalnızca 

auteur’den hareket ederek değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. 

Vincendeau, auteur sinemanın Hollywood’un eleştirel değerlendirilmesi ve kültürel 

çalışmaların artmasıyla, değer yitimine uğradığını söylese de değer yitiminden çok bir 

değişimden bahsetmek daha doğru olur. 1980’ler ve 1990’larda auteur’ün değişen 

eleştirel söylemler çerçevesinde yeniden ele alındığını görürüz. Bunlardan biri, film 

tarihinin yeniden doğuşu, erken sinema ve erken sinema auteur’lerinin ele alınması 

alanında, diğeri, toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında olur.221 Büker de auteur 

nitelemesinin akademik olarak hala bir ölçüt olduğundan bahseder ve Welles’in Yurttaş 

Kane’adlı filmini auter’ün “gözde” filmi olarak analiz ettiğini belirtir.222  

                                                 
219 Hayward, ss.18-19. 
220 Hayward, s.20. 
221 Vincendeau, s.61. 
222 Büker, “Auteur’ün Gözde Filmi: Yurttaş Kane”, s.332. 
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Auteur kuramı, kendine kuramsal bir alan bulurken, Auteur sinemanın varlık 

alanıyla ilgili soruların yanıtı sanat sinemasının varlık alanıyla ilgili sorular ve cevapları 

içermek zorundadır. Örneğin Grodal, 1970’lerle birlikte sanat sinemasında bir çöküş 

olduğundan bahseder. 1970’lerin ortasından itibaren anaakım filmlerin birçok tekniği 

adapte etmesini ve Amerika’nın etkisi altında Avrupa’nın değişmesini, bu çöküşün 

nedenleri olarak görür. Ayrıca yüksek ve alçak kültür arasındaki ayrımın, 20. yüzyılın 

ortasında bir birlikteliğe kendini bırakmasından bahseder.223 Sanat sineması teriminin 

postmodern dünyada biraz arkaik kaldığını söyler. Artık sanat biçimlerinin 

kategorileştirilmesi zor hale gelmiş ve sanat sinemasın eleştirel anlamda varolan şöhreti 

lekelenmiştir.224  

Sanat sinemasının bu konumun, çalışmanın başında ayrıntılandırdığımız Kültür 

Endüstrisi ve işleyişini gözönünde bulundurmadan ve yukarıda belirtildiği gibi 

2.bölümde ele alacağımız bağımlılık ilişkileri ve küreselleşme boyutlarını incelenmeden 

tartışabilmek ve auteur sinemanın bugünkü konumunu kavrayabilmek mümkün değildir. 

2.bölümdeki tartışmaya geçmeden önce ise, değer yitiminin temel alanı olarak 

gösterilen estetik alana ve ‘yönetmen sineması’ alanının belirgin özelliklerine bakmak 

gerekmektedir.  

2.4.4. ‘Yönetmen Sineması’ Alanında Estetik Eğilimler 

Bordwell, ayrı bir film pratiği olarak sanat sinemasının bir takım biçimsel 

uygulamalar ve dolaylı olarak anlaşılan görme yöntemlerine sahip olduğunu ve tarihsel 

olarak da tanımlanabilir bir alana işaret ettiğini söyler. Bordwell’e göre yönetmenden 

yönetmene farklılık görülse de, “biçimin ve konunun genel işlevleri belirgin biçimde 

bütünsel olarak sabit kalır. Filmlerin anlatısal ve biçimsel ilkeleri, sinemasal söylemi, 

mantıklı biçimde anlaşılır bir üslubu ortaya koyar.”225 Bu tezden hareketle, sanat 

sinemasının eğilimlerinden yola çıkarak burada birtakım estetik özeliklere değinmemiz 

mümkündür.  

                                                 
223 Torben Kragh Grodal, “Art Film, The Transient Body and The Permanent Soul”, Aura, C. 6, Sayı:3, 2000, s.52. 
224 Blandford, Grant, Hiller, s.14. 
225 Bordwell, “The Art Cinema as a Mode of Film Practice”, ss.56-57. 
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Sanat filminin özelliklerini anlamaya çalışırken egemen sinemadan ayrıldığı 

noktalar karşımıza çıkmaktadır. Önceki bölümde kültür endüstrisinden hareketle 

Hollywood sinemasını ele almamızın ‘yönetmen sineması’ alanına bakmak için gerekli 

olduğu tezi burada bir kez daha doğrulanmaktadır. Frankfurt Okulu düşünürleri de 

aslında aynı eğilim üzerinden hareket ederler. Sanat yapıtlarının, kültür endüstrisi 

ürünlerinden ayrılan boyutu üzerinde dururlar. Bu nedenle, bu okul düşünürlerinden 

Herbert Marcuse’nin temel referanslarıyla estetik eğilimlere yaklaşmak, kültürel bir 

ürün olarak ‘yönetmen sineması’nın kuramsal olarak durduğu yeri ve diğer alanlarla 

ilişkisini kavramamıza yardım edecektir. 

Mutlu Parkan, Avrupa sanat sinemasının en iyi örneği olarak Brecht’in Kuhle 

Wampe adlı filmini göstererek, sanat sinemasının duruşunu açıklar. Dört ana bölümden 

oluşan epizotik yapısı, yine kendi içinde epizodlara bölünerek seyircinin, olayların 

gelişimini serinkanlı bir şekilde izleme ve eleştirme olanağını getirmektedir.226 Bu 

estetik kuramın temelinde, naivete’nin bulunmakta ve temel ekseni yabancılaştırma 

oluşturmaktadır. Kuram, birbiriyle aynı kategoride olmayan ancak, diyalektik bir 

bütünlük taşıyan sekiz temel kavramdan yola çıkar: Naivete, mesel çalışması, epizotik 

anlatım, gestus, yabancılaştırma, tarihselleştirme, anlatımcı yapı, göstermeci 

oyunculuk.227 

Sanat sinemasından hareket eden Deleuze’e göre de, sinema bir takım imgeleri 

alır ve bir sekans oluşturmak için onları birbirine bağlar; daha sonra kameranın insansı 

olmayan gözünü kullanarak, bu sekansları keser, birbirine bağlar böylece birbiriyle 

çatışan bakış açıları ve yeni açı kümeleri yaratabilir. Dünyaya gündelik bakışımız daima 

bizim yanlı ve cisimleşmiş perspektifimizden bir bakıştır ama sinema gündelik hayattan 

özgürleştirilmiş imgeler sunabilir. Burada bahsedilen özgürleştirilmiş imgeler, Brecht’in 

yabancılaştırma olarak tanımladığı olguya karşılık gelmektedir. Sinema sonsuzca 

sinematik olmaya çalışarak, hayatın bütününe meydan okuyabilir. Sinemanın hayatı 

izlemek için kullandığı teknikler- imge sekansları- hayatı dönüştürmek için de 

kullanılabilir. Hayatı dönüştürmek ise, başlangıçta belirtildiği gibi, Hollywood 

sinemasının tam aksi bir söylemi benimsemektir. Orada temel amaç, varolan düzenin 
                                                 
226 Mutlu Parkan, Brecht Estetiği ve Sinema, İstanbul: Donkişot yay, 2004, s.76. 
227 Parkan, s.50.  



 56

korunmasıdır. Filmin her türlü öğesi, hayatı dönüştürmeme adına düzenlenir.228 Oysa 

sanat sinemasında, görüntüler kendileri oldukları için bir anlam taşırlar. Onların bir 

olayı anlatmak için araçsal olarak birbirlerini izlemesi gibi bir durum söz konusu 

değildir. Bir düzenleyici yoktur; sadece görüntülemenin sunumu yapılır. Bu bakışla 

Deleuze, Hollywood sinemasının merkezinde yer alan nedensellik ilkesinin kırılmasının 

öneminden bahseder. Düşünce, ancak amacı olmayan imgelerle yaratılır.229  

Deleuze’ün de belirttiği gibi sanat filminde nedensellik bağlarının zayıf olması 

onu klasik anlatıdan ayıran en temel özelliktir. Klasik anlatıda,  “nedensellik mantığı ve 

anlatısal paralellik, psikolojik olarak eylemleri tanımlanmış ve yönlendirilmiş 

karakterler aracılığıyla yansıtılan bir anlatı oluşturur. Anlatısal zaman ve mekan, 

nedensellik zincirini göstermek için oluşturulur.”230 Önemli olan öğelerin anlatıyı 

geliştirme işlevleridir.231 Bu biçimsel tespitten hareketle, ana akım bir film ile sanat 

filmi arasındaki ayrıma etkisel düzlemde bakarsak, kalıcı olanı betimlemek ile geçici 

olanı betimlemek arasındaki ayrıma varırız. “Bizim temel dünyaya ilişkin deneyimimiz 

somut şimdiye bağlıdır ve bu nedenle de dünyayla geçici etkileşimimiz”232üzerine 

kuruludur. Groadal, kalıcı anlamları hafızaya alma ve soyut kavramlar üretme 

yeteneğinden bahseder. Bunları üretmek, somut etkileşimin geçici düzeyinin ötesinde 

olan deneyimleri üretmek anlamına gelir.233  

Marcuse de, sanat bilincinin sıradan deneyimi devirmesinin koşulunu, sanatın 

özerk olmasına, bu özerklikle verili toplumsal ilişkilere başkaldırmasına ve onları 

aşmasına bağlar. Sanata bu özerkliği veren ise, estetik biçimin gücüdür. Marcuse, 

biçimin kalıcı deneyimleri yaşantılamadaki önemi üzerinde durur. Ona göre sanatın 

politik gizli gücü de yine estetik boyutunda yatar.234 Sanat sinemasının estetik 

özelliklerinin, ideolojik duruşuyla ilişkisi burada açıkça görülür.  

                                                 
228 Colebrook, s.49.  
229 Gilles Deleuze, İmage-Temps, Paris: Les Edition de Minuit, 1985, ss.10-25. 
230 Bordwell, “The Art Cinema as a Mode of Film Practice”, s.57. 
231 Bordwell, “The Art Cinema as a Mode of Film Practice”, s.57. 
232 Grodal, s.34. 
233 Grodal, s.34. 
234 Herbert Marcuse, Estetik Boyut, Sanatın Sürekliliği: Marxist estetiğin Bir Eleştirisine Doğru, Aziz Yardımlı 
(çev.), İstanbul: İdea Yayınları, 1997, ss.9-11. 
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Sanat sinemasında kalıcı deneyimin üretilme sürecinde gerçeklikle ilişki ön 

plana çıkar. Bu sinema, geçici olan deneyimleri üretirken, gerçekliğe yaslanır. 

Brodwell’e göre, sanat sinemasında anlatı iki ilkeyle yönlendirilir: Gerçekçilik ve 

yazara özgü anlatımcılık.235 Bresson, kendi gerçekliğini yaratma sürecinden şöyle 

bahseder: “Ben varlıkları, nesneleri ve gerçeğin parçalarını alır, onları çevrelerinden 

ayırır, bağımsız kılar, başka bir düzen içine yerleştirir ve onları başka bir bağımsızlık 

içine sokarım.“236 Burada yaratılan bağımsızlık Marcuse’nin belirttiği, verili olan 

ilişkilerin ötesine geçmek ve onları aşmak anlamına gelir. Aynı şekilde sinema tarihinin 

önemli auteurlerinden Tarkovski de biçim aracılığıyla gerçekliği yaratırken öznelliğin 

öneminden bahseder. Film görüntüsünün gerçekliğini görünüşte gerçeklik olarak 

değerlendirir. Bu gerçekliği, yönetmen tarafından seçilmiş, yani yönetmenin 

bireyselliğiyle belirlenmiş bir düş ve arzu olarak tanımlar. “Kendi gerçeğine ulaşmaya 

çalışmak...demek, özgün fikirleri çeşitlendirmek için özgün bir dil aramak demektir.”237 

Burada yönetmenin gerçekliği söz konusudur ve bu gerçekliğe birçok farklı biçimde 

ulaşılabilir. Örneğin Godard’ın kullandığı yabancılaştırma öğeleri, bu anlamda 

yönetmenin seçimleri üzerinden, filimin, yaşamla bütünleştirilebilecek gerçekliğe 

ulaşmasını sağlar.238  

Bordwell, özgün bir dünya kurulurken gerçekliğe yaslanılmasıyla ilgili olarak 

filmde kullanılan öğeler üzerinden üç temel özellik belirler. Bu sinema sıklıkla, “gerçek 

mekanları (Neorealizm, Yeni Dalga) gerçek problemleri (“yabancılaşma”, “iletişim 

eksikliği” vs.) ve “gerçekçi” karakterleri, yani psikolojik olarak karmaşık karakterleri 

kullanır.”239 Karmaşık olmak, Tatlı Hayat’ta Marcello Mastroianni’nin canlandırdığı 

karakter gibi, tutarsız tavırları ya da Yaban Çilekleri’ndeki Borg, Yedinci Mühür’deki 

Şövalye gibi sahip olunan amaçlarla ilgili kendini sorgulamayı beraberinde getirebilir. 

Karakterler karmaşık ruh hallerinde çok belirsiz seçimler yaparlar ya da hiçbir seçim 

yapmazlar.240  

                                                 
235 Bordwell, “The Art Cinema as a Mode of Film Practice”, s.57. 
236 Robert Bresson “Sinema Özgürlük Demektir”, Salah Birsel (drl.), Türk Dili Dergisi, Sinema Özel Sayısı, 
Sayı:196, 1968, s.449.  
237Andrey Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman,  Füsun Ant (çev.), İstanbul: Agora Kitaplığı, 2007, s.73.  
238 Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman, s.161.  
239 Bordwell, “The Art Cinema as a Mode of Film Practice”, s.57. 
240 Bordwell, “The Art Cinema as a Mode of Film Practice”, s.58. 
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Sanat sinemasına dair bir diğer önemli özellik, karakterlerin sunuluşuyla da 

bağlantılı olarak, aksiyondan çok tepkilere yer verilmesidir. Daha çok olayların 

nedenleri üzerinde durulur ve psikolojik etkiler ön plana çıkarılır.241 Örneğin Bresson, 

sinemasında, görüntülerin ritmi üzerinden değil, kişilerin içsel dünyaları üzerinden 

hareketi ortaya koyduğunu söyler. Filme hareketi veren, sadece kişilerin içinde 

düğümlenen ve çözülen bağlardır. Bresson, nesnelerle ya da nesnelerin ilişkileriyle bu 

hareketi görünür hale getirir.242 Adorno’ya göre de içsel imgelerin hareketi, filmin ana 

malzemesidir. Filmin sanat haline gelebilmesi, deneyimin nesnelleştirici yeniden 

yaratımı ile mümkün olur. Montaj bu yaratımda temeldir fakat bu öğeye katlan niyet, 

anlam ve öznellik sanat için belirleyici faktörlerdir.243 

Antonioni de, Macera’da duygusal bir yolculuğu ele alır. Filmdeki temel 

mesele” iletişimsizlik, kırılganlık, kadının iç dünyası”dır.244 Yönetmen Bir Aşkın 

Güncesi adlı filminde de, toplumsal olguların kişilerin iç dünyası üzerindeki 

yansımalarını ele almaya çalıştığını söyler.245 Bergman da, ölümü, tanrıyı, ilişkileri 

sorgularken yine içsel yolculuklar üzerinden gider. Sessizlik (1963) ve Persona (1966) 

ilk akla gelen örneklerdir. Burada, anlatımında kullanılan öğelerin öneminin de altını 

çizmek gerekir. Sanayileşme ile insanın kendine yabancılaşmasının anlatıldığı Kızıl Çöl 

filminin renklerle yaratılan atmosferi, izleyiciyi sinemaya özgü bir dille karakterin iç 

dünyasına götürür ve yönetmenin anlatmak istediği yabancılaşma duygusunu izleyiciye 

geçirir.246 Bu öğe, Marcuse’nin de belirttiği gibi, sanatın başka bir dilde iletilebilir 

olmayan gerçekleri iletmesini ve çelişkileri ortaya koymasını sağlar.247 Biçimin daha 

derin anlamlar ve kalıcılık hissi yaratma özelliği çok önemlidir.248 Bu kalıcılık, 

“seyircisine her seferinde (bu) filmin dünyasıyla tamamen kişisel, yeni bir ilişki kurma, 

(bu) filmi her seferinde yeniden yorumlama fırsatını ” sunar.249 

                                                 
241 Bordwell, “The Art Cinema as a Mode of Film Practice”, s.58. 
242 Bresson, s.448. 
243 D.Beybin Kejanlıoğlu, Frankfurt Okulunun Eleştirel Bir Uğrağı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2005, 
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246Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.645. 
247 Marcuse, s.20.   
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249 Tarkovski’nin Bergman’ın ‘Persona’sı için dile getirdiği gibi, yapıtı kendine özgü hale getirir. Tarkovski, s.150.  
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Sanat filminde “yüksek bir anlamın deneyimlenmesi, temsilin mecaziliğinin 

bilincinde olunmasına bağlıdır.”250 Bu da anlamın biçimlendirilmiş halinden  

‘biçimlendirilmemiş’ soyut düzeyine zihinsel olarak geçebilmemizle olur.”251 Bu geçişe 

Antonioni’nin Yolcu filmi örnek verilebilir. Büker, kimlik değiştirme durumunu 

merkeze taşırken Antonioni’nin güldürü ya da serüven yaratmak amacında olmadığını 

ama bunların ötesine geçerek, insanın gerçeğe ulaşıp ulaşamayacağını araştırmak 

istediğini söyler. Yapıtın gündelik deneyimi aşmasında, filmin biçimi önem kazanır. 

Burada Antonioni, kimlik değiştirme durumundan yola çıkarken, vardığı yer, kesinliğe, 

salt bilgiye ulaşmanın imkansızlığı olur. “Çağdaş anlatı filminde kahramanın kendisi ve 

içinde bulunduğu durum bir sorun olarak ortaya konur. Kahramanın eyleminin nedeni 

soyut bir sorunu ortaya çıkarmaktır, somut bir sorunu çözmek” değildir.252 Grodal da, 

sanatın hem beceri ve yenilik hem de yüksek anlamların ifadesi olması gerektiğini 

söylerken Ulis’in Bakışı’nı örnek verir: Burada önemli olan topluma ve insan ruhuna 

dair, daha derin vizyonları (uygun biçimde) göstermektir253 

Anlam üretiminde belirsizlik önemlidir. “En derin ve zengin yan anlam ya da 

‘anlam’ en belirsiz temel anlam üzerine oturmuş olandır.”254 Bu belirsizlik de, 

‘yönetmen sineması’nın daha önce sıraladığımız özellikleri arasındadır. Bu belirsizlik 

alanlarından en önemlisi açık uçlu sonlardır.255 Fellini, filmlerine bir sorun ve çözüm 

koymamasının, sonlarını da belirsiz bırakmasının nedenini gerçekte insanların hayatında 

çözüm olmamasıyla açıklar. Özellikle çözümü mutlu sonla getirmek, seyirciyi 

kandırmaktır, oysa hazır bir mutlu son sunulmazsa seyirci düşünmeye ve kendi 

cevaplarını aramaya yönelir.256 Marcuse de bunu sanat yapıtlarının, gerçekliğin 

bilincinde olmalarıyla açıklar. “Eğer sanat sonunda iyiliğin kötülük üzerinde utku 

kazanacağı sözünü verseydi, böyle bir söz tarihsel gerçeklik tarafından çürütülürdü. 

Gerçekte utku kazanan kötülüktür ve ancak kişinin kısa bir süre için sığınabileceği iyilik 

adacıkları vardır.” 257 Bu nedenle sanat yaptı, çok kolay verilen sözleri reddetmelidir ve 

                                                 
250 Marcuse, s.38. 
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yüksüz mutlu sonu yadsımalıdır.258  Sanat filmlerinde önemli olan son değil, süreçtir. 

Truffaut’nun 400 Darbe filmi, çocuğun deniz kıyısına gelmesiyle biter. Aynı şekilde, 

Resnais’nin Geçen Yıl Marienbad’ı, Bunuel’in Burjuvazi’nin Gizli Çekiciliği ve Belle 

de Jour’u ve Agnes Varda’nın 5’ten 7’ye Cléo’su,  açık uçlu sonlarıyla seyirciye 

düşünme ve yorum yapabilme alanı bırakır.   

Marcuse’nin de belirttiği gibi, asıl soru, mutlu sonla ilgili değildir. Yapıtın 

kendisi bir bütün olarak belirleyicidir. “Yapıtın, çözümde bile, geçmiş şeylerin anısını 

ve geleceğin endişesini taşımasıdır.”259 Bu niteliği ise, eserin seyirciyi kendi cevaplarını 

aramaya yöneltme kapasitesinde bulur. Eric Rohmer’in Ma Nuit Chez Maud (1969) 

filminin sonunda ana karakter amacına ulaşıp evlenmiş ve bir çocuğu olmuştur. Bu 

mutlu aile denize girerken film biter. Ama seyirci, bunu bir mutlu son olarak yaşamaz. 

Kadın ve erkek karakterin yaşadığı çelişkiler seyircinin zihnindedir. Bu son sahneye, 

yaşananların bilgisiyle ve bunların oluşturduğu soru işaretlerini saklı tutarak bakar.  

Belirsizlikle ilgili eklenmesi gereken bir diğer konu, filmin teknik özellikleriyle 

karakterlerin belirsizliğinin altının çizilmesidir. Sanat sineması içinde yönetmen çok 

farklı biçimlerde, özgün dilinin gerektirdiği niteliklerle bu etkiyi yatabilir.260 Bazin 

bunu, Rosselini’nin filmi için plansekansın gücüyle açıklamayı tercih eder. Almanya 

Sıfır Yılı’ndaki çocuğun kaygısının bu kadar güçlü biçimde izleyiciye yansımasının, 

yönetmenin çocuğun yüzünün sırrın koruyan teknik seçimleriyle ilgili olduğunu 

söyler.261 Sanatçının bakış açısının öneminin de, burada altı çizilmelidir. Sanatçının 

bakış açısında “tüm bir dünya görüşü; ahlaki ve ideolojik saplantılarla bunların 

doğrultusunda gelişmiş bir estetik dışavurum düzeyi vardır.”262 Örneğin De Sica, hayatı 

boyunca karılaştığı düş kırıklıkları ve acılarını filme dönüştürdüğünü söyler. 

Yaşadıklarıyla insanların gizli dramını algılar hale gelmiştir.263 Kişiliğin yapıta içerik ve 

estetik düzeyde işlemesiyle yapıtların stili oluşur.264 

                                                 
258 Marcuse, s .44. 
259 Marcuse, s.45. 
260 Özgün dil, diyaloglar aracılığıyla da yaratılabilir. Grodal, s.38.   
261André Bazin, Çağdaş Sinemanın Sorunları, 2.Basım, Nijat Özön (çev.), Ankara: Bilgi Yayınevi, 1995, s.66.  
262 Adanır, Sinemada Anlam ve Anlatım, s.56. 
263 Vittoria De Sica, “Sinema Üzerine” Nijat Özön (çev.), Türk Dili Dergisi, Sinema Özel Sayısı, Sayı:196, 1968, 
s.458. 
264 Adanır, Sinemada Anlam ve Anlatım, s.38.   
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Marcuse’e göre, “Sanat yapıtında biçim içerik olur ve içerik biçim.”265 

Biçimsel özellikler anlamları işaret eden duyguları ve heyecanları harekete geçirir.266 

Örneğin filmdeki uzamlar duygu ve düşüncelerin göstergeleri olur. Fellini’nin 

Sekizbuçuk filminde, filmdeki dehlizler, yeraltındaki banyolar, tren istasyonu vb. gibi 

uzamlar bir fon olarak kullanılmaz, öykünün kendisi olur.”267  

“Sanatın kendi dili vardır ve olgusallığı ancak bu başka dil yoluyla aydınlatır. 

Dahası, sanatın kendi olumlama ve olumsuzlama boyutu, toplumsal üretim sürecine 

eşgüdümlü kılınamayacak bir boyutu vardır.”268 Sanat sinemasında da olumsuz ve 

olumlunun anlamları değişir. Sanat yapıtının kötümser olması hayat karşısındaki 

kabullenmenin ötesine taşır bizi. Angelopoulos, filmlerinin zamanın sadık bir görüntüsü 

olmasını istediğini söyler. Bu, görüntünün iyimser ya da kötümser olmasının 

ötesindedir.269 Tarkovski de anlattığı olumsuz dünyaları, ideale erişme çabasıyla açıklar. 

“Ben insanlara umut ve inanç aşılayan bir sanattan yanayım. Sanatçının anlattığı dünya 

ne kadar umutsuzsa bunun tam zıttı olan ideali belki de o kadar belirgin 

hissettirecektir”270 Hayal kırklığı, umudun taşıyıcısı olur; ama bunu biçim ve içeriğin 

uyumu üzerinden yapar. Tarkovski, Nostalgia’da “varoluşun bütünüyle ilgili genel bir 

hüzünden kaynaklanan o özleme, nostaljiye kendisini kaptırmış bir insanın durumunu 

olduğu gibi”271 yansıtmayı başarır. Hüzün ve özlem filmin bütününe yansır. Filmin 

kalıcı anlamlar üretebilmesi,  bununla ilişkilidir.  

‘Yönetmen sineması’nda bir tema çerçevesinde, birbirleriyle ilişkilendirilmiş, 

birbirine gönderme yapan film dizileri de ortak bir özellik olarak karşımıza çıkar.272 

Bergman’ın az kahramanlı, dış dünya ile bağlantısız kapalı bir ortamda çektiği Oda 

Filmleri üçlemesi, Aynanın İçinden (1961), Kış Işıkları (1963) ve Sessizlik (1963) 

filmleri,273 Kieslowski’nin Üç Renk üçlemesi, Mavi (1993) Beyaz (1994) ve Kırmızı 

(1994), Truffaut’nun Antoine Doinel serisi, Rohmer’in Ahlaksal Öyküler serisi örnek 
                                                 
265 Marcuse, s.41. 
266 Grodal, s.50. 
267 Büker, Sinema Dili Üzerine Yazılar, s.116.  
268 Marcuse, s.28. 
269 Edna Fainaru, “Sessizlik, Diyalog Kadar Anlamlıdır: Leyleğin Adamı”, Theo Angelopoulos, Dan Finaru (drl), 
Mehmet Harmancı (çev.), İstanbul: Agora Kitaplığı, 2005, s.91.  
270 Tarkovski, s.170.  
271 Tarkovski, ss.170-182.  
272 Bordwell “The Art Cinema as a Mode of Film Practice”, s.59. 
273 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.641. 
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olarak verilebilir. Bu sinemanın kişiselliğin ve dünyaya bakışın bir yansıması olduğu 

düşünüldüğünde belli meseleler etrafında yapılmış filmlerin, auteur sinemanın kendini 

ortaya koyma biçimiyle birebir uyumlu olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca, sanat filmlerinde 

rastlanan biçimsel imza da yönetmenin kişiliğinin altını çizer. Bordwell, bunları, 

“Teknik müdahaleler (Truffaut’nun donmuş kareleri, Antonioni’nin planları) ve 

saplantısal motifler (Bunuel’in klişe aleyhtarlığı, Fellini’nin gösterileri, Bergman’ın 

karakterlerinin isimleri)”274  başlıkları altında örnekler.  

Sanat sinemasının ölümüyle ilgili tartışmalar –özellikle 1970’lerden sonrasına 

ilişkin- üzerinden ‘yönetmen sineması’na bakarken, estetik özelliklerle ilgili önemli bir 

noktayı hatırlamamız gerekmektedir. Sanat sinemasın uygulamalarının artık anaakım 

filmler içinde de kullanılması, bu sinemanın ölüşüne ilişkin öne sürülen en belirgin 

argümandır. Yenilikler, bir süre sonra ticari alan içinde pazarlanabilir mallara 

dönüşmektedir. Bu durum, kültür endüstrisi kavramında bahsettiğimiz kültürel ürünlerin 

ve sanatın tüketim nesnesine dönüşüm sürecinin bir göstergesidir. Fakat, bu dönüşümün 

yaşanıyor olması, estetik özelliklerin tamamen anlamını yitirdiği, geçersizleştiği 

sonucunu doğurmamalıdır. Çünkü, burada açıklanmaya çalışıldığı gibi estetik özellikler, 

içerikle ilişkilerinde değerlerini ortaya koyarlar. Biçim ve içeriği birbirinden ayrı 

düşünemeyiz. Bir filmi, sanat sineması alanına taşıyacak olan yaratıcı olarak 

yönetmenin dünyaya bakışıdır. Yönetmenin söylemek istediğiyle söyleme biçimi 

arasındaki ilişkinin, burada sıraladığımız kalıcılık ve derinlik noktasına varıp 

varmadığıdır. Tarkovski’nin dile getirdiği gibi, bir yönetmen kendiliğinden eskimez. 

Böyle bir eskime, taklitçilik ya da zanaat alanında geçerli olabilir ama sanat söz konusu 

olduğunda eskimeden bahsedemeyiz.275 Bu nokta, bu çalışmada, sanat sineması alanı 

içinde yaratıcı olarak yönetmeni ön plana çıkarmamızın nedenlerinden birini de 

oluşturur. Yönetmenin tüm bu biçim ve içerik ilişkilerini kendi süzgecinden geçirerek 

sanat yapıtına dönüştürebilme, bu yolla eleştirel ve kalıcı eserler üretebilme potansiyeli 

yönetmen sineması alanında görünür olmaktadır. Ayrıca, sanat sinemasının üretim 

anlamında kişisel çıkışlara izin veren yapısı da, bu gerekçelendirmeye eklenmelidir.  

                                                 
274 Bordwell, s.59. 
275 Tarkovski, s.87. 
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Temel estetik eğilimlerden bahsettikten sonra, ‘popüler autuer’ kavramına da 

değinmek gerekir. Endüstri içinde üretimde bulunabilmek, burada bahsettiğimiz sanat 

yapıtının üretilme süreçlerine birçok farklı bileşeni de eklemektedir. Sanat sineması 

teriminden ‘yönetmen sineması’ terimine geçilmesinde üretim ilişkilerinin değişen 

yapısının da etkisi vardır. Bu bileşenler, 2. bölümde ayrıntılı olarak ele alınacak ve 

bunların ‘yönetmen sineması’ üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Bu nedenle bu bölümde,  

popülerleşen auteur’ün -Grodal bu alana Almodovar ve Tavernier’i örnek verir-276 kalıcı 

ve eleştirel olabilme noktasında kalabiliyorsa ara bir alan içinde değerlendirilmesi ve 

sinemasının bahsettiğimiz estetik eğilimler açısından tartışılabilmesinin mümkün 

olduğunu söylemekle yetinebiliriz. Bununla birlikte, endüstri içinde belli kodlar ve 

klişeler üzerinden üretim yapan ve sanatın eleştirel ve yabancı duruşuna sahip olmayan 

bir yönetmeninin, bu çalışmada auteur olarak nitelendirilmediğinin de altını çizmek 

gerekmektedir.  
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3. YÖNETMEN SİNEMASI ALANININ TARTIŞMA 

EKSENLERİ 

Egemen sinema olarak Hollywood’un kültür endüstrisi içindeki konumlanışını 

inceledikten ve karşı alan olarak tanımladığımız yönetmen sineması alanının süreç 

içindeki gelişimini, temel özellikleriyle ele aldıktan sonra, yönetmen sinemasından bir 

‘alan’ olarak bahsetmemize neden olan bileşenler ortaya koyulmalı ve film üretim 

sürecindeki etkileri bütünlüklü bir bakışla değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin 

yapılabilmesi için, Kültür Endüstrisi kavramıyla oluşturmaya başladığımız kuramsal 

tartışma eksenlerine, ekonomik ve politik alanda yaşanan değişim ve dönüşümden 

hareketle yeni kavramlar eklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bu bölümde kültürel 

emperyalizm, küreselleşme, küresel kültür, uluslararası pazar, ulusal sinema, ulusötesi 

sinema üzerinde durulacaktır. Bu kavramlar, Kültür Endüstri’sinden bahsederken de 

görüldüğü gibi, yeni bağımlılık ilişkilerinin kavranması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Günümüzde film üretim sürecindeki bileşenlerin değişen jeopolitik 

yapılanmadan ve pazar ilişkilerinden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. 

Dolayısıyla, bağımlılık ve bağımsızlık sorununu ayrıntılandırmak ve temel 

dinamiklerini ortaya koymak, yönetmen sineması alanında film üretim sürecinin 

bileşenlerinin kavranabilmesine, yaşanan değişim ve bu değişimin sinema alnındaki 

ideolojik etkileri üzerine düşünce geliştirilebilmesine imkan verecektir. Bu doğrultuda, 

bağımlılık sorunu başlığı altında, öncelikle kültürel emperyalizm ve kültürel 

emperyalizmin sinema alanı üzerinden ele alınmasını sağlayacak olan Üçüncü Dünya 

sineması ve Üçüncü sinema kavramlarının ortaya koyulması, ardından da uluslararası 

bağımlılık ilişkileri ve küreselleşmeye odaklanılarak, bağımlılık ilişkilerinin değişen 

biçiminin kavranması gerekmektedir. Bağımsızlık sorununu tartışabilmek için ise, 

Amerikan sinemasının hakimiyet alanından bağımsız bir yapı ortaya koymaya çalışan 

Avrupa sineması alanındaki uygulamalar ve bu uygulamaların beslendiği ve bir taraftan 

da ürettiği yeni bağımlılık ilişkileri, ulusal sinemaların korunması, yönetmen 

sinemasının bir savunma gücü olarak ön plana çıkarılması, ekonomik ve kültürel alanda 

Avrupa ortak pazarının yaratılması yönündeki politikalar üzerinden incelenmelidir. Bu 

incelemeye, Hollywood’dan kendini ayıran bir alan olarak Bağımsız Amerikan 

sinemasında film üretim sürecinin de eklenmesi bağımlılık ilişkileri üzerinden 
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biçimlenen bir bağımsızlık anlayışının çelişkilerini ortaya koyabilmemize hizmet 

edecektir.  

3.1. Bağımlılık Sorunu 

Hollywood karşısında sanat sineması, ilk olarak ulusal endüstri, ikinci olarak 

ulusal kültür ve sinemasal gelenek sorunu haline gelmektedir. Bununla birlikte bu 

sinemanın hem ulusal hem de uluslararası olması beklenmekte ama öte yandan ulusal 

ticari sinemayla sanat sineması arasında başka bir rekabet ilişkisi de devam etmektedir. 

Ulusal sınırlar içinde yönetmenin bağımlılık-özgürlük alanları, uluslararası alandaki 

ekonomik, ideolojik ve kültürel boyuttaki bağımlılık ilişkileri bu bölümdeki tartışma 

alanlarımızı oluşturmaktadır. Değişen dünya düzeni yeni alanlar açmaktadır. Kültürel 

Emperyalizm, Ulusal Kültür, Üçüncü Dünya sineması, Küreselleşme ekseninde 

uluslararası pazar, uluslararası güç ilişkileri, ulus ötesilik, yerellik, akışlar üzerinde 

durulması gereken temel kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, kültürel 

emperyalizm teriminin sinemada karşılığını bulduğu Üçüncü Dünya sineması 

kavramından yola çıkmak, ardından ulusal sinema tartışmasının zemini oluşturacak 

küreselleşme ekseninde ele alacağımız, küresel kültür üzerinden yeni uluslararası 

sistemi ve bağımlılık ilişkilerini anlamak gerekmektedir.  

3.1.1. Kültürel Emperyalizm ve Üçüncü Dünya Sineması 

Kültürel emperyalizm kavramı, 1960’larda ortaya çıkar. Emperyalist sürecin 

kültür ürünleriyle desteklenerek güçlendirilmesi anlamına gelir.277 Bu kavram, batı 

kültürünün terimleriyle gerçekleştirilen eleştirel bir söylem olması yönünde eleştiriler 

alsa da sinema alanındaki bağımlılık ilişkilerinin kavranmasına hizmet etmektedir. 

Üçüncü Dünya sineması, kültürel emperyalizme bir direniş olarak ortaya çıkmıştır. 

Üçüncü dünya sinemasının direnişi ve burada ortaya koyulan ulusal sinema vurgusu, 

aynı zamanda ulusal sinema anlayışının bağlamının genişletilmesini de sağlayacaktır.   

Öncelikle, kültürel emperyalizm ekseninde az gelişmiş ülkelere bir uygarlık 

modeli sunulduğunun altı çizilmelidir. Uygarlaştırmanın, müdahaleci bir zihniyetin 

                                                 
277 John Tomlinson, Kültürel Emperyalizm, Eleştirel Bir Giriş, Emrehan Zeybekoğlu (çev.), İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 1999, s.15. 
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ekonomik ve politik eksende hedeflediği amaçlara ulaşma yoluna indirgenip 

indirgenmeyeceği de ayrı bir tartışma konusudur.  Braudel, Uygarlıkların Grameri adlı 

kitabında, önemli bir çıkış noktasından bahseder: “Hiçbir uygarlık kendine özgü hareket 

olmaksızın yaşayamaz; her uygarlık komşularıyla olan mübadeleler ve şoklarla 

zenginleşir.”278 Kitabın geneline yayılmış olan bu düşünce, kültürel malların değişimine 

bakıldığında başka önemli bir boyuta bizi götürür. Braudel, sömürgecilik döneminden 

bahsederken, kültürel malların yayılmasının hızlandığını belirtir ve bundan kısa bir süre 

sonra da Avrupa’dan kaynaklanan endüstriyel uygarlığın “bulaşmadığı” hiçbir yer 

kalmadığının altını çizer. İngiliz egemenliğinde olan Kuzey Borneo’da  “uzak 

radyoların (Çin, Endonezya) yayınları hoparlörlerle aktarılmaktadır. Dinleyiciler 

radyolarda çalan şarkıların sözlerini anlamasalar da, duydukları ritimler onların 

geleneksel dans ve müziklerini etkilemiştir. Ayrıca Amerikan ve Avrupa sineması, bu 

çok uzak ülkelerin zevkleri hatta adetleri üzerinde çok büyük etkiler yaratmışlardır.279  

Üçüncü Dünya’da sinemayla kurulan ilişkilere geçmeden önce, sömürgecilik 

ilişkilerine Braudel’in yaklaşımını kavramak tartışma alanını genişletecektir. O, 

sömürgeciliğin belli bir aktifi olduğundan söz eder fakat bununla, sömürgecilerin 

sağladıkları yol, demiryolu, liman, baraj gibi tamamen maddi kazanımlardan, toprağın 

ve yeraltının işletilmeye başlamasından bahsetmez.  

“Bazen çok önemliymiş gibi gözükseler de bu miras, eğer 
mirasçılar sömürgeciliğin acılı günlerinde bunların akılcı kullanım 
yöntemlerini de edinmeselerdi, yararı düşük ve yok olabilecek şeylerden 
oluşmuş olarak kalırdı. Eğitim; belli bir teknik, hijyen, tıp, kamu yönetimi 
düzeyi, sömürgecilerin bıraktıkları mirasın en iyi parçalarıdır.”280  

Aslında burada bırakılan bir mirastan ve bunun oradaki toplulukları 

uygarlaştırdığından bahsedilmektedir. Acaba bu uygarlıkların var olması, bu ilişkiye mi 

bağlıdır? Uygarlık batı üzerinden mi tanımlanmalıdır? Afrika örneği üzerinden hareket 

ettiğimizde, “Kabile örgütlenmesinin ağır bastığı bir toplumdan, modernleşme ve 

endüstrileşme yolunda zorunlu olan ulusal bir disipline geçilirken, her şeyin hatta 

                                                 
278 Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, 3.Basım, Mehmet Ali Kılıçbay (çev.), Ankara: İmge Kitabevi, 2006, 
s.41. 
279 Braudel, s.45.  
280 Braudel, s.168. 
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zihniyetlerin bile yaratılmayı beklemekte”281 olduğundan bahseder Braudel. Afrika’da 

üretilen edebiyattan hareketle yaklaşımının ayrıntılarını verir. Sözel anlatıların yazıya 

dökülmesini, Afrika gerçeklerinin uygar olarak tanımlananlar tarafından algılanma 

biçimini ortaya koyduğundan söz eden Braudel’e göre “bu edebi denemeler, bu 

gerçeğin özgün ve dış değerlere en boyun eğmez nitelikteki yasalarını olağanüstü bir 

biçimde aydınlatmaktadır.”282  

Braudel’in bakışının, batıyı merkeze aldığı açıktır ve bunu, aslında biçimsel 

anlamda bir yenilenme ama içerikte varolan özgünlüğü devam ettirebilme anlamında 

kullanmıştır. Birago Daop’un yazdığı, Amuda Kumba’nın Yeni Maceraları üzerinden 

verdiği örnekle bunu kanıtlama niyetindedir. Geçmişle ilgili bir malzemeyi ele almasına 

rağmen bu eser batılı bir biçime sahiptir. Bu biçim, edebiyat sanatına uygun duyusal 

biçimlerin ifadesinde açıkça görülür. Bu durumda ortaya çıkan edebiyat, kendi 

ortamından koparılmıştır ve başka bir uygarlığa tutkuyla bağlanmıştır. Braudel, eski ve 

besleyici bir uygarlık içinden, yeni bir uygarlığın ortaya çıktığını ve önemli olanın da bu 

olduğunu söyler: “Afrika, bin yıllık bir uygarlığı terk etmektedir, ama bu yüzden 

uygarlığını terk edecek değildir. Dönüşmüş, parçalanmış olan bu uygarlık, gene de 

kendine özgüdür; belli bir toprağa ait olan bir psikolojinin, zevklerin, anıların ve her 

şeyin damgasını taşımaktadır.”283 Braudel, burada, Afrika üzerinden, sömürgeciliğin 

ortaya çıkardığı bir kültürden bahseder neredeyse ve bunu kaçınılmaz bir durum olarak 

görür. Çıkış noktası olarak batının kuralları ve bakışıyla şekillenmiş olan sinema 

üzerinden ilerlendiğinde de, ortaya çıkan Üçüncü Dünya sineması kavramının bu 

anlayışla çelişen ve örtüşen yönleri ortaya koyulmuş olur. Burada direniş noktalarına ve 

bu direnişin niteliğine bakmak gerekmektedir. Buradaki tartışma, sinemanın özgün 

kimliğiyle ilgili soruların cevaplanabilmesi için de önemli bir yol açacaktır.  

Öncelikle sinemanın, batı merkezli bir icat olduğunu tekrarlamamız gerekir. 

Sömürgecilik döneminde sinema, “uysallaştırma ve uygarlaştırma” amacıyla 

kullanılmıştır.284 Her ülkenin sömürgelerinde uyguladığı politika farklıdır. Bu 
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politikalar ekseninde sinema deneyimleri de farklılaşır. Fakat burada önemli bir ortak 

noktanın belirdiği görülür. Bu ülkeler sömürge ülkelerinde yaratılacak olan sinemayı, 

kendi sinemalarının dışında varolabilecek bir alanda görmektedirler. Burada sömürgeci 

zihniyetin gelişmiş ve az gelişmiş ayrımının belirgin biçimde ortaya koyulduğu da 

görülmüş olur. Böyle bir sinema yaratılmasının temel nedeni, bu ülkelerin ekonomik ve 

siyasal hakimiyetlerini devam ettirmek istemeleridir. Sinema bu bağımlılık ilişkilerinin 

kültürel alan üzerinden devam ettirilebileceği bir araçtır.285  

Burada kültürel alanın egemenlik altına alınması, batının uygarlaştırma 

politikalarının bir açılımıdır. Sinema, Braudel’in de bahsettiği uygarlaştırma sürecini 

bilinçli bir şekilde yaratmak ve hızlandırmak amacıyla bu ülkelere sokulmuştur. 

Sinemanın kullanılış amaçları örnekler üzerinden kolay kavranır hale gelmektedir. 

Örneğin, İngiliz sömürgelerinde 1935’de Bantu Sinema Deneyi ortaya koyulur. Bantu 

Sinema Deneyi’nin kurucusu L. A. Notcutt “işlerinin tanımını geri kalmış halkları 

yanlış fikirlerden korumak” olarak tanımlar.286 Bu sömürgeci mantıkta, gelişmiş olanlar 

ve gelişmemiş olanlar vardır. Modernist ilerlemeci bakışın sonucu olan bu yargı, kendi 

üstünlüğünü onaylamakta, müdahalelerinin haklılığını kanıtlamaktadır. Belçikalılar da, 

Afrikalılar için film yapılması gerektiğini savunur. Amaçlarına uygun olarak, az önce 

bahsettiğimiz üstünlük zihniyetinden hareketle, biçimsel olarak da bu filmlerin 

özelliklerini nitelerler. Senaryoların basitleştirmesi, karakter sayısının azaltılması, 

karakterlerin belirgin özellikleriyle vurgulanması, özdeşleşme sağlanabilecek kişilerin 

sunumuna ve düz çizgisel bir zaman anlayışına yer verilmesi ve film sürelerinin kısa 

tutulması gerektiğinden bahsederler.287  

Tüm bu biçimsel nitelikler, gelişmemiş bir zihniyeti geliştirmek ifadesinden 

destek alan egemenlik alanını genişletmek ve bağımlılık ilişkilerini arttırmak isteyen bir 

görüşün amaçlarına hizmet etmek için yaratılmıştır. Ana düşünce ve amaç aynı 

kalmasına rağmen, uygulamada belli farklılıklar olduğu görülür. Örneğin Fransızlar, 

İngilizler gibi doğrudan bir müdahaleyi seçmezler.288 Fransa’nın bu konudaki farklı 

yaklaşımı, 1960 sonrasında sömürgelerin bağımsızlığının ardından da devam eder. 
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Fransa bağımsızlık sonrası dönemde, 1961’de, bağımsız Afrika ülkelerine iletişim 

alanında yardım etme hedefiyle, Uluslararası Görsel İşitsel Konsorsiyum’u (C.I.A.) 

kurar. Sinema Dairesi’nin kurulması da kültürel ve sanatsal işbirliğini artırır. 1963’te 

Afrikalı frankofon filmlerin başlangıcı sayılan Ousmane Sembené’in Borom Sarret adlı 

filmi,  Fransa’nın teknik ve finansal desteğiyle gerçekleşir.289 Sinema Dairesi, sinema 

alanında kültürel kimlik yaratılması üzerinde dururken, bağımsız film yapımcılarının 

film üretebilmeleri için de destek sağlar. Bu destek, profesyonel ekip bulma, teknik 

donanım sağlama ve parasal yardımda bulunma eksenlerinde yürütülür.290 Fakat 

Fransızlar sömürgeleriyle sinema ilişkilerini, işbirliği üzerinden farklı bir düzeyde 

kurmaya çalışıyor gözükseler de, sadece değişen müdahalenin doğrudanlığıdır. 

Bağımlılık ilişkisi hiç eksilmeden varlığını devam ettirir. Üretilen filmlerin niteliğinin, 

yardım imkanlarını değiştirebilmesi bunun en önemli kanıtıdır. Diawara’ya göre, 

Fransızlar bu dönemde, bazı filmcileri ön plana çıkarmış ve koşuları denetleyerek bir 

asimilasyon politikası uygulamışlardır. İşbirliği şartları üretim ve dağıtım alanında bir 

tekel dayatmıştır. Antikolonyalist filmler kontrol edilmeye, etkileri engellenmeye 

çalışılmıştır. Yönetmenlerin Afrika’da bağımsız çalışmalarına imkan 

verilmemektedir.291  

Her hangi bir ülkenin başka bir ülkeye yardımında, çıkarların birincil sırada yer 

alacağı düşünüldüğünde, yardım ve yönlendirme amacıyla gelişen bir sinemanın kendi 

kimliğini bulmasına imkan verecek bir yapının, sömürgeci devletler tarafından hiçbir 

zaman kurulmayacağı da açıktır. Bu noktayı göz önünde bulundurarak, üçüncü dünya 

ülkelerinde özgün ve eleştirel bir sinemanın yaratılma sürecine değinmek gerekir. Bu 

süreç, direniş noktalarını ortaya koyarken bu direnişin sinema üzerinden mücadeleye 

dönüşümünü ortaya koyabilecek ve bu mücadelede sinema dilinin ideolojik boyuttaki 

önemi de ayrıntılandırılmış olacaktır. Böyle bir değerlendirme, ulusal sinema 

tartışmalarının temel verilerini de sunacaktır.  

1961’de Fanon Yeryüzünün Lanetlileri adlı kitabı yazarak, kolonyalizm 

karşıtlığının manifestosunu oluşturur. Fanon’a göre, bağımsız kültürün geliştirilmesi, 
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ekonomik ve politik bağımsızlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Kolonyalizm altında altüst 

olmuş bireylerin, kültürel bir yeniden doğuşa ihtiyacı vardır. “Ulusal Bilinç, 

bağımlılıktan kaynaklanan yalanlar ve kafa karışıklıklarının ürettiği ağı parçalamayı 

gerektirir.”292  

Solanas ve Getino’ya göre, eğitim ve kitle iletişimi, direnç noktalarını ortadan 

kaldırmaya çalışmaktadır. Yeni sömürge biçimi, kendi alanları dışında varolan kültürel 

alanları ezmeye ve yok etmeye çalışmaktadır. Bu bir depolitizasyon sürecidir.293 

Solanas ve Gettino’nun mücadele alanı olarak gösterdiği kültürel ürünler, zihniyetleri 

yeniden biçimlendirecek bir role sahiptir. Bu noktada sinema da, ideolojik bir araç 

olarak önem kazanmaktadır. Onun yükleneceği biçimsel farklılaşma, direnişin önemli 

bir parçası olarak görülmektedir. Bu farklılaşma, hem filmin yapısında hem de filmin 

gösterim aşamasında gerçekleşir. Burada, ulusal kültüre vurgu yapılması önemlidir. 

“Bir filmin üçüncü sinemaya ait olup olmadığını belirleyen filmin türü ya da belirgin 

politik yapısı değil, dünyanın filmde hangi yolla kavramlaştırıldığıdır.”294 Burada 

biçimle yaratılan ideoloji vurgulanır. Gazetas, Üçüncü sinema alanının önemli 

özelliklerini de gündeme getirmiş olur. Bunlar yine ortaya koyulan biçimle bağlantılı 

olarak, bu sinemanın açık bir kategori olması, bitmemiş ve tamamlanmamış bir alana 

işaret etmesidir.295  

Afrika örneğine bakıldığında da  “yaygın olan sözlü geleneğin, buradaki film 

yapımcılarının sinemaya yaratıcı, ulaşılabilir ve yapısökümcü bir sinema dili ile katkı 

getirmelerini sağladığı”296 iddia edilmektedir. Buradaki katkıyı, zamana yönelmekten 

çok mekana ağırlık verilmesiyle örnekleyebiliriz. Filmin biçiminde, doğanın uçsuz 

bucaksızlığı, “plan sekans ya da genel ve geniş açılı çekimler olarak kendini 

gösterir.”297 Sinemacının kendi dilini yaratması önemlidir. Bu dilin, konuyla birlikte 
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biçimlenmesi ve dönüştürücü bir niteliğe sahip olması, gerçekliğin idealize edilmemesi, 

şematize edilmemesi ve olumsuz suretleriyle de ele alınması gerekir. Tanımlanmış 

estetik normlar reddedilmelidir. Bu noktada, sinema dilini basitleştirmenin doğru 

olmadığı savunulur. Bu, emperyalizmin ortaya koyduğu söylemi benimseyerek insanları 

kategorilere sokmak anlamına gelecektir. Solanas ve Getino’ya göre ise, toplumun her 

katmanı, “görüntülerde saklı olanın, sahnelemede tasarlanan etkinin ve bir fikir içerisine 

yerleştirilen dilsel deneyimlerin“298 anlamını kavrayabilmektedir. Bu, seyircinin 

dönüşümünü de kapsayan sinema alanı, denemelere de açık olmalıdır.  

Açık bir kategori olarak tanımlanan ve dilsel yapısıyla da bu tanımlama 

ekseninde ilerleyen sinemanın bu eksene uygun olarak, gösterimleri de farklılaşır. Jorge 

Sanjins’in yaptığı Akbabanın Kanı filmi bu farklı gösterim koşullarını ortaya 

koymaktadır.   Bolivya’da nüfusun % 65’i köylülerden oluşmakta ve bu köylüler film 

izleme deneyimiyle yeni karşılaşmaktadırlar. Geleneksel öykü anlatma biçimlerinden 

yola çıkan yönetmen, önce bir anlatıcıya, kahramanların fotoğraflarını göstererek 

hikayeyi anlattırır. Bundan sonra hikaye izleyiciyle tartışılır ve son olarak film 

gösterilir. Burada seyirci, üretimin bir parçası haline gelmekte, bu sayede 

eğitilmektedir.299 Gösterimin üretken bir sürece dönüşmesi, sanat sinemanın seyirciye 

boşluklar açan yapısının bir devamı olarak da görülebilir. Öte yandan böyle bir 

yöntemle, ulusal sinemanın sınırları da belirginleştirmeye çalışılır. Solanos ve Getino, 

gösterimde izleyicinin katılımı fikrini geliştirirler. Film kopyalarının da 

değiştirilebileceği düşüncesinden yola çıkarlar.  

“Gösterim sırasında, filmi yapan grubun kontrolü dışında film 
kopyası çeşitli değişikliklere uğruyordu (kesmeler, eklemeler, değişiklikler). 
Bu değişiklikler gösterimi yapan grubun kontrolündeydi ve bizim 
tarafımızdan asla sorgulanmıyordu çünkü bize göre öncelik filmin 
yaşamından çok somut sürecin kendisinde ve insandaydı.”300  
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Ortaya koyulan bu yeni izleme süreci, seyirciyi aktif olmaya, izlediği filmin 

kahramanı ve önemli bir bileşeni olmaya yönlendirmektedir.301 Üçüncü sinemayla ilgili 

olarak burada ele alınan bu özellikler, Üçüncü Dünya ülkelerinin, sinema aracılığıyla 

ulusal kültürlerin ön plana çıkarılması üzerinden, sömürgeleştirilmeye ve sömürge 

ülkelerine karşı koyma çabalarını gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda, çeşitli 

kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. Örneğin 1969’da Cezayir de kurulan FEPACI, Filmlerin 

kolonileşmiş ülkelerin özgürleşmesinde önemli bir araç olacağı ve filmler aracılığıyla 

Afrika’nın birliği için önemli bir adım atılacağı fikrinden yola çıkan bir ulusal film 

yapımcıları organizasyonudur. Afrika’nın politik, kültürel ve ekonomik özgürleşmesinin 

sağlanabilmesi doğrultusunda, FEPACI, bir ulusal sinema yaratılabilmesi için, 

Afrika’da gösterim ve dağıtım alanındaki franko-amerikan tekelin kırılması gerektiği 

düşüncesinden hareket etmekte, dağıtım ve gösterim alanında ulusal bir yapı kurmayı 

hedeflemektedir.302 Sistemin dağıtım ve gösterim olanaklarının kullanılması ve ondan 

bağımsız olunamaması, sistemin yapısının benimsenmesine ve filmlerin niteliğinin 

değişmesine de neden olacaktır303  

Solanas ve Getino da, kıtasal düzeyde devrimci bir sinemanın sürekliliğini, 

sağlam oluşturulmuş bir alt yapıyla desteklenen dağıtım ağının varolmasına bağlarlar. 

Film dağıtılmazsa, filmlerin finanse edilmesi zorlaşacaktır. Bu anlamda kopya dağıtımı 

ve gişeden pay alımı ile konvansiyonel sisteme benzer bir yapının kurulması 

gerekliğinden de bahsederler.304 Fakat bu yönde bir başarı sağlanması, bağımlılık 

koşullarının sınırladığı imkanlar nedeniyle mümkün olmaz. Örneğin, FEPACİ ile ciddi 

gösterim ve dağıtım ağı kurma çabası içine giren Afrika ülkeleri, kendi pazarlarını 

yaratamayınca, yine dış finansa bağımlı hale gelirler.305 Böyle bir bağımlılık da, 

yukarıda sözünü ettiğimiz gibi filmlerin niteliğini etkiler. Çünkü zaten, sömürge ülkeleri 

belirli bir kategorilendirme yapmakta ve bunun üzerinden Üçüncü Dünya sinemalarına 

bir tanımlamama ve kimlik vermeye çalışmaktadırlar. Aslında Üçüncü Dünya 

ülkelerinde ortaya çıkan bu direniş ve mücadelenin zorlukları önemli başka bir bağlama 
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bizi taşımaktadır. Sömürge sonrası dönemde, sömürge ülkelerinin “ekonomik, politik, 

askeri ve ideolojik kontrolü bırakmadığının anlaşılmasıyla”306 karşımıza yeni bir 

sömürgecilik formu çıkmaktadır.  

Dünyada yaşanan ekonomik ve jeopolitik değişimle beraber sömürgecilik de 

farklı bir yapıya bürünmektedir ve içine birçok başka bileşeni de katarak 

farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma, Üçüncü Dünya sinemasının yeniden tanımlanması 

gereğini de ortaya çıkaracaktır. “Çok kültürlülük, postkolonyalizm, kozmopolitanizm 

gibi kültürelci yaklaşımlar sömürgeci ülkelerle eski sömürgeler arasında giderek 

karmaşıklaşan ilişkileri kurtuluş perspektifi dışında bir zemine oturtmaya çalışır.”307 

Karmaşıklaşan ilişkiler, Üçüncü sinema kavramı üzerindeki vurguyu da arttırır. Solanas 

ve Getino’ya göre, Üçüncü sinema kültürel, bilimsel ve sanatsal bir meydan okuyuştur. 

Bu sinemayla özgürlükçü bir kişilik yaratılır ve kültürün, sömürgecilerin ellerinden 

alınıp, kendi gerçek kimliğini bulması sağlanabilir.308  

Geldiğimiz bu noktada, Üçüncü sinemanın özellikleri üzerinden yapılan 

tanımlara göz atıldığında, değişen dünyaya ayak uydurabilecek bir sinema anlayışının 

ortaya koyulmaya çalışıldığı görülür. Ekonomik ve politik değişim, kültürel alandaki 

ifadelerin de değişmesi gerekliliğini ortaya koymuş olur. Birinci sinema büyük 

sermayenin büyük bütçeli filmleriyle, ikinci sinema autuer sinemanın bağımsız daha 

çok entelektüel ve küçük burjuvanın duygularını ifade eden nihilist ve pesimist 

filmleriyle, Üçüncü sinema ise militan topluluklar tarafından yapılan, politik gerçekliği 

ve tarihle hesaplaşmayı içeren filmlerle tanımlanır.309 Robert Stam ve Ella Shohat ise, 

Üçüncü sinemanın temel öğelerini, “yapımda bağımsızlık, politikada militanlık ve 

dilinde deneysellik olarak tanımlarlar.”310  

“Shohat ve Stam üçüncü dünya sinemasını içiçe geçmiş dört halka 
olarak ele alır. En içteki çekirdek halkayı, bu prensiplere uyan üçüncü 
dünyada üretilmiş filmler oluşturur. Daha sonra bu prensiplere uymayan ama 
üçüncü dünyalı yönetmenlerle çekilmiş filmler gelir. Bir sonraki halka, bu 
prensipler çerçevesinde Üçüncü dünyayı destekleyen fakat Üçüncü dünyalı 
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olmayan yönetmenlerce çekilen filmlerdir. En dışta ise, diasporada yaşayan 
üçüncü dünyalı yönetmenler tarafından çekilen melez filmler yer alıyor.”311  

Görüldüğü gibi Üçüncü sinemanın zemini, Üçüncü Dünya ülkesi sınırlarından 

taşmaya başlamıştır. Bu genişleme, Üçüncü Dünya kavramının uğradığı değişimden 

sonra, Üçüncü sinemanın, varlık alanını tanımlayabilme ve koruyabilme çabasının da 

bir işaretidir. Üçüncü sinema belli bir zemine oturtulmaya çalışılmakta öte yandan 

yenidünya düzeninin bileşenlerinin mücadele alanlarını farklılaştırdığı ve bu sinemanın 

belirli bir direniş noktası üzerinden tanımlamasının gittikçe daha zor hale geldiği 

görülmektedir.  

Roy Armees, dünya devriminin, üçüncü dünyadaki gelişmelerle başlayacağı 

umudunun 1970 ve 1980’lerin başında öldüğünü dile getirir. Bu ölümün sebepleri 

arasında, Afrika’da yeni tür bir kolonyal bağımlılık yaşanmaya başlamasını, 

bürokratikleşme problemini, Latin Amerika’daki gerilla mücadelesinin başarısızlığını 

gösterir. 60’lardaki gibi keskin ve net bir duruşla ortaya çıkan filmler de ortadan 

kalkmaya başlamıştır. 1970’ler ve 80’lerde Üçüncü sinemanın belirgin özelliği coğrafi 

yayılım ve üslup çeşitliliği olmuştur.312 Böylelikle, Üçüncü sinema, farklı ulusal 

sinemalar içinde kendine yer edinmiştir. Farklı ülkeler içinde üretilen bu filmler, 

1960’larda Üçüncü Dünya sinemasının ortaya çıkardığı, belirginleştirdiği toplumsal 

gerçekçilikle kurulan ilişkinin mirasını taşıyan ve kendi ülkelerinin gerçeğine bu 

eksenden bakabilen filmler olmaktadır.313 İran sineması, Afganistan sineması, Hint 

sineması ve Türk sineması içinde üretilen bazı filmler bu alanda Armees’ın bahsettiği 

üretimlere verilebilecek örnekleri içeren sinemalardan birkaçıdır. Bununla birlikte, 

sadece biçimsel olarak değil üretim ilişkileri ekseninde de bir etkilenmeden 

bahsedilmelidir. Şükran Esen, Türk sinemasında Üçüncü sinema filmlerini ele alırken, 

film finansmanının varolan ekonomik yapı dışında sağlanması ve kendi gösterim ve 

dağıtım olanaklarını araştırmaları açısından da üretilen filmlerin Üçüncü sinema özelliği 

gösterdiklerini belirtmektedir.314 

                                                 
311 Ella Sholat, Robert Stam, Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media, London: 
Routledge,1994, s.120, akt. Erus, s.42. 
312 Roy Armees, “Üçüncü Sinema”, Burutay Kaya (çev.), Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı: 3, Sonbahar 1997,  s.55. 
313 Armees, s.56. 
314 Şükran Kuyucak Esen, “Türkiye’de Üçüncü Sinema”, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, Esra 
Biryıldız, Zeynep Çetin Erus (drl.), İstanbul: Es Yayınları, 2007,  s.315. 
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Yeni eklenecek değişkenlerin Üçüncü sinemayla ilgili farklı tanımlama ve 

uygulamaları gerekli kılacağı açıktır ama tüm bu özellikleri ortaya çıkaracak koşullara 

daha geniş bir perspektiften bakmak, ulusal sinema kavramını aydınlatmak ve bu 

ilişkiler içinde yönetmen sinemasının konumunu kavrayabilmek açısından önemli 

olmaktadır. Teknoloji, çok önemli bir belirleyicidir ve ilişkileri büyük oranda 

değiştirmiştir ama onu da belirleyen ekonomik bir gerçeklik vardır. Ekonomik sistemin 

izlediği yol, kültürel yapıları yeniden şekillendirmektedir.  Tüm bunlar da, bu 

çalışmanın üzerinde duracağı ‘yönetmen sineması’nın ilişkili olduğu ulusal sinemanın 

varlık alanı meselesinin temel ayaklarını oluşturmaktadır. Öncelikle üzerinde durulması 

gereken kavramlardan biri kapitalizmdir. Üçüncü Dünya sinemasının ortaya çıkışında 

da bu sisteme bir karşı çıkış vardır. Ama kapitalizm de biçimini değiştirmektedir. Bu 

değişimin yönünün kavranması gerekmektedir. 

3.1.2. Uluslararası Bağımlılık ve Küreselleşme  

Üçüncü Dünya sinemasının ortaya çıkışında kültürel emperyalizmin içinden 

çıktığı kapitalist düzene bir başkaldırı vardır. “Mülkiyet kurumuna ve meta üretimine dayalı 

ve ekonomik olarak örgütlenmiş olan ekonomik-kültürel bir sistem olan”315 kapitalizmde, 

sömürge mantığı “ülkenin kendi üretimleri tarafından karşılanan eski isteklerinin yerine, 

uzak ülkelerin ve iklimlerin ürünleri tarafından tatmin edilmeyi gerektiren yeni 

istekleri(nin)”316 ortaya çıkarılmasıyla kurulmuş olur. Buradan kaynağını alan 

bağımlılık ilişkilerinin, geniş bir ağa yayıldığı görülür. Bu ağın ortaya koyduğu yapı, 

yerellik ve ulusallığın, ulusların maddesel ve düşünsel üretimde birbirlerine 

bağımlılıklarına doğru evrilir.317 Bu yapı, küresel bir kültürün zeminini de hazırlar. 

20.yüzyıl sonlarında beliren bu küresel kültür ise yine hegemonik bir kültür olacaktır.  

Mattelart’a göre, aslında kapitalizmin ulusları aşan yönelimi çok daha önceki 

dönemlere, ulus devletin inşasına kadar götürülmelidir. Uluslararasılık da 

başlangıcından beri bu yapının içindedir. Ulus devlet anlayışı piyasa ekonomisinin bir 

gereği olarak ortaya çıkmıştır. Devletlerin kimliklerini belirlemeleri, bu uluslararası ağa 
                                                 
315 D.Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, Londra: Heinemann Educational, 1979, s.14  akt. John 
Tomlinson, Kültürel Emperyalizm, s.201. 
316 K. Marx ve F. Engels, “Manifesto Of The Communist Party”, Marx and Engels: Basic Writings On Politic and 
Philosophy, L.S.Feuer(drl), Londra: Fontana, 1969, s. 52-3, akt. John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, s.109. 
317 Marx ve Engels, s. 52-3, akt. John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, s.109. 
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bağlanabilmelerini sağlar. Devlet içindeki, standartlaşma çabaları, parada, ölçüm 

biriminde ve dilde, bu evrenselliğe ulaşabilmek içindir. Belirlenmiş kurallar, alışverişi 

olanaklı kılar. İşaret dilinden esinlenen, optik telgrafın bulunması bununla ilgilidir. Bu 

ağ, sınırlardaki savaş alanlarıyla, kıyı bölgelerle ve büyük şehirlerle iletişimi sağlar. 

Telgrafın haberin ekonomik konumunu ve düzenlemesini tamamen değiştirmesi  

“Spekülatörleri, pazara yeni müdahale yöntemleri aramaya, Avrupa’nın en geri kalmış 

bölgelerini de ekonomik hareketle bütünleştirmeye yöneltir.“318 Telgraftakine benzer bir 

mantık, demiryolu ağları için de geçerlidir. İlerlemenin simgesi olan tren, uluslararası 

akışın göstergesi olur. Gerekli olan sermaye bankalar ağını geliştirir. Ağların 

yayılmasıyla, uluslararası işbirliği artar. 1900-1910 yılları arasında 108 hükümetler arası 

işbirliği anlaşmasından bahsedilir.319 

Aynı şekilde uluslararası örgütlerin ortaya çıkma sebebi de baştan beri, 

ticaretin devamını sağlamaktır. Evrensel iletişimin temelleri, 1906’da Radyo Telgraf 

Birliği’nin kurulmasıyla atılır. Ağları elinde bulunduranların frekans alanında 

egemenlik kurmuş olmasıyla eşitsizlik tartışmaları başlar. Büyük karteller ve tröstlerden 

bahsedilir. Teknolojik ilerlemeler, telgraf, uluslararası denizaltı ağları, radyo, telefon 

derken sinemanın icadının da ulusların evrensel pazarına hizmet ettiği görülür. Eşitlik 

ve farkların kalkması yerine, araçların denetimi ve egemenlik kurmak için mücadele 

alanları yaratıldığı görülür. Belirleyici olan büyük güçlerdir. Mattelart bunu karşılıklı 

bağımlılık ilkesiyle açıklar. “Ülke ve Dünya, herkesin risklerini ve primlerini 

hesaplayan devletlerin işlettiği, karşılıklılık temeline göre işleyen büyük bir sigorta 

şirketi olarak ele alınır.”320 

Fakat burada, belirleyici olarak büyük güçlerin altı çizildikten sonra, eşitlikten 

bahsetmek zordur. Örneğin, 1990’lerin başında Pathé, NewYork, Moskova ve 

Brüksel’de, sonraki altı yılda da Berlin, Viyana, Saint-Petersbourg, Amsterdam, 

Barcelona, Milano, Londra, Budapeşte, İstanbul, Kalküta, Varşova ve Rio’da şubeler 

açarak, tüm film alım satım zincirini denetlerken,  sinema salonu satın alıp, makine ve 

film şeridi üretip satarak film ithalatına da egemen olur. Fakat savaştan sonra, sesli 

                                                 
318 Armand Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, Halime Yücel (çev.), İstanbul: İletişim, 2001, ss.13-21. 
319 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, ss.20-23. 
320 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, ss.26-47. 
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filmin de ortaya çıkışıyla Fransız film endüstri krize girer321 ve bu denge Amerika 

lehine döner.  

“Amerikan film endüstrisinin beş büyük şirket (Paramount, Metro 
Goldwyn Mayer, 20th Century Fox, Warner, RKO) çevresinde yapılanması, 
bu şirketlerin de dış pazardaki paylarını sağlamlaştırmak için dayanışma 
göstermeleri, üstünlüklerinin sürekli olmasını sağlar.”322  

Savaş sonrası, uluslararası ekonomik dengeler açısından çok önemlidir. 

Amerika, borçlanan bir ulus olmaktan çıkıp, borç veren bir ulus olur. Ve bu dönemden 

itibaren kurduğu egemenlik hala sürmektedir. 1920’li yılların sonuna doğru, Fordist 

ekonomi, İngiliz sermayesinin dış ülkelere açılımının önüne geçer. Yeni ekonominin 

merkezi New York olur. “Amerikan şirketlerinin dış ülkelerdeki yatırımlarının 

artmasıyla, reklam ajansları da dış ülkelerde etkili olmaya başlayarak tecimsel kültürü 

yönlendirir.”323 Bu gelişmeyle “pazarlama endüstrisi, toplumsal ilişkilerin, şirket 

işletmeciliğinin ve Fordist stratejilerin temeli olur.”324 Reklam endüstrisini korumaya 

yönelik yasalar hazırlanır. International Advertising Association (IAA) gibi çeşitli 

örgütler kurulur. Bunlarla temelde düşüncelerin ve malların özgür dolaşımı desteklenir. 

Buna göre dünya bir pazar yeridir ve burada ticari bir anlatım özgürlüğünün olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, hükümetlerin kısıtlamaları istenmez. Filmlerin özgür 

dolaşımıyla ilgili talepler de bu anlayış çerçevesinde destek bulur.325 

Amerika, 1950’lerde yeni bir geliştirme politikası ortaya koyar. Az gelişmiş 

ülkeler çağdaşlaştırılacaktır. Ölçümlerle gelişmişlik seviyesi belirlenir ve burada 

yönlendirici düşünce Birleşmiş Milletler felsefesidir. Unesco’nun belirlediği standartlar 

çerçevesinde medyayla kurulan ilişki ve medyaya ulaşabilme belirleyici bir kriter olur. 

Mattelart’a göre,“Gerçekte ilerlemeye ve medyanın çağdaşlaştırıcı etkisine duyulan bu 

güçlü inancın tek yaptığı, eski etnik merkezli yayılmacı kuramları döneme uyarlamaktır. 

(Burada) ilkel ‘az gelişmiş’e dönüşür.”326 

                                                 
321 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, ss.44-56. 
322 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, s.57. 
323 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, s59. 
324 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, s.60. 
325 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, s.61. 
326 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, ss.74-75. 
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Kültürel emperyalizm belirli merkezi kültürlerin gittikçe artan hegemonyası 

olarak tanımlanmış, bu tanımın içindeki Amerikan değerlerinin, tüketici mallarının ve 

yaşam tarzlarının yayılması boyutundan önceki bölümde bahsedilmişti.327 Yukarıda 

sözünü ettiğimiz geliştirme politikaları tam da bu amacın uygulanma yolarını ortaya 

koymaktadır. Fakat artık, küresel bir kültürden bahsedilmektedir. Yine egemenlik 

alanında, Amerikan değerlerinin hakimiyeti söz konusudur ama ilişkilerin biçimi bir çok 

bileşeninin etkisiyle farklılaşmıştır.  

 “Yeni çokuluslu üretim, yeni uluslararası işbölümü, üçüncü 
dünyanın geri kalmış kısımlarını, birinci dünyanın ileri diye adlandırılan 
kısımlarıyla bir uluslararası üretim biçiminde bağlandırmakla kalmaz, kendi 
toplumundaki geri kalmış sektörleri de yeniden kurmaya çalışır: “Taşeronluk, 
bayilik gibi yollarla çokuluslu üretimle bağlantılı küçük bağımlı yerel 
ekonomiler yaratılır.”328  

Birleşmiş Milletler ‘uluslar ötesi’ sözcüğünü kullanarak hem ulusların üstünde 

hem onların özelliklerine sahip bir yapıyı kasteder. Bu şirketler esneklik peşindedir. 

Bunlar, ulus merkezli olabilir, coğrafi merkezli olabilir ya da merkeziyeti olmayan bir 

yapıda bulunabilir. Birleşmiş milletler bu yapıyı bir komisyona bağlayarak düzenleme 

yoluna gider ve aslında bu şirketlerin varlıklarını güvence altına alır.329   

Mattelart’ın bahsettiği şirketlerin yeni yapısı, Castells’ın “ağ toplumu” 

kavramıyla da örtüşür.330 Bu toplum, enformasyon ağlarından oluşur. Bunlar birbirine 

bağlıdır ama merkezi bir yapıda değildir. Tüm egemen faaliyetler bu alanda oluşur. 

Küresel mali pazarlar, küresel yerel medya, internet, küresel suç ekonomisi, küresel ve 

yereli birleştiren örgütler bunlardan bazılarıdır. Ağlar, küresel bir ortamda hareket 

ettikleri için kurumsal ve kültürel sınırları yıkma gücüne de sahiptir. Castells’e göre bu 

ağlar, küreselleşmenin taşıyıcısı olur. Bu taşıyıcı gücün etkisi ise, yeni enformasyon 

teknolojilerinde yatmaktadır. Castells, iddiasını daha da ileri götürür ve yeni 

                                                 
327 Tomlinson, Kültüreselleşme ve Kültür, s.114. 
328 Stuart Hall, “Yerel ve Küresel, Küreselleşme ve Etniklik”, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Anthony D. 
King(drl.), Gülcan Seçkin(çev.), Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s.44.  
329 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, ss.80-81. 
330 Manuel Castells, “Ağda Küreselleşme, Kimlik ve Toplum”, Calhoun, Lyon ve Touraine’e Cevap!”, Küresel 
Kuşatma Karşısında İnsan, 2.Basım, Mustafa Armağan (hzl.), İstanbul: Ufuk Kitap, 2006, ss.110-111. 
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enformasyon teknolojileri olmasaydı ekonomik küreselleşme, ağ mekanizması, küresel 

medya, küresel iletişim küresel suç ekonomisinin var olmayacağını dile getirir.331 

Castells kapitalizmin yeni teknolojilerle geliştiğini belirtir. Yeni teknolojilerin 

etkisi çerçevesinde, Serpil Kırel’in sinemayla ilgili getirdiği tespit bu görüşü 

desteklemektedir. Ülke sinemalarının artık ulusal sinema örnekleriyle beslenmediğini 

belirten Kırel, kültürel korumacılığın imkanını sorgulamaktadır. “Küreselleşme ve 

dijital olanakların artması ile birlikte kültür korumacılığı yaklaşımlarının birçok açıdan 

başarısızlığa ulaşacağına kesin gözüyle bakılabilir.”332 Burada artık toplumsal hayattaki 

değişimin önü açılmış olur. Ağların sınırları kaldıran yapısı, sinema alanında da 

ulusallığın zeminini kaydırmıştır. Enformasyon teknolojisi küreselleşmeye neden 

olduğu ve koruma alanlarını kaldırdığı gibi, kültürel alandaki rekabet de ekonomik 

ihtiyaçlar üzerinden sürekli teknolojin yenilemesini talep etmektedir.333 Bu talep, 

kapitalizmle bağlantılıdır. Şirketler, teknolojiyi geliştirir ve piyasaya sürer.334 Çok 

uluslu şirketler ise, bu ağ içinde uluslarası üretim ağlarını kurarlar.335 

Calhoun’a göre, şirketleri motive eden sadece üretim değil, kardır. Calhoun, bu 

noktada Castells’den ayrılır. Castells kapitalizmi enformasyonalizmin bir safhası olarak 

görürüken, Calhoun enformasyonel kapitalizmi de yeniden siyasileştirilmiş bir 

kapitalizm olarak336 tanımlayarak, enformasyonalizmi kapitalizmin bir safhası olarak 

ele almayı tercih eder. Bu noktada medyaya baktığımızda ilk olarak küresel medya 

sistemlerinin kontrolünün ve sahipliğinin birkaç ulusötesi şirketin elinde yoğunlaştığını 

görürüz; Time Warner, Disney, New Corporation, Vaicom, Bertelsman ve benzerleri,337 

bu yoğunlaşmanın başlıca örnekleri olarak sıralanır. Shiller’e göre, Ulusötesi medya 

sistemlerinde uygulanan model, izlenecek olan yolu tanımlayarak, söz konusu ülkeyi 

egemen güçlerin çıkarlarının yörüngesine sokar. “Bu, daha eski, kaba ve modası geçmiş 

                                                 
331 Castells, s.112. 
332 Serpil Kırel, “İran’da Sinema, İran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Etkileri Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, Esra Biryıldız ve Zeynep Çetin Erus (drl.), İstanbul: 
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sömürgecilik yöntemlerinin yerini almakta olan “neo-emperyalist” biçimdir.”338 Bu yeni 

biçimin kültürel karşılıklarını biraz daha açmamız gerekmektedir. Küresel ekonomi bize 

küresel bir kültür mü vermektedir? Stuart Hall, küresel kitle kültürünü, kültürel üretimin 

modern araçlarının denetiminde görür.339  

1968’de McLuhan küresel köyden bahsetmiştir. Sonrasında küresel alışveriş 

merkezi-küresel fabrika kavramlarıyla karşılaşılır. Brzezinski, küresel kent kavramını 

ortaya atar. Ağların öneminden bahseder. Emperyalizmin yeni düzeni tanımlamak için 

yeterli olmadığı düşünülmektedir. Mattelart’a göre ise,  ABD’nin küresel toplum haline 

gelmesi söz konusudur.340 ABD, “İletişim aygıtlarının “%65’ine sahip olduğundan öteki 

uluslardan daha fazla ileti aktarabilmektedir. Bu her yerde olabilme olanağı onu hiç 

kuşkusuz ‘küresel çağdaşlık modeli’ yapar, evrensel tutum ve değerleri yönlendirmesini 

sağlar.”341 

Burada bahsedilen küreselleşme, Amerika’nın egemenliğinde ve batı merkezli 

olarak görülmektedir. Stuart Hall, küresel kitle kültürünün batı merkezli olduğunu kabul 

eder ama kendine özgü bir türdeşleştirme biçimine sahip olduğunu da ekler. Küresel 

kitle kültürü, farklılıkları özümseyerek büyür. Bu büyüme, farklıkları Amerika’nın 

egemenliğinde olan bir çerçeveye yerleştirir. Küresel kitle kültürünü ortaya koyan 

sermaye, yerel sermayeler aracılığıyla işler. Bu sermaye “diğer siyasal ve ekonomik 

seçkinlerin yanında ve onlarla işbirliği içinde hüküm sürebileceğini” anlamıştır, 

diğerlerini silip atmaya çalışmamaktadır.342 Hollywood’un ulusal ülkelerin 

sinemalarıyla kurduğu ilişki, buna örnek gösterilebilir. Her ne kadar Amerikan 

filmlerinin pazarda egemenliği söz konusu olsa da, her ülkenin kendi popüler 

sinemasının Amerikan dağıtım tekelleri tarafından desteklenmesi benzer bir ilişkiyi 

ortaya koyar.  Bu noktada Amerikanlaşmanın nasıl başladığı ve piyasa mantığının ve 

oradan da kültürel ürünlerin mantığının içine nasıl girdiğine küçük bir parantezle yer 

vermek gerekmektedir. Mattelart, Marshall Planı’nın, toplumun Amerikanlaşmasının da 

aracı olduğunu söyler.  
                                                 
338 Herman E.S. ve R.W.McChesney, The Global Media, Londra: Cassel, 1997, s.154 akt. John Tomlinson, 
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“Marshall Planı ABD’nin değer sistemlerini, toplumsal 
teknolojilerini ve kusursuzluk modellerini de birlikte getirir. Human 
engineering (İnsan mühendisliği) ve şirket yönetimi, eskisinden farklı 
işletmecilerin yetişmesine yol açar.”343 

 Marshall Planı sonrası, pazarlama uslular ötesi bir görünüm alır. İletişim 

ticarileşir. Reklam alanındaki gelişme, uluslararasılaşmaya paralel gider. 1960’larda 

Amerikan reklam sektörü Avrupa’da doruk noktasına çıkar. 1980’lerde ise küresel 

ağlarla bütünleşilir.344 Bu bütünleşmede sermayenin izlediği yol, Hall’un sermayenin 

işleyişine dair söylediği kendine özgü türdeşleştirme biçiminden farklı değildir.  

Hall’un küresel kitle kültürünün batı merkezli olduğu ama farklılıkla üzerinden 

ilerlediği görüşünü, biraz daha ileriye taşıyan Tomlinson, küresel kapitalizmin Batı’ya 

karşı bir sadakati olmadığını vurgular. Kültür endüstrisiyle girilen etkileşim sonucu, 

batılılar, batı kültürüne sahip olduklarının farkında bile değildir. Tomlinson, 

küreselleşmiş kültürün, merkezsiz ve yersiz modernlik olarak deneyimlendiğini 

söyler.345 Fakat küresel kültürün tüketicilerinin merkeze alındığı bu görüş, sermayenin 

çıkış noktasını ve işleyişini hesaba katmamış olur. Aslında sermaye, küresel konumunu 

korumak için, bir çoğulculuk sergiler. Çünkü ekonomik güç, kültürel olarak farklılıklar 

sayesinde yaşar ve ötekini içine alıp yansıtır. Sermaye, farklılıkları bu yolla 

nötrleştirmek zorundadır.346 Bu nokta, ‘yönetmen sineması’ alanını tartışırken üzerinde 

duracağımız önemli bir tartışma alanının zeminini kurar. Festivaller ve destek veren 

kuruluşlar ekseninde özellikle az gelişmiş ülkelerin yerelliklerine vurgu yapılmasındaki 

tehlike bu nötrleştirme niteliğinde yatmaktadır.  

Küresel kapitalizm ve getirileri ortaya koyulduğunda, sorun ister istemez ulusal 

kültürün varlık alanının yeniden gözden geçirilmesine gelmektedir. Ulusal kültür 

tanımlamasının en önemli bileşeni ulus devlet olmaktadır. Wallerstein’a göre, bizim 

modern dünyamızda ulus devlet önemli bir çekim merkezidir. Dünya tarihi boyunca, 

“Kültürel bir türdeşleşmeye gidilmemiş, kültürel farklılaşma, kültürel derinleşme ve 

kültürel karmaşıklığa doğru bir yönelim olsa da, bu bileşenler ulus devlet tarafından 

                                                 
343 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması,  s.82. 
344 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması. ss.82-84. 
345 Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, s.133. 
346 Hall, “Yerel ve Küresel, Küreselleşme ve Etniklik”, ss.52-54.  
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sınırlanmış, bu sınırlamalar kabul de görmüştür.347 Fakat görüldüğü üzere, 

küreselleşme, uluslararası bağımlılık ilişkilerini de belirginleştirmektedir. Bölgesel, ulus 

üstü örgütler ve bağlantılar büyümüştür. Bu durum, egemenlik ve ulus-devlet 

anlayışlarında da değişiklik yaratmıştır.348 Bu değişikliğin kaynağı, Castells’e göre 

kapitalizme dayanan küreselleşmenin, ulus devletin ve devlete bağlı kurumlarının altını 

oymasından kaynaklanmaktadır. Devletin zayıflamasıyla, kurumlar anlamın taşıyıcısı 

olmayacakları için, insanların kendi anlamlarını zihinlerinde bulmaları gerekecektir. Bu 

durum, ulusal kimliğin ulus devlet tarafından meşrulaştırılan zemininin ortadan 

kalkmasına işaret etmektedir.349 

Ulus devlette, bireyler hukuki açıdan bir birime üyedir. Bu birimler, çoğunluğu 

yasal olarak bağlayan kültürel kararlar alır: “Modern devletlerin resmi dilleri, özgül 

eğitim programları olan okul sistemleri, özgül davranış gerektiren kodları, sınırlardan 

geçişe ilişkin yasaları, aile yapılarına ve mülkiyete ilişkin kuralları vardır.350 

Wallerstein, ulus devletin yapısından kaynağını alan ulusal kültürün varlık eksenini 

devletin hem bilimlerde hem sanatta belirli bir mirası kurumlaştırılmasında görür.351 

Anderson’a göre, ulusal kültürler hayali cemaatlerdir, birbirlerini tanımasalar da 

hepsinin zihninde birlikteliklerinin bir tasavvuru vardır.352 Ulusal kimlik ise, toplumsal 

modernleşme süreçlerinin mümkün kıldığı ve gerektirdiği üzere belirli bir cemaat 

tasavvuru yapılmasıyla oluşur. Bu tasavvur yapılırken kültürel kimlik içinde ulusu öne 

çıkarak faktörler: “laik rasyonalizm, zamanın takvim esasında algılanması, kapitalizme 

bağlı teknolojik kalkınma, kitlesel okuryazarlık ve iletişim, siyasi demokratikleşme ve 

ulus-devlet” olarak sıralanır.353 Smith ise, ulusal kültürün bütün sembolik biçimlerini 

kısmen amaçlı projeler olarak nitelendirir ama bu kültürlerin köklü olmasında zamanın 

ve ortak hafızanın rol oynadığını da vurgular.354 

                                                 
347 İmmanuel Wallerstein, “Ulusal ve Erensel: Dünya Kültürü Diye Bir Şey Olabilir Mi?”, Kültür, Küreselleşme ve 
Dünya Sistemi, Anthony D. King (drl.), Gülcan Seçkin ve Ümit Hüsrev Yolsal (çev.), Ankara: Bilim ve Sanat 
Yayınları, 1998, s.127. 
348 Hall, “Yerel ve Küresel, Küreselleşme ve Etniklik”, s.45.  
349 Castells, ss.119-120. 
350 Wallerstein, “Ulusal ve Erensel: Dünya Kültürü Diye Bir Şey Olabilir Mi?”, s.129.  
351 Wallerstein, “Ulusal ve Erensel: Dünya Kültürü Diye Bir Şey Olabilir Mi?”, s.129. 
352 Tomlinson, Kültürel Emperyalizm, s.123. 
353 Tomlinson, Kültürel Emperyalizm,  s.128. 
354 Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, s.142.  
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Wallerstein’ın belirttiği gibi, modern dünya sistemimiz kapitalist bir dünya 

ekonomisidir. Kesintisiz sermaye birikimiyle işlemektedir. Bu durumda, sermayenin 

coğrafi olarak da geniş bir iş bölümü sahasına sahip olması gerekmektedir. İş 

bölümünün ortaya çıkaracağı akışlar ise devletin sınırlarının geçirgen olması 

gerekliliğini ortaya koyar.355 Bu durumda ulusal kültürün, uluslararası ilişkiler ağı 

içindeki varlığı, kapitalizmin işleyişinden bağımsız olmayacaktır. Akışlar ulusal 

farklılıkları ortadan kaldırdığı için devlet sınırları geçirgen olacak, bu akışlar ise, bazı 

bölgelerde farklılıkları basit yayılma yoluyla ortadan kaldıracaktır.356  

Shiller’e göre, Ulusötesi kapitalizmin kültürel ürünlerinin dünya çapında 

yayılması ve ulusal kültürlerin de küresel kapitalist ekonomik sisteme dahil edilmesiyle 

kapitalizm kültürü yaratılır. Ulusötesi şirketler siyasi-ekonomik güce sahiptir ve küresel 

boyuta ulaşmışlardır. Bu durum, bu şirketlere, küresel kültürel gerçekliği tanımlama 

yetkisi verir. Bu da önemli bir ideolojik güçtür.357 Görüldüğü gibi, ekonomik işleyişin 

ortaya koyduğu yapı, ulusal kültürün, kürsel kültürle ilişkilendirilmesi gerekliliğini de 

getirmiştir. Küresel kültürün belirlenmesinde medya önemli bir role sahip olmaktadır. 

“Kapitalizm sadece küresel ekonomi-politiği tanımlayıp yapılandırmakla kalmamakta; 

bu süreç içinde şirket kapitalizminin ve tüketiciliğin değerlerini ve yaşam felsefesini 

taşıyan ticarileşmiş medya ürünlerin dağıtımıyla küresel kültürü belirlemektedir.”358 

Morley ve Robins, medyanın kürselleşme sürecindeki önemli etkisine değinir. Küresel 

medyanın, insanların akıllarını ve ruhlarını esir aldığını söylerler. Böylece medya, 

global bir bilinçlilik ve global bir kültür yaratmaktadır. 359 

Castells’e göre, devlet bir meşruiyet bunalımındadır ve bu bunalım devletin 

küresel sistemin ağları içinde kaybolmaya başlamasından kaynaklanır.360 1978 yılında 

Avrupa’da çokuluslu kültür endüstrileri gündeme taşındığında, ulus devlet, bunlar 

karşısında hukuksal düzenlemeler konusunda yetersiz kaldığını kabul etmiştir.361 

Uluslarüstü ekonomik yapılanma, devleti zayıflatmıştır. Bu durumda, geleneksel ulus-
                                                 
355 Wallerstein, “Ulusal ve Erensel: Dünya Kültürü Diye Bir Şey Olabilir Mi?”, s.129.  
356 Wallerstein, “Ulusal ve Erensel: Dünya Kültürü Diye Bir Şey Olabilir Mi?”, s.129.  
357 John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, ss. 115-116 
358 John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, s.117.  
359 David Morley ve Kevin Robins, “Spaces of identity: Communication Technologies and The Reconfiguration of 
Europe”, Screen, C.30, Sayı: 4,Winter 1990, s.12. 
360 Castells, s.122. 
361 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması,  s.91. 
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devletlerin gücü zayıflayınca, siyasi partiler de potansiyel yönlendirici güçlerini 

kaybetmişlerdir.362 Böylece devlet, küresel akışlar ve ulus üstü kurumlar tarafından 

yutulmuştur. Castells, devletin kaybolan meşruiyet zemininde, “aidiyet ve anlam 

kaynağı olan milli kimlik etrafında yeni siyasal toplulukların” oluşturduğu yeni 

toplumsal hareketlerin varlık kazandığından bahseder.363 Burada yersiz yurtsuzlaşma 

kavramı da karşımıza çıkar. Yersiz yurtsuzlaşma, kamu alanlarının yerel düzlemde 

iyeliğinin zayıflaması, kültürün coğrafi ve toplumsal kara parçalarıyla doğal ilişkisinin 

yok olması ve ilişkilerin zaman ve mekan boyutunda erime yaşanmasıyla belirginleşmiş 

olur.364 Castelles’in bahsettiği meşrulaştırıcı kimliğin girdiği bunalımın insanlar 

üzerinde yarattığı önemli etkilerden biri tarihsel köklere yönelme ihtiyacı olmaktadır   

“Devletin öneminin azaldığı ve kalan öneminin de Avrupa Merkez 
Bankası’na, Uluslararası Para Fonuna, küresel mali pazarlara, küresel 
teknolojiye, küresel askeri işbirliklerine ve küresel medya dayandığı bir 
zamanda yetim kalan vatandaşlar, tarihi kökleri’ne -çağdaş devlete az çok 
uyarlanmış bir biçimde-dikkatlerini çevirmektedirler.365  

Zaman ve mekanın, ağlar ekseninde belirsizleşmeye başladığı bir çağda, 

yerelliğe dönüşün nedenlerinin, temelde küresel ekonomik ilişkiler eksenine oturduğu 

görülmektedir. Castells bu şekilde meydana gelen milliyetçiliğe, direniş kimliği adını 

vermektedir. Wallerstein’ a göre,  bu şekilde meydana gelen direnişin iki önemli formu 

vardır. Bunlardan ilki, bu direnişin, ulusal kimlik, saldırgan ırkçılık tarafından 

yönlendirilen çok saldırgan ve çok savunmacı bir biçime dönüşmesidir.366 Avrupa’da 

çokkültürcülük söylemi bir taraftan ön plan çıkarılırken -sinema alanında da böyle bir 

iddia ortaya atılmaktadır- diğer yandan büyük bir hızla artan ırkçı hareketlerin varlığı bu 

görüşü kanıtlamaktadır. Öte yandan Wallerstein’ın bu direnişle ilgili ortaya koyduğu 

ikinci formun belirgin etkisi, bu direniş kimliğinin dünyanın güçlüleri tarafından 

metalaştırılması ile varolan pratiklerin doğal halinden çıkarılmasına zemin 

hazırlamasıdır. Egzotik sanatsal üretim biçimleri için yüksek bir piyasa talebi 

yaratılmaktadır. Yüksek teknolojiye dayalı piyasa ağları oluşturulmaktadır. Sinema 

alanında da benzer biçimde, filmler üzerinden egzotik görüntülerin pazarlandığı alanlar 

                                                 
362 Calhoun, s.66. 
363 Castells, ss.122-123.  
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yaratıldığı ve yerelliğin ticari işleyiş içinde araçsallaştırıldığı görülmektedir.367 Bu 

noktada Wallerstein, ulusal, etnik ya da herhangi bir biçimdeki tikelci kültüre 

sarılmanın bir koltuk değneği kadar anlamlı olabileceğini vurgular. Sağlımızı yeniden 

kazanmak için bunların işe yarayabileceğini söyleyen Wallerstein, öte yandan koltuk 

değneklerinin tanım gereği geçiş dönemine ait geçici fenomenler olduğunun368 altını 

çizerek yerelliklere yapılan vurgunun, içinde bulunduğumuz yapı için bir çözüm 

oluşturmayacağını da ortaya koyar.  

Önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi, ulusal sinemalar bağlamında 

“yerellik, yerelin temsili” artık sorgulanması gereken bir kavram haline gelmiştir. 

Burada da piyasa talebi yaratılması söz konusudur. Kültürün belli bir biçimde kendini 

temsil etmesi sağlanarak, sınırlanması, biçimlendirilmesi ve istenen biçimlerin dolaşıma 

girmesiyle “eski sömürgeci fantezilerin harekete geçmesi” gündeme gelmektedir. 369  

Ulusay, “Tüketim kapitalizminin kültürü” olarak kültürün başlıca araçlarını, 

bilgisayar kaynaklı kitle iletişim sistemleri, televizyon ve iletişim uyduları, reklamcılık, 

ABD ve Britanya merkezli Batı popüler müziği ve Hollywood filmleri”370 olarak sıralar. 

Bu araçlar, biçimlendirmenin en önemi ayağını oluşturur. Fakat burada asıl dikkat 

edilmesi gereken nokta kültürün metalaşmasıdır. Schilller, deneyimin metalaşmasından 

bahsederken, kültürel deneyimin standartlaşmasını kanıt olarak gösterilir. Schiller’in de 

belirttiği gibi, kültürel ürünlerin dağılımı Amerikan şirketlerinin egemenliği altında olur 

ve deneyimi de berberinde getirerek daha derin kültürel ve ideolojik etkiler yaratır. 

Tomlinson ise dünya çapında bir standartlaşma olsa da tek kültürden 

bahsedilmeyeceğini söyler. Yorum ve yerelleştirme üzerinde durur. Film festivallerinde, 

müzelerde, spor yaparken bile alışverişin bir araç haline getirilmesini örnek olarak verir. 

Yapma biçimlerinin birleşmesinden bahseden Tomlinson, bu eksende, belirli metaların 

küresel yaygınlığı değil, kültürün metalaşması sorununu üzerinde durmanın daha 

anlamlı olacağını söyler.371  Fakat, deneyimin metalaşmasını, metaların yaygınlığından 

ayırmak mümkün olmadığına göre, Schiller’in bahsettiği homojenleşmenin de bir 
                                                 
367 Wallerstein, “Ulusal ve Evrensel: Dünya Kültürü Diye Bir Şey Olabilir Mi?”, s.133.  
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s.409.  
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taraftan varlığını sürdürdüğünün altını çizmek gerekir. “Global medya, izleyicisinin 

kalplerini ve akıllarını esir almış görünüyor ve artan bir şekilde homojen bir global 

bilinçlilik ve kültür yaratıyor.“372 

Hollywood sineması ürünleri ve ülkelerin popüler sinemaları 

karşılaştırıldığında, kültürel ürünlerin yaygınlığı ve kültürün metalaşması arasındaki 

ilişki belirginleşir. Çünkü burada örnek alınan bir araçsallaştırmadır. Calhoun’un 

belirttiği gibi, “küreselleşme için söylenen gerçek sanallık, onun yeni bir kültür ürettiği 

meselesi değil, sınırlı bir gerçeği kabul etmeyi ve daha derin alternatiflerin mümkün 

olmadığını düşünmeyi kolaylaştırmasıdır”373 ki bu, bugün sinema için geçerli olan 

önemli bir tehlikedir.   

Uygarlıkların ilişkilerinden başlayarak, sömürgeleştirme, bunun kültürel 

boyutu ve direnişlerin kendilerini var edebildikleri alanları ve sınırlarını ortaya 

koyduktan sonra, kültürün küreselleşmesi, teknoloji ve sermaye sistemindeki 

değişmeler, bununla birlikte sosyal yapıların değişmesine ana hatlarıyla değinmeye 

çalıştık. Birbiriyle iç içe olduğunu kavradığımız bu yapılar, bugün ulusal sinema 

alanının bileşenlerine sağlıklı bir biçimde bakabilmemiz için önemli referans noktalarını 

oluşturmaktadır. Küresel ekonomi politik, ulusötesi şirketler, piyasa koşulları, bilginin 

akışkanlığıyla beraber, aktarılan yaşam tarzları, düşünme tarzlarıyla kültürde ve 

kimlikte meydana gelen değişim, bu çalışmanın kuramsal temelinin kurulması açısından 

önemlidir.  

Türk Sineması’nın ‘yönetmen sineması’ alanının burada kavramaya 

çalıştığımız yapılardan, bu yapıların ilişkilerinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. 

Bu küresel sistemin bir parçası olarak, ulus devletin ve ulusal kültürün yaşadığı 

değişim, uluslararası pazarların, akışların ve enformasyon ağlarının belirleyici gücü, 

film üretim sürecini hem ekonomik hem ideolojik boyutta etkilemektedir. Üçüncü 

bölümde, Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanında film üretim sürecine ilişkin 

yapacağımız araştırma, bu etkileri belirgin biçimde görmemize imkan verecektir.  
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3.2. Avrupa’da Bağımsızlık Sorunu 

Kültürel emperyalizm ve küreselleşme eksenlerini ele aldıktan sonra, iletişim 

alanındaki bağımlılık ilişkilerine ayrıntılı olarak bakmak gerekmektedir. Böylece, 

günümüzde ‘yönetmen sineması’ alanının içinde bulunduğu ilişkiler ağı net bir biçimde 

ortaya koyulabilir. Bu amaçla, öncelikle Avrupa’da ulusal sinema ekseninde yaşanan 

değişimler ve bu değişimlerin ortaya koyduğu yeni yapı ele alınmalıdır. Endüstriyel 

gelişim, koşulların etkisiyle sanat sineması-ulusal sinema ilişkisinin kesişme noktaları 

iletişim politikalarıyla gelen yapısal ve zihinsel değişim incelendikten sonra, film 

üretiminin bileşenleri, bu politikalar ekseninde ortaya çıkan uygulamalar üzerinden 

değerlendirilmelidir.  

Sinema, ortaya çıktığı andan itibaren uluslararası bir boyuta sahip olmuştur.374 

Filmlerin alışverişi ya da ortak yapımlar bu özeliğinin temel sebepleridir. Ama önceki 

bölümde değindiğimiz gibi, diğer alanlardakine benzer biçimde küreselleşme sürecinin 

ekonomik, politik ve kültürel sonuçları sinemayı ulusötesi bir noktaya taşımıştır.375 Bu 

değişime değinmeden önce,  ortaya çıktığı dönemden beri, uluslararası arenada varolan 

rekabet alanını, bu alanın özelliklerini ve bu alanda gerçekleşen uygulamaları görmek 

gerekir. Küreselleşme ve ulus devlet ilişkisinde belirtildiği gibi bu alanda da Amerika 

temel güç olmuştur. İlk dönemlerde Fransa, sinema endüstrisi anlamında egemenliği ele 

geçirmiş, sonra ise bir daha geri vermemek üzere Amerika bu alanda hakimiyet 

kazanmıştır. Amerikan kültürünün hakimiyetinde belirli bir ekonomik ve dolayısıyla 

kültürel yapı kendini dayatmıştır. Küresel kültür-tek kültür tartışmalarında da üzerinde 

durulduğu gibi, küresel alanda bir homojenleşme olduğu, bunun Amerikan değerleri 

üzerinden -özellikle tüketim ekseninde- ideolojik boyutta gerçekleştiği hatırlanmalıdır. 

Sinema alanında da temel mücadele, uzun yıllar boyunca, Amerikan film endüstrisi ve 

diğer ülkeler arasında olmuştur. Hollywood’un egemenliğini, kültürel ve ekonomik 

sömürgeleştirmenin diyalektik yapısı içinde ele alan Elsaesser, bunu, başarısız bir 

Oedipal mücadeleye benzetir.  Bir taraftan Amerika’yla yarış içindeyken öteki taraftan 
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da ona imrenme söz konusudur.376 Günümüzde de devam eden bu mücadelede hala 

kazanan Amerika’dır. Çünkü bu mücadele alanı, ekonomik ve politik birçok bileşenle iç 

içedir. Bunları daha ayrıntılı olarak görmek için Avrupa ülkelerinin mücadele içinde 

oldukları alanlara bakmak gerekmektedir. Bu değerlendirmeyi devletler ve devletlerin 

iletişim politikaları ekseninde yürütmek, ilişkileri ve mücadele alanının bileşenlerini 

bütünsel olarak görmemizi ve Avrupa’da ‘yönetmen sineması’ alanının bağımsızlığını 

tartışabilmemizi sağlayacaktır. 

3.2.1. Avrupa’da Ulusal Sinemanın Gelişimi  

Ulus devletin, ulusal sinemanın bağımsızlığını koruma çabası, ilk olarak birinci 

dünya savaşının ortalarında, Almanya’da görülür. “1914’de dünyada gösterilen 

filmlerin %90’ı Fransa’ya aitken, 1928 yılında gösterilen filmlerin % 85’i Amerika’ya” 

aittir.377 Avrupa şirketleri, Avrupa film pazarındaki kontrolünü kaybedince,378 Almanya 

Hollywood’a direnç göstermeye çalışır. Yabancı filmlerin ithal edilmesine karşı sıkı bir 

kontrol getirilirken, ulusal bir sinema endüstrisi inşa etme, uluslararası prestij kazanma 

ve yabancı pazarlara girme yolunda”379 bir devlet politikası geliştirilir. 1917’de UFA 

kurulur. Böylelikle “ilk kez bir ülke serbest değişimci endüstriye, kültür endüstrisinden 

başlayarak karşı koyar.”380 Bu girişimde, daha önce belirttiğimiz gibi Almanya’nın da 

sinemanın propaganda gücünü anlamış olmasının etkisi büyüktür.381 Varolan ulusal 

işletmelerin çoğunu satın alıp, üretim, dağıtım ve gösterimi birleştiren UFA’nın, Banka 

gruplarıyla, devletle ve silahlı güçlerle bağlantısı vardır.382 1920’lerde Amerikan 

rekabetine karşı konulmaya çalışılır. Yasal düzenleme ve UFA’nın stratejileriyle film 

üretiminde patlama olur. Dışavurumcu sinema örnekleri de bu dönemde görülür.383 

Fakat Alman sanat sinemasının gelişimini tamamen UFA’ya bağlamak yanlış olur. 

Çünkü küçük bağımsız ticari yapım şirketlerinin de bu gelişim de önemli bir payı 

                                                 
376 Thomas Elsaesser, “Hyper-, Retro- or Counter- European Cinema as Third Cinema Between Hollywood and Art 
Cinema”, European Cinema, Face to Face with Hollywood, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005, s.467 
377 Eric Rhode, A History of the Cinema, London: Allen Lane, 1976,  118 akt. Steve, Neale. “Art Cinema As 
Institution”, Screen, C. 22, Sayı: 1, Spring 1981, s.16. 
378 Mattelart, “European Film Policy and the Response to Hollywood”, World Cinema, Critical Approaches, John 
Hill ve Pamela Church Gibson (ed.), New York: Oxford University Press, 2000, s.95. 
379 Neale, s.22.             
380 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması,s.53.  
381 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması,s.53.   
382 Mattelart, “European Film Policy and the Response to Hollywood” s.95.  
383 Neale, s.22.  
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vardır. 1925’e gelindiğinde ise, Paramount ve Metro Goldwyn’la yapılan anlaşmalar 

UFA’nın kapsama alanını sınırlandırır.384  

Sesli film ortaya çıktıktan sonra, lisans alanında tartışmalar başlamıştır. 

1930’da dünya film pazarını, Alman ve Amerikan film şirketleri arasında paylaştıran 

Paris Anlaşması imzalanır. Ses makinelerinin kullanımından sağlanacak kazanç 

yalnızca bu iki tarafın olacaktır. Fakat bu anlaşmayla da yine Hollywood egemenliği 

devam eder. Amerika, Almanya’ya Amerikan filmlerine uygulanan kotanın kaldırılması 

şartını koyma gücünü bulur.385 Bu dönemden itibaren Avrupa kendini korumaya, 

Hollywood ise müdahale alanını güçlendirmeye çalışır. Günümüze kadar gelen koruma 

politikaları ekseninde yapılan bu savaş hala devam etmektedir. Bu mücadele 

1950’lerden sonraki Alman sineması için de belirleyici olur. Özellikle ‘Yeni Alman 

Sineması’ örneği, Hollywood’un dünya pazarındaki egemenliği karşısında zayıflayan 

ülke sinemalarının bireysel çıkışlar üzerinden ilerlemesine örnek olması açısından, 1990 

sonrası Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanıyla da benzerlikler taşımaktadır.  

1950’lerde devletin önlemleri ve uygulamaları, endüstride verimlilik yaratmaya 

yetmez. 1960’larda ‘Yeni Alman Sineması’ndan bahsedilir ama başlangıçta çok sınırlı 

bir pazar vardır ve bu pazarda uluslararası anlamda dağıtım ve gösterim olanakları da 

kısıtlıdır. Bununla birlikte ön plana çıkan yönetmenlerin isimleri altında yeni bir sinema 

gelişir. Fakat, ticari sektörü de baltalayan çelişkiler ve politik problemler yüzünden bu 

alanda üretilen kültürel olarak ayrıcalıklı yapımlar, güçlü bir gösterim ağına sahip 

olamaz. Devlet desteği konusunda, bir nevi sansüre benzeyen bir mekanizma işlediği 

için, alternatif filmlerin destek bulma şansı çok olmadığından, bu sinema, kaynak 

bulmakta da zorlanır.386 

İtalyan sinema endüstrisi de, 1910’larda, Fransız, Alman ve Amerikalılarla 

rekabet edebilir durumdadır. 1.Dünya Savaşı’nda Hollywood’un baskın konumuna 

karşı, Hollywood film ithalini kısıtlayan bir uygulama başlatılır. 1920’lerden sonra ise, 

yine sinemanın propaganda gücünün farkına varılarak, bu alanda devlet yardımı ve 

sansürle kontrol arttırılır. Yapım etkinlikleri, L’Unione Cinematographica Educativa 
                                                 
384 Neale, s.22. 
385 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, ss.57-58.   
386 Neale, s.25.  
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(LUCE) altında toplanır. 1933’te devlet kontrolü, senaryoları denetler, uluslararası 

ticareti düzenler duruma gelir. Faşist iktidar film yapımı için, Cinecitta adında birçok 

stüdyodan oluşan bir alan yaratır. Rossellini’nin, Antonioni’nin de yetiştiği bir sinema 

okulu açılır. Dağıtım ve gösterim alanlarında da kontrol sağlanır. Dışarıdan gelen 

filmlerden alınan vergi, yerli film yapımı için kullanılır. Bu koşulların da etkisiyle, 

2.Dünya Savaşı sırasında film yapımı artmıştır ama bu filmlerin çoğu, komedi ve tarihi 

epiklerden oluşmaktadır.387  

2. Dünya savaşı, Avrupa’daki ulusal sinemalar için büyük bir bozgun olur. 

Savaş sırasında Amerika, Avrupa ülkelerinden kalan boşluğu değerlendirmiş, ihraç 

alanını genişleterek gücünü daha da sağlamlaştırmıştır.388 Mücadelede dengeler büyük 

oranda değişmiştir. Buna ek olarak, İtalya örneğinde olduğu gibi, İtalya’ya gelen 

Birleşmiş Milletler temsilcilerinin, Hollywood filmlerine kapıları açmaları ile 1946’da 

İtalya, Amerika’dan 600 film ithal eder duruma gelmiştir. 1949’da ise devlet, Andreotti 

Sözleşmesi adı altında koyduğu kota uygulamalarıyla Hollywood ithalatini %50 

düşürmeyi başarmıştır. Hollywood da, Almanya örneğinde de değindiğimiz gibi kotaları 

delme çabasıyla ortak yapımlara yönelir.389  

Fransa da, başından beri sinema alanında koruma politikaları uygulamıştır. 

“1928’de Herriot Kararnamesi’yle belirlenen kotaya göre, yılda 120 Amerikan filminin 

ülkeye girmesine izin verilir.390 Sesin gelişi Fransız film endüstrisi için zor bir dönemi 

başlatır. Maliyetler artar, küçük film şirketleri kapanır, kişisel destek ve koruma gittikçe 

imkansız hale gelmeye başlar.391 

Aslında Hollywood, 1930’lardan itibaren kotaların açığını bulmaya çalışmış, 

İtalya örneğindeki gibi, ortak yapımlara ağırlık vermiştir. Büyük bir esneklik sağlayan 

“ulusal film” tanımından faydalanmıştır. “Örneğin İngiliz yasası, bir Amerikan şirketi 

tarafından, Amerikalı yönetmen, senarist ve aktörlerin görev aldığı, İngiliz 

teknisyenlere belirli bir oranda kazanç getiren yapımları ulusal film sayar.”392 

                                                 
387 Biryıldız, Sinemada Akımlar, ss.61-63.  
388 Mattelart, “European Film Policy and the Response to Hollywood”, s.95. 
389 Biryıldız, Sinemada Akımlar, ss.63-64. 
390 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, s.58.  
391 Neale, s.18.  
392 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, s.58. 
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Böylelikle Hollywood yeni olanaklar yaratarak yerel endüstriler içinde varolmaya ve 

hakimiyetini sürdürmeye devam eder. 

1930’larda Fransız piyasası, belirttiğimiz gibi sesin gelmesiyle ve koruma 

politikalarının da yetersiz kalmasıyla yabancı filmlerin egemenliğine girer. 1940’larda 

Alman egemenliği belirgindir. Fransa bu dönemlerde, yeni bir finans ve kontrol sistemi 

getirerek 1946’da kurulacak olan CNC’nin (Ulusal Fransız Sineması Merkezi) 

temellerini atar. Amacı, kota sistemini yerleştirerek yabancıların girişine, özelikle de 

Hollywood’a karşı, Fransız sinemasını korumaktır.393 Amerika ise, bu sefer Marshall 

Planı fırsatıyla bu sınırları kaldırmak ister. Bunun üzerine, Fransa’da, ‘BlumByrnes’ 

anlaşması 1946’da imzalanır. İthalat kotası yerine, ekran kotası konur. Bu durumda, 

Fransız yapımların tümü için gösterim imkanı da ortadan kalkmış olur. Bu nedenle 

1946 yılında 96 olan film üretimi, 1947’de 74’e iner. Endüstri bir kriz içine girdiğinden 

yeni bir anlaşma konusunda diretilir. 1948’de yapılan anlaşmayla, ithal kotası sistemi 

geri getirilir ama “ekran” zamanının kontrolü de anlaşmaya eklenir. Böylece, 

Amerika’ya değil, diğer ülkelerden gelen filmlere sınırlama getirilmiş olur. Çünkü yeni 

uygulamaya göre, 186 yabancı filmin 121’inin Amerika’ya ait olmasına olanak 

verilmiştir. 1948’de bu koruma ölçütüne devletin yapımı destekleme politikası da 

katılır. Yeni bir destekleme sistemi getirilir ve yabancı filmlerden alınan verginin 

ulusal endüstriye yatırılması sağlanır.394  

Devlete bağlı özerk bir kurum olan CNC, yapım gösterim ve dağıtımı organize 

eder, film teknisyenlerini eğitir. Ticari olmayan sinemayla da ilgilenen bu kurum, diğer 

Avrupa ülkeleriyle ortak yapımlara girer. Alain Renais’nin ve Godard’ın da filmleri bu 

ortak yapımlar arasında yer alır.395 “Ortak yapım, iki ya da daha fazla sayıda ülke 

sinemasının, hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde parasal, teknik olanaklarını ve 

yaratıcı kadrolarını bir araya getirmelerini sağlar.”396 Böylece filmler iki ülkede de 

rahat pazarlanır. 1980’lerde Eurimages’ın da etkisiyle ortak yapımların artışına ve 

endüstri üzerinde yarattığı etkiye, destek programları çerçevesinde değinilecektir. 

                                                 
393 Neale, ss.18-19.  
394 Mattelart, “European Film Policy and the Response to Hollywood”, ss.95-96. 
395 Biryıldız, Sinemada Akımlar, ss.86-87.  
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Fransa’da 1953 yılında yenilenen sinema endüstrisinin gelişmesi kanunu, 

sinemanın sanat, kültür ve eğitim değeri üzerinde durur. Devlet, sinemanın eğitim ve 

sanat değerini değişim değerinin ötesinde görür. Kalite ve kültür vurgulanır. Yeni 

uygulamalardan ilk yararlanan yönetmenler arasında Marcel Camus, Claude Chabrol ve 

Louis Malle de vardır.397 1959’dan sonra bu kurum daha esnek hale gelir. Yeni 

yetenekler için ödüller verilir. Bunlar, Yeni Dalga için de önemli bir destek alanı 

yaratmış olur. Yeni Dalga akımı, endüstrinin kriz içinde olduğu bir dönemde ortaya 

çıkmıştır. 1960’larda Yeni Dalga’nın yurtdışındaki başarısıyla da endüstri canlanmıştır. 

Bu dönemde, Avrupa’yla ortak yapımlar da artmaya başlamıştır. Örneğin Godard’ın Le 

Mepris’i İtalyan yapımcıyla çekilmiştir.398  

1959’da Malraux kültür bakanı olduktan sonra, kaliteli filmlerin üretim, 

dağıtım ve gösterimini desteklemek için, box office gelirleri üzerinden faizsiz avans 

verilmeye başlanmıştır. Kültür evleri ve sanat merkezlerinin kurulmasıyla güçlenen 

üretim yapısının, 1960’lar ve 1970’lerde de etkili bir şekilde varlığını devam ettirdiği 

görülür.399 Amerika, savaş sonrası denizaşırı marketlere ihtiyaç duyduğu gibi,  

Avrupa’da da, savaş sonrası uluslararası ticaret, devletin de desteğiyle yeniden 

kurulmaya çalışılmıştır. Bunun bir sonucu olan ortak yapımların artması, uluslararası 

seyirciyi de ortaya çıkarır.400 1960’larda “filmi bir ihraç malı olarak gören Fransa, 

büyük uluslar arası pazar içinde Cannes Film Festivali’ni organize etmeye başlamış ve 

Unifrance  promosyon örgütünü kurmuştur.401 

3.2.2. Kesişme Noktası: Ulusal Sinema - Sanat Sineması 

Monaco, Yeni Dalga’yla birlikte Hollywood’un mücadele alanının 

genişlediğinden bahseder. Çünkü yeni bir estetik ve yeni yeteneklerle ortaya koyulan, 

türsel olmayan bir sinema ortaya çıkmıştır.402 Burada önemli bir nokta vardır. Bu 

sinema, Hollywood’la rekabet edebilecek önemli bir alana işaret etmektedir.403 Sanat 
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sineması yerli sinemanın gelişebileceği, eleştirel ve ekonomik boyutta bir ülke 

sinemasının varlık kazanabileceği bir alana işaret etmektedir.404 Bu yeni yaklaşım, 

ulusal sinemaların artık başka bir bağlamda tartışılması gerekliliğinin de göstergesi 

olmaktadır. 

Higson, Ulusal sinema için dört tanımda bulunur. Bunların ilki ekonomik 

temellidir. Bu tanım yerli film endüstrisiyle ulusal sinemanın ilişkisi üzerinden yapılır. 

Bu bağlamda, endüstriyel altyapının, yani yapım şirketlerinin, dağıtımcıların, gösterim 

ve dolaşım ayaklarının ülkeye aidiyetiyle bağlantılı olarak sinemaya yaklaşılır. İkinci 

tanım metni temel olarak alır. Sinema, konu anlamında, ortak stil ya da ortak dünya 

görüşü bağlamında değerlendirilir. Bu kapsamda, izleyicinin zihninde yaratılan ulus 

kavramı ön plana çıkar. Üçüncü tanım, gösterim ayağı üzerinde dururken, filmi izleyen 

kitleye odaklanır. Dördüncü tanım ise, eleştirel nitelik üzerinden yapılır. Ulusun 

modernist mirasıyla ve sanat sinemasıyla ilişkisi içinde kavram ele alınır.405   

Bu tanımların ilk üçünün ulusal sinemayı tanımlamak için yeterli olmadığı 

görülmektedir. Öncelikli olarak bu yetersizlik önceki bölümde tartışmaya çalıştığımız 

ulus devlet anlayışında, küresel pazar ve küresel kültür eksenlerinde ortaya çıkmaktadır. 

Akışların hız kazandığı ve sınır tanımlarının güçleştiği, ulusötesi şirket üzerinden 

ilerleyen yeni ekonomik düzende, ulusal sinemayı ekonomik temelli olarak 

tanımlamamızın imkansız olduğu görülmektedir.406 Aynı şekilde zihinlerdeki ulus 

kavramı da tartışılır hale gelmiştir. Filmin uluslararası dolaşımı ve uluslararası seyirci 

kavramı da seyirci üzerinden bir tanım yapmanın güçlüğünü ortaya koyar.407 Ulusal 

sinemaların, özelikle Avrupa sinemalarının öncülüğünde, sanat sineması alanında 

kendilerini varetmeye çalışmaları ise ulusal sinema bağlamında yapılacak en önemli 

tartışmalardan birinin zeminini oluşturur. 
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Sanat sineması örneklerine tarihsel olarak baktığımızda, filmlerin daha 

önceden tanımlanmış ulusal sınırlar, ulusal kültür, hükümet ve büyük oranda ulusal 

ekonomiler içinde kaldığını görürüz. Hollywood’un hakimiyeti, hem bir ulusal endüstri 

sorunu hem de koruma geliştirme politikası ölçüleriyle şekillenen ulusal kültür ve 

sinematik gelenek sorunu olarak görülmüştür. Çünkü sanat sineması alanındaki filmler, 

o ülkenin sanatsal mirasına yaslandığından, ulusallık işaretine sahip olmakta ve özel 

ulusal kimliklerin inşasına katkıda bulunmaktadır.408 

Günümüzde ekonomik ve politik sistemde yaşanan değişimlerle, bu gelenekten 

bir adım öteye gidilmiştir. Bu adım, hem ulusal hem uluslararası yüze sahip409 olan sanat 

sineması alanı üzerinden atılır. Artık ulusal sinemalar, ulusal belirlilik, uluslararası 

düzeyde bir görünürlük ve ekonomik yaşarlık için sanat sineması üretimine yönelmeyi 

tercih etmektedir. Bu eksende, Higson, sanat sinemasını “niteliğin ulusal bazlı sineması” 

olarak tanımlar.410 Bu amaçla bu alan, ünlü auteurlerin farklı tema ve uygulamalarıyla 

beslendiği gibi, kitap, dergi ve uluslararası festivaller ekseninde, resmi kurumlarca da 

desteklenir. Avrupa sineması bu kimlikle dünya pazarında yerini tanımlar.411 Ulusal 

sinema endüstrisinin gücü, yapım, gösterim ve dağıtıma katılabilmesi, yurtiçi pazarı ve 

yurtdışı pazarının boyutuyla ölçüldüğüne göre, Avrupa sinemasının bulduğu çıkış, tutarlı 

gözükmektedir. Sonuçta Hollywood karşısında, geçmişten gelen gelenek üzerinden 

ilerleyen daha marjinal bir alana kayılmıştır.412 Bu noktada, her ülkenin kendi popüler 

sinema alanı olduğunun ve ulusal sinema endüstrilerinin rekabet altında olan iki sinema 

alanını kapsadığının da altını çizmek gerekmektedir.  

Buraya kadar ele aldıklarımız, öncelikle, Hollywood’a karşı geliştirilmeye 

çalışılan mücadele yollarını gözler önüne sermektedir. Bu alanda ulus devletin korumacı 

politikaları ön plana çıkmakta, devletin katkısıyla endüstrinin desteklenmesi bir çıkış 

yolu olarak görülmektedir. Avrupa sinemasının yeni bir kimlikle sanat sineması 

üzerinden pazara girmek istemesi, mücadele alanını genişletmiştir. Fakat bu alan, 

Hollywood egemenliğini kırmak için yetersiz kalmaktadır. Bu aşamada, bahsettiğimiz 
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yeni oluşum ve anlayıştan hareketle, Avrupa sinemasının bileşenlerinin 

değerlendirilmesi üzerinde durulması gerekmektedir. Bergfelder, bu alanın anlamsal 

ruhsal ve endüstriyel çerçevesini, devlet desteğiyle birlikte, kurumlar ve 

mekanizmaların koruması, festivallerle ve ödüllerle inşa edilen Avrupa dağıtım ağı, 

Arthouse sinemaların gösterimleri, dergi ve gazetelerin etkililiği üzerinden çizer.413 

Zaten destek mekanizmaları ve kurumsallaşma başından beri ulusal sanat sineması 

politikaları içinde yer almıştır.414 

Bileşenleri ele almadan önce, ülkelerin sinema endüstrileri için de belirleyici 

şartlarının ortaya koyulduğu ve yukarıda bahsettiğimiz çerçevenin zeminini oluşturan 

devletlerarası iletişim politikaları ve bu politikalardaki değişime değinmek 

gerekmektedir. Sadece Avrupa değil, dünya sinemalarının ve Türkiye’deki sinema 

alanının bileşenleri ancak bu politikalar üzerinden tartışılabilir. Avrupa sineması alanını 

yeniden tanımlamak gerektiğini söylerken özellikle, bu sinemadaki dönüşümü 1993 ve 

1994’teki GATT’ye bağlayan Tim Bergfelder’e göre, “Eskiden, Avrupa film 

araştırmalarında tarihsel akımlara odaklanılıyordu: Rus montajı, Alman 

Ekspresyonizmi, İtalyan Neo-realizmi, Fransız Yeni Dalgası ve kişisel auteurler. Artık 

Hollywood’a karşı film mirasını koruma meselesi ön plana çıkmıştır.”415 Fakat bu 

noktada, mirasın korunması meselesinin aslında pazarda yer edinebilmeyle bağlantılı 

olduğunu, kültürel sürecin ekonomik süreçle birlikte değerlendirildiğini de hatırlamak 

gerekmektedir. 

3.2.3. İletişim Politikaları ve Sinema  

Avrupa Birliği (AB)’nin kurulması süreci ile yeni sinema politikalarının hayata 

geçirilmesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Sinema destek programlarını ele 

aldığımız bölümde bu ilişki ayrıntılı olarak görülecektir. Kuramsal olarak AB, 2.Dünya 

Savaşı sonrasında ekonomik, demografik ve kültürel açıdan çöküntü içerisine giren 

Avrupa ulus-devletlerinin, iki kutuplu dünya düzeninde yeniden inşası projesidir.416 Bu 

projenin hareket noktasını, Winston Churchill’in ‘Fransız-Alman işbirliğinin zorunlu 
                                                 
413Tim Bergfelder, “National, Transnational or Supranational Cinema? Rethinking European Film 
Studies”(Electronic Version) Media, Culture & Society. 2005, sayı: 27,  s.318. 
414 Neale, s.36.  
415 Bergfelder, s.316.  
416 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TARİHÇESİ, (t.y.) http://www.ikv.org.tr/abtarihce.php (3 Temmuz 2009). 
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olduğunu ifade ettiği ve Avrupa Birleşik Devletleri’nin kurulması için çağrıda 

bulunduğu 19 Eylül 1946 tarihli Zürih konuşması oluşturmaktadır.417 Bu çerçevede AB 

projesi, “1945’ten bu yana bölünmüş durumdaki Avrupa’yı soğuk savaş sonrasında 

tekrar birleştirme amacını ve bu sayede de, yeni bir güç olarak dünya sahnesine çıkacak 

Büyük Avrupa’yı (Grande Europe) yaratma amacını taşımaktadır.”418  

Bu amaca yönelik olarak, da 1993 tarihli Maastricht Anlaşması ile oluşturulan 

Avrupa Birliği’nin süreç içindeki bileşenleri, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, 

Belçika ve Lüksemburg tarafından 1952’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

(AKÇT), 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik 

Topluluğu (AET), 1967 tarihinde yürürlüğe konan ve yönetim organlarını birleştiren 

Füzyon Anlaşması ile Avrupa Topluluğu’dur. Birlik 1973’te Danimarka, İngiltere ve 

İrlanda, 1981’de Yunanistan, 1986’da İspanya ve Portekiz, 1995’te Avusturya, 

Finlandiya ve İsveç’in katılımı ve 2004 yılındaki kapsamlı genişleme ile günümüzdeki 

yapısını almıştır.419  

Ekonomik bir amaçla inşa edilen bu yapıda, malların, hizmetlerin, sermayenin 

ve işgücünün serbest dolaşımını sağlayacak ortak bir pazarın ve gümrük birliğinin 

kurulması öncelikli hedef olarak belirlenmiştir.420 Bu hedefe, Euro’nun kabulü ile 

büyük ölçüde ulaşılmıştır. Diğer yandan AB’nin, özellikle Fransa ve Almanya’nın başı 

çektiği, ortak dış politika geliştirme ve savunma gücü oluşturma amacı da vardır.421 Bu 

kurum, ABD karşısında ekonomik ve siyasal bir güç, dünya çapında rakip bir blok 

haline gelmek isteyen bir ulus devletler topluluğu olarak kabul edilir. AB’nin çekirdek 

devletlerin çıkarlarını esas alması ile merkez ve çevre arasında yeni bir bağımlılık 

ilişkisi kurması meselesi eleştirel yaklaşımların temel problematiğini oluşturur.422 

                                                 
417 1945 -1959 Une Europe en paix – Les débuts d'une coopération, (t.y.) 
http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_fr.htm (3 Temmuz 2009). 
418 Cengiz Aktar, Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006, s.7. 
419 AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TARİHÇESİ, (t.y.) http://www.ikv.org.tr/abtarihce.php (3 Temmuz 2009). 
420 Avrupa Birliği Ne Yapar?, (t.y.) http://www.avrupa.info.tr/Bir_Bakista_AB/AB_Ne_Yapar.html (3 Temmuz 
2009). 
421 Temel Demirer, “Dünyada AB’nin (ve AB’de Türkiye’nin) Yeri…Ya da Kara Gerçeğin Pembe Yalan Rüzgarı”, 
Avrupa Birliği ve Çokkültürcülük Yalanı, Sibel Özbudun ve Temel Demirer(hzl.), Ankara: Ütopya Yayınları, 
2006, s.250.  
422 Temel Demirer, “Tarih Yapılan Bir Eksen: Avrupa Birliği”, Avrupa Birliği ve Çokkültürcülük Yalanı, Sibel 
Özbudun ve Temel Demirer (hzl.), Ankara: Ütopya Yayınları, 2006, ss.350-351. 
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Tasarlanan ‘Avrupa’ modelinin var edilmesi, kurumlar, değerler ve pratikler 

üzerinden olur. Bu bütün, AB sistematiğinde ‘Genişleme-Derinleşme’ süreci olarak 

adlandırılır. Ekonomik bütünleşmeyi ifade eden ‘Genişleme’ hem adayları dönüştürme 

hem de içermeyi kapsar. Derinleşme ise, ekonomik birlikten doğan siyasi, sosyal ve 

kültürel etkileşimin uyumlulaştırılma aşamasıdır. Bu anlamda, genişleme ve derinleşme 

süreçleri birbirleriyle etkileşim içerisindedir.423 Bu etkileşimin önemi bilhassa; içeride, 

bütünleşme sürecine dahil olan ulus-devletlerin sosyal ve kültürel normlarını bir 

‘Avrupa’ üst kimliği boyutuna taşıma veya indirgeme,424 dışarıda ise, Soğuk Savaş (ve 

sonrası) konjonktürü çerçevesinde bir yandan küresel ekonomik ve siyasi rekabete ayak 

uydurma, diğer yandan ise uluslar arası bir aktör olmak ile üye ülkelerin ulusal çıkarları 

arasında kalma, çelişkilerinde ortaya çıkmaktadır.425 Uluslararası arenada NATO 

çerçevesinde siyaset ve güvenlik konularında ABD ile birlikte (daha doğrusu ABD’nin 

güdümünde) hareket eden Avrupa devletleri, AT’nin kurulması ile ABD’nin siyasi ve 

ekonomik etkisinin Avrupa’da ve dünyada yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler 

almaya yönelmişlerdir.426 ABD’nin iletişim alandaki egemenliği karşısında, yeni sosyal 

ve kültürel politikalar geliştirilmesi sıraladığımız hedeflerin bir parçasıdır.  

AB’nin ortaya çıkışı, gelişimi ve amaçlarını kısaca ele almak bile, Avrupa’nın 

jeopolitik değişiminin sinema alanındaki belirleyici rolünü ortaya koymak için yeterli 

olmaktadır.427 Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi (1989),428 iletişim alanında 

endüstriyel alt yapıyı ortak değerler çerçevesinde korumacı bir nitelikle yeniden 

şekillendirme adımlarından biri olur. “Avrupa mirasını ve mirasın görsel-iştisel 

eserlerinin yaratılmasını geliştirmek” 429 anlaşmanın amaçları arasında yer almaktadır. 

Türkiye’nin de kabul ettiği bu sözleşmeyi imzalayan devletler, yayın zamanlarının 

büyük bir bölümünü, Avrupa kültürünün korunması hedefi çerçevesinde, Avrupa 

                                                 
423 Aktar, s.7.  
424 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ, (t.y.) http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=105&l=1 (3 Temmuz 2009). 
425 Mustafa Kutlay,  Avrupa Bütünleşmesi’nin Düğümü ve Almanya’nın Liderlik Sınavı, 19 Haziran 2009, 

http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=989 (3 Temmuz 2009). 
426Kamer Kasım, “NATO’ya ve ABD-AB İlişkilerine Etkisi Bakımından Ortak Avrupa Dış Ve Güvenlik 
Politikası ”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C.1, Sayı 2, Bahar 2002, ss.87-99, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/16/2/388.pdf (3 Temmuz 2009). 
427 Bergfelder, s.316.  
428 Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, (t.y.) http://www.kktcyyk.org/docs/AB_SO_TV.doc (3 Temmuz 2009)  
429 Özden Cankaya, TRT, Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: 1927-2000, İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 2003, s.293. 
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yayınlarına ayırma yükümlülüğüne de kabul etmiştir.430 Sinema alanı da AB için, 

televizyon yayınları çerçevesinde olduğu gibi, ortak pazar kurulabilmesi ve koruma 

politikaları geliştirilebilmesi için yapısal değişim ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesi 

gereken bir alan olmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında da, iletişim 

politikaları alanında meydana gelen değişimlerin siyasi ve ekonomik belirleyicilik 

üzerinden ele alınmasının ve piyasaların yapısının sorgulanmasının,431 sinema 

alanındaki politikaların kavranmasına yardım edeceği, böylelikle de yeni Avrupa 

sineması alanı içinde yer alan ‘yönetmen sineması’ alanının bileşenlerinin ve tartışma 

noktalarının ortaya koyulabileceği düşünülmektedir. 

Dünya bankası ve IMF 1944’te kurulur ve Marshall Planı oluşturulur.432 

Finansal ve ticari protokolden biri olan GATT (Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması) 

1947’de kalıcı olarak uygulanmaya başlanır. Bu protokol, egemen devletlerin hakimiyet 

alanlarının dışını da denetleyebilmeleri, pazarın genişlemesi, 2.Dünya Savaşı’ndan 

sonraki Batı Avrupa için ekonomik canlanma ve kalkınmayı tetikleyecek Serbest ticaret 

ve devlet müdahalesinin reddini içerir.433 Bu protokolden sonra, mallara ilişkin 

gümrükler yavaş yavaş düşer ve ticaret sermayesi uluslararasılaşır.434 Zamanla sermaye, 

küresel boyutta üretime girer. Ulus devletin engelleri bu süreçte problem olmaya başlar. 

Sonuçta ulus devletle, GATT, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlar karşı 

karşıya gelir.435  

İletişim alanında kamusal kurumlardan özelleşmeye doğru gidilmesi, serbest 

ticaret ve devlet müdahalesinden uzaklaşma ekseninde belirgin değişimlerden biri 

olarak karşımıza çıkar. 2. Dünya Savaşı sonrasında iletişim, devletin kamusal hizmet 

alanında yer almaktadır. Batılı devletler kamu yayıncılığını kendilerini koruma 

politikası olarak da görmüşlerdir. İtalya’daki yayın kurumu RAI, 1975’e kadar devletin 

elindedir. Aynı şeklide Fransa’da da yayıncılıkta özelleştirme 1974’e kadar görülmez. 

                                                 
430 Cankaya, ss.292-294. 
431 İletişim politikalarına stratejik açıdan bakan yaklaşım, piyasaların yapısını sorgular. Siyasi ve 
ekonomik belirleyicilik üzerinde durur. Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji, Uluslararası Birikim 
Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ankara: Ütopya Yayınları, 2003, s.15.  
432 Geray, s.39.  
433 Toby Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve 
Küreselleşme”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Ayşegül Gürsoy ve Mehmet Olcay (çev.), Sayı: 14, s.39.  
434 Geray, s.39.  
435 Geray, s.40. 
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İngiltere’de BBC, hükümete bağlı bir kanaldır. İngiltere’de 1954 sonrası Bağımsız 

Yayıncılık Kurumu (IBA) tarafından denetlenen ticari televizyonlar ortaya çıkmıştır. 

ABD’de bu uygulamalar başından beri özel alana aittir. İlerleyen dönemlerde özel 

yayıncılık alanındaki karmaşayı engellemek için yayıncılık ortamı kamu tarafından 

düzenlenir. Bu düzenleme varolan sistemin daha iyi işlemesine hizmet etme 

amacındadır. Aynı şekilde 1980’lere kadar merkez ülkelerde, telekominikasyon hizmeti 

de kamu hizmeti anlayışıyla verilmektedir ve ulusal telekominikasyon donanım 

üreticilerinin tek alıcısı PTT’dir. Sonrasında bu alan da özel sektöre açılır.436  

İletişim alanında serbest ticaret sürecini başlatan kararlar birçok anlaşma 

ekseninde belirlenmiştir. Savaş sonrası Varşova Paktı oluşmuş ve soğuk savaş dönemi 

başlamıştır. Geray’a göre, bu dönemde sermaye Üçüncü dünya ülkelerine yönelince 

yeni bir sömürü dönemi başlar. Bu ülkelerde çalışma saatleri artarken, artı değer, 

merkez ülkelerin sermaye birikimine eklenir. “2.Dünya savaşından sonra yeni 

bağımsızlığını kazanan eski sömürgelerin sistem içine alınması ve farklı yollardan 

değerlerine el konmasını sağlayacak siyasal, kültürel, ekonomik, teknolojik 

uygulamalara, yeni sömürgecilik denmiştir.”437 Geray’a göre,  önerilen modernleşme 

kuramının özü budur. Elektronik alanda gerçekleşen sömürü biçimi de, iletişim 

donanımın ve yazılımının dışsatımı yoluyla gerçekleşen bir bağımlılık ilişkisi yaratır.438  

Savaş sonrası askeri endüstriyel yapı Amerika’yı daha da güçlendirmiştir. 

Schiller, 2.Dünya Savaşı sonrası, ABD’nin askeri kurumlarının iletişim sanayi ile ittifak 

halinde olduğunu söyler. Bu birlik, Amerikan hükümetinin iletişim politikalarının 

belirlenmesinde de etkili olur.439 Amerikanın sinema alanında gösterdiği atılım bu 

politikaların en başarılı örneği olur. İkinci Dünya savaşı sırasında, Amerikan sineması 

savaşan Avrupa ülkelerinin bıraktığı boşluğu değerlendirmiştir. İhraç ağını genişletip 

savaş boyunca gücünü daha da sağlamlaştırmıştır.440 

                                                 
436 Geray, ss.39-55. 
437 Geray, s.43. 
438 Geray, ss.41-59.  
439 Geray, ss.43-59.  
440 Mattelart, “European Film Policy and tha Response to Hollywood”, s.95. 
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İletişim araçlarının yaygınlaşması ve yeni iletişim ağlarıyla eski sömürgeci 

ilişkiye benzer bir yapı oluşturulur. Hammadde yerini enformasyon almıştır.441 Yeni 

düzen, sinema alanında da çeşitli mücadele noktalarının ortaya çıkmasına neden olur. 

Bunların en önemlileri Üçüncü Dünya sinemasının en önemli merkezlerinden olan Latin 

Amerika’dadır.  Latin Amerikalı film yapımcıları, 1967 ve 1969 da Şili’de bir araya 

gelir. Latin Amerika filmleri için ortak pazar düşüncesini geliştirmeye çalışırlar. 

1977’de Brezilya’daki bir devlet şirketi olan Embrafilme, bu projeyi Fransa ve İtalya’ya 

da yaymayı önerir. Bununla ilgili kota uygulamaları da düşünülmeye başlanır. Ama 

Amerika, iletişim sorunlarını politik zemine taşıma yönünde adımlar atar ve bunların 

sonucunda iletişim alanı, GATT’nin gündemine alınmış olur.442   

Mücadele alanlarındaki koruma politikaları, önerileri ve anlaşmalar yapıcı bir 

çözüm getiremez. 1980’lerde, Unesco ve ITU’de (Uluslararası Telekominikasyon 

Birliği) ortaya koyulan tepkiler ekseninde tek yönlü bilgi akışını engellemek için 

tartışmalar yapılır. Bunun sonucunda MacBride (1980) raporuyla uluslararası program, 

film ve diğer kültürel ürünlerde dengesizlik olduğu kabul edilir.443 Bu dengesizliğin 

düzeltilmesi için teknolojik ve parasal yardım yapılması tasarlanır. Amerika bu 

arayışların uzağında kalmayı tercih etmiştir.444  

Yeni arayışlar içinde olan Amerika’nın bundan sonra gelen önerisi iletişim 

alanının yapısında büyük değişikliklere neden olur. GATT çevresinde duvarlarının 

dünya çapında düşürülmesi, Kennedy (1964-67) ve Tokyo (1973-79) toplantılarıyla 

gerçekleştirilmiştir. 1980’de ise ABD hükümeti, “ticaret tarihinde ilk kez hizmetler 

sektörünün de GATT içinde ele alınmasını isteğini dile getirir. Uruguay Yuvarlak Masa 

toplantıları olarak adlandırılan süreç, 1986 yılında başlamış ve 1993 Aralık ayında 

tamamlanmıştır.”445 Bu öneriden sonra, birçok tartışma yaşanmıştır. ABD, bu tasarıya 

karşı çıkan ülkeleri ikna etmek için, borç ertelemeleri, ABD faiz hadlerinin ve doların 

döviz kurunun düşürülmesi (Baker Planı) gibi tavizler verebileceğini dile getirir. Fakat, 

                                                 
441 Geray, ss.59-60.  
442 Mattelart, “European Film Policy and tha Response to Hollywood”, s.96.  
443 Mattelart, “European Film Policy and tha Response to Hollywood”, s.96.  
444 Geray,ss.60-61.  
445 Geray, s.65.  
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öneriyi kabul etmeyen ülkeler bu yardımlardan mahrum kalacaktır. Böylelikle 

gelişmekte olan ülkeler kritik bir seçimle baş başa bırakılır.446 

Hizmetler sektörünün içinde, görsel-işitsel alanın da yer alıp almayacağı ise 

ayrı ve çok daha önemli bir tartışma noktası olur. “Yeni Uluslararası Kültürel 

İşbölümü’ne yol açmak ve onu üretmenin maddi gerçekliği nedeniyle ekran endüstrileri 

bu düzlemde çok önemli aktörlerdir.”447 Çünkü, Hollywood’un büyük şirketleri, “dünya 

çapındaki yeni pazarlara girebilmek için yatay yayılma, bağımsız yapımcılarla 

çalışabilmek için dikey yayılma, riskleri yaymak ve kapitalizasyonu arttırmak için 

yabancı yatırımlarla ortaklık” kurmaktadırlar. Küresel Hollywood’un yaptığı da, bu 

işbölümü anlayışını yaymaktır.448  

Fransa, ABD’nin önerisi karşısında, uluslararası ticarette görsel-işitsel alanı 

sağlık, çevre, iç güvenlik de olduğu gibi, diğer alanlardan ayrı tutar. 1993’te Mitterrand, 

aklın yarattıklarının, basit ürünlere indirgenemeyeceği yolunda bir açıklama yapar. 

GATT görüşmelerinin en kritik meselesi bu olur. 15 Aralık’ta ise görsel-işitsel alanın 

diğer hizmetlerden ayrı tutulmasına karar verilir.449 Hollywood, baştan beri ekran 

yapımcılığında kamu sektörünün varlığını, popüler beğeniye uyan özel yatırıma yer 

bırakmadığı için eleştirmiştir. “Hem kamu sübvansiyonunun aktif yüzü (ulusal 

sinemalar ve gösterimciler) hem kamusal yasakların pasif yüzü (yerel üretimi 

destekleyecek ithalat dengeleri) engelleyici piyasa güçleri diye”  küçümsenmektedir.450 

Bilgi ağlarının yapılanması kapsamında, AB, 1993’te Beyaz Rapor’u 

uygulamaya koyar. Buna göre, teknolojik sıçrama, ilk endüstri devrimi kadar önemli bir 

değişimdir. Dijital network, üretim ve dağıtım modlarının yeniden organize 

edilmesinde, büyümesinde, rekabetçiliğinde, istihdamının kalbinde yer alır. Bu 

uygulamalar ABD yararına görülür. ABD’nin Beyaz Rapor’la sunduğu Avrupa’ya iş 

                                                 
446 Geray, s.66.  
447 Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”,s.42.  
448 Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”,s.42.  
449 Mattelart, “European Film Policy and tha Response to Hollywood”, s.94. 
450 Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”, 
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imkanı, Avrupa içindeki kimlik-sanat ve endüstri ilişkisini tartışmaya açar. Bunun 

üzerine, 1994’te görsel işitsel alanla ilgili olarak Yeşil Rapor sunulur.451  

“Raporun başlığı, ‘Avrupa Birliği’nin Görsel İşitsel Politikası 
Bağlamında Avrupa Programlama Endüstrisinin Güçlendirilmesi için 
Seçenekler Stratejisi’(Strategy Options to Strengthen the European 
Programme Industry in the Context of the Audiovisual Policy of the 
European Union.) olarak belirlenmiştir. Amacı, görsel işitsel Avrupa 
şirketleri için, ‘dijital devrimin potansiyelinden’ yararlanmak ve Amerikan 
şirketleri tarafından yaratılmış tek pazarı önlemek amacıyla, iyi tanımlanmış 
bir taslak ve güvenilir finansal temel inşa etmektir.”452 

1994 yılında Başkan Reagan döneminde, Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması 

(GATS) imzalanır. Bu anlaşma, yenidünya düzeninin en önemli ayağı olur. Hizmet 

sektörü de uluslar arası ticaret içine alınır. Eğitim, sağlık, güvenlik de bu kapsama 

girer.453 1995’teki G7 zirvesinde telekominikasyonun hızlı bir şekilde özelleştirilmesi 

önerilir. İş imkanı ve kültürel farklılık dışarıda bırakılır.454 1986’da, yani GATT’nin 

merkezine konduktan 10 yıl sonra, hizmet ticareti, dünya ticaretinin dörtte birinden 

fazlasına denk gelmeye başlar.455 

Küresel politikalar ve uluslar arası mali sermaye ulus devlet ekonomilerini 

zorlar.456 Çok uluslu şirketler ticaret karşısındaki ulusal sınırların kaldırılmasını talep 

edebilecek noktaya gelirler.457 1994’teki, dünyanın en büyük yüz ekonomisi ulus 

devletlere değil, çok uluslu şirketlere aittir. 1996’da GATT’nin yerine geçen ekonomi 

politikalarını sorgulayan ve dışa açılmanın gerçekleşmesini hedefleyen Dünya Ticaret 

Örgütü de, çok uluslu şirketlerin ticarete hakim olmalarını kolaylaştırır. Çok uluslu 

şirketlerin üçte ikisinden fazlasına ABD, Batı Avrupa ve Japonya sahiptir. 1994-97 arası 

ABD’ye çok uluslu şirketlerden gelen parada, %40 artış olmuştur. DTÖ’nün, kültürel 

                                                 
451 Mattelart, “European Film Policy and tha Response to Hollywood”, ss. 99-100.  
452 Mattelart, “European Film Policy and tha Response to Hollywood”, s.100.  
453 Geray, ss.63-67. 
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455 Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”, 
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Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”, s.41. 



 103

eylemlerinin ilklerinden biri de, 1997’de Türkiye’de film gelirlerinin 

vergilendirilmesine dair anlaşmadır.458 

Görüldüğü gibi, “AB ve diğer ticaret gruplaşmaları dahil olmak üzere dünya 

pazarları, 1980’lerde ve sonrasında serbest ticaret rejimlerinin desteklenmesi için çok 

önemli olmuştur.”459 Devletin kamu hizmetlerinden çekilip, özel sektöre alan açılması 

anlayışı egemen olmuştur. Özelleştirme sonunda, “pek çok ülkede yayın kuruluşları 

belli sermayelerin elinde toplanmış, çok sesliliğin tam gerçekleşmediği” 460 

görülmüştür. Yayıncılık alanındaki politikaların hedefi, sermayenin yeniden üretimini 

sağlarken, reklam alanını genişleterek tüketimin kontrolünü sağlamaktır.461 

“1980’ler boyuca Avrupa Birliği stratejisinin temelini oluşturan olgu, 

Amerikan sineması, televizyon ve video endüstrisinin Avrupa görsel pazarındaki 

büyüyen ticari hakimiyetidir.”462 1990 yılında Amerika’nın Avrupa ülkelerindeki 

gelirleri 4000 milyar dolara yakınken Avrupa ülkelerinin Amerika’daki gelirleri 250 

milyon dolara yakındır. 1979-93 yılları arası Fransa’da bile,  Amerikan filmlerinin oranı 

%31’den, %57’ye çıkmıştır. AB’nin politikalarını, böyle bir mücadele alanı içinde 

oluşturması gerekmektedir. Fakat piyasaların yeni yapısı, mücadeleyi daha da zorlu hale 

getirmiştir. Fransız televizyon kanalı Canal Plus, Time Warner’la sinema ağı yaratma 

amacıyla anlaşma yapmakta,  Fransa’daki TF 1 kanalı, 1986’da özelleştirildikten sonra 

artık kota politikalarının karşısında durabilmektedir.463 GATT ekseninde belirlenen 

iletişim politikalarıyla, piyasa şartlarına teslim olan iletişim alanında, koruma 

politikaları güç kaybetmektedir. Yayıncılık alanındaki bu iki örnek,  Avrupa’nın film 

politikaları bağlamında yaşadığı çelişkiyi de gözler önüne sermektedir. “Avrupa film 

politikaları yapısal olarak kültürel kaygılar ve pazar kaygıları arasına” sıkışmıştır.464  

                                                 
458 Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”, 
ss.40-42. 
459 Miller, “Küresel Hollywood (Global Hollywood): Hollywood Tarihi, Kültür Emperyalizmi ve Küreselleşme”, 
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460 Geray, ss.96-97. 
461 Geray, s.96.  
462 Mattelart, “European Film Policy and tha Response to Hollywood”, s.97.  
463 Mattelart, “European Film Policy and tha Response to Hollywood”, ss.98-99.  
464 Anna Herold “Avrupa Film Politikaları ve Rekabet yasası: Düşmanlık mı, Birlikte Yaşam mı?”, Sami Oğuz ve 
Metin Semiz (çev.), Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Pazarın Düzenlenmesi, Erişim ve 
Çeşitlilik, Mine Gencel Bek, Deirdre Kevin ((drl.). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2005, s. 292.  
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Herold “Avrupa sinema sektörünün, (Avrupa Birliği) rekabet yasası 

bağlamında kendi kurallarına uyan özel bir ekonomik faaliyet alanı olduğunu”465 

söyler. Ekonomik politika liberalleşirken film sektöründeki kültürel çeşitliliğin 

sağlanmasında AB rekabet politikalarının, yapıcı etkisi olduğunu ileri sürer.466 AB 

rekabet otoritesi, Avrupa görsel işitsel sektörünün özel durumunu göz önünde 

bulundurmaktadır. Sinemaya verilen devlet desteği, Avrupa sinemasının gelişimde 

önemli bir başlıktır. Fakat bu konuda bölgeselleştirici maddelerin pazarın işleyişi 

açısından kaygı yarattığının altı da çizilmektedir. Çünkü bir film bütçesinin belirli bir 

ülke içinde harcanmasının, “ulusal yatırımı ayrıcalıklı hale getirerek, AB boyutunda 

işçilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını engelleyebileceği, böylece iç pazarı 

parçalayıp gelişimin önünü kapatabileceği” düşünülmektedir.467 Bu nokta, bir taraftan 

sinemayı sanat olarak ele alırken, bir taraftan da aslında varolan ilişkiler ağının 

öngördüğü bir sinemanın piyasaya bağımlı olan koşullarını da ortaya koymaktadır. 

Anti tekel kurallarının da aynı şekilde, rekabet politikaları kapsamında film 

sektöründeki çeşitliliği desteklediği söylenir. UIP’nin belli noktalarda özgür 

bırakılabilmesi, piyasa araştırmaları sonucunda belirlenir. Aynı şekilde ‘çıktı 

anlaşmaları’yla ilgili olarak, ödemeli televizyonların film satın alma prosedürlerini 

düzenlemesi ve stüdyolarla anlaşmalarını incelemesi, yazılım firması Microroft’la ilgili 

kısıtlama kararları alınması, medya sektöründeki yoğunlaşmaların ve birleşmelerin 

kontrol edilmesi, rekabet politikaları ekseninde gerçekleşen uygulamalardır.468 

Komisyon, böylece film sektöründeki çeşitliliği arttırmaya çalışır. Komisyonun, kültürel 

istisnayı göz önünde bulundururken, “varolan rekabet yasası yapısını aşındırmadan veya 

pazar bütünleşmesi ve verimlilik gibi merkezi değerler üzerindeki vurguyu 

değiştirmeden” film pazarındaki kültürel çeşitliğe katkıda bulunduğunun söylenmesi ve 

pazar açısından bu müdahalenin bir kaygı olarak her zaman komisyon tarafından da 

kabul edildiğinin eklenmesi,469 GATT sürecinden beri iletişim alanında yaşanan büyük 

değişimi ve ABD’nin pazar mantığının yayılan egemenliğini ortaya koyması açısından 

önemlidir. ‘Yönetmen sineması’nın kendini varedebileceği tek alternatif alan olarak 
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görülen, Avrupa sineması alanının, rekabet politikalarıyla ve piyasa ekonomisi koşulları 

içinde yaratılabiliyor olması büyük bir çelişki, Herold’ın tabiriyle ciddi bir sıkışmışlık 

noktasıdır.470 Bu sıkışmışlık, aynı zamanda yeni bağımlılık ilişkilerinden 

bahsedilmesine de neden olur. Rekabet komisyonun ulusal kültürel politikalara 

müdahale ile suçlanmasının açtığı tartışma alanı da destek uygulamalarını ele alırken 

göz önünde bulundurulması gereken bir nokta olmalıdır. 

Öte yandan AB çerçevesinde dile getirilen çokkültürcülük söylemi de sinema 

alanını değerlendirirken önemli olmaktadır. Kuzey ülkelerindeki çokkültürcülük 

uygulamaları birçok eleştiri almaktadır. Irkçı ve muhafazakar çevrelerin tutumları da, 

bu söylemin geçerliliğini tartışılır kılmıştır. Eleştirel bakış, çokkültürcülüğün AB’nin 

Neoliberal kapitalizmi için bir dinamik olduğunu söyler. Kültürel çeşitlilik üzerinden 

politikaların belirlenmesi, yukarıda genel hatlarını çizmeye çalıştığımız pazar 

mantığının işleyişini sağlamaya hizmet etmektedir. Bununla birlikte gelen entegrasyon 

politikası birçok soru işaretini beraberinde getirir.471 Sinema alanında özellikle destek 

programları ve festivaller ekseninde ele alacağımız kültürel çeşitliliği destekler 

yaklaşımın, yerellik ve oryantalizm ekseninde açtığı tartışmalar da bu eleştiri 

noktalarından kaynağını almaktadır.  

Görüldüğü gibi, varolan endüstriyel ve kültürel yapı yeni bir Avrupa sineması 

tanımı ortaya atmıştır. Bu sinemanın ayrım noktaları, temel kavramları ve sinema 

alanındaki rekabet politikalarının yapısından bahsettikten sonra, çeşitlilik söyleminin 

sinema çalışmalarına getirdiği farklılığın da ortaya koyulması, tartışma zemininin 

kavranmasına yardım edecektir. Avrupa sineması kültürel ve endüstriyel etkilerle, farklı 

ve çeşitli ulusal film biçimlerinin toplamı olarak görülür. Artık tartışmalar, ulusötesi ve 

uluslar üstülük kavramları üzerinden ilerlemektedir. Bergfelder, Avrupa kültürlerinin 

çeşitliliğinin sabit anlamların dağılmasını ve yorumsal ve metinsel çeşitlemeleri 

cesaretlendirdiğini söyler. Geniş ölçekteki Avrupa düşüncesi gibi, dağılma, yeniden 

toplanma, kimlik ve ev sorunlarıyla sinema da geniş bir alana yayılmış olur. 

Bergfelder’e göre, sinema tarihi çalışmaları da artık, kapsama söylemini ve anlatılarını 
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değil, eleştirel seyahatleri ele almalı, kimliklerin akışkanlığını işlemeli, filmler 

arasındaki buluşmaların izini sürmeli ve izleyiciyle ilgili formülasyonlarını 

değiştirmelidir.472 

3.2.4. Sinema Destek Programları 

ABD ve AB eksenlerinde uluslararası iletişim politikalarının nasıl bir gelişim 

gösterdiğini ele aldıktan ve bu politikaların sinemanın kavranışına getirdiği farka 

değindikten sonra,  AB çerçevesinde uygulanan destek programlarına, hem bu değişim 

sürecinin ekonomik dinamiklerini, hem de AB’nin yaratmak istediği kültürel alanın 

özelliklerini göz önünde bulundurarak bakabiliriz. Destek programları, Media Programı 

ve Eurimages programı olarak iki başlık altında ele alınacaktır. Avrupa Birliği ülkelerini 

kapsayan ve çok daha büyük bir sermayeye sahip olan Media Progamı’nda, film 

endüstrisinin desteklenmesi ve pazarın işlerlik kazanması daha belirgin bir amaç olarak 

ortaya çıkarken, Eurimages’da ticari başarının ötesinde sanat olarak sinemanın gelişimi 

kriteriyle, kültürel alana daha fazla vurgu yapıldığı görülür.   

3.2.4.1. Media Programı 

Ortak bir Avrupa medya politikasına ilişkin kararlar, 1960 ve 1970’de ortaya 

çıkmıştır. Somut olarak, ortak yapım fonu için ilk plan Danimarka, Almanya ve 

İngiltere öncülüğünde 1983’te yapılır ve bir Avrupa Birliği destek şeması ortaya 

çıkarılır. 1980’ler boyunca Avrupa film endüstrisinin zayıflığıyla başa çıkmak için 

geliştirilen düşünceler, öneriler bir araya getirilir ve 1990’da, “Mesures pour 

Encourager le Developpement de l’Industrie Audiovisuelle” (Media) 200 milyon avro 

bütçeyle oluşturulur.473 

Medya I programının temel amacı Avrupa film ve televizyon endüstrisini 

desteklemek ve rekabet gücünü artırarak özellikle küçük ve orta ölçekteki şirketlere 

yoğunlaşarak, bu sektörlerin varlığını desteklemek ve kültürel önemini vurgulamaktır. 

Destekler sadece dağıtım alanında değil, projenin gelişme aşamasından itibaren 

verilmektedir. 1996-2001 periyodunda destek verecek program olan Media II, Media 
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I’de sorunlu olan alanları yeniden düzenler. Öncelikle bütçe arttırılır ve 19 bağımsız 

alanın çalışması yerine yönetim 3 alanda toplanır: eğitim, geliştirme ve dağıtım. Ayrıca 

Media II’de kredi, başlangıç fonu, hibe arasındaki belirgin ayrımlar ortaya konur. 

Program çerçevesinde, Avrupa Birliğinin finansal karı, komisyon olarak oluşturulmuş 

bir şirket tarafından korunur.474 

Media programları içinde yer alan Training için ayrılan fon, daha çok senaryo 

yazımı ve yapımcıların yeni teknolojilerle bütünleşmesini sağlama amacı taşımaktadır. 

Geliştirme fonları, film ve televizyon için proje fonları, yapım şirketlerinin proje 

geliştirebilmeleri ve yapılarını genişletebilmeleri için beş yıllık plan kapsamında verilen 

fonlar, işletme fonları ve bağımsız yapım şirketleri ağını yaratmak için verilen fonlardan 

oluşur. Fonlar geri ödemeli krediler şeklindedir ve seçimlerde ekonomik olduğu kadar 

kültürel faktörler de önemlidir. Dağıtım fonu, dağıtımcı şirketin pazar performansına 

dayanan bir otomatik sistemle verilmektedir. Bu fon, Media II programının %23’ünü 

oluşturur.475 

2001-2006 yılları arasını kapsayan Media Plus programı ise, yine geliştirme, 

dağıtım, ve promosyon ayaklarına sahiptir. Geliştirme programıyla ilgili olarak, Avrupa 

pazarı ve uluslararası pazarı geliştirecek bağımsız şirketlere yardım edilmesi, özellikle 

küçük ve orta ölçekte olanların seçilmesi ve yeni teknolojilerin kullanımının 

desteklenmesi üzerinde durulur. Dağıtım ve dolaşıma verilen destek dağıtıcı firmaları 

Avrupalı/ulusüstü eserleri kamuoyuna ya da kişisel tüketime yönlendirme amacını taşır. 

Bu bağlamda, bağımsız topluluklar tarafından üretilen televizyon programlarının 

dolaşımı, sayısal Avrupalı eserlerin yaratılması ve dilsel çeşitliliğin desteklenmesi 

teşvik edilir. Promosyon başlığında ise, ticari çıkışların içinde, profesyonel pazarda, 

Avrupa’daki ve dünyadaki görsel işitsel alanda Avrupalı eserleri harekete geçirmek için 

destek verilir. Ayrıca Media Plus, pilot projelere de enformasyon ve iletişim alanındaki 

teknolojik gelişmeleri yakalama amacıyla yardım eder. Yeni teknolojilerle üretilmiş 

olan Avrupalı eserlerin pazara sürülmesini ve pazarın düzenlenmesini hedefler. 
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Arşivlerin değerlendirilmesi, sayısallaşma, tematik kanal ve servislerin yerleşmesini 

sağlamak bu destekler kapsamında yer alır.476  

Media 20007’nin ise 2013’e kadar devam etmesi planlanmaktadır. Program, 

755 milyon avro destek bütçesine sahiptir. Amacı, sinematografik mirasın ve kültürel 

çeşitliliğin değerini arttırmak ve korumak, Avrupa görsel işitsel ürünlerinin Avrupa 

içinde ve dışında dolaşımını geliştirmek, rekabet ve açık pazarda, Avrupa’nın görsel 

işitsel sektörünün rekabet kapasitesini yükseltmek olarak belirlenmiştir. Program 

çerçevesinde, bütçenin %55’ini alan dağıtım önemli bir ayak olur. Diğer başlıklar 

Media Plus programı içindeki gibi sıralanır: eğitim, geliştirme, promosyon, pazar ve 

festivallere girme, pilot projeler.477 

Her yıl 300 film projesi Media programının yardımından yararlanmakta, 

dağıtılan Avrupa filmlerinin yarısı Media tarafından desteklenmektedir. Program, bir 

filmin kendi ülkesi dışında dağıtımını % 90 oranında desteklenmektedir. Ayrıca 100 

film festivali de Media tarafından yapılan destek programı çerçevesinde yer 

almaktadır.478 Henning ve Alpar, program kapsamında verilen desteklerin, ticaret açığı 

büyürken yetersiz olduğunu söyler ve Kanada’yı örnek olarak gösterirler. Oradaki, 

özendirici vergi ve destek mekanizması film endüstrisini geliştirmiş ve Amerika’dan 

Kanada’ya işgücünde bir kayma olmasını sağlanmıştır. Bu bağlamda, Media’ya yeni 

ülkelerin dahil edilmesinin finansal temelin etkisini azalttığını, bu sorunu aşmak için, 

daha büyük adımlar atılması, daha fazla para harcanması gerektiğini dile getirirler. Aksi 

halde, bu çabaların iyi niyetli ve önemsiz girişimler olarak kalacağını da eklerler.479 

Dağıtım alanında destek veren bir diğer kurum, Europa Cinemas’dır. Avrupa 

ve Akdeniz filmlerinin dağıtımı ve işletmesini yapan ilk sinema salonları ağını oluşturan 

Europa Cinemas, MEDİA, Eurimages, MAEE (Le Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes Français), Euromed Audovisuel, MEDIA International, Pays Hors Media 
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programları çerçevesinde destek vermektedir. Europa Cinemas, 1945 ekrana sahiptir ve 

43 ülkede faaliyet göstermektedir.480  

Media programları çerçevesinde dağıtıma verilen destek oranının gittikçe 

artması dikkat çekicidir. Ayrıca son MEDİA programında kültürel çeşitliliğin 

sağlanması üzerinde durulması, bu noktanın, Avrupa Rekabet otoritesinin 

uygulamalarında özellikle altı çizilen bir ibare olması ve Avrupa sinemasının kendini 

varetme alanına ilişkin bir veri sunması nedeniyle önemlidir. Burada, Avrupa’nın, 

Bergfelder’in seyahetler ve akışlar üzerinden kavranabilecek yeni sinema anlayışının, 

kültürel çeşitlilik vurgusuyla da karşılığını bulabileceği bir endüstriyel yapı hedeflendiği 

açıkça görülmektedir. 

 3.2.4.2. Eurimages 

Diğer bir Avrupa Birliği fonu olan Eurimages, Avrupa sinematografik 

ürünlerine ortak yapım, dağıtım ve işletme yardımı yapmak için, 1988’de 33 üye 

devletin kararıyla kurulmuş bir fondur. Amacı, yapımı ve dolaşımı destekleyerek, 

profesyoneller arasındaki ortaklıkları teşvik ederek, Avrupa sinemasını harekete 

geçirmektir.481 Bu fonu bu çalışmada önemli kılan nokta, “sanat” filmini destekleyen bir 

program olmasıdır. 

Eurimages’ın öncelikli amacı kültürel alan üzerinden belirlenir. Bu program, 

çok çeşitli yüzleri olan ama aynı kültüre sahip olduklarını kanıtlayan ortak kökleri olan 

bir toplumu yansıtma yeterliliği bulunun ürünleri destekler. Ekonomik amacı ise, sadece 

ticari başarı değil, sinemanın bir sanat olduğunu gösteren bir endüstriyi finansal olarak 

desteklemektir. Bu kapsamda, ortak yapımlara, dağıtıma, sinema salonlarına ve 

Eurimages tarafından desteklenen projelerin sayısallaşmasına yardım eder.482 

Avrupa sinemalarına sağlanan destekleri ve bu desteklerin özelliklerini 

incelediğimizde, endüstriyi güçlü bir şekilde kurma ve ortak pazar hedefinin ön plana 

çıktığı görülmektedir. Burada önemli olan nokta, özellikle fonun amaçlarında da 

                                                 
480 Infos Europa, (t.y.), http://www.europa-cinemas.org/fr/infos_europa/index.php (29 Mayıs 2009.) 
481 Missions & Objectifs: Promouvoir l'Industrie du Cinéma Européen, (t.y) 
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/about/default_FR.asp? (29 Mayıs 2009) 
482 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, s. 347..  
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gördüğümüz gibi kültürel niteliğin ön plana çıkarılmaya çalışılmasıdır. Hollywood 

sineması karşısında Avrupa sineması güçlü kılınmaya çalışılırken, “Avrupa ortak 

kültürü ile ülkelerin kendi kültürel birikimlerini yansıtan yani sanat sinemasının 

özelliklerini taşıyan filmler desteklenmektedir.”483 Fakat bu ilişkilerin iç içeliğini göz 

ardı etmek mümkün değildir. Sanat filmi üzerinden kültürel çeşitliliğe vurgu 

yapılmasında, başlangıçta belirttiğimiz büyük Avrupa düşüncesinin temelindeki ortak 

pazar düşüncesinin yansımasını bulmak zor değildir. 

Program kapsamında destekler, üye devletlerden gelen kaynaklarla verilir. 

Buna göre fonun kaynakları,  zorunlu ve isteğe bağlı katkı payları dışında, geri 

ödemeden ya da yardımların iptalinden gelen tutarlar, fonların finansal alacakları ile 

diğer alacaklar, tüm diğer ödemeler, bağış ya da taahhütler olarak sıralanır.484 Bu 

kaynakların % 90’ı ortak yapım alanında destek olarak verilir.  Eurimages kapsamında, 

1989’dan beri 1200 uzun metrajlı film ve belgesel desteklenmiştir.485 2008 yılında 

desteklenen kurmaca filmlere ayrılan bütçe, 19.525.000 avrodur. 486  

Komite başkanı iki yıllığına üye devletler içinden seçilmektedir. Her üye 

devletin bir oy hakkı vardır. Ama çoğunluğun kararında, bu çoğunluğun üye devletlerin 

katkı paylarının yarısını temsil etmesi gerekir. Bu durum, kararlarda katkı payların etkili 

olduğunu göstermektedir. Her üye devletin ödemesi gereken zorunlu bir miktar vardır 

ama bunun dışında isteğe bağlı ödeme de yapılır. Ortak yapım desteği almak için 

gerekli olan kriterlere bakıldığında, iki bağımsız yapımcı olması ve bunlardan birinin 

katılım oranının % 80’i geçmemesi dile getirilir.487 Kültürel özelliğin vurgulandığı 

destek çerçevesinde, sanatsal ve teknik işbirliği de bir zorunluluk olarak ortaya konur. 

Ortak pazarın işleyişi göz önüne alınarak belirlendiği görülen bu kriter, projelerin 

                                                 
483 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, s. 347.  
484 Règlement financier du Fonds de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création 
cinématographiques et audiovisuelles, 2006, 
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/Regulations/2006_101006_FinancialRegulations_adopted_fr.pdf (29 
Mayıs 2009). 
485 Missions & Objectifs: Promouvoir l'Industrie du Cinéma Européen, (t.y.) 
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/about/default_FR.asp? (29 Mayıs 2009). 
486 Co-production funding history, (t.y.) http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Coproduction/default_en.asp (29 
Mayıs 2009). 
487 Règlement financier du Fonds de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création 
cinématographiques et audiovisuelles, 2006, 
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/Regulations/2006_101006_FinancialRegulations_adopted_fr.pdf (29 
Mayıs 2009). 
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uluslararası kimliğinin hem ekonomik hem kültürel anlamda ön plana çıkartılmasının 

istendiğini kanıtlar. Nejat Ulusay, ortak yapımların ağırlıklı bir yapımcı söz konusu olsa 

bile, hangi ülkeye ait oldukları konusunda kafa karışıklığı yarattığından bahseder.488 

Bunda yaratıcı kadronun da farklı ülkelerden gelmesinin önemli bir etkisi vardır.  

Aslında bu kafa karışıklığı, bu destek yapısının öngördüğü bir niteliğe dönüşür.  

Eurimages, yapımcıların finansın % 50’sine sahip olmaları şartını arar. Zaten 

belirlenen yardım, orta bütçeli bir filmin % 20’sini aşmamaktadır. Yani aslında bu 

program aracılığıyla, filmin tamamını bitirmeniz mümkün değildir. Ödemelerin taksitli 

olarak yapılması da bu bağlamda bir kontrol mekanizmasıdır. Başlangıçta %60’lık oran 

alınırken, filmin ilk kopyası tamamlanmadan önce, ikinci taksit verilir. Son taksit ise 

filmin tamamlanmasından sonra verilir. Taksitli ödeme, verilen desteğin filme aktarılıp 

aktarılmadığını kontrol ederken,  aynı zamanda, yapım şirketlerinin kendi kaynaklarına 

sahip olması şartının denetimini de sağlamış olur.489 Eurimages’ın belirlediği kriterler 

                                                 
488 Ulusay, Melez İmgeler, ss.145-146.  
489 Ortak yapım desteği almak için, bu projelerin fona üye ülkelerdeki iki bağımsız yapım ortağı 
tarafından üretilmiş olmaları gerekmektedir. Yapımın büyük ortağının katılım payı ortak 
yapımın toplam bütçesinin %80’ini aşmamalı ve küçük katılımcı ortağın payı %10’undan az 
olmamalıdır. Sanatsal ve teknik işbirliği olması şarttır. Bu işbirliği ulusallık ve/veya bölüm 
şeflerinin (yönetmen, senarist, besteci, görüntü yönetmeni, ses kayıt ve miksaj, editör, sanat 
yönetmeni, kostüm), başlıca rollerin (birinci, ikinci ve üçüncü rol) ve de stüdyo ya da çekim 
yeri, post-prodüksiyon yeri, laboratuar ve servis sağlayıcıların ikametleri temelinde 
değerlendirilir. Bir projenin finansmanına çoğunluk katkısı (en az %51)  EURIMAGES üye 
ülkeleri kaynaklarından gelmek zorundadır. Sunulan projeler fonun kültürel hedeflerine 
uygunluk taşımalıdır. Ortak yapıma katılan ülkelerin her birinde finansmanın en az %50’si ilke 
olarak resmi nitelikte taahhütler ya da anlaşmalar (sözleşmeler, anlaşma zabıtları, niyet 
mektupları, ulusal destek onayı) yoluyla onanmış olmalıdır. Bununla birlikte, bir banka garantisi 
finansal eşiğe ulaşmanın tek aracı olmamaktadır. Temel kriterler, projenin sanatsal değeri, 
yönetmen, yapımcı sanat ekibi (yazarlar, senaristler, casting, vb) ve teknik ekibin deneyimi, 
projenin dolaşım potansiyeli, projenin ticari potansiyeli, ortak yapımcılar arasındaki sanatsal 
ve/veya teknik işbirliği, proje için onaylanmış finansmanın düzeyi olarak belirlenmiştir. 
Finansal destek şarta bağlı geri ödemeli faizden muaf borç (istendiğinde avans) şeklinde 
sağlanmakta ve her ortak yapımcıya ortak yapıma finansal katılımları oranlarına göre tahsis 
edilmektedir. Finansal yardım filmin toplam yapım maliyetinin %15’ini aşmamak ve hiçbir 
koşulda 700.000 avro’dan fazla olmamak durumundadır. Bununla birlikte, toplam yapım 
maliyeti 1.5 Milyon avro’dan düşük olan filmler için finansal destek %20’yi aşmayacaktır. İlk 
taksit ödemesi % 60 oranındadır. Çekimlerin ve tanımlayıcı finans planının ilk günü ödenir. % 
20 oranındaki ikinci taksit ödemesi, filmin ilk kopyasının tamamlanması öncesinde karara 
bağlanmış dağıtım ve/veya ön satış anlaşmalarıyla, kredi listesinin Genel Sekreter tarafından 
onaylanmasından, laboratuardan ilk kopya üretimi teyidinin alınması sonrasında ödenirken, 
3.taksit, ortak yapımcı ülkelerde sinemalarda gösteriminin onaylanması sonrasında; harcama 
maliyetleriyle ilgili denetim raporun alınması ve onaylanması, video kaset /DVD ve tanıtım 
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içinde yönetmeni ve karalarını ön plana çıkaran bir madde de vardır. Sunulan projeler, 

özellikle son kurguya ilişkin olan kararlar konusunda, ortak yapımcı olan devletlerdeki 

yazar hakları sistemine uygun olmalıdır.490 Bu madde, Eurimages’ın sanatsal kimliği 

çizerken yaratıcı olarak yönetmeni ön plana çıkardığını ortaya koymaktadır. Fakat 

yapım koşullarıyla ilgili şartlardan anlaşılacağı gibi, diğer taraftan da uluslararasılıkla 

ilgili dayatılan belirleyici faktörlerle yönetmen yönlendirilmektedir.  

Ortak yapımlar filmi bitirmek için gereken paranın sağlanması konusunda, 

yapımcılara finansal bir garanti olması açısından önemlidir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin finansal kaynakları çok sınırlı olduğundan böyle bir ortaklık önemli bir işleve 

sahip olur. Iordanova, ortak yapım fikrinin, küçük ülkelerde yapılan filmler için büyük 

bütçeler bulma olanaksızlığından ortaya çıktığını söyler. Finansal kaynakları paylaşmak 

gerekmektedir.491 Daha önceki bölümde ortak yapım fikrinin 1920’lerden beri sinemada 

varolduğu görülmüştür. Ama burada tartışılması gereken ortak yapım gerçekleştirmenin 

sadece finansal ortaklık kurmanın ötesinde sonuçlarının olmasıdır. Bunlardan biri ortak 

yapımın, yapımın gerçekleştiği ülke içinde, özellikle gelişmekte olan ülkeler için, destek 

bulabilmenin bir şartı haline gelmesidir. Iordanova, bazı Doğu Avrupa ülkelerinde, 

yabancı katılımın, filmlerin kendi ülkelerinden destek almaları için yeterli olduğunu 

söyler. Makedonya filmi olan Before the Rain, Makedonya Kültür Bakanlığı desteğini 

Fransa ve İngiltere kaynaklı fonlamanın kullanılabilirliği sayesinde almıştır. Proje ortak 

yapımcılarla, yerel destek için seçilebilir olmaktadır. Bu seçilebilirliğin, öteki üzerinden 

gerçekleşmesi önemli bir noktadır.  

Kabul edilebilirlik kriterlerini yabancı bir ortak yapımcı belirleyebildiğine 

göre, ülkelerin kendi içindeki karar mekanizmalarının ekonomik ve kültürel anlamda, 

zedelenmesi üzerinden işleyen bir sistem söz konusudur. Doğu Avrupa’da 1990’larla 

beraber çok sayıda ortak yapım gerçekleştirilmiştir. Bu ortak yapımlar, Batı’dakiler için 

                                                                                                                                               
malzemelerinin EURIMAGES tarafından alınması ve onaylanması,  tanımlayıcı ulusal 
akreditasyon tutarının onaylanması sonrasında olur. Uzun Metraj Sinema Filmleri, Animasyon ve 
Belgeseller ile ilgili Ortak Yapım Desteği Düzenlemeleri ile ilgili Değişiklikler, (t.y.) 
http://www.filmyon.org/modules.php?name=News&file=article&sid=15 (29 Mayıs 2009). 
490 Regles Regissant Le Soutien a la Coproduction de Long Metrages de Fiction, D’animation et Documentaires, (t.y)  
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Support/SupportCoprod_fr.asp (29 Mayıs 2009) 
491Dina Iordanova, “Feature Filmmaking Within The New Europe: Moving Funds and İmages Across The East-West 
Divide”, (ElectronicVersion) Media, Culture & Society,  2002, C.24, Sayı:4, (18 Aralık 2008), s.518.  
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daha çok, işgücü ve mekan anlamında avantajlı olurken doğudakiler için iş bulma şansı 

olarak görülmektedir.492Aslında bu örnek, ortak yapımların ortak olmaktan kaynağını 

alan bir ‘eşitlik’ üzerinden ilerlemediğini de ortaya koymaktadır. 

Eurimages dağıtım desteği ise, Media programı çerçevesinde bu programdan 

yararlanamayanlar için geçerlidir.493 Destek oranı % 50’yi geçmez. Eurimages, 2008 

yılında 149 filmin dağıtımına,494 Europas Cinema’yla işbirliği içinde 4 ülkede 40 

sinema salonuna destek vermiştir. Bu salonların çoğu Türkiye’dedir. (Bk.Ek.2. 

Eurimages ve Europa Cinemas Çerçevesinde Desteklenen Sinema Salonları)495 

AB çerçevesinde oluşturulmuş farklı isimler altında faaliyet gösteren ve bazen 

farklı bazen ortak aşamalara hizmet veren sinema destek programları, aslında aynı alan 

içinde birbirleriyle ilişki içinde bulunmaktadır. Aslında bu yapı bir taraftan destek 

alanının genişletilmesi amacını da taşımaktadır. Örneğin Türkiye Media programına üye 

olamazken, Eurimages’a üye olabilmekte ve buradaki film desteğinden 

faydalanabilmektedir. Eurimages üzerinden de Europa Cinemas çerçevesinde dağıtım 

desteği alabilmektedir. Hangi ülkelerin hangi program çerçevesinde destek 

alabileceğinin, ülkelerin konumu (coğrafi, politik, ekonomik, kültürel) ve Avrupa 

Birliğine üyelik üzerinden belirlendiği görülmektedir. 

Avrupa Sineması’nın destek programları çerçevesinde oluşturulan yapısını 

ayrıntılı olarak ele aldıktan sonra, bu alanın değişen yüzünü belirgin biçimde ortaya 

koyan uluslararası film festivalleri alanını tartışmak, AB ve ABD ilişkileri ve iletişim 

politikaları ekseninde başlayan değişim sürecinin bileşenlerinin tamamlamasını 

sağlayacaktır. 

 

 

                                                 
492 Iordanova,“Feature Filmmaking Within The New Europe: Moving Funds and İmages Across The East-West 
Divide”, s.518.  
493 Soutien à la distribution, (t.y.) http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/support/supportdistri_FR.asp? (28 Mayıs 
2009). 
494 Historique de la distribution, (t.y.) http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/history/distribution/default_FR.asp?(28 
Mayıs 2009). 
495 Salles soutenues par Eurimages, (t.y.) http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/history/exhibition/default_FR.asp? (28 
Mayıs 2009). 
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3.2.5. Uluslararası Film Festivalleri 

Farklı ülkelerin filmlerinin uluslararası seyirciyle buluştuğu film festivalleri, 

2.Dünya Savaşı’ndan sonra, görülmeye başlanır. Ortaya çıkışlarıyla ilgili olarak birçok 

farklı sebepten bahsedilebilir ama öncelikli olarak, çıkış noktasında kültürel ulusçuluk 

politikaları ve ulus devletin amaç ve faaliyetlerinin etkili olduğu bilinmektedir.496 Diğer 

ortak nokta ise, sanat filmi alanı üzerinden Hollywood karşısında varlık alanı kazanma 

isteğidir. 1932’de Venedik Film Festivali’yle görülen politik propagandif yön, ulusalcı 

politik bir kararla Cannes Film Festivali’nin başlamasında etkili olur.  Aynı şekilde, 

soğuk savaş sırasında yaratılan Berlin Film Festivali’nin de politik ve Hollywood 

karşıtlığından kaynağını alan ulusal bir duruşu vardır. Güney Kore’ye ait bir film 

festivali olan ve ulusal sinema çerçevesinde film yapımının canlanmasında etkili olan 

Pusan da, politik bir duruşa sahiptir. Ayrıca, Yeni Asya sinemasıyla ilk kontağın 

kurulduğu bir festival olması nedeniyle de önemlidir. Toronto Film Festivali de, 

Hollywood egemenliği karşısında, Anglosakson ve Frankafon tarafı birleştirme isteğiyle 

yola çıkmıştır. Locarno İsviçre’de, Karlovy Vary Çekoslavakya’da, yine politik bir 

kimlikle ortaya çıkarlar. Bunun dışında seçilen şehre ilişkin başka bir takım özelliklerin 

festivallerin başlamasında ve kendilerini konumlamalarında belirleyici olduğunu da 

belirtmek gerekmektedir.497 

Bir taraftan festivalin ulusal yönü vurgulanırken bu yönle birlikte ele alınması 

gereken bir diğer nokta da festivaller aracılığıyla, ülkelerin Hollywood karşısında 

kendilerini konumlandırdıkları bir alan olarak sanat filmi alanının kendini 

gösterebilmesidir. Burada Neale’in ulusal sinema- sanat sineması kesişmesiyle ilişkili 

görüşlerini hatırlamak gerekmektedir. “Sanat sineması uluslararasılık ve ulusallık 

arasında yer alır. Uluslararası dolaşımı sırasında sanat filmi, genelde kültürel statüsünün 

ve ulusal kökeninin izini taşır. Bu, ulusal dilin işaretidir.”498 Ulusallığın görünür 

olmasıdır. Bununla birlikte sanat filmleri için uluslararası dağıtım imkanı bulma, sanat 

                                                 
496 Julian Stringer, “Global Cities and The İnternational Film Festival Economy” M. Shiel ve T.Fitzmaurice, Cinema 
and The City: Film and Urban Societies in a Global Context, Oxford: Blackwell Publishers, 2001, s.136. 
497 Thomas Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, European 
Cinema, Face to Face with Hollywood, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005, ss.85- 89.  
498 Neale, s.36.  
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olarak kabul görme ve ödüllendirilme, sanatsal değerle ticari potansiyelin dengelenmesi 

bağlamlarında festivaller,  çok önemli alanlar olmuşlardır.499   

1950 ve 1960’ların önemli auteurlerine festivaller aracılığıyla dikkat 

çekilmiştir.500 Rossellini, Bergman, Visconti, Antonioni, Fellini, Bunuel ve Welles 

festivallerde onurlandırılan yönetmenler arasındadır. Ayrıca 1970’lerden itibaren yeni 

trendlere de ev sahipliği yapan alanlar yine film festivalleri olmuştur. Azınlıklar ve 

baskı grupları, kadın sineması, gay ve queer sineması, ekolojik hareketler,501 Üçüncü 

Dünya’nın politik filmleri,502 festivallerde ifade olanağı bulmuşlardır. Bu anlamda sanat 

sinemasına varlık kazandırma, farklı alanların görünürlük noktası olma, çok kültürlü 

bakış ilişkilerinin kurulması ve korunması bağlamında503 dünya film kültürü içinde film 

festivalleri merkezi bir konuma sahip olmuştur.504 

Festivallerin ortaya çıkışından bugüne geçirdiği değişim artık festival yapısının 

faklı kavramlarla değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ekonomik ve 

politik değişimlerle bağlantılı olarak sinemanın büyüyen uluslararasılaşması, 

Hollywood’un stüdyo sisteminin çöküşü, bağımsız film yapımının yaygınlaşması505 

festivallerin kimliği üzerinde de belirleyici etkiler yapar.  

Değişimin başladığı yıllar olarak 1980’ler gösterilebilir. 1980’li yıllara 

gelindiğinde klasik festival merkezleri farklılaşmaya başlar. Asya’da, Avusturalya’da, 

Kuzey Amerika’da (Sundance, Toronto, Montreal) yeni festivaller ortaya çıkar ve bu 

festivaller önemli statüler de kazanır. Global trendleri izleyen bu festivaller, dağıtımın 

ulusal dolaşımını ve yerel gösterimi büyük oranda etkilerler.506 

1990’larda ise festival sayısı hızla artmaya devam ederken dağıtımın küresel 

anlamda önem kazandığı görülür. 1981’de yüz tane yıllık festival varken, bu sayı, 

2001’de yedi yüze çıkmıştır. Festivaller de, süreleriyle, farklı temalarıyla, farklı türlere 

                                                 
499 Neale, s.35.  
500 Kristin Thompson and David Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, New York: Mc Graw Hill, 
2003, s.716.  
501 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, ss. 92-100.  
502 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.716.  
503 Stringer, “Global Cities and the İnternational Film Festival Economy”, s.134. 
504 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.716.  
505 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.716.  
506 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.91.  
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odaklanmalarıyla, ödül destekleri ve farklı kategorileriyle çeşitlenmiştir. Fakat sayı ve 

çeşit çoğaldıkça, festivaller kendi aralarında sınıflandırılmaya da başlamıştır. Dolaşım 

ağında etkili olanlar A sınıfı prestijli festivallerdir. Bunlar, Film Yapımcıları Derneği 

Uluslararası Federasyonu tarafından tanınan (International Federation of Film Producers 

Associations, FIAPF) 50-60 kadar festivalden oluşmaktadır.507  

Festivallerin, Hollywood dışında yapılan filmlerin pazarlanması ve uluslararası 

izleyiciye ulaşılabilmesi için önemli alanlar olduğu açıktır. 1990’larda Asya sineması 

Locarno, Toronto ve Vancouver’ın programlanması sayesinde küresel çıkışını 

yapmıştır. Hong Kong filmleri de Rotterdam’daki gece yarısı gösterimleriyle tanınırlık 

sağlamıştır.508 Festivaller aracılığıyla büyük bir popülariteye ulaşan İran ‘bağımsız’ 

sineması da festivaller sayesinde dünya çapında büyük bir ün yakalamış ve küresel bir 

izleyiciye ulaşmıştır.509 Latin Amerika sinemasının, Avrupa’nın bir parçası olarak ele 

alınması da yine festivallere davet edilmesi sayesinde olmuştur.510 

Festivallerle ilgili diğer önemli nokta, yönetmenlerin, festivallerde kendi 

ülkelerinden daha fazla tanınmalarıdır.511 İran sinemasının bağımsız alandaki 

yönetmenleri kendi ülkelerinden çok uluslararası tanınırlığa ve izlenebilirliğe sahiptir. 

Bunun sebebini, Hollywood karşısındaki sıkışmışlık içinde, bu yönetmenlerin ancak 

festivallerde yer bulabilmesine bağlayan Kırel’e göre, üretildikleri ülke ile ilgili izler 

taşıyan “festivallik” filmler ancak festivaller yoluyla uluslararası dolaşıma çıkabilmekte 

ve pazar şansına sahip olabilmektedir.512 

Dağıtımcılarla kontağa girilmesi, festivalleri, sıçrama noktası olarak çok 

önemli bir yere taşır.513 Bunun dışında eleştirilerle basında yer bulmak da festivale 

gönderilen bir filmden beklenenler arasındadır. Festivale gelen bir yönetmenin, bir 

                                                 
507 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, ss.716-717.  
508 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, ss.711-718.  
509 Serpil Kırel, “İran’da Sinema, İran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Etkileri Üzerine Bir 
Değerlendirme”, s.401-403.  
510 Elsaesser, “Hyper-, Retro- or Counter- European Cinema as Third Cinema Between Hollywood and Art Cinema”, 
s.465. 
511 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.716.  
512 Kırel, “İran’da Sinema, İran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
ss.401-403. 
513 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.717.  
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sonraki filmini garantileme şansı çok yüksektir.514 Görünürlük ve tanınırlık sayesinde, 

yönetmen bundan sonraki filminde çeşitli fonlardan yararlanma şansını 

yakalayabilmektedir.515 Bu bağlamda, Kırel, festivalleri, alınan ödüllerin prestij ve film 

üretme motivasyonu yaratması anlamında önemli alanlar olarak görür ve fonlardan 

yararlanabilmenin bağımsız sinemalara varoluş imkanı sağlaması açısından önemli 

olduğunu söyler.516 Ayrıca, Türkiye gibi bazı ülkelerde alınan devlet desteğinin 

festivallerde uluslararası ödül alındığında, geri ödemesinin yapılmaması, yapımcılar için 

festival ödüllerini daha da önemli hale getirir. 

Festival prestiji, filmin gişe gelirlerine etki eden bir artı olurken, prestij 

sayesinde yönetmenlerin ulusal hükümet ya da televizyonlardan ortak yapım teklifleri517 

alma şanslarının artması da önemli bir fırsat olur.518 Festivaller aynı zamanda paralel 

film dolaşımının da başlıca yolu haline gelir.519 Video dağıtımcıları ve kablolu 

televizyon şirketleri, buralarda iletişim hattını besleyecek yeni malzemeler bulurlar.520 

Festivaller, bunların auteur kotalarını doldurmak için Dünya sineması ya da Yeni Dalga 

başlığı altında satılan filmleri aldıkları bir pazar olur. Öte yandan televizyonlar, ortak 

yapımcısı oldukları filmleri yine bu pazarda satarlar.521 

Thompson ve Bordwell’e göre film festivalleri artık, Hollywood’un tek rakibi 

olarak küresel bir dağıtım sistemi olarak işlemektedir.522 Fakat, Elsaesser festivaller 

aracılığıyla, iki alanın birbirine yaklaşmasından ve ayrımın belirsizleşmesinden 

bahseder. Festivalleri yaratıcı endüstrilerin ve deney ekonomisinin ve küreselleşme 

aşamasının Post-Fordist ürünleri olarak görür. Festivaller, turizm ve endüstri mirası 

                                                 
514 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, ss.97-98. 
515 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.716.  
516 Kırel, “İran’da Sinema, İran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
s.413. 
517 Bu alanda da, kendilerini Politik, Avangard ve Bağımsız olarak tanımlayan yönetmenler, 
devlet yardımı aldılar ve televizyonla ortak yapımlara gittiler. Genel bir izleyiciye hitap etkileri 
için, uluslararası auteur oldular. Elsaesser, “Hyper-, Retro- or Counter- European Cinema as Third Cinema 
Between Hollywood and Art Cinema”, s.468. 
518 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.97  
519 İngiltere Channel 4, İtalya Rai, Fransa Antene 2, Alman WDR kanallarıyla anlaşmalarıyla 
televizyonla ortak yapımlarını film festivalleri yoluyla sanat sineması statüsüne 
yükseltmişlerdir. Elsaesser, “Hyper-, Retro- or Counter- European Cinema as Third Cinema Between Hollywood 
and Art Cinema”, s.468. 
520 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.718.  
521 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.92. 
522 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.716.  
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anlamında avantajlarını kullanırken sanatın, saf ulusal sinemanın ve auteur’ün değeri 

konusunda soru işaretleri yaratırlar. Festival işleyişinin Hollywood’un işleyişiyle 

benzerliği, Elsaesser’in ‘dünya sineması’ diye adlandırdığı bir alana doğru evrilişin de 

göstergesi olur.523 

İki alan arasında kurulan benzerliklerden ilki, festivallerin programlarının 

belirlenme kriterleriyle ilgilidir. 1970’lerden sonra filmlerin seçimi sürecinde ulus ve 

ülkeden, festival yöneticilerine kayma olur. Bu durum bir taraftan küçük ülkelere dikkat 

çekerken, öte yandan auteur’lerin ön plana çıktığı bir yapı da kurar. Fakat sadece küçük 

ülkelerin değil Amerika’nın auteur’leri de festivalin yıldızları olurlar. Altman, Scorsese, 

Coppola, Ridley Scott ve Milos Forman bunlardan bazılarıdır ve hepsi de Hollywood’la 

da çalışan isimlerdir. Cannes bu anlamda çelişkili bir durumu da ortaya koyar. Anti-

Hollywoodçu yaklaşımı olan Fransız niteliğine rağmen, Amerikan yönetmenlerini 

kutsar ve onlara statü verir.524 1980’lerde de aynı ilgi Alman yönetmenlere 

gösterilmiştir. Son on yılda, Cannes, tam anlamıyla dolaşım içinde yer alacak kuralları 

belirleyen, auteur’leri cazibe noktası haline getiren ve sistemin merkezine yerleştiren bir 

yer olur. Cannes’daki değişim önemlidir. Michael Moore,  Fahrenheit 9/11 ile ödül 

aldığında Tarantino, juri başkanıdır.525 

Festival ödülleri dikkat çekmenin en etkili yolu haline gelir. Buna, festival 

eksenindeki dedikodular,526 skandallar, konuşmalar, tartışmalar, yazılar da eklenince 

buradaki popüler kültürden ve tabloid basından gelen gündem belirleme klişelerinin, 

Hollywood’daki kurallardan farkı olmadığı da görülür.527 Bu çerçevede halkın dikkatini 

filmlere çekebilme gücü olduğu için medyayla ilişkiler kilit bir öneme sahiptir. Kurulan 

yakın ilişkiler, ödül tahminleri ve tartışmaları, sıcak konuların ön plan çıkarılması bu 

klişelerin bir devamı olarak görülürken, eleştiri alanına da özel bir önem verilir. 

Muhabirlere ve basına özel imkanlar sunulur. Yeni başlayanlar için bir onurlandırma 

içeren Fıprescı ödülü önemli bir onurlandırmadır. Eleştirmenler jüride yer almakta ve 

                                                 
523 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, ss.103-104.  
524 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.91.  
525 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, ss.91-100.  
526 Dünyanın her yeryindeki festivllei dolaşıp bu dolaşıma yayılan bir dedikodu ağından 
bahsediliyor. Thompson, Bordwell, Film History: An Intoduction, 2.Basım, s.718.  
527 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.102.  
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ödüllerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Festival programcıları ve dağıtımcıları 

gelecek vadeden isimler konusunda eleştirmenleri dikkate almaktadır.528 

Festival yönetici ve programcılarının, festivallerde belirleyici bir rolü vardır. 

Festival programcıları varolan film yapımcılarıyla yakın ilişkiler kurar ve yetenekli 

isimleri bulurlar. A grubu festivaller, dünyanın her yerine diğer festivalleri ziyaret 

etmeleri ve gelişmekte olan biçim ve işleri seyretmeleri için keşif grupları gönderir.529 

Yine yöneticiler ve programcılar farklı bölümler belirler. Örneğin Cannes’da Yarışma 

bölümü, Yarışma Dışı bölüm, Belirli Bir Bakış, Cannes Klasik, Cinefondation,  

Yönetmenlerin Onbeş Günü, Eleştirmenler Haftası gibi bölümler vardır. Venedik’te de 

benzer bir yapı söz konusudur.530 Elsaesser’e göre bu belirleme üzerinden, aslında 

dünyanın yıllık film üretimi, seçimlerle, ödüllerle, onurlandırmalarla kategorilendirilir, 

sınıflandırılır. Artistik düzeyde bir ayrım yapma ve değer verme söz konusudur. 

Elsaesser, bu demokratik olmayan ayrımın bütün bölümler için geçerli olduğunu söyler. 

İçerme ve dışlamayı esas alan yeni bir güç yapısından, bir hiyerarşiden bahseder. Bu 

yapı, seyirciler tarafından bilinmese de yapımcılar tarafında bilinir.531 Kırel’in İran 

sinemasının festivallerdeki prestijli karşılanışının, yönetmenler üzerinde yarattığı etkiye, 

-bunu bir borç ilişkisi olarak görür- dair söyledikleri bunu kanıtlar niteliktedir. “Ancak, 

bu borç, her borç gibi içinde bazı sorunlu ve tartışmalı alanları barındıran bir 

borçtur.”532 Sanatçılar, elerindeki konuyu bu borç ilişkisinin de etkiyle dönüştürebilirler. 

Yeniden yapılacak biçimlendirmelerde, Batı tarafından kabul görme beklentisi ağır 

basabilir ve bu da sanatçılar üzerinden ilerleyen ‘kendi kendine oryantalizm’ sürecini 

başlatabilir.533  

Burada bahsettiğimiz türden bir etkilenme ilişkisi, aslında auteur’ün filmi 

üzerinde kontrol kurma mekanizmasının da bir göstergesi olur ve bu kontrol, geleneksel 

auteur sinemanın nitelikleriyle uyuşmazken, Hollywood’un dünya pazarındaki dağıtım 

ağının kurallarıyla, küreselleşen festivaller arasında benzerlik kuran başka bir noktayı 
                                                 
528 Thompson, Bordwell, Film History: An Intoduction, 2.Basım, s.718.  
529 Thompson, Bordwell, Film History: An Intoduction, 2.Basım, s.718.  
530 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.96.  
531 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.96.  
532 Kırel, “İran’da Sinema, İran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
s.412. 
533 Kırel, “İran’da Sinema, İran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
s.412. 



 120

daha ortaya koyar. Bu anlamda festivaller, Elsaesser’in deyimiyle ulus sonrası sinemaya 

Avrupa sineması eğilimi vermekte, aynı zamanda onu küresel sembolik ekonomik 

sistemin içine sokmakta ve kimliğinin alışılmış belirleyicilerini yeniden yazmaktadır.534 

Kimliğin yeniden yazılması konusunda en temel etken filmlerin üretim sürecini 

etkileyen yapıdır. İran sineması örneğinden yola çıkan Kırel’e göre, batı tarafından 

değerlendirilme, Batı’nın doğuya bakış biçimlerini işin içine katar. Bu da batıyı 

etkileyen imajların etkisinde üretim yapma ve oryantalizm tehlikesini doğurur. 

Festivallerdeki İran filmlerinin içeriğinde ve anlatım biçiminde ortak noktalar vardır ve 

bu durum filmlerin kendi seyircisinden çok, uluslar arası seyirci için yapılmasından da 

kaynağı almaktadır.535 Ayrıca bu bağlamda festival seyircisinin tek tipliliğinin de 

vurgulanması gerekmektedir.536 Stringer, bu seyircinin, film yapımcılarının yüksek 

sosyetesinin elitleri, kültürel ataşeler, dağıtımcılar, kraliyet ve gazetecilerden 

oluştuğunu söyler.537 Bu durumda da, bu seyircinin bakışının bir ülkenin film üretimini 

etkiliyor olabilmesi, festivallerin, değer biçme alanı olarak varlığını sorgulatan bir diğer 

nokta olur. 

Film işletmeciliğinin güç şebekesi olan festivallerde, aracılar yani festival 

yöneticileri, küratörler ve alışveriş yapanlar üzerinden sosyal bir güç uygulanır.538 Bu 

güç, dağıtım alanındaki bir müdaheleye dönüşür. Söz konusu olan, bir filmin ya da 

yönetmenin ön plana çıkması değildir. Festivallerde artık, o yıl Arthouse sinemalarda 

neler gösterileceği, Multiplekslerin festival filmlerine ayrılmış birkaç salonunda hangi 

filmlerin yer alacağı belirlenir. Bu belirlenen filmler genellikle, büyük bağımsız 

dağıtımcıların isimlerine sahiptir. Miramax (US) Sony Pictures Classics (US), Castle 

communications (UK) bunlar arasındadır. Bu şirketler arasında daha küçük olalar ise 

Sixpack (Avusturya) ve Fortissimo’dur (Hollanda).539  

                                                 
534 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, ss.83-93.  
535 Kırel, “İran’da Sinema, İran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
s.378, s.398. 
536 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.101. 
537 Stringer, “Global Cities and the İnternational Film Festival Economy” s.134.  
538 Ayrı ayrı işleyen elemanlar için (autuer’lük, yapım, gösterim, kültürel prestij ve tanınma) 
erişim sorununun aşılmasından bahseder. Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of 
Cinema in Europe”, s. 83. 
539 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.91 
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Bağımsız dağıtım şirketlerinin en büyüklerinden biri olan Miramax’ın 

Sundence Film Festivali’yle yakın ilişkisi olması da bir başka önemli noktadır. Burada 

kurulan yapı, geleneksel Hollywood tekelleşmesinden çok farklıdır ama yine bağımlılık 

üzerinden gelişen bir ticari ilişkiler ağı söz konusudur. Elsaesser, bu ilişkinin orata 

çıkardığı durumu, dört kavram arasında belirsiz bir yerde tutmayı tercih eder: sanat 

sineması, bağımsız dağıtım, multipleksler ve ananakım Holyywood. Dağıtım şirketinin 

festivalden sağladığı prestij çok önemlidir;540 çünkü artık yeni bir ‘popüler’ alandan 

bahsedilmektedir. Bu alan, Cannes, Berlin, Venedik’in ve Miramax’ın isimleri 

üzerinden küresel piyasaya çıkan filmlerden oluşur. Elsaesser bunları, bağımsız ‘block 

buster’lar olarak tanımlar. 541  

Kırel’in İran sineması örnekleri için vurguladığı gibi ülke sinemalarının 

bağımsız ve alternatif sinema alanında üretilen filmlerinin festivaller aracılığıyla sahip 

olabildikleri dağıtım ağı, para kazanılabilmelerini sağlayabilmektedir.542 Amerikan 

Bağımsız sinemasını ele aldığımız başlıkta üzerinde durduğumuz gibi, küçük bütçelerle 

yapılan filmlerin karları da bu anlamda pazar için çekici hale gelmektedir. Fakat bu 

karla ilgili yeni çekim noktaları önemli tartışma alanları da açmaktadır. Elsaesser’in de 

ifade ettiği gibi, anaakım ve festival filmlerini birleştiren, festivallerin aracı olduğu, tek 

bir pazar vardır. Bu pazar, anaakım ve sanat filmi arasındaki ayrımları yok etmiştir.543 

Bu aracılık konumunun altını çizecek bir diğer özellik de, Hollywood film lansmanları 

için festivallerin kullanılıyor olmasıdır.544  

Festivallerin bulunduğu bölgeler açısından getirileri de film festivallerinin 

başka bir boyutudur. Global finansmanın kültürel kaynakları için şehirler kendilerini bir 

festival yarışı ve oyundan kopmama çabası içinde bulurlar.545 Endüstriyel merkezlere 

yerleşen festivallerde, kendilerini kültürel merkez olarak sunma amacı ön plana 

çıkmaktadır. Örneğin Rotterdam Film Festivali şehrin imajını değiştirmeye katkıda 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, kültürel turizm ve sezonluk olaylar olarak ilgi çeken 

                                                 
540 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.91 
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ve kaybolan ziyaretçileri geri getirme beklentisi olan festivallere Cannes, Venedik ve 

San Sebastian örnek gösterilmektedir.546  

Festivallerden bahsederken, Castells’in ortaya koyduğu gibi, bir network olarak 

belli akışlardan hareket etmek gerekmektedir.547 Akışlar, yoğun bir hareketliliği, aynı 

zamanda tüketimi de berberinde getirmektedir. Kırel’in Cafer Panahi’nin548 sözleriyle 

dile getirdiği gibi, yönetmenler unutulabileceklerinin farkındadırlar ve bu durum bir 

baskı unsuru oluşturmaktadır.549 Bu akışkan pazarın, sürekli beslenmesi ve yeni 

ürünlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, sanat filminin tüketim malına 

indirgenme tehlikesini ortaya koyar. Çünkü küresel pazar içinde varolmaya çalışan bir 

yapı olarak festival, yer edinmeye ve kalıcı olmaya çalışmaktadır.  

Stringer, festivallerin pazar içinde sahip oldukları özellikleri sıralarken, aslında 

artık olması gereken özelliklerden bahsetmektedir. Stringer’e göre, festivallerde, global 

finansmanla mücadele edebilmek için kavramlaştırma çok önemlidir. Festivaller “kendi 

ortaklık duygularını, pazarlanabilir ticari markalarını ve marka imajlarını” 

yaratmalıdır.550 Ayrıca, bir festivalin pazar koşullarına adapte olabilmesi için değişim 

de çok önemlidir.  Programlama stratejileriyle, bir festivalin bir önceki yıla göre, sürekli 

gelişme göstermesi gerekmektedir. Festivaller kapsamında spor müsabakaları, güzellik 

yarışmaları, müze ziyaretleri, konferans etkinlikleri gibi birçok aktivitenin planlanması 

ve pazarlanması da, festivallerin görünürlük sağlaması için, gerekli olan diğer bir 

özelliktir.551  

Sanat sineması alanının başlangıcından beri, ABD karşısında konumlanması 

önemli bir noktadır. Bağımsızlık ilişkisini ele alırken de üzerinde durulması gereken en 

önemli nokta olarak, bu konum ortaya koyulmuştur. Daha önceki bölümlerde 

değindiğimiz gibi kültür endüstrisinin sinemadaki temel yapısı Hollywood, karşıtlarını 

                                                 
546 Elsaesser, “Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, ss.84-85.  
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bir bağımsızlık mücadelesi içine sokmuştur. Bağımsızlık mücadelesinden hareketle, AB 

ve ABD’nin iletişim ve film politikalarını anlamaya çalıştığımız ve politikalar 

ekseninde destek programlarını ve festivallerin değişen yapısını ele aldığımız bu 

bölümde yeni bağımlılık ilişkilerinden bahsedilebileceği ortaya çıkmıştır. Piyasa 

ekonomisinin dinamikleri içinde bir yer kazandırılmaya çalışılan sanat sineması, 

kültürel çeşitlilik işlevini ne kadar yerine getirebilecektir? Elsaesser, Hollywood’la 

yakınlaşmalara dikkat çekerken iki alanın benzeşmeye başladığı dünya sinemasından 

söz etmeyi tercih etmektedir. Festivaller -buna destek programları da eklenmelidir-, 

Avrupa sinemasına faklı bir kimlik vermeye çalışmaktadır. Ortak pazarın kurallarının 

uygulandığı bir yapıda çok kimlikle gelen çeşitliliğin bize gerçekten zenginlik olarak 

yansıması ise zor gözükmektedir. Çünkü mekanizmalar benzeşme üzerinden 

ilerlemektedir. Piyasanın ve endüstriyel koşulların dayattığı yapı, küresel bir sanat filmi 

pazarı yaratmıştır. Bu pazarda üretilen filmlerde bir trend olarak, Amerikan starlarının 

kullanılması, Kuzey Amerika’dan bir şirketle ortak olunması ve filmlerin İngilizce 

yapılması,552  Elsaesser’in bahsettiği yakınlaşmanın altını çizen film örneklerin temel 

özellikleri olarak ön plana çıkmaktadır. 

3.3. Amerika’da Bağımsızlık Sorunu: Amerikan Bağımsız Sineması 

Amerika’da stüdyo siteminin yerleşme aşamasında, birçok şirketin bağımsız 

olarak nitelendiğini, Hollywood’un tarihsel gelişimi bölümde ele almıştık. Bu şirketlerin 

bağımsız olarak çıkıp, çeşitli birleşmelerle piyasaya hakim duruma gelmeleri stüdyo 

sisteminin tarihini özetler niteliktedir. Bu başlıkta ise, hem endüstriyel hem dilsel 

anlamda, Hollywood sinemasından farklılaşan bir sinema anlayışı ele alınmaya 

çalışılacaktır. Amerikan bağımsız sineması alanının bağımlılık-bağımsızlık ilişkilerinin 

endüstrinin yapısal değişimi üzerinden kavranması gerekmektedir.  

Hollywood başlangıcından beri kurduğu baskın sistemle karşı alanların 

yaşamasına izin vermemiştir. Karşı hareketlerin çıkabilmesi ve gelişebilmesi, yine 

ekonomik faktörlerin ve piyasa şartlarının ortaya koyduğu bir zorunluluk olmuştur. Bu 

nedenle Amerika’da bağımsızlık, her zaman tartışmalı bir alan içinde yer almıştır. 

Endüstrideki değişimlerin bu eksende değerlendirilmesi, sanat filmi alanının - festival 
                                                 
552 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.712. Lars von Trier’in Dalgaları Aşmak ve 
Dancer in the Dark filmleri örnek gösterilir. Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2003, s.712. 
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ekseninde ayrıntılandırmaya başladığımız- dünya film pazarındaki konumunun 

belirginleştirilmesini de sağlayacaktır. 

Aslında bağımsız yapımların, ABD’de sesiz dönemden beri var olduğu 

söylenir.  “Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford ve D.W. Griffith gibi 

isimler 1919 yılında kendi filmlerini yapmak ve dağıtmak amacıyla United Artists adlı 

bağımsız şirketi” kurmuşlardır.553 Bununla birlikte, kırktan fazla film çeviren ve kendi 

imkanlarıyla bu filmlerin dağıtımını yapan Oscar Micheaux da ilk bağımsız yapımcı 

olarak kabul edilmektedir.554 Fakat yapısal olarak bağımsız sinemanın gelişme zemini, 

1950’lerde olur. 1946’dan sonra, Hollywood’un yerli serveti çökmeye başlar. 1946’da 

98 milyon izleyici varken 1957’de bu sayı 47 milyon’a düşer. 4000 salonun kapandığı 

bu dönemde, Hollywood’un büyük şirketleri bile sıkıntı içindedir. Televizyonun da 

etkisiyle, seyirci alışkanlıkları da değişmeye başlamıştır.555 Seyircinin, 1948 yılına 

gelindiğinde %20 oranında azaldığı görülmektedir. Ayrıca 2.Dünya Savaşı, 

Hollywood’un dış pazarının da daralmasına neden olmuştur. 556 

Amerikan sinemasında bağımsız hareketleri başlatacak olan yapısal değişimin 

temelleri, 1948’deki monopolistik uygulamalara son veren kanunla olur. Anti-trust 

eylemlerin de etkisiyle uygulamaya konulan kararlarla gösterim kanalları birbirinden 

ayrılır, grup rezervasyonunu kaldırılır.557 Şirketlerin, yıllık üretimlerini toplu olarak 

satabilme imkanı son bulur.558 Böylece, bağımsız sinemacıları engelleyen pratikler 

sonlandırılmaya çalışılır. Bu teşvik ortamında, yapımcılar ve film yıldızları kendi 

şirketlerini açmaya başlarlar. Bağımsız film sayısında büyük bir artış olur. 1946-56 

arasındaki yapılan yıllık bağımsız film sayısı iki katına çıkar. Bağımsız yapımcılar, 

sadece yapım alanında faaliyet gösterirler. Büyük dağıtım ağına katılmazlar. Onların 

filmleri var olan yerleşik şirketler aracılığıyla dağıtılır.559 Bu bağlamda, bağımsız 

sinemanın temellerini oluşturan önemli yönetmenlerin filmleri de aynı dağıtım süreci 

içinde yer alır. Martin Scorsese’nin Taxi Driver (1972) filminin dağıtımcısı Colombia 
                                                 
553 Sivas, s.42. 
554 Sivas, s.42. 
555 Kristin Thompson and David Bordwell, Film History: An Introduction, Film History: An Introduction. New 
York: Mc Graw Hill Press, 1994,  s.374.  
556 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.299.  
557 Thompson and Bordwell, Film History: An Introduction, s.375.  
558 Rekin Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.299.  
559 Thompson and Bordwell, Film History: An Introduction, s.375.  
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Pictures olarak gözükmektedir. Coppola’nın Godfather (1972) filminin dağıtımı 

Paramount yapmıştır. 

Bağımsız yapımcıların eski sistemden farklı olarak getirdikleri bir diğer 

yenilik, film personelinin sadece o film için kiralanmasıdır. Stüdyo sistemindeki gibi, 

çalışanların uzun süreli olarak bağlı olduğu ve ücretli olarak çalıştıkları fabrika 

düzenindeki üretimden, proje çerçevesinde bir araya getirilen ekiplere geçilir.560 Bu 

yapısal değişiklik, büyük firmaları da etkiler.561 Onlar da maliyetleri indirebilmek 

amacıyla uzun dönem için anlaşma yaptıkları aktör ve film yapımcılarının sayısını 

azaltmaya başlar. Bu arada stüdyolar da, bağımsız yapımcılara kiralanmaya başlanır. 

1954’te sadece MGM kendi filmlerini yaparken, 1959’ların başında, yapılan filmlerin 

%70’i bağımsız şirketlere aittir. Bağımsızlar büyük bütçeli filmler yaptıklarında ise 

büyük stüdyolarla beraber hareket ederler. 20th Century Fox’un yönetmeni olan Otto 

Preminger kendi yaptığı filmleri, Colombia ve United Artist aracılığıyla dağıtmıştır. 

1954’te Amerikan salonlarının %70’i iki film birden göstermektedir. Buraların düşük 

bütçeli, yıldızsız belirli bir tema ya da duygu çerçevesinde ortaya çıkan film ihtiyacı, 

bağımsızlar tarafından karşılanmaya başlanır. Gösterimciler de daha karlı olduğu için bu 

alanda bağımsızlarla çalışmayı tercih eder. 1960’lar boyunca bütün Hollywood filmleri, 

bağımsız projeler bazında bağımsızların kullandığı sisteme benzer bir sistemle 

yapılmaya başlanır. 1960 sonlarına doğru Hollywood televizyona eklemlenir. Hem 

stüdyolarda televizyon için üretim yapılır hem de eski filmler televizyonlara satılır. Bu 

yeni yapı içinde, daha az güçlü olan bağımsızlar, bir süre sonra majörler de düşük 

bütçeli filmler yapmaya başlayınca işlevlerini yitirmeye başlayacaktır. 1950’den önce, 

üretim aile için yapılırken, bu kitlenin kaybedilmesi üzerine, 1960’larda daha genç bir 

kitlenin hedeflendiği bir market oluşmuştur.562 Bu markette American Independent 

Pictures ön plana çıkar. Düşük bütçeli korku filmleri, yarış filmleri, cinsellik ve şiddet 

içeren filmler yapılır. 563 

                                                 
560 Thompson and Bordwell, Film History: An Introduction, s.380.  
561 50’lerde B tipi filmlerin pazarının ortadan kalkması da bununla ilgidir. Stüdyo tipi bütünlüklü 
üretim tarzı parçaladığından, stüdyoların bunalım dönemlerinde kar sağlamak için ortaya 
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yeni üretimler içine girerler.  
562 Thompson and Bordwell, Film History: An Introduction, ss.380-386. 
563 Rekin Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.795.  
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2.Dünya savaşından sonra, Amerika’da art-house izleyici belirgin olarak 

görülmeye başlanır. Ülke içinde yapım koşullarının zorlaşması ve Avrupa’dan sanat 

filmi ithal edilerek küçük sinemalara düşük ücretli ürün sağlanması bu değişimde etkili 

olmuştur. 1950’de 100 kadar sanat salonu varken, 1960’ların ortasında bu sayı 600’e 

çıkar. Genellikle küçük, bağımsız evler, modern olarak tasarlanır, lobisinde sergiler yer 

alır. Soda ve popcorn yerine kahve ve kek verilir.564 Görüldüğü gibi, aslında bu filmler 

üzerinden başka bir kültür salonlara girmiştir. Salonlara giren bu kültür, beklentileri de 

değiştirecek ve bağımsız sinema hareketinin gelişimini de etkileyecektir.  

Endüstrideki yapısal değişiklikler, -temelde tekelin kırılmasıyla başlayan süreç-

ticari alanı hareketlendirmek ve piyasayı canlandırabilmek için yine hükümetin 

kararıyla gerçekleşmiş, dilsel ve ideolojik yenilikler bu açılan alandan bir çıkış bulmaya 

çalışmıştır.  Bunlardan en önemlisi, Yeni Amerikan Sineması Hareketi’dir.  

“Yeni Amerikan Sineması Hareketi, New York okulu veya 
Underground sinema (yeraltı sineması) olarak da bilinmektedir. Köklerini 
40’lı yılların deneysel filmlerinden alan, 50’li yıllarda Beat kuşağının 
sinemasal örnekleriyle pekişen ve 1960’tan itibaren Amerikan sinemasında 
köklü değişikliklere yol açan bu yaklaşım, evrensel gençlik hareketinin bir 
parçası olarak Hollywood karşıtı bir sinemayı amaçlamıştır. New York ve 
San Francisco’daki bağımsız film yapım hareketlerini nitelemek amacıyla ilk 
kez Stan VanDerBekk tarafından kullanılan yeraltı anlamına gelen İngilizce 
“underground”sözcüğü, 60’lı yıllarda “uğranılmadan edilemeyen önemli bir 
durak” gibidir. 565  

Yine bir dergi etrafında (Burada Film Culture’dır. Yeni Dalga Akımı’nın 

etrafında ortaya çıktığı dergi de Cahiers du Cinéma’ydı) bir araya gelen yönetmenler, 

yazarlar, oyuncular, dağıtımcılar bir manifesto yayınlarlar. Diğer ülkelerdeki 

hareketlerden esinlendiklerini belirtirken, gelenekselin karşına, bireysel anlatımı 

koyarlar. Ayrıca geleneksel yapım ağlarından kopmak istediklerini de dile getirirler.566 

Filmin üretim sürecinin de işin içine katıldığı bu hareket, dünyadaki benzerleri gibi 

sanat sineması alanında atılmış önemli bir adım olur. Düşük bütçeyle ortaya çıkan bu 

kişisel filmler, yönetmenleri bir yaratıcı olarak ön plan çıkarır.567 Yönetmenin 

kimliğinin vurgulanması, auteur sinemanın belirgin etkisi olarak da görülebilir. Ama 
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burada önemli olan nokta, yaratıcı bir eser olarak filmden bahsedildiğinde, yaratıcı 

olarak yönetmenin kendiliğinden ön plana çıktığının kavranmış olmasıdır. Burada, 

Hollywood sistemi içinde maaşlı bir işçi olarak varolan yönetmen kavramına büyük bir 

mesafe alış söz konusudur.   

Cassavetes’in Gölgeler (1960) adlı filmi 1980 ve 1990’lardaki bağımsız 

sinemanın ilk işareti olur.568 Cassavetes, filmlerinin dili kadar film üretim biçimine 

getirdiği yenilikle de Amerikan sineması içinde, önemli bir dönüm noktası olur. 

Hollywood filmlerinde oynayarak kazandığı parayla, tamamen kendi olanaklarıyla, film 

çekmektedir. Filmlerinde dostlarını oynatması Amerikan sineması için büyük bir 

değişikliktir. Plansekanslara önem veren doğaçlamayı ön plana çıkaran bir sinema 

anlayışı vardır.569 Filmlerinin gösterim olanaklarıyla ilgili sorunlar yaşamış olsa da 

kendinden sonra gelen John Sayles ve Jim Jarmush gibi bağımsız alan içindeki 

yönetmenler üzerinde etkisi olmuştur.570  

Cassavetes, kendi filmlerini üretirken bir yandan da, Hollywood tarzı içinde 

filmler yapmaya devam etmek zorunda kalmıştır. Gölgeler (1959), önce 16mm çekilir 

sonra film 35mm’ye çevrilir. Oyunculuklarda doğaçlamaya yer verilir. Irkçı söylem 

karşısında eleştirel bir duruşu olan film, Yeni Dalga ve Özgür Sinema akımlarının 

izlerini taşır ve 1960’lar Amerikan sinemasının en yenilikçi filmi olur.571 Gölgeler, 

Venedik Film Festivali’nden de 5 ödülle döner.572 Cassavetes, Gloria (1980) filmiyle 

Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan ödülü, Aşk Sıkıntısı (1984) ile Berlin Film 

Festivali’nde Altın Ayı ödülünü alır.573 Amerika’nın Avrupa sinemasıyla ilişkilerinde 

köprü olacak bir alana işaret etmesi açısından bu nokta önemlidir. Bağımsız sinema 

alanı, yeni konumlanışıyla, 1990’lar sonrasında küresel sanat pazarının yeni biçiminin 

temellerini de atmaktadır.  

Cassavetes ile beraber Yeni Amerikan Sineması hareketi içinde ön plana çıkan 

diğer isimler arasında 1940’larda deneysel biçimci olarak nitelenen Maya Deren, Stan 
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 128

Brakhage ve Yeraltı filmleri yapan Andy Warhol’u da saymak gerekmektedir.574 Yeraltı 

sinemasının en önemli temsilcisi olan Warhol, resimdeki anlayışını sinemaya yansıtmış, 

sinemadan öyküyü dışlamıştır. Yapısalcı film denemelerinde, seyirci algılamasının 

süreyle ilişkisine odaklanmış, sinemasal uzam kavramını yıkmaya çalışmıştır.575 Üretim 

ve biçim alanında Hollywood’a bir alternatif olarak ortaya çıkan Yeni Amerikan 

Sineması , “dağıtım konusunda karşılaşılan engeller, seyircinin ilgisizliği ya da tepkisi 

nedeniyle 1970’li yıllardan itibaren gittikçe etkisini kaybetmiş ve egemen sinema 

endüstrisi karşısında gücünü yitirmiştir.”576  

Bu noktada 1970’lerde endüstrinin durumuna bakmak bu alternatif çıkışın 

başka hareketlere dönüşme sürecini kavramak için de gereklidir. 1970’lerde 

Hollywood’un demografik ve toplumsal bağlamı değişmiştir. 1960’ların zenginliği sona 

ermiş, 1969 ve 1972’de büyük şirketler 500 milyon dolar kaybetmiştir. Durgunluk 

endüstriyi sarsmıştır. Bankalar, film şirketlerini, üretimlerini azaltmaya, rakipleriyle 

ortaklık kurmaya zorlamıştır. Ayrıca büyük bütçeli filmlerden de kaçınmak gerekmiştir. 

Bu kriz döneminde gösterimciler de, zarar etmemek için ucuz alışveriş merkezi 

salonları inşa edip eski salonları bölme yoluna gitmişlerdir. Salonların bölünmesi, 

aslında yapısal değişiklikler için çok kilit bir noktadır. Bu durum çok daha fazla sayıda 

düşük bütçeli filme ihtiyaç olacağı anlamına da gelmektedir. Nitekim sansür 

yasasındaki değişiklikle de salonların yeni filmlerle dolması zor olmamıştır.577  

Hollywood, AIP’nin yolundan giderek, 1960’ların alt kültürünü kullanmaya ve 

buradan hareketle düşük bütçeli bir çıkış aramaya çalışır. Burada, Colombia Pictures’ın 

dağıtmayı seçerek yaptığı deneme Easy Rider, Bağımsız Amerikan sineması için ikinci 

bir dönüm noktası olur.578 Film büyük bir başarı sağlar. Hippy kültürünün, 

uyuşturucunun, rock müziğin yer aldığı film sistemi eleştiren yönüyle de gençleri çeker. 

Fakat, Teksoy’a göre de filmin, Amerikan Sinema endüstrisi için en önemli özelliği, 

400 bin dolar gibi sınırlı bir bütçeyle çekilmiş olasına rağmen 30 milyon dolar getiri 

                                                 
574 King, s.7.  
575 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, s.804. 
576 Sivas, s.72. 
577 Thompson and Bordwell, Film History: An Introduction, ss.697-698.  
578 King, ss.7-8.  



 129

sağlamış olmasıdır. Bu başarıda 1968 olaylarının tüm dünyayı saran yeniklikçi 

isteklerinin etkisi de küçümsenmemelidir. 579   

Easy Rider’ın başarısının ardından,  bu yeni jenerasyona film yapmaya ikna 

olan Hollywood, geleneksel türlere çağdaş ve yenilikçi bir anlayış katmaya karar 

verir.580 Bunun sonucunda, bu tarz filmlere biraz daha büyük bütçeler ayırmaya başlar. 

Sanat filmlerinin izinden gitmeye çalışır ama bu eğilim kısa sürer ve durur. 

“Blockbuster merkezli sistemin yerleşmesinin ve Amerika’daki politik dönüşümün de 

bunda etkisi vardır.”581 Yeni film denemeleri yapılırken, 1970’lerde anaakım alanda da 

Georges Lucas, Spielberg ve Coppola gibi yönetmenlerin filmleriyle blockbuster 

filmlerin keşfedilmesi söz konusu olur. 1980’lereki üretimlerinde de, Hollywood, karşıt 

kültürel bir noktada durmaz ve kite kültürünün merkezine yerleşir.582  

1980’lerin sonunda 200-250 arası bağımsız film yapılmaktadır. Bu rakam 

stüdyo temelli filmlerin üç kat üstü bir rakamdır. Yeni işgücü politikalarının bu 

dönüşümde etkili olduğu belirtilir. 1980’lerin ilk yarısında “East Coast Contract” doğu 

kıyısı kontratı ile dernek teknisyenleri dernek üyeliklerini kaybetmeden bağımsız 

yapımlarda çalışabilmeye başlarlar. Teknisyenlerin, düşük ücretle düşük bütçeli film ya 

da sinema salonu için olmayan filmlerde çalışabilmeleri,583 bağımsız alanın 

hareketlenmesine neden olur. 1980’lerin ortasından itibaren daha sanatsal ve politik 

eğilimleri de olan bir sinema Hollywood dışında biçimlenir.584 Bu biçimlenmede stüdyo 

sisteminin çöküşünün etkisiyle, ortaya çıkmış olan yeni bağımsız şirketlerin sahibi olan 

yönetmenlerin etkisi çok önemlidir. “Bağımsız yapımcıların ilk kolunu, Francis Ford 

Capolla, Martin Scorsese, Denis Hopper, Paul Schrader gibi yönetmenler 

oluşturmuştur.”585 

Hollywood rönesansıyla ilişki kurmuş bu isimler bu çöküş döneminde ön plana 

çıkar. Aynı zamanda stüdyolar için de film yapan bu yönetmenler, öte yandan anaakıma 

daha az yakın bir noktada da dururlar. Bu sistem içinde onları güçlü kılan ve üretim 
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içinde bulunmalarını sağlayan geçmiş gişe başarıları, statüleri ve tanınmışlıkları olur. 

(Scorsese gibi). Bu isimler bağımsız olarak ya da Robert Altman örneğinde olduğu gibi, 

televizyondan destek alarak filmlerini yaparlar.586  Bu filmlerde yine yıldızlar kullanılır 

ve tür denemelerine de rastlanır ama dilde farklılıklar görülür. “Ayrıntıların öne çıktığı 

bir anlatımın, toplumsal yapıyı ve siyasal gelişmeleri, daha önce tanık olunmadık bir 

ölçüde sinemaya yansıtmayı denediği görülür. “Burada Bağımsız Amerikan sineması 

için üçüncü dönüm noktası olacak bir kuşaktan bahsetmek yanlış olmaz. Teksoy, 

Georges Lucas, John Cassevetes ve Woody Allen’ı da bu isimler arasında gösterir.587  

1980’lerde küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin sayısı artmaya devam eder. 

Bu artış, varolan güç zeminini daha de geniş bir alana yayar.588 Bağımsız Amerikan 

sineması için kilometre taşı olacak filmler, bu ortamda 1980’lerin ortasından itibaren 

ortaya çıkar. Bu filmler, King’e göre, bugün bildiğimiz ve anladığımız anlamda 

Bağımsız Amerikan sinemasına varlık kazandıran filmler olur: Stranger Than 

Paradise, Jim Jarmush (1984), Sex, Lies and Videotape, Steven Soderbergh (1989), 

Clerks, Kevin Smith (1994).589 Avrupa sineması ve Cassevetes’in etkilerinin de 

görüldüğü Jarmush’un ilk filmi Stranger than Paradise ile Cannes Film Festivali’nde 

Altın Kamera ödülü kazanır. Mekan ve kamera kullanımı ve azaltılmış diyaloglarıyla 

oldukça sade bir biçimde, karakterlerin anlamsal arayışını anlatır. Eleştirel yaklaşımını 

sonraki filmlerinde de sürdüren Jarmush, Amerika’daki çok kültürlülük üzerine eğildiği 

diğer filmlerinde de sinema dili olarak yakaladığı özgünlüğü devam ettirir.590 Bu 

anlamda Amerikan bağımsızları içinde en başarılı isimlerden biri olur.  

1989 yılında Steven Soderberg’in yönettiği Sex, Lies and Videotape filmi591 

“Yeni Bağımsız Amerikan Sineması’nı başlatan ve 1990’lı yılların bağımsız filmlerine 

önayak olan yapım” olarak kabul edilir. Bundaki en temel sebep, filmin bir milyon dolar 

bütçesi olmasına rağmen, 25 milyon dolar kar getirmiş olmasıdır. Bu kar miktarı 

Hollywood filmlerinin üstündedir.  Bu filmle birlikte, yeni bir yapısal dönüşümün ilk 

                                                 
586 King, American Independent Cinema, s.8.  
587 Teksoy, s.796.  
588 Monaco, s.242.  
589 King, American Independent Cinema,  s.3.  
590 Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, ss. 826-827. 
591 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü almıştır. Teksoy, Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, 
s.880. 
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işaretleri görüldüğünden, filmin bağımsız sinemanın gelişimdeki dördüncü dönüm 

noktası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Filmin Sundence Film Festivali’nde 

gösterilmesi ve Miramax tarafından dağıtılması,592 bundan sonraki Bağımsız Amerikan 

sineması alanını belirginleştirmeye başlayacak iki önemli öğeyi ortaya koymaktadır: 

Bağımsız Dağıtımcılar ve Uluslararası Film Festivalleri.  

1990 yıllında başlayan Sundence Film Festivali’nin imajı Soderberg’in Sex, 

Lies and Videotape filmiyle belirlenmiştir. Böyle düşük bütçeli bir film bu kadar kar 

getirince, Hollywood’un ve dağıtımcıların dikkati bu festivale çekilmiştir.593 Ayrıca 

festival çerçevesinde Sundance Channel ve Independent Film Channel adıyla iki 

kablolu kanalın kurulmasıyla da Hollywood dışındaki bu sinema alanın güçlenmeye 

devam etmesi,594 büyük şirketlerin bu alanın cazibesine kapılmasına neden olurken,  

bağımsız alanın anaakımlaşması da hız kazanmış olmaktadır. Bağımsızlar alanındaki en 

büyük iki şirket Miramax ve New Line’dır. Bunlar mini-majörler olarak adlandırılır. Bu 

şirketler, bağımsız alandaki yatırımların getirilerini almaya başladıkça, 1990’ların ikinci 

yarısından itibaren yapımcılık alanına da girerler. Miramax, 1979’da Bob ve Harvey 

Weinstein kardeşeler tarafından kurulur. Sex, Lies and Videotape ile ilk bağımsız 

blockbuster’larını keşefettikten sonra,  Rezervoir Dogs (1992), Clerks (1994) ve Pulp 

Fiction (1994) gibi filmlerle daha da büyürler. Aktörlerle uzun süreli bağlantılar kurar, 

televizyon, müzik ve yayın alanına da yayılırlar.595 Yatay bütünleşme, Amerikan 

sineması içinde başından beri varolan ve bağımsız olarak çıkan şirketleri bir süre sonra 

cazibesiyle kendine çeken bir uygulama olmuştur. Amerikan Bağısız sineması alanında 

da bu gelenek değişmez.  

Bir diğer önemli dağıtım şirketi olan New Line da, 1967’de Avrupa filmlerini 

ve Amerikan korku filmlerinin dağıtarak faaliyetlerine başlamış, bağımsız alanda yer 

alan ve kar getiren birçok filmi dağıtarak596 büyümüş ve yapım alanına da yayılmıştır.597 

Bu şirketlerin endüstriyel alanda bu derece genişlemesi ve gelişmesi Hollywood için 
                                                 
592 Emanuel Levy, Cinema Of Outsiders: The Rise Of American Independent Film, New York: New York 
Univesity Pres, 1999, ss.20-21 akt. Sivas, s.74. 
593 Thompson and Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.695.  
594 Gerg Merrit, Celluloid Mavericks: The History of American Independent Film, New York: Thunder’s Mouth 
Press, 2000, s.356. 
595 Kristin Thompson and David Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, ss.695-696.  
596 Merrit, s.354.  
597 Thompson and Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.695.  
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çekici hale gelmelerine neden olmuştur. 1993’te, büyük bir major tarafından satın alınan 

ilk arthouse dağıtımcı Miramax olur. Şirket, Walt Disney Stüdyolarının bir parçası 

olur.598 New Line ise, Castle Rock’la beraber Ted Turner tarafından alınır. Bir süre 

sonra bu şirket de, Time Warner tarafından satın alınınca, bu şirketin bir parçası haline 

gelir.599 Bu kazançlı durum, tüm büyük şirketleri yavaş yavaş birleşmelere götürür. 

Universal, bağımsız bir şirket olan October Films’i, aynı yıl MGM, Samuel Goldwyn 

Company’i alır. Satın almaların dışında büyük şirketler, kendi bağımsız şirketlerini 

yaratma yoluna da gider.  Sony, Sony Pictures Classics’i 1992’de  Fox, Fox 

Searchlight’ı 1995’de, Paramount, Paramount Classics’i 1998’de oluşturur. Yarı 

bağımsız olan Gramercy de, medya devi Polygram’ın bünyesinde yer alır.600  

Görüldüğü gibi, Amerikan sinemasında başından beri varolan büyük güçlerin 

piyasaya egemen olması eğilimi, bağımsız sinema alanı içinde de geçerli olmuştur. 

Endüstriyel yapının birbirini tekrar eden ve aslında pazar koşullarına adapte olabilme 

yeteneğinden kaynaklanan değişimi, karşımıza, bağımsız olmayan601 bir bağımsız 

sinema alanı602 çıkarmaktadır. Piyasa koşullarıyla biçimlenmiş bir yapıda bağımsız 

olmaktan bahsetmek imkansızdır. Aynı zamanda böyle iç içe bir yapıda Hollywood’la 

aradaki sınırı ayırmak gittikçe zorlaşmaktadır. Örneğin bir bağımsız film yönetmeni, 

1970’lerin sonlarında rastladığımıza benzer bir şekilde, Hollywood için de film 

çekebilmektedir.603 Zaten, Hollywood’un bağımsız alandan sağladığı bir diğer önemli 

kazanç da bu noktada açığa çıkmaktadır. Majörlerin, bu alan içinde oldukları sürece, 

yeni yetenekleri keşfetme, onlarla ortaklık kurma imkanları artmaktadır.604 Bu 

bağlamada özellikle dışarıdan gelen yeteneklerin, Hollywood’a yeni bir canlılık 

kattığını hatırlamak gerekir. Bu yetenekler, bağımsız alan içinde keşfedilir ve 

                                                 
598 Merrit, s.354.  
599 Thompson and Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.696.  
600 Merrit, s.354.  
601 Bağımsız Amerikan sineması için, sinema eleştirmenlerinin kullandıkları, “Indiewood” ve 
“Bağımlılar” ifadesi oldukça gerçekçidir. Chris, Holmlund, “From The Margins To The Mainstream”, 
Contemporary American Independent Film, Chris Holmlund ve Justin Wyatt (ed.), New York: Routledge, 2005, 
s.7, akt. Sivas, s.73 
602 Merrit, 1990 sonrası yeni sistem içinde yer alan yönetmenlerden başlıcalarını, John Sayles, 
Jim Jarmush, Hal Hartley, Abel Ferrara, Henry Jaglom, Quentin Tarantino olarak sıralanmıştır. 
Bunlara önceki dönemlerden, David Lynch, Coen Brothers, Arthur Penn ve Tim Burton de 
eklenebilir. Merrit, s.357-364. 
603 King, American Independent Cinema, s.1. 
604 Thompson, Bordwell, Film History: An Introduction, 2.Basım, s.696.  
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Hollywood’da film üretmeleri sağlanır. (Alexandro Amenabar örenk olarak 

verilebilecek isimlerden biridir.) Aslında bağımsız olarak yola çıkan birçok faklı ülke 

yönetmeninin festivaller aracılığıyla, Hollywood tarafından keşfedilmeyi beklemeleri de 

çok sık rastlanan bir durumdur. Bu alana bakışımızı biraz daha genişletirsek, faklı 

ülkelerin usta yönetmenlerinin de, bağımsız kanalları üzerinden Hollywood’la bağlantılı 

birçok film ürettikleri de görülecektir. Pedro Almodovar, Wim Wenders, Gus Van Sant, 

Wong Kar Wai, Lars Von Trier ve Stanley Kubrick gibi birçok yönetmen bu isimlere 

örnek olarak verilebilir. 

Görüldüğü gibi, Bağımsız film şirketleri, Amerika’da, majörlerin arthouse 

silahları haline gelmiştir.605 Bu silahların kullanılabildiği zemin, bir önceki başlıkta 

ayrıntılarıyla ele aldığımız, uluslararası film festivalleri ve bu festivaller aracılığıyla 

genişletilen küresel dolaşım ağıdır. Bu şirketler, bağımsız sinemanın dolaşım ağı 

üzerinde de büyük bir hakimiyet kurmuşlardır. Ortaya çıkan yeni yapı, Avrupa sineması 

alanıyla birbirine yaklaşmaktadır. Avrupa’yla ilişkilerin yeni sinema hareketlerinin 

doğuşundan itibaren belirgin olarak görülmeye başladığı Amerikan Bağımsız sineması, 

bugün oluşturduğu küresel sanat pazarı alanında, Avrupa sinemasıyla yan yana 

durmaktadır. Bu yakın ilişki, pazar şartlarının baskısının, dünya film üretimi üzerinde 

benzer etkiler yarattığının da bir kanıtıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
605 Merrit, s.354.  
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4. 1990 SONRASI TÜRKİYE’DE ‘YÖNETMEN SİNEMASI 

ALANINDA FİLM ÜRETİM SÜRECİ 

1990 sonrası Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanının temel bileşenlerini 

ortaya koymak ve film üretim sürecini kavrayabilmek için, Türkiye’de sinema 

endüstrisinin gelişimini, endüstrinin temel özelliklerini, bu alandaki film üretim 

dinamiklerini tarihsel süreç içinde ele almak gerekmektedir. Film üretim sürecinin 

işleyişinin ele alınması,  estetik ve ideolojik tartışmalar ekseninde şekillenen sinema 

anlayışının ortaya koyulmasına da imkan verecektir.  Türkiye’de 1970’li yıllara kadar 

Yeşilçam sinemasının egemen sinema olarak varlığını sürdürdüğü görülmektedir. 

Türkiye’deki siyasi, toplumsal ve kültürel ortam, Yeşilçam sinemasının üretim 

mantığını ve bu mantığın estetiğe yansımalarını ele almak, günümüzde yönetmen 

sineması alanının kaynağını aldığı zemini görebilmek ve üretim yapısına ilişkin 

değişimleri anlamlandırabilmek için gereklidir. Öte yandan 1970’ler ve 1980’ler de film 

üretim koşullarının değişmeye başladığı, bu anlamda ekonomik, estetik ve ideolojik bir 

yeniden yapılanmanın ilk işaretlerinin görüldüğü yıllar olmaktadır. Bu yılların üretim 

özelliklerinin izleri, 1990’lı yıllar ‘yönetmen sineması’ alanında karşımıza çıkmaktadır.  

Ayrıca, 1990 sonrası yeni bir sinema alanını şekillendiren üretim koşullarının 

temel yapısı, 1980’lerde ve 1990’ların ilk yıllarında alınan ekonomik ve politik 

kararlarla biçimlenmiştir. Dolayısıyla, günümüzde ‘yönetmen sineması’ alanında film 

üretim sürecinin tartışma eksenlerinin kurulabilmesi ve bileşenlerle ilgili doğru 

değerlendirmeler yapılabilmesi için, dünyada sinema alanında yaşanan kuramsal ve 

yapısal değişiklikler kadar, Türk sinemasının tarihsel süreçte geçirdiği değişimler ve 

Türkiye’deki ekonomik, toplumsal, siyasi süreç göz önünde bulundurulmalı, bu 

anlamda üretim ilişkileri ağının kavranmasını sağlayacak bütünlüklü bir yaklaşım 

benimsenmelidir. 

Bütünlüklü bir yaklaşımın açtığı yoldan ilerlenerek, 1990 sonrası ‘yönetmen 

sineması’ alanının tanımlanması, üretilen filmlerinin niteliğinin ortaya koyulması 

gerekmektedir. ‘Yönetmen sineması’ alanının estetik zeminin çizilmesine de yardım 

edecek bu aşamadan sonra, eksenleri ve çerçevesi belirgin olarak çizilmiş araştırmalar 

aracılığıyla, yönetmenlerin temel aktörler olduğu üretim alanının bileşenleri ayrıntılı 
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olarak ortaya koyulabilecektir. Yapım koşullarının içeriden kavranabilmesi, çalışmanın 

kuramsal ve kavramsal zemininden hareketle yönetmen sineması alanın bileşenlerinin 

tartışılmasına ve üretim sürecinin ideolojik yansımalarına ilişkin düşünce 

geliştirilebilmesine de imkan verecektir.  

 4.1. Türk Sinemasının Gelişimi: Yeşilçam’da Film Üretimi  

Bugün Türk Sinemasının yaşadığı temel sıkıntıların ekonomik kaynaklı olduğu 

ortadadır. Nijat Özön, sinemanın Türkiye’de devlet eliyle başlatıldığını söyler ama 

Cumhuriyet yılları boyunca ihmal edildiğini de belirtir. 1923 yılında sinema alanı özel 

sektöre bırakılmıştır. Bu dönemde tek yapım şirketi olan Kemal Film ise, bir yıl sonra 

stüdyo olarak kiraladığı binadan atılınca yapımcılığa ara vermiştir.606 Böylece 

Cumhuriyet’in ilk yılları sinemasız geçmiştir. 1928’de yine sinema özel girişimin 

tekeline bırakılmış ama alt yapı eksiklikleriyle gelişememiştir. 1938’de yapım şirketi 

olarak İpek Film ve sadece bir stüdyo vardır. Sinema salonlarının sayısı yüze bile 

ulaşamamıştır.607 Bu dönemi tiyatrocular dönemi olarak adlandırır Özön. Döneme 

Muhsin Ertuğrul damgasını vurur. Bir tekel olarak çalışır. Tabii bu dönemde devletin, 

sinemayı böyle bir tekel altında bırakması bilinçli bir tercih olmalıdır. “2.Dünya Savaşı 

sonrasına kadar, sinemaya ciddi bir sanat, kültür, eğitim alanı olarak bakan tek ülke, 

Sovyetler Birliği”dir.608 Sovyetler birliğinin politikalarının ise ülke gündeminden uzak 

tutulmaya çalışıldığı görülmektedir. Devlet, liberal gelişme yönünü seçmiştir. Gülseren 

Güçhan da, Muhsin Ertuğrul dönemindeki batı taklidi filmlerin, devletin kültür 

politikası açısından tutarlı olduğunu belirtir:609 Yeniden yapılanma, batı uygarlığı 

temelinde ilerlemektedir. “Toplumun o güne dek alıştığı değerler sisteminin, yaşama 

biçiminin karşısında Batı, kurumları, ilişkileri ve bütün kültürel öğeleriyle 

benimsetilmeğe çalışılmaktadır.”610  

                                                 
606 Şükran Kuyucak Esen, Türk Sineması’nın Kilometre Taşları, İstanbul: Naos Yayınları, 2002, s.19. 
607 Nijat Özön, Karagözden Sinemaya, Türk sineması ve Sorunları, 1.Cilt, Ankara: Kitle Yayıncılık,1995, s.243. 
608 Şengün Kılıç Hristidis, Sinemada Ulusal Tavır, “Halit Refiğ Kitabı”, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2007, s.26. 
609 Ayça’ya göre de “Filmlerin niteliklerini asıl belirleyen tiyatrocu, yönetmen Muhsin Ertuğrul’dur. Sinema, 
tiyatrocuların bir yan uğraşıdır. Tiyatroya egemen, kültür ideolojisi ve tavrı bu şekilde sinema için de geçerli 
olmuştur.” Engin Ayça, “Yeşilçam’a Bakış” Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Süleyma Murat Dinçer (hzl.), 
Ankara: Doruk Yayınları, 1999, s.131. 
610 Gülseren Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, Ankara: İmge Yayınları, Kasım 1992, s.75.  
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1938-44 yılları arasında sinemada Mısır’dan gelen filmlerin etkisi olmuştur. Bu 

dönemde yeni yapımevleri kurulmuştur. Bu yapımevlerinin tiyatrocular tekeline son 

verdiği söylenebilir. Aynı zamanda, Avrupa’da ve ABD’de eğitim görmüş kişilerin 

sektöre katıldığı da bilinmektedir. Fakat sektörde eskiden beri çalışanların alışkanlıkları 

ve Mısır filmlerine alışan seyircilerin talepleri bu dönemin yeni bir kimlik kazanmasını 

engellemiştir. Özön, bu dönemdeki sinemacıların daha çok dış alıma yöneldiklerini ve 

film seslendirmeciliğiyle ilgilendiklerini belirtir.611 Bu dönemde Amerikan filmlerinin 

de yurda geldiğini belirten Güçhan, savaşın Avrupa filmleriyle buluşmayı önlediğini 

söyler.612 1938 yılından sonra, İsmet İnönü’nün tek parti iktidarı başlar. Bu dönemde 

“devlet güçlendirilmeğe, muhalefet engellenmeğe çalışılmaktadır, bürokrasi iktidar 

içinde ağırlık kazanmıştır.“613 Cumhuriyet ideolojisi topluma iletilmektedir. 1939 

tarihinde filmlerin denetlenmesine ilişkin bir tüzük de yürürlüğe girer. Bu tüzüğün anti 

demokratik oluğunu ve çok sıkı kurallara sahip olduğunu belirten Özön, dört çeşit 

denetlemenin ortaya koyulduğu bu tüzüğü şu şekilde tanımlar:  

“Bir kez, tek bir değil, dört çeşit denetleme ortaya konulmaktadır; 
İkincisi denetleme kurulu tümüyle devlet memurlarından oluşmaktadır, bir 
tek meslek temsilcisi bile yoktur; üçüncüsü tüzüğün dayandığı ilkeler son 
derece belirsiz, kaypak, her çeşit yoruma elverişli, bundan dolayı sinemanın 
zararına işleyecek özelliktedir.; dördüncüsü bütün bu elverişsiz durumlara 
karşılık, sinemacının uğradığı maddi ve manevi zararlara karşı gerçekten 
işleyebilecek, hakkını aramasını sağlayabilecek bir dayanak yoktur.”614  

Sansür kurulunun devlet memurlarından oluştuğu, meslek temsilcilerinin 

bulunmadığı, sinemayla ilgili olma koşulunun aranmadığı beş kişilik bu kurulda, iki 

Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi de vardır. Bunlardan hareketle, Özön sinema 

alanında “bir polis denetlemesi” kimliğinden bahsetmektedir.615 

1948 yılında belediye eğlence resminde bir değişiklik yapılmasıyla endüstriyel 

gelişimde bir dönüm noktası yaşanır.616 “Rüsum, yerli filmler için %25, yabancı filmler 

için % 70 oranında uygulanmaya başlayınca yerli film üretmek karlı bir iş haline gelir 

                                                 
611 Özön, Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları, C.1, ss.25-26. 
612 Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.75.  
613 Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.76. 
614 Özön, Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları, C.2, s.252. 
615 Özön, Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları, C.2, s.255. 
616 Özön, Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları, C.1, s.28   
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ve peş peşe yeni yapımevleri kurulmaya başlanır.”617 1950 yılında Demokrat Parti 

iktidara gelir. Aslında bu tarih, çok partili dönemin başlamasına işaret etmektedir ama 

girişte de vurguladığımız gibi Türkiye’nin kendine özgü belirleyenleri bu çok partili 

dönemin niteliğini de farklılaştırır. Çünkü, Demokrat Parti yönetimi, özgürlükleri 

geliştirme idealini sadece ekonomi alanı içinde gerçekleştirirken, siyasal liberalizme 

sırtını döner. Türkiye’yi yabancı sermayeye açmaya çalışırken ticaret burjuvazisi 

politikası izler ve bunun sonucunda büyük toprak sahiplerinin çıkarlarına hizmet eden 

bir ekonomik yapı karşımıza çıkar. Fakat düşünce alanında özgürlüklerin sınırlanması, 

parti içi demokraside de problem çıkarır. Partide, Adnan Menderes’in hakimiyeti 

güçlenir, aydınlar susturulur, muhalefet ezilir. Bununla beraber, bu sırada 

gerçekleştirilen temel atma törenleri, halkı etkilemektedir. Yeni yatırımların gölgesi 

altında, demokrasinin yaşadığı tüm bu problemler görünürlüğünü yitirir ve 1954 

seçimlerinde DP büyük bir zafer alır. Bu zafer, DP’nin muhalefeti susturma politikasını 

daha da güçlendirir. Öte yandan DP’nin ekonomide izlediği enflasyonist politikanın 

sonucu olarak mallarda sıkıntı baş gösterir.618 DP’nin, tek parti gibi davranmasıyla, çok 

partili dönem, bir tür diktatörlüğe dönüşmeye başlar. 

Karayollarının geliştirilmesi konusundaki ilerleme de, 1950 sonrası dönemde 

gerçekleştirilir. 1950-60 döneminde karayolları geliştirilir, ulaştırma sektöründe de hızlı 

bir gelişme oldur.619 Kara taşımacılığının gelişmesiyle kasabalarda ve köylerde yeni 

çeşit mal arzı ortaya çıkmış bu da yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Tüketim mallarının 

üretimi artmıştır. Tarımda da kapalı üretim yerine dışa açılma yaşanmıştır. Şehre göç 

kolaylaşmıştır.620 Karayolları ve enerji alt yapısı yeterli hale gelince ve enerji 

maliyetleri düşünce, iç pazar canlanmıştır. 

 “Yabancı know-how teknoloji ve sermaye ile de işletilse, genelde 
montaj hattı olmaktan öte özellik taşımasa da, sanayi birikimi 
küçümsenmeyecek” düzeydedir. “Batıda firma içinde oluşan işbölümü 

                                                 
617 Serpil Kırel, Yeşilçam ‘Öykü’ Sineması, İstanbul: Babil Yayınları, 2005,s.56.  
618 Cem Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-71” Geçiş Sürecinde Türkiye, 2.Basım, İrvin Cemil Schick 
ve Ertuğrul Ahmet Tonak (hzl.),  İstanbul: Belge Yayınları, 1992, ss.130-133. 
619 “60 yılda Ulaştırma Sektörü” Türkiye Cumhuriyeti 60 yılda nerden nereye Geldi?, 60 yılda Yeni Asır ve Rapor 
Gazeteleri, 1983, s.101.  
620 Ahmet Kılıçbay, Türkiye Ekonomisi, Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1984, ss.150-153. 
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Türkiye’de ucuz maliyet ve yüksek kazanç isteği ile firma dışına kaymış, bu 
yoldan küçük atölye sahiplerine iş imkanı çıkmıştır.”621  

Böylelikle halk büyük bir bolluk içinde yaşarken, dönemin iktidarı olan AP’ye 

duyduğu sempati de artmıştır.622 Ekonomideki canlanmanın getirdiği bu değişim ortamı, 

kültürel yaşamı da farklılaştırmıştır. Burada sinemayla ilgili vurgulanması gereken 

önemli bir nokta vardır. Engin Ayça’nın da belirttiği gibi,  “Devlet, sahne sanatlarını ve 

orkestraları parasal olarak desteklerken, sinema alanını ticaret ilişkileri içinde gelişmeye 

bırakmıştır.”623 Ayça, Yeşilçam’ın biçimlenişini bununla ilişkilendirmekte haklıdır.  

Hızlı fakat sağlıksız iktisadi gelişmenin ortaya çıkardığı bu bolluk ortamı 

birçok sorunu da beraberinde getirir. Çünkü bahsedilen gelişmeler, toplumun belli bir 

kesimi için geçerli hale gelirken, başka bir kesiminde ise farklı problemlere neden 

olmuştur. Burada karşımıza,  toplumsal bunalıma neden olacak ve toplumsal yapıda 

büyük değişimleri beraberinde getirecek olan köyden kente göç olgusun problemli 

yönleri çıkar. “Türkiye’de kentleşme, sanayi ve hizmetlerdeki (sağlık, ticaret, ulaşım, 

haberleşme) gelişmenin sonucu olan bir kentleşme değildir. Tersine kırsal kesimdeki 

yapısal bozuklukların sonucudur.”624 Köylerin itici hale gelmesi ve kentlerin 

yatırımlarla zenginleşen görünümü, bu kentleşmenin merkezindedir.625  Böyle olunca 

ortaya çıkan kentleşme birçok sorunu da beraberinde getirir. Göç eden kesim, kendi 

kentlerini kurar ve genellikle sanayii dışı ekonomik alanda yoğunlaşır. Seyyar satıcılık, 

ayakkabı boyacılığı, kapıcılık gibi marjinal kesimlere kayarak verimsizleşir.626 Bununla 

birlikte, böyle bir coğrafi hareketlilik ve çarpık gelişime eklenen uyum sağlamakta 

zorlanan büyük kitlelerin yaşadığı kültür şoku, iktisadi bunalımla birleşince, 

dayanıksızlık ve güvensizlik duygusu yaratır.627 

 Toplumsal ve ekonomik alanda bu gelişmeler olurken, Türk Sinemasında 

“1950-60 yılları arasında, “sinema terimleriyle düşünmek, sinema diliyle anlatmak 

                                                 
621 Sina Akşin, “Siyasal Tarih (1950-1960)”, Çağdaş Türkiye 1908-1980, Sina Akşin (hzl.), İstanbul: Cem 
Yayınları, 6.basım, 2000, s.252. 
622 Sina Akşin, “Siyasal Tarih (1950-1960)”, s.252. 
623 Engin Ayça “Yeşilçam’a Bakış”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Süleyma Murat Dinçer (hzl.), Ankara: 
Doruk Yayınları, 1999, s.137. 
624 Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.31. 
625 Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.31. 
626 Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.34. 
627 Mehmet Ali Ağaoğulları,  “Aşırı Milliyetçi Sağ”, Geçiş Sürecinde Türkiye, 2.Basım, İrvin Cemil Schick ve 
Ertuğrul Ahmet Tonak (drl.), İstanbul: Belge Yayınları, 1992, s.213. 
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çabalarına” 628  girişilmiştir. Bu dönemin ön plana çıkan yönetmenleri: Lütfi Akad, Atıf 

Yılmaz, Osman Seden, Memduh Ün, Metin Erksan’dır. Elektrik kullanımın 

yaygınlaşması ve yeni yolların yapılabilmesiyle ulaşım sektöründe yaşanan gelişim, 

sinema salonlarının açılmasını da sağlar. Canlanan ekonomik yapı, film makinelerinin 

ithalini de kolaylaştırınca, sinema da bir sektör olarak gelişmeye başlar.629 Bu sıralarda, 

Anadolu’daki sinemalarda, Türk filmi tercih edildiğini belirten Refiğ, talep artınca da 

daha önce hiçbir geleneği, eğitimi olmayan insanların sinemayı pratik olarak öğrenmeye 

başladıklarını belirtir ve 1960’lı yıllarda sinemanın kendi sistemini bulduğunu ve bu 

sistemle tüm ülkeyi kapsadığını vurgular.630 

4.1.1. Yeşilçam Yapımcılık Anlayışı 

1950-60 arasındaki dönem, Özön tarafından “ciddi sinema yayınlarının 

başladığı“ yıllar olarak tanımlanır.631 Refiğ’in 1950-51 yıllarına kadar ciddi sinema 

yazıları okumadığı yönündeki açıklaması da bunu kanıtlar niteliktedir: “O yıllara kadar 

sinema hakkında okuduğum bütün yazılar, daha çok Hollywood sinemasının tanıtımı, 

sinemanın büyük bir temaşa eseri olması ile ilgiliydi.”632 Sanat olarak bir sinemadan 

bahsedilmesi, bu dönemlere denk gelmektedir. Zaten Akad’ın ilk filmlerinde Avrupa 

sineması etkilerine rastlanmaktadır. Bir taraftan sinema eleştirmenliği de sinemanın 

sanat yönünü vurgulamaya başlamıştır. Sinema yazılarına ilişkin bu küçük alıntılar bile, 

1950’lere kadar sinema ortamının nasıl bir kısırlık içinde bulunduğunu göstermektedir. 

Sinema düşüncesi bile, ticari bir ürün olarak, Hollywood filmlerinin etkisindedir. Fakat 

1950-60 yılları arasında yapılan denemeler, düşünsel düzlemde katedilen ilerlemeler, 

sinema yayınlarının başlaması, sinemanın bir sanat olarak varlık kazanmasını 

sağlamayacaktır. Mısır ve Amerikan filmleri etkisinde kalmış sinema sektörü, 

1950’lerdeki iktisat politikasının etkisiyle hareketlenmeye başlamış olsa da, tam da bu 

politikanın bir gereği olarak ticari sinemanın kendini güçlendirmesine zemin hazırlamış 

olacaktır. Yeşilçam633 sisteminin iyice oturmasıyla, Türk Sinemasının uzun yıllar 

                                                 
628Özön, Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları, C.1, s.29.  
629 Kırel, Yeşilçam ‘Öykü’ Sineması, İstanbul: Babil Yayınları, 2005, s.43.  
630 Hristidis, ss.62-106. 
631 Özön, Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları, C.1, s.29.   
632 Hristidis, s.27.  
633 Refiğ, Yeşilçam tabirinin ortaya çıkışını şöyle açıklar: “Yeşilçam’ın gerçekten Yeşilçam 
sokağında olduğu dönemde, yerli film tabiri vardı. Artık film yapan kuruluşların kurum haline 
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egemenliği altında kalacağı popüler sinema dönemi başlayacaktır. Sermaye sahiplerinin 

bu sektöre kaymasıyla ilgili olarak, Kırel’in aktardıkları önemlidir:  

“Altmışlı yıllarda sinemaya adım atan yeni yapımcılar arasında, 
sinema ile gerçek anlamda ilgili olanlar dışında yeni ve karlı olduğu görülen 
bu alana girmek isteyen sermaye sahibi ve meraklı kişiler de vardır…Sektör 
dışından sadece parası olduğu için, sinemaya yapımcı olarak girebilen kişiler, 
eninde sonunda kendi beğenilerini ortaya koyan işlere imza atacaklardır”634  

Bu noktada bu sermaye sahiplerinin kendi beğenileri dahilinde film 

yapmalarının dışında, kar amacıyla hareket etmelerinin de Yeşilçam’ı şekillendiren bir 

unsur olduğunun altı çizilmelidir. Kırel’e göre, “Ekonomik olarak sektör dışından 

gelecek kaynaklara bağımlı olması, Yeşilçam’ın en büyük zaafıdır.”635 Seyirciye 

bağımlılık, kabul gören beğenilerin dışına çıkmayı imkansız hale getirir. Bu konudaki 

dönüm noktalarından biri, bölge işletmelerinin, pursantaj uygulamasından bono 

sistemine geçmeleri olur. Refiğ, Yeşilçam’da işleyen sistemi şöyle özetler: Filmler, 

bölgelerden gelen taleplere göre yapılmaktadır. Filmin potansiyel seyircisi üzerinden 

bono sistemiyle film ısmarlanmaktadır. Sermaye bu bonolardan karşılanırken, ödemeler, 

film seyirciye ulaştıktan yaklaşık üç ya da dokuz ay sonra yapılmaktadır. Yıldız 

oyuncular, yönetmenler, stüdyolar, filmlerin satın alındığı şirketler de bu şekilde 

çalışmaktadır.636  

Halit Refiğ, ayrıca bono sisteminde, banka sermayesi bu alana girmediği için 

tefeci sisteminin yürütüldüğünü de eklemektedir.637 Taleplere göre şekillenen bu 

sinema, sermayenin elde edilmesi anlamında büyük farklara sahip olsa da, 

Hollywood’daki ticari sinema anlayışının temel mantığından çok da ayrı düşünülemez. 

Türkiye’deki ekonomik kararlar ve eğilimler, sinema alanında film üretim sürecinin 

temel dinamiklerini belirlemiştir.  Bu dinamiklerin biçimlendirdiği sinema da, Yeşilçam 

sinemasını karşımıza çıkarmıştır. Bu sinemanın üretim koşullarıyla ilgili özellikler 

sıralandığında, dışarıdan gelecek sermayeye bağımlı, el yordamı ve taklitlerle ilerleyen, 
                                                                                                                                               
gelip o sokaktaki apartman dairelerine sığamayıp daha geniş yerlerde çalışma teşkilatlarının 
kurulduğu yıllarda Yeşilçam tabiri ortaya çıktı.” Tam olarak 50’lerden 60’lara geçiş dönemi’nde 
Yeşilçam ifadesi kullanılır olmuştur. Hristidis, s.71. 
634 Kırel, Yeşilçam ‘Öykü’ Sineması, s.58. 
635 Kırel, Yeşilçam ‘Öykü’ Sineması, s.58. 
636 Hristidis, ss.106-107. 
637Refiğ, umumhane işleten Manukyan’ın, tefeci olarak sermaye sağladığından bahseder. 
Hristidis, s.107.  
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sinemanın yaparak öğrenildiği, riskli gözüktüğü için gerekli yatırımların yapılamadığı, 

üretimin kaderinin bono sistemiyle seyircinin elinde olduğu, star sistemi ve yıldızlarla 

ilerleyen, sinema salonlarına sahip olan büyük film şirketlerinin bulunduğu638  bir yapı 

karşımıza çıkmaktadır.639 Bununla birlikte yurtdışı pazarının salon filmleri ve vurdulu 

kırdılı filmlere eğilimi640 ve sansürde meydana gelen değişimler641 de bu yapının 

tamamlayıcı unsurları olur. 

Ülke tarihinde çok partili döneme en çok yaklaşıldığı dönem olarak belirlenen 

1960‘larda, 1961 Anayasasının sağladığı özgürlük ve güvence ortamı, sivil toplumu 

geliştirir.642 1961 anayasasının getirdiği bu ortam, sinemada adından söz ettirebilecek 

bir akımı başlatır. Beş yıl gibi bir süre içinde sınırlı sayıda “toplumsal gerçekçi” olarak 

nitelenebilecek filmler üretilir. Fakat Özön, bu kavramın niteliğini tartışır. Bu filmler 

için ‘yarım gerçekçi ya da pembe gerçekçi’ tanımlarını kullanır. Bu dönemde yapılan 

filmlerin akım oluşturacak kadar çok olmadığını, bilinçli ve sağlam bir gerçekçilik 

çabasını yansıtmadığını dile getirir. Denetleme sınırları içinde toplumsal sorunlara, 

kıyısından köşesinden dokunulmuştur, anlatımda Yeşilçam kalıplarından tam olarak 

çıkılamamıştır. Toplumsal konulu filmlerin moda olması nedeniyle de, bu dönemde bu 

tarz filmler yapanların olduğu söylenmektedir.643 Ama her ne kadar tartışmalı bir 

niteliği de olsa, bu “toplumsal gerçekçi” üretim bile, siyasi ortamın 1965 yılında 

değişmesi nedeniyle çok kısa bir süre gerçekleştirilebilmiştir. Bu sırada Yeşilçam, 

popüler sinema olmanın getirdiği özelliğiyle sistemle bir çatışma içine girmeyerek, 

yoluna hızla devam etmiştir.  

1961 yılında bahsettiğimiz nitelikte bir hareketlenme yaratan anayasanın temel 

özelliği nedir? “1961 Anayasası’nın belirgin kimliği, sanayi burjuvazisinin baskısıyla, 

sosyal demokrat olmuştur. Türk toplumsal gerçekçiliği de bu hava içerisinde hem 

                                                 
638 “Yeşilçam döneminin büyük film şirketleri, sinema salonu sahipleriyle anlaşırlar ve buralar 
onların filmlerinin gösterildiği bir ayak olur. Kombin sistemi denilen tekelleşme ya da tröst 
oluşturma bağımsız film yapımcılarını olumsuz etkiler” Kırel, Yeşilçam ‘Öykü’ Sineması, s.108. 
639 Kırel, Yeşilçam ‘Öykü’ Sineması, ss.67-89. 
640 Hristidis, s.108.  
641 60’lı yıllarda sansürün çok sistematik bir hale geldiğini belirten Refiğ, sansür kuruluna farklı kopyalar 
gönderilerek, kurulun kandırıldığını da belirtir. Hristidis, s.77. 
642 Cem Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-71”,  s.149.  
643 Özön, Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları, C.1, s.33. 
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sosyalist hem de sosyal demokrat unsurları barındırmış”644 tır. Bu dönemde toplumsal 

sorunlara eğilen bir sinema645 görülse de, bunun uzun süre varolamayacağı da ortadadır. 

“1965 seçimleri, liberal kapitalizmin Türkiye’de herhangi bir gerileme içerisinde 

olmadığını”646 ortaya koymuştur.   

Liberal kapitalizmin gelişmesi, öncelikle ticari başarı kazanamayan647 

toplumsal gerçekçi filmlerin, bir süre sonra yapılamayacağı gerçeğinin altını 

çizmektedir. Özön, yapımcıların toplumsal bir kaygıları olmadığını, para getirebilecek 

olan işe yatırım yaptıklarını söyler. 1965’ten sonra, bu filmlerin para getirme ihtimali 

ortadan kalkınca, yapımcılar yönlerini değiştirirler. Denetlemenin artması da yeni 

koşullara eklenince,   ekonomik olan, ideolojik olanın da belirleyicisi haline gelmiş olur. 

Seçimden sonra, “Pek çok proje askıya alınır; yeni çekilen filmlerin bir kısmı ise 

gösterim şansı bulamaz. Hem yapımcı648 ve dağıtımcıların, AP baskısı altında sol karşıtı 

havayı iyiden iyiye benimsemeleri649 hem de sansürün ağırlaşması yönetmenleri 

bunaltır.“650 Bu durumda, toplumsal gerçekçi film yapan yönetmenlerin bir kısmının 

yeni arayışlar içine girdiği de görülür.651 Böylelikle, eleştirel tavır söndürülmüş olur.652 

Bu dönemde, sistemle uyumlu olabilecek arayışlar Halkçı sinemayla başlar. Sonradan 

Ulusal sinema ve Milli sinema akımlarıyla devam edecek bu eğilim, AP hükümetinin 

politikalarıyla da paralellik göstermektedir.  

 

                                                 
644 Aslı Daldal, 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik,  İstanbul: Homer Yayınları, 2005, 
s.133.  
645 Güçhan tarafından, Metin Erksan’ın Yılanların Öcü (1962) adlı filmi siyasal yaşamdaki 
çatışmaları anlatan ilk film olarak kabul edilir. Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.42, 
Metin Erksan filmlerini, Halit Refiğ, Lütfi Akad ve Atıf Yılmaz filmleri izler. 
646 Daldal, s.117. 
647 Güçhan’a göre, bunların çok azının ticari başarı kazanması, 1950 sonrası yaygınlaşan sinema 
eğilimlerine bağlıdır. Bu nedenle, Yeşilçam’ın ticari başarısına bağlı yönetmenlerin, ticari 
filmler yaptıklarını söyler. Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.85. 
648 Özön, Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları, C.1, s.218. 
649  1971’de ortaya koyulan iktisadi önlemler,  gittikçe büyüyen bir işçi hareketi karşısında 
burjuvazin tümün konumunu güçlendirmeyi amaçlar. Birçok özgürlüğün sınırlanmasında bu 
belirleyici bir etkendir. Eroğul ss.152-154. 
650 Daldal, s.119.  
651 Daldal, s.120. 
652 “Demirel, ilk olarak partinin islami karakterini öne çıkarırken, geleneksel değerlere de vurgu 
yapmış, bununla birlikte,  güçlü bir anti-komünist söylemle sol hareketlerin daraltılması ve 
bastırılmasına da çalışmıştır. Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye Tarihi, Yasemin Saner Gönen (çev.), 
İstanbul: İletişim Yayınları, 2003, s.366, akt. Daldal, s.117. 
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4.1.2. Yeşilçam Döneminde Ulusal Sinema 

Halkçı sinema kavramının ulusal sinemaya dönüşümünü ortaya koymak ve bu 

eğilimlerin gerçekten sistemle uyumlu hale gelme çabası olup olmadığını kavramak 

için, öncelikle bu tezin savunucularına bakmak gerekir. Halkçı sinema tezini ortaya atan 

Refiğ’in, bu sinema anlayışıyla ilgili savunması şöyledir: “Türkiye’de sinema, kapitalist 

burjuvazi tarafından kurulmamış. TRT ortaya çıkana kadar devlet de yok…Ne var 

ortada? Seyirci var.”  Refiğ, Halk sineması tanımını da, bu sinemanın “sosyal olarak, 

ekonomik olarak tamamen halka dayalı bir sinema” olmasından hareketle 

yapmaktadır.653 Refiğ’in devletin sinemaya karışmamış olduğu tespiti doğru olmasına 

rağmen, kapitalist burjuvazi tarafından kurulmamış olduğu teziyle ilgili soru işaretleri 

vardır. Burada bahsedilen seyirci, filmi tüketen yani bilet karşılığında filmi satın alan 

kişidir. Burada ticari bir ilişki söz konusudur.654 Tüketici konumundaki seyirci, kitle 

beklentileri doğrultusunda gelişen bir sinemanın müşterisidir.  Nijat Özön de bu noktada 

Refiğ’i eleştirir. Halkın beğenisi denen şeyin, halkın günlük beğenisi olduğundan 

bahseden Özön, zaten izleyicinin ortaya koyulan örneklerle koşullandırılmış ve 

yabancılaştırılmış olduğunu da söyler.655 Seyirci yönlendirilmiştir ve verdiği karar, 

özgür bilinçle verebildiği bir karar değildir. Aslında Refiğ’in ortaya attığı tez, ticari 

işleyişi tamamen dışarıda bırakmaktadır ki bu en temel noktayı göz ardı etmek anlamına 

gelmektedir. Özön’ün, halkçı sinemaya getirdiği bir diğer eleştiri, bu akım içinde ortaya 

koyulan kuram ekseninde film üretmemesidir. Bu bir aksaklığa işaret etmektedir. “Bir 

yönetmen üzerindeki yargıya, söylediklerine göre değil, yaptıklarına göre; yani 

kuramcılığına göre değil, filmlerine bakarak varılır.”656 Fakat kuramların kendisi de 

çelişkili gözükmektedir. ‘Halk sineması’ kavramı, Yeşilçam’ın 1965 sonrası 

dayatmalarını kabullenmek zorunda kalan yönetmenlerin ‘aydın’ saygınlıklarını 

korumaya yetecek teorik güce sahip değildir. Daldal, bu zaafiyetin farkında olan, Refiğ, 

Erksan, Sağıroğlu ve diğerlerinin Halk sineması yerine, Asya Tipi Üretim Tarzı gibi, o 

                                                 
653 Hristidis, s.184.  
654 Refiğ, böyle ticari bir sinema sistemini överken, yıllar sonra şunları söyleyecektir. “Aşk-ı 
Memnu, o tarihe kadar yaptığım en özgür çalışma idi. Hiçbir seyirci baskısı hissetmedim. 
Çünkü o tarihte rayting, reklam filan feşmekan da yok, rakip kanal da yok. Kamu hizmeti yapan 
bir kuruluş. TRT’nin imkanları çerçevesinde, inandığım, düşündüğüm şekilde ne 
yapabileceksem, onu yaptım.” Hristidis, s.217. 
655 Özön, Karagözden Sinemaya, Türk sineması ve Sorunları, C.1, s.191. 
656 Özön, Karagözden Sinemaya, Türk sineması ve Sorunları, s.189.  
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günlerin moda tartışmalarını gündeme taşıyan “ulusal sinema” fikrini ortaya attıklarını 

söyler.657 Böylelikle yeni bir kavram ekseninde tartışmaların yaşanacağı bir dönem 

başlar. Ulusal sinemanın tanımlanışı, halk sinemasından daha farklıdır.  

“Ulusal sinema, ulusal bağımsızlığın korunması yolunda üstüne 
düşeni yapacak, bu yolda evrensel düşünceleri bir kenara bırakacak ve Türk 
halkını ‘günün maddi gerçekleri’yle karşı karşıya getirmek misyonunu 
üstlenecek bir sinemadır. Bu sinemanın halk sineması olması gerekmez. Bu 
sinema halktan destek görmezse, devlet tarafından desteklenecek ve 
geliştirilecek bir sinemadır.”658  

Önceleri, halka dayanarak, ticari sinemanın kendi kendine işleyişini olumlayan 

yaklaşım, içine devlet desteğini katmaya karar vermiştir. Fakat akımın süreç içinde 

aldığı şekil göz önünde bulundurulduğunda, aslında bahsedilen devletin, ‘iktidardaki 

parti’ olduğu anlaşılmaktadır. Ulusal sinema akımını ortaya atanların tutumu, özellikle 

eleştirmenler arasında kabul görmez. Bu akımla ilgili bir türlü söz birliğine varılamaz. 

Yönetmenler ve eleştirmenler arasında gittikçe derinleşen bir ayrım oluşmaya başlar. 659 

Ulusal sinema çerçevesinde gündeme gelen meselelere bakıldığında, en 

azından tartışma eksenleri açığa çıkmış olur. Bir taraftan Refiğ, evrenseli dışlamakta,  

Onat Kutlar, Hüseyin Baş, Artun Yeres, Üstün Barışta “devrimciliği” ön plana 

çıkarmaktadır. Bunun içinde geleneksel anlatım kalıplarının eleştirilmesi, yeni biçimler 

aranması da vardır. Sami Şekeroğlu, Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Giovanni Scognomillo, 

bu sinemayı tanımlamak için Türk kültürüne dayanan, Türk görüş ve düşüncesini 

yansıtan, Türk kültürünün temsilcisi olan gibi nitelikler kullanmaktadırlar. Özön, 

yabancı uyarlamaların Türkiye gerçeklerinin bir parçası olduğu için ulusal sayılacağını 

söylemekte, Akad ise “halkın gerçekleri “ifadesiyle karşımıza çıkmaktadır. Köseoğlu, 

ulusallık üzerinden değil piyasada film yapım koşulları ve kaliteden hareket etmekte, 
                                                 
657 Daldal, s.121. 
658 Dilek Kaya Mutlu, “Türk Sineması Ne? Türk Seyircisi Kim?”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 2, 
Deniz Derman (hzl.), Övgü Gökçe (drl.), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2001, s.204, ss.201-218. 
659 Sinemacılar ve eleştirmenler arasındaki gerilim 1960’ların ortalarına doğru, eleştirmenlerin 
Yeşilçam filmlerini, ticari yönlerine vurgu yaparak, “iş” filmi olarak nitelemeleriyle 
belirginleşir. “Daldal, s.128 Nijat Özön ise bu ayrılığı yeni parti iktidarıyla değişen eğilimlerin ve 
denetlemenin etkisiyle, toplumsal gerçekçi film çevrilmemsi ve solcu yönetmenlere iş 
verilmemesinden kaynaklandığını söyler. Yönetmenlerin, yanlış bir yargıya iş imkanlarının 
ortadan kalkmasının ve izleyici yitirmelerinin sorumlusu olarak eleştirmenleri görmeleri, 
gruplaşmanın ana sebebi olmuştur. Bu yönüyle de aslında, bu ayrımın temelinde para 
kazanmayla ilgili bir çıkar çatışması bulunmaktadır. Özön, Karagözden Sinemaya, Türk sineması ve 
Sorunları, C.1, s.200. 



 145

Tansuğ, Ulusal sinemanın “bir sanat kavrayışı”, “uslüp” ve “film sorunu” olduğunu, 

“siyasi bir sorun” olmadığını vurgulamaktadır. Diğer konu başlıları ise batı sinemasının 

anlatım ilkelerinin benimsenmesi, Türk geleneksel sanatlarının sinemaya kaynaklık 

etmesi, seyircinin şartlandırılması, baskın sınıfların varlığı, birbirine benzer filmlerin, 

batının, yabancı filmlerin, kültür emperyalizminin etkisi, yapımcı işletmeci ekseninin 

önemi olarak sıralanmaktadır.660  

Görüldüğü gibi, Ulusal sinema kavramı Türk sinemasıyla ilgili olan her şeyi 

kapsamaktadır. Sonuç olarak da, sinemaya yol çizebilecek ilgili bir fikir birliğine 

varılamamaktadır. Temelde sorun, herkesin kendi ideolojisi üzerinden varsayımlarda 

bulunmasıdır ki bu da doğaldır.  Ama o zaman, böyle bir akımın varlığı da tartışmalı 

hale gelmektedir. Bu tartışmaların bir ülke sineması çerçevesinde yapılması 

zenginleştiricidir ama öte yandan üretime bakıldığında, akımın Özön’ün belirttiği gibi 

filmler üzerinde bir yansıması görülememektedir. Bu tartışmaların içinde yer alan 

yönetmenler, hem bir fikir birliğine varamamışlar hem de sitemin işleyişine yön 

verebilecek güçte olamamışlardır. Özön’ün vurguladığı gibi, akımın teorik yönünün 

güçlü olmaması, bu akımın iktidara göre hareket eden bazı yönetmenlerin661 bir çıkışı 

olması -ki “70’lerde sağa kaymalarla”662 sinema alanında, yine yükselen değerlerle 

ilişkili olarak din ve ahlaka vurgu yapan ve bu yönüyle Ulusal sinema anlayışından 

farklılaşan Milli sinema anlayışının ortaya atılması da bunu da kanıtlar niteliktedir- 

akımı etkisiz kılmış, bu akımın Türk sinemasında, bir değişim yaratmasını 

sağlayamamıştır. Fakat buradan çıkarılabilecek sonuç sadece bu değildir.  Yeşilçam’da 

film üretimi ve temel tartışmalar göz önünde bulundurulduğunda kavranması gereken, 

iktidar ve ticari işleyiş egemenliğinde varolan sinemanın, kendi kimliğini ortaya 

koymaktan uzak oluşudur. Varolan üretim koşullarında, arayış içinde olmanın yeni 

imkanlar yaratması da zor gözükmektedir. Bu soruyu, Sivas’ın Yeşilçam içindeki 

bağımsız çıkışlar olarak nitelediği, Atilla Tokatlı ve Alp Zeki Heper örneklerine 

bakarak değerlendirmek problemin temelini görebilmek açısından önemlidir. 

                                                 
660 Mutlu,” Türk Sineması Ne? Türk Seyircisi Kim?”,  ss.208-211. 
661 Refiğ’in 1970 yılına ilişkin söyledikleri aslında bu akımların ortaya çıkışıyla ilgili bir ipucu 
da vermektedir. Refiğ, Yılmaz Güney’in faklı bir yol seçtiğini dile getiriken, kendilerinin 
sistemle uyum içinde iş yapmaya çalıştıklarını söyler. Fakat sistemin bozulmasıyla, sinemayla 
ilgli birçok denge de alt üst olur. Hristidis, s.151. 
662 Daldal, s.129. 
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 “Atilla Tokatlı, yapımcılarla kurduğu ilişki, kendine özgü anlatım 
tarzı ve seyirciyle kurmak istediği ilişkiler açısından Yeşilçam endüstrisinin 
dışında kalarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ancak sistem dışında kalarak 
devam edebilmesi olanaksızlaşmış ve iki film çevirdikten sonra sinema 
alanından uzaklaşmak zorunda kalmıştır.“663  

Aynı şekilde Alp Zeki Heper’in de ”Yapımcılığını, yönetmenliğini, 

senaristliğini kendi üstlendiği filmleri, Türk Sinemasının geleneksel anlatısına karşı 

çıkmasından ve sansüre uğramasından dolayı halk kitlesine ulaşamamıştır.”664 Öte 

yandan, Yeşilçam döneminin en önemli yönetmenlerinden biri olan ve Türk sinemasının 

nitelikli filmlerine imza atabilmiş yönetmeni Lütfi Akad’ın anıları da, -her ne kadar 

kendisi, bu sınırlamalar içinde, büyük sıkıntılarla, kalıcı bazı filmler yaratmayı başarsa 

da- Yeşilçam’ın egemen koşullarının, yaratıcı filmler üretilmesin önünü kapadığını, 

yönetmenleri kalıpların getirdiği sınırlamalar içinde hareket etmeye zorladığını ortaya 

koymaktadır.665 Bu örneklerden çıkan sonuçlar da göz önünde bulundurulduğunda, 

Ulusal sinema çıkışıyla ilgili olarak da altını çizdiğimiz gibi, başlangıcından bahsedilen 

döneme kadar, Türkiye’de yönetmenlerin, her hangi bir düşünsellikten, yaratıcılıktan 

yola çıkan arayışlarını devam ettirmelerine imkan verebilecek ekonomik ve siyasi bir 

zeminin varolmadığı, Türk sineması için seçilen ticari işleyişin, bunun varolmasına izin 

vermeyecek bir sinema ortamı kurduğu görülmüş olur.  

4.2. 1970 ve 80’lerde Kurulan Film Üretim Zemini 

Türk sinemasının bugününü anlamak için 1970 ve 1980’de geçirilen dönüşümü 

analiz etmek gerekmektedir. “Türk sinemasında 1970’lerin sonunda başlayan kriz, 

1980’ler boyunca devam etmiş, 1990’ların başına gelindiğindeyse sinema sektöründe 

bir çöküşten söz edilebilecek ölçüde derinleşmiştir.”666 Bu krizi oluşturan birçok etmen 

bulunur. Türkiye’de 1970 sonrası üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde bu krizi 

açıklayabilecek önemli nedenlere ulaşmak mümkün olur. Bunlara sırayla değinmeden 

önce temel bir önem arzeden ABD ile ilişkilerden bahsetmek gerekmektedir. Amerikan 

filmleri, Türkiye’de 1923’ten itibaren gösterilmeye başlanır. 2.Dünya Savaşı’ndan sonra 

Avrupa filmleri karşısında üstünlüğü ele geçirir. ABD, bu dönemden beri getirdiği 
                                                 
663 Sivas, s.93. 
664 Sivas, s.97. 
665 Lütfi Akad, Işıkla Karanlık Arasında, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2004, ss.188-542. 
666 Asuman Suner, Hayalet Ev, Yeni Türk Sinemasında Aidiyet Kimlik ve Bellek, İstanbul: Metis Yayınları, 2005, 
s.31. 
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filmleri sıkı bir elemeden geçirir.667 Yaratacağı etkiyi önemsemektedir. Amerika’nın 

etki alanında olmak Türkiye’nin birçok alanda büyük bedeller ödemesine neden olduğu 

için bu noktanın vurgulanması gerekmektedir. Bir yaşam biçiminin, zihniyetin 

iletilmesinde sinemanın gücü yadsınamaz.  

İki ülke arasında ilişkilerin yakınlaştığı dönemi Ulusay 1952’de başlatır: 

“Truman Doktrini ve Marshall Planı’yla yakınlaşan Türkiye ve ABD, Türkiye’nin, 

1949’da ABD’nin öncülüğünde kurulan NATO’ya 1952’de üye olmasıyla ilişkilerini 

daha da” sıkılaştırırlar.668 Amerikanın Truman doktrini, Avrupa’nın ekonomik ve 

güvenlik açısından denetlenmesi inşasını ve tabii komünistlere karşı koruma politikasını 

içermektedir.669 Türkiye’nin politikalarının, bu başlıkların etkisiyle şekillenmesi siyasi 

yaşamı olduğu kadar kültürel yaşamı da belirler. Türkiye’de de muhalif toplumsal 

gerçekçi sinema üzerinde kurulan baskılar, kendine artık başka bir güçlü dayanak daha 

bulmuş olur. Metin Erksan’ın Susuz Yaz filminin yasaklanması ya da 16. Antalya Film 

Festivali’nde, Ömer Kavur’un Yusuf ile Kenan adlı filminin sansürlenmesi bu uluslar 

arası yakınlaşmayla kuşkusuz ilişkilidir.670 

Yeşilçam döneminde ithal filmlerin sayısı düşmüştür. Burada en önemli faktör 

önceki bölümde belirtildiği gibi seyircinin yerli film seyretme alışkanlığı olmuştur.671 

70’lere gelindiğinde ise,  gerileme “dünya petrol krizine, Kıbrıs Harekatı sonrasında 

başlayan ABD ambargosuna, Türk parasının değerinin düşmesine” bağlanır.  

“Yerli dağıtım şirketleri borçlarını ödemekte gecikince 
Hollywood’un dağıtım devleri 1970’ler boyunca Türkiye’ye ambargo 
uyguladılar. Bunun sonucunda, Amerikan filmleri sayıca azaldı ve 
gelebilenler de Türkiye pazarına gecikerek ulaştı. Amerikan filmlerinden 
boşalan yeri İtalyan Westernleri, Alman, İtalyan, İsveç ve Fransız yapımı 
soft-porno filmler ve Hong Kong yapımı kung-fu filmleri doldurdu.”672 

Yatırımcıları krizden çıkmak için düşük maliyetli seks filmlerine iten bu 

sebebe Suner “televizyonun yaygınlaşması, renkli filme geçişle birlikte artan üretim 

maliyetleri, ekonomik krizler ve siyasal karmaşa nedeniyle geleneksel izleyici kitlesinin 

                                                 
667 Ulusay, Melez İmgeler, ss.103-105.  
668 Ulusay, Melez İmgeler, s.84.  
669 Ulusay, Melez İmgeler, s.83.  
670 Şükran Kuyucak Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, İstanbul: Alfa Yayınları, 2002, s.25.  
671 Ulusay, Melez İmgeler, s.106.  
672 Ulusay, Melez İmgeler, s.106.   
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sinemaya gitmekteki isteksizliği”ni de ekler.673 Bu etkenler, aileleri ve kadınları 

salonlardan uzaklaştırınca sistem daha da fazla yara alır.674  

Sistemi zayıflatan ve seks filmlerine açık hale getiren bir başka etken de ham 

film darlığı olarak belirlenir. Abisel’e göre bu etkenler, film sayısının azalmasına ve 

kopya sayısının düşmesine neden olur. Bu durumda, ucuz yabancı seks filmleri kolayca 

salonları ele geçirir.675 Buradaki yapımcıların bu filmleri örnek alması ve işletmecilerin 

de desteklemesiyle Türkiye’de de bu tarz filmler üretilmeye başlanır.676 1970 sonunda 

başlayan ve 1980’lerde artan bu krizi açıklarken karşımıza çıkan bir diğer başlık video 

sektörü olur. 1980’lerde Türkiye’de video pazarında canlılık olur. Sinemada gösterime 

girmeyen filmler kiralanır, öte yandan korsan da yayılır. Seyirciler sinemaya gitmemeye 

de alışmıştır. Bu video pazarı, 1980’lerin sonundaki telif hakları yasasıyla çöker.677 

Seyircinin aynı nitelikte ve birbirine benzer filmleri izlemekteki bıkkınlığı da buna 

eklenebilir.  

4.2.1. Siyasi Gelişmeler Ekseninde Sinema 

1970 ve 1980’lerdeki krizi açıklamaya çalışan listeye eklenmesi gereken 

önemli bir başlık da 1980’e kadar olan siyasi ve toplumsal açıdan çalkantılı dönemdir. 

Aslıda 1980 Darbesi -ki karşılaşılan yeni yaşam biçimi de bununla ilişkilidir- sonrasında 

yaşananlar ve sinemaya yansıyanlar bu dönemin temel belirleyicisi olur. Şükran Esen 

12 Eylül Darbesi’ne giden sürecin temel dinamiklerini şöyle sıralar:  

“İstikrarlı ve güçlü hükümetler kurulamaması, 12 Mart 1971 Askeri 
Muhtırası, azınlık Ecevit Hükümeti, büyük pazarlıklarla kurulan I.ve II. 
Milliyetçi Cephe Hükümetleri, Kıbrıs Harekatı, silahlı örgütlerin yönetime 
yardım görevini üstlenmeleri ve karşıt görüşten örgütlerin de silahlanmasına 
yol açarak, sokaklarda yüzlerce insanın ölümüne neden olmaları; 1977’de 

                                                 
673 Suner, s.31. 
674 Suner, s.31.  
675 Seks filmleri kamuoyunun tepkinsi de çeker. 1977’de “Film ve Film Senaryolarının 
Denetlenmesi” hakkında tüzük yürürlüğe girer ama yine üretim ve gösterim de bir şekilde 
devam eder.(Denetimden sonra değiştirme gibi uygulamalarla) Fakat bu tüzük, 1939 yılındaki 
sansür tüzüğünün daha da ağırlaştırılmış halidir. Film çekmeyi iyice zorlaştırır. Güçhan, Toplumsal 
Değişme ve Türk Sineması, s.91. 
676 Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Ankara: Phoenix Yayınları, 2005, s.113.  
677 Suner, s.31. 
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İstanbul’da, 1978’de Kahramanmaraş’ta yapılan toplu katliamlar ve sonuç 12 
Eylül 1980 askeri darbesi.”678 

1970’lerin sonlarında, ortamın da etkisiyle toplumsal gerçekçi alan içinde 

önemli filmler üretilir. Lütfi Akad’ın göç sorunlarına gerçekçi bir biçimde yaklaştığı 

Gelin (1973), Düğün (1973), Diyet (1974)679 bu dönemde yapılmış önemli filmlerden 

üç tanesidir ama sinemada bir dönüm noktası olarak nitelenen Yılmaz Güney’in Umut 

filmiyle karşılaşılmasıdır. “Filmi önemli kılan, özellikle ilk yarısında, nesnel bir 

gözlemciliğe yer vermesi, yönetmenin yakından tanıdığı insanların yaşamına sevecen ve 

yalın bir bakışın ürünü olmasıdır.”680 Film, gerçekliği kavramaya çalışır.681 Güçhan’a 

göre de bu filmde sınıf çelişkileri ve çatışmalarına yer verilmesi çok önemlidir.682 

Yılmaz Güney’in bu filmden sonra çizgisini devam ettirdiği filmler içinde, Ağıt (1971), 

Acı (1971), Umutsuzlar (1971) ve Baba (1971) ve “Türk sinemasının burjuvaziye 

yönelttiği ilk ciddi eleştirel bakışı” oluşturan Arkadaş (1974) filmini sayabiliriz.683  

Oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen olarak Güney, dünya görüşünü 

sinemasına aktarması ve bu yöndeki gerçeklik arayışını yansıtabilmesiyle bir dönüm 

noktası olur. Kıraç, Yılmaz Güney’in en önemli isim olarak ön plana çıktığı dönemde, 

militan-devrimci bir sinemanın ipuçlarının görülmesinden bahseder ve örnek olarak 

Yavuz Özkan, Maden (1978) ve Demiryol (1979), Sinan Çetin, Bir Günün Hikayesi 

(1980), Erden Kıral, Kanal (1978) ve Bereketli Topraklar Üzerinde (1979), Ömer 

Kavur, Yusuf ile Kenan (1979), Ali Özgentürk, Hazal (1979) ve At’ı (1981) gösterir.684 

Burada altı çizilmesi gereken önemli nokta, 1970’lerin siyasi ortamıdır. 

1979’da Yusuf ile Kenan’a sansür uygulanmıştır ama festival jürisi bu karara itiraz 

etmiş ve diğer yapımcılar da bu kararın arkasında durarak festivalden filmlerini 

çekmişlerdir. Maden filminin Antalya Film Festivali’nde sansürsüz gösterilmesi için 

verilen mücadeleyi de bu örneğe ekleyen Özkan, böyle bir direncin, karşı çıkışın 

                                                 
678 Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, ss.24-25.  
679 Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.93.  
680 Teksoy, Rekin Teksoy’un Türk Sineması, s.54.  
681 Teksoy, Rekin Teksoy’un Türk Sineması, s.54.  
682 Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.89.  
683Teksoy, Rekin Teksoy’un Türk Sineması,ss.54-56. Yılmaz Güney’in diğer önemli filmleri, Şerif Gören 
tarafından tamamlanan Endişe (1974), Zeki Ökten ve Şerif Gören tarafından tamamlanan Sürü (1978), 
Düşman (1979) ve Yol(1982)’dur. Teksoy, Rekin Teksoy’un Türk Sineması, s.56. 
684 Rıza Kıraç, Film İcabı, Türk Sinemasına İdeolojik Bir Bakış, Ankara: De Ki Yayınları, 2008, s.102.  
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gösterilebiliyor olması üzerinden aslında dönemin hareketli politik ortamını da 

betimlemektedir.685 Burada, bu direncin ve hareketliliğin başka bir tarafı olduğu da 

unutulmamalıdır. Bu direnç iki taraflıdır ve siyasi karmaşa ortamı da bununla 

bağlantılıdır. Örneğin, yine 1979’da Yusuf ile Kenan’ın gösterimi sırasında ülkücü bir 

grup sinema salonunu basmış ve salon sahipleri filmi gösterimden kaldırmıştır.686  

12 Eylül 1980’in bir kırılma noktası olarak algılanması, sansür ve 

yasaklamaları başlatması kadar depolitizasyon sürecini başlatmasıyla da ilişkilidir.687 

Bunlar, politik eleştirelliği barındıran sinemanın üretim koşullarını ortadan kaldırmıştır. 

Fakat darbenin ortaya çıkardığı koşullar ve sinema ilişkisi konuşulurken unutulmaması 

gereken en önemli nokta, dış politika ve ekonomi konusunda izlenen yoldur. Feroz 

Ahmed, askeri yönetim döneminde birçok alanda büyük değişiklikler yaşanırken iki 

noktaya dokunulmadığına dikkat çeker. Bunlar dış politika ve Demirel hükümetinin 

ekonomik istikrar programıdır.688 İMF ve Dünya Bankası’yla yakın ilişkileri olan 

Özal’ın ekonomiden sorumlu kişi olması bunu kanıtlar. Cunta, Washington’un istediği 

ekonomik politikaları benimsemiş olduğunu gösterir.689  

Ulusal kalkınmacı çizgiden neo-liberal politikalara geçilmesi ve askerin 

kontrolünde bunların uygulanmasıyla, devlet sektörü küçülür ve küresel kapitalizme 

eklemlenme hızlanır.690 Özal, dönemi aslında 80’de başlayan bu dönemin devamı olur. 

Liberalleşmeyle, toplumun yapısında ve değer yargılarında önemli değişimler yaşanır. 

Pop kültür kendini kabul ettirir.691 Fakat bu özgürleşme ortamı, sansür uygulamalarına 

yansımaz. 1983 yılında “Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesine Dair 

Nizamname” adlı eski tüzük yürürlükten kalkar fakat getirilen tüzükte yine senaryoların 

                                                 
685 Ertekin Akpınar (hzl), 10 Yönetmen ve Türk Sineması, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2005, s.61. 
686 Şükran Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, s.54.  
687“1980 darbesinden sonra Türkiye’de sistemli bir biçimde her alanda uygulanan 
depolitizasyonun (siyasa dışı kalmanın), dezenformasyonun (yanlış bilgilendirmenin) ve 
karanlıkçılığın (bilmesinlerciliğin, obscurantisme’in) başlıca aracı televizyon olmuştur.”Özön, 
Karagözden Sinemaya, C.1, s.53-54.  
688 Suner, s.33. 
689 Feroz Ahmed, Modern Türkiye’nin Oluşumu, 7.Basım, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2008, s.217.  
690 Suner, s.20. 
691 Meral Gündoğdu “Sinemamızda Bir Dönem Kapanırken”, 25.Kare, Sayı: 18, Ocak 1997, s.12.   
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denetlenmesi polise bırakılır. Öngörülen yenilik sadece sansür öğelerinin daha anlaşılır 

hale getirilmesi ve çocuklarla ilgili bölümün eklenmesidir.692 

Liberal politikaların uygulanması, 1980’lerde dünyada da kendini gösteren 

dönüşümden bağımsız değildir. Tüm dünyada liberalleşme yönünde bir eğilim 

görülmektedir. Dünya Bankası, 1980’lere kadar kamu hizmetini iyileştirirken, 

sonrasında özelleştirmeye destek vermeye başlar. Altyapıyı kurdurur ve satın alır. 

İletişim alanının bütünündeki değişimlere bakmak sinemayı anlamak için de önemli bir 

temel oluşturur. 1979’da telekominikasyon ağının sayısallaşması yönünde talepler 

NATO’dan gelir. PKK’ya karşı bir önlem olarak telefon hizmeti yaygınlaşır. Özal, dışa 

dayalı büyüme modelini benimsediğinden, telekominikasyon bu dönemde yabancı 

sermayeyi çekmek için en önemli kaynak haline gelir.693 Öte yandan liberal politikalar 

sinema sektörünü olumsuz etkiler. Para ve döviz piyasasındaki liberalizmle gelen 

enflasyon, film üretim maliyetlerini arttırmış bu da film üretimi alanında büyük bir 

sıkıntı yaratmıştır.694 Özelleşmenin getirdiği bu eşitliksiz yapıyı, özellikle 1990’lar 

dönemindeki değişimler içinde ayrıntılı olarak ele almak, sonuçları daha iyi analiz 

etmek açısından uygun olacaktır. 

1980 döneminin koşullarını ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştıktan sonra, 

darbenin yarattığı depolitizasyon sürecine ve bu sürecin 1980’ler sineması üzerindeki 

etkilerine bakmak faydalı olacaktır. Bu dönemde, militan söylem ortadan kalkarken, 

bunalım filmi damgası yiyen filmlerle karşılaşmaya başlarız.695 “Genç kuşak, Lütfi Ö. 

Akad, Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Yılmaz Güney gibi ustaların izlerinden yürüyordu, 

ancak estetik, politik görüşlerinden emin değildi(r).”696 Gündoğdu, bu sinema alanında 

üretilen filmler için 12 Eylül filmleri tanımlamasını kullanır ama bunları darbeyi ve 

sonrasını anlatan filmler olarak daha geniş bir zemine oturtur. Bu filmlerden oluşan 

sinemayı, “12 Eylül’ün tüm kültürel, moral değerlerinin hegemonik etkisi altında 

çekilmiş ve zaman zaman ilerici olmak istemesine karşın, 12 Eylül ortamının gericiliği 

                                                 
692 Alim Şerif Onaran, “Türk Sinemasının Bugünü ve Yarını”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler. Süleyma Murat 
Dinçer (hzl.). Ankara: Doruk Yayınları, 1996, s.84.  
693 Geray, ss.144-145. 
694 Onaran, “Türk Sinemasının Bugünü ve Yarını”, s.85.  
695 Kıraç, Film İcabı, s.96.  
696 Kıraç, Film İcabı, s.102.  
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tarafından şekillendirilmiş” olarak nitelendirir.697 Burada yönetmenler marjinaliteye ve 

nostaljiye sığınır. Bu sinema, tüm dünyada olduğu gibi, tarihi yeniden ele alma, anlama 

çabası içindeyken, üretememenin sıkıntı ve buhranıyla kendini ifade edemeyip geçmişin 

değerlerine sarılmaktan kaynağını alır.698 

Kıraç, 12 Eylül’den sonra bir yılgınlık yaşandığını söyler. Varoluşçuluk 

etkisinde, daha çok fiziksel ve ruhsal kaçışlara yer verilir. İdeolojik ve politik eleştiriden 

uzaklaşıldığını özellikle Ömer Kavur’u örnek göstererek ortaya koyar.699 Aslında 

yönetmenler de bu görüşe katılmaktadır. Yavuz Özkan da, baskı döneminin, hareket 

alanı çok daraldığı için yapılması gerekeni kavramakta zorlandıkları bir dönem 

olduğunu kabul eder: “Daha doğrusu bireyin bunu tek başına kaldırabilecek bir ruh hali 

yoktu. O nedenle insanlar dar alanlara ve kapalı mekanlara hapsoldular.” Özkan, 

filmlerindeki kişilere de bu etkinin yansıdığını söyler.700 Erden Kıral da, Kanal (1978), 

Bereketli Topraklar Üzerinde (1979), Hakkari’de Bir Mevsim (1982), filmlerinden 

sonra baskı altında olmasına rağmen susmadığını söyler ama iki filmi yasaklanınca film 

çekme şansı olmadığı düşüncesiyle, Avrupa’ya gittiğini ve daha içe dönük şeyler 

yaptığını, kapalı bir ruh halini yansıttığını belirtir. Yeni yollar denemeye ve ustalarından 

kopmaya çalıştığını da ekler.701  

Ömer Kavur, 12 Eylül’den sonra insanların kendilerine döndüklerini, bu 

dönemde siyasi yanı olsa bile bunun geri planda tutulduğu filmler yapabildiklerini 

söyler. Dönemin travmatik olduğunu ve kendilerinin de tuhaf bir psikolojide olduklarını 

da kabul eder.702 Buraya önemli bir noktayı eklemek gerekir. Esen’in vurguladığı gibi, 

burada bahsedilen filmlerin dışında 12 Eylül’ü konu alan filmler, Yol dışında 1986’dan 

itibaren başlar. Esen, bu durumu, 1986’da bazı değişiklikler yaşanması ve yasakların 

kaldırılmasıyla ilişkilendirir. Ses (Zeki Ökten,1986), Su da Yanar, (Ali Özgentürk, 

1986), Av Zamanı (Erden Kıral, 1987) Sis (Zülfü Livaneli, 1988) bahsedilen filmler 

arasındadır.703 Bu dönemde üretilen filmler içinde kadın filmleri de önemli bir yer 

                                                 
697 Gündoğdu, s.11. 
698 Gündoğdu, s.11.  
699 Kıraç, Film İcabı, s.106.  
700 Akpınar ss.60-62.  
701 Akpınar ss.110-111. 
702 Akpınar s.13-10.  
703 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, 2.Basım, İstanbul: Beta Yayınları, 2000, ss.195-208.  
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kaplar. Aslında bu durum da, siyasi olandan uzaklaşmışlıkla ve bahsettiğimiz 

depolitizasyon süreciyle ilişkilendirilebilir ama öte yandan feminizm dalgasının 

ülkedeki etkisini de unutmamak gerekir. Esen, 1980 sonrası kadın filmlerini Yeşilçam 

bakışını izleyenler ile gerçekçi ve çok boyutlu bakışa sahip olanlar olarak ikiye ayırır.704 

Yeşilçam’dan sonra kadının gerçekçi bir biçimde sunulduğu filmlerin yer 

aldığı bir dönem olarak 1980’ler,705 1990 sonrası sinema açısından da önem taşır. 

Kadının karakter olarak yer almaya başlaması yeni sinema için büyük bir adımdır. Bunu 

örnekleyecek filmlerin arasında yer alan birkaç örnek, Ah Güzel İstanbul, (Ömer 

Kavur, 1981), Mine, (Atıf Yılmaz,1982), Derman, ( Şerif Gören, 1983), Fahriye Abla, 

(Yavuz Turgul, 1984), Kurbağalar, (Şerif Gören, 1985) Teyzem, (Halit Refiğ, 1986), 

Ah Belinda, (Atıf Yılmaz, 1986), Gramofon Avrat, (Yusuf Kurçenli, 1987), Ada, 

(Süreyya Duru, 1988) olarak sıralanır.706  

Gündoğdu, kadın filmlerinde bireye yapılan vurguyu ve kadının toplumsal 

ilişkilerden soyutlanmış biçimde sunulmasını eleştirir.707 Fakat bu eleştirinin, 

genelleştirilerek bu dönemde gerçekleştirilmiş başarılı denemelerin tarihsel olarak 

kapladığı rolün önüne geçirilmesi doğru olmaz. Sonuçta, sıkışmışlık ve bastırılmışlık 

dönemin içinde vardır ama bireyselleşme ve derinleşme denemeleri 1990 sonrasında 

başka bir kapının aralanmasına zemin oluşturur. Bu denemeler zemini kavramak için, 

Turgul’un söyledikleri bir çıkış noktası oluşturabilir. “1980’li yılların başında yeni bir 

sinemacı kuşağı oluştu. Bu kuşak Yeşilçam’a tepki duyuyordu ama bu tepki sadece 

sanatsal alandaydı. Üstelik seyirciyi de kavrayacak bir biçimde gelişemedi”708 Esen de, 

1980’li yılarda senaryoya ağırlık verilmeye başlandığını söyler. Sinema dili üzerine 

çalışmalar, yönetmenlerin dil oluşturma çabaları ve estetik kaygıların sinemada yer 

almasından bahseder. “Ne anlatıldığının yanında nasıl anlatıldığına da önem” verilmiş, 

“toplumsal olaylara gerçekçi biçimde yaklaşılmaya” çalışılmıştır.709 Kıraç ise, bu 

toplumsal gerçekçiliğin filme tam olarak giremediğinden ve oturtulamadığından 

                                                 
704 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, ss.42-43.  
705 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.222. 
706 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, ss.46-48  
707 Gündoğdu, s.12.  
708 Yavuz Turgul, “İlahi Çelişki”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Süleyma Murat Dinçer (hzl.), Ankara: Doruk 
Yayınkarı, 1996, s.192. 
709 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.225. 
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bahseder. Bu dönemin filmlerine yansıyan entelektüel bilincin yapay zeminlerde var 

edilmeye çalışıldığını belirtir: ‘“Entelektüel bilinç’ ancak ‘entelektüel özenti’ ya da 

‘erken entelektüel dönem’ diyebileceğimiz bir özelliğe sahipti; biraz kabaydı, 

parmağımızı gözümüze sokuyor, sırtını toplumsal dayıyordu.”710 Bu durumda, dilin 

belirginleşmeye başlaması da ancak sonraki yıllarda gerçekleşebilmiştir.711  

Filme tam olarak girememiş toplumsal gerçekçilik ekseninde, Gündoğdu’nun 

marjinal karakterlerin filmlerde yer almasıyla, sinemada yaşanan teslimiyet boyutundan 

bahsetmesi de bu önermeyi desteklemektedir. Sokak serserileri, orospular, travestiler, 

cüceler, eşcinseller gibi marjinal karakterlere filmlerde yer verilmekte, topluma 

bakıyormuş gibi yapılmakta ama toplumsal gerçeklik zemine taşınamamaktadır.712 Bu 

durum seyircinin mesafe almasına neden olmuştur ve Türkiye’de sanat filmi dendiğinde 

hala sıkıntı, bunalım ve geçekliği tam yakalayamamış yapay bir dilin anlaşılması bu 

dönemdeki olumsuz örneklerin de bir sonucudur. Rıza Kıraç’ın kişisel deneyimi bu tezi 

desteklemektedir.  

“Yavuz Özkan, Sinan Çetin, İrfan Tözüm, Ersin Pertan, Orhan 
Oğuz, Tunç başaran, Mahinur Ergun, Erden Kıral, Ali Özgentürk gibi yakın 
tarihimizin yönetmenleri (teknik olarak geçmişe göre daha iyi olanaklara 
sahip olsalar da) bu hatalarını devam ettirdiler. Sonuç olarak 1990’lı yıllar 
boyunca bu yönetmenlerin büyük umutlarla gittiğimiz filmlerinden yalnızca 
hayal kırklığıyla değil bir cenaze töreninin ruh haliyle ayrıldık.”713  

Atıf Yılmaz da aslında bu durumu açıklayan bir itirafta bulunmaktadır. 

Denemeler yaptıklarını, bazen Ah Belinda, Adı Vasfiye ve Asiye Nasıl Kurtulur 

filmlerinde olduğu gibi başarıya ulaştıklarını ama bazen de cesur davranıp etki altında 

kalıp başarısız olduğunu kabul etmektedir.714  

Son olarak, “meselesizlik” sorununu da bu dönemin film üretim koşullarında 

etkin olan özelliklere eklemek gerekmektedir. Ünal, kendisinin de yönetmenliğe 

başladığı 1980’li yıllarda, Yeşilçam’ın geçerliliğini yitirmesinden sonra yeni bir 

arayışın başladığından bahseder.  

                                                 
710 Kıraç, Film İcabı, s.131. 
711 Kıraç, Film İcabı, s.132. 
712 Gündoğdu, s.12.  
713 Rıza Kıraç, “90’lı Yıllarda Sinemamıza Genel Bakış”, 1.Bölüm, 25.Kare, Sayı:39, Ocak Mart 2000, s.13.  
714 Akpınar, s.218.  
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“Bu arayış sırasında yapılan filmlerin ortak noktası, meselesizlikti. 
Yönetmenlerin çoğu kendine ait olmayan, bir senaryocudan ya da 
edebiyattan ya da gördükleri ve hayran oldukları başka filmlerden ödünç 
alınmış bir meseleyi; hiç anlamadıkları ama iş yapacağına ya da “batıda 
tutacağına” inandıkları bir meseleyi anlatmaya çalışıyordu.”715  

Ünal’ın tespiti, 1980’lerde başlayan film festivalleri ve bu festivallerin üretim 

sürecine etkisi sorununu gündeme getirmektedir. 1980’lerde sanat filmi alanında ön 

plana çıkan önemli yönetmenler ve yapıtlardan söz edilmesi, hem bu etkinin niteliğinin 

anlaşılmasına, hem de 2000’lerdeki yönetmen sineması alanının zeminin 

oluşturulmasına hizmet edecektir.   

4.2.2. 1980’lerde Sanat Filmi Alanı 

“Türk sinemasında bir anlatı tarzı olarak ‘sanat filmi’, 1980’lerden sonra 

kurumlaşmaya başlamış ve yeni kuşak yönetmenlerin filmlerinde karşılığını 

bulmuştur.”716 Önceki bölümde, denemelerden söz etmiş olsak da başarılı örneklerin, 

sinema alanında yol açıcı bir etkilerinin olduğunu unutmamak gerekir. Kıraç, Ömer 

Kavur ve Yavuz Turgul filmlerinin 1980’lerin ruhunu anlamak için gerekli olduğunu 

söyler. “Kavur’un ve Turgul’un filmlerinde, yaşadıkları toplumun sosyo-ekonomik 

çelişkileriyle birlikte psikolojik derinliği ve ‘sanatsal kaygıları’ bir arada” 

bulabildiğimizi dile getirir.717 Bununla beraber 1980’lerde birçok film üretmiş ve kadın 

meselesini gündeme taşımış Atıf Yılmaz da bu listeye eklenmelidir. 1970-80 dönemi 

içinde önemli filmler üreten ve 1990 sonrası kuşağı üzerinde az da olsa etki yaratmış 

olabileceği düşünülen diğer yönetmenler ve filmlerine tezin kapsamı nedeniyle sınırlı 

olarak değinmekle yetinilmiştir.718 

                                                 
715 Ümit Ünal, “Bir 13.Cuma Günü, Türk sineması Üzerine Düşünceler”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, 
Süleyma Murat Dinçer (hzl.), Ankara: Doruk Yayınları, 1996, s.298. 
716 Ulusay, Melez İmgeler, s.135. 
717 Kıraç, Film İcabı,  s.101. 
718 1970’lerde yönetmenliğe başlayan Zeki Ökten, Yılmaz Güney’in senaryosunu cezaevinde 
yazdığı Sürü’yü 1978’de çeker. Değişen toplumsal yapı ve feodal ilişkilerin gerçekçi bir 
biçimde anlatıldığı film, sinema tarihimizde önemli bir yere sahip olmuştur. Berlin Film 
Festivali başta olmak üzere, birçok festivalde ödül alır. Uluslararası festivallerden ödül alan 
ekonomik sorunlara ve baskılara değinen yine Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı toplumsal 
gerçekçi bir film olan Düşman’ı 1979’da çeker. Faize Hücum (1982) bir bankerzedenin 
öyküsüdür ve Antalya Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanır. Şerif Gören, Yılmaz 
Güney’in Endişe filmini 1974’te, Yol’u 1981’de tamamlar. Teksoy’a göre, “Cezaevinin içi ile 
dışının farklı olmadığını, bütün bir ülkenin büyük bir cezaevine dönüştüğünü vurgulayan ve 
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Kavur 1974’ten itibaren film üretir ve önemli bir auteur sinemacı olarak -bu 

çalışmada yönetmen sineması alanının seksenlerden kaynağını alan en belirgin figürü 

olarak- 2000’e kadar üretimini devam ettirmiştir. Esen, siyasi ve toplumsal gelişmelerle 

Kavur sinemasındaki değişimler arasında bağlantı kurar ama değişmeyen sağlam bir dil 

yapısı olduğunu ekler ve bunu da onun auteur kimliğine bağlar.” 719 Kavur, 1979’daki 

Yusuf ile Kenan da arayış, iktidar sorunu, yabancılık; 1981’de Ah Güzel İstanbul’daki 

dışlanmışlık, güvensizlik, yalnızlık, sevgiyi arama” temalarına 1990’larda da “zaman 

nedir?” ve “ölüm nedir?” temalarını eklemiştir.720 Ulusay da Kavur’un auteur kimliğini 

vurgularken, dil özelliklerine değinir.  

“Ömer Kavur’un yaratıcı dokunuşları, Gizli Yüz’ün ikonografik 
dünyasındaki saatler, saat kuleleri, küçük kasabalar, gece yolculukları gibi, 
yönetmenin başka filmlerinde de (Anayurt Oteli, Gece Yolculuğu, Akrebin 

                                                                                                                                               
sonunda bir çözüm ‘yolu’ da öneren Yol, Yılmaz Güney’in görüşünü ustalıklı bir anlatımla 
aktaran bir filmdir.” Teksoy, s.60. Erden Kıral da Kanal (1978)’la yönetmenliğe başlar ve 
Bereketli Topraklar Üzerinde (1979) ve Hakkari’de Bir Mevsim (1982) gibi önemli filmlere 
imza atar. Ayna (1984), Av Zamanı (1987), Mavi Sürgün (1992)‘de ise geçmişle hesaplaşmalar 
ön plana çıkarken yönetmenin önceki filmlerindeki çizgisi değişir.  Ali Özgentürk, Hazal (1979) 
ve At(1982)’tan sonra simgesel anlatılar ve soyutlamaların yoğun olduğu Su da Yanar (1986) ve 
Çıplak (1996)’ı yapar. Tunç Başaran, 1986’da tek mekanda geçen ama ustalıklı bir anlatıma 
sahip olan, Biri ve Diğerleri’ni (1986) yapar. İstanbul Film Festivali’nde en iyi film ödülünü 
alır. Uçurtmayı Vurmasınlar (1989) da İstanbul Film Festivali’nde ödül alan ve ön plana çıkan 
filmlerindendir. Yavuz Özkan, Maden (1978) ve Demiryol (1979)’dan sonra çizgisini değiştirir. 
Yağmur Kaçakları’yla (1987) başlayan bundan sonraki filmlerinde ruhbilimsel incelemeler 
ağırlık kazanır. 1994’teki Yengeç Sepeti “özenli görsel düzenlemeleri ve Sadri Alışık’ın olgun 
oyunculuğu ile dikkat çeker.” Teksoy, s.68. Tunç Okan, 1974’te önemli bir siyasal sinema 
örneği olabilecek Otobüs’ü çeker. İki ülke insanları arasındaki farkı ve çelişkiyi otobüs 
metaforu üzerinden anlatan başarılı bir filmdir. Yurtdışında birçok festivalde de ödül alır. Ertem 
Eğilmez genelde güldürü sineması örnekleri verir. 1988’de yaptığı Arabesk hem başyapıt olarak 
hem de önemli bir eleştirel çalışma olarak değerlendirilir. Bilge Olgaç’ın İpekçe’si (1987) 
“masalsı ve lirik anlatımıyla yönetmenin en iyi filmi” olur.(s.71)Yusuf Kurçenli’nin 1990’daki 
bir aydının kaçış öyküsünü anlattığı Karartma Geceleri, İstanbul Film Festivali’nde en iyi Türk 
filmi olur. İrfan Tözüm’ün, bir kadının düşsel dünyasını ve gerçeklik ilişkisini anlattığı filmi, 
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (1992) İstanbul Film Festivali’nde en iyi film olur. Fazilet’te 
(1989) bilinçaltı başarılı biçimde kullanılır. İstanbul Film Festivali’nde en iyi film olan Nesli 
Çölgeçen’in Züğürt Ağa’sı (1985) ve Selamsız Bandosu (1987) toplumsal dönüşümün eleştirisi 
niteliğindedir. Başar Sabuncu’nun en başarılı filmi 70’li yıllardaki toplumsal olaylara 
göndermeleri ve anlatım ustalığıyla Zengin Mutfağı’dır.(1988) Fehmi Yaşar’ın Camdan Kalp 
(1990) adlı tek filmi İstanbul Film Festivali’nde en iyi film olur. Orhan Oğuz, Her Şeye Rağmen 
(1987)’den sonra, Beyoğlu’nun arka sokaklarının anlatıldığı Dönersen Islık Çal’ı (1992) çeker. 
Teksoy, Rekin Teksoy’un Türk Sineması, ss.58-80 
719 Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, s.422.  
720 Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, s.422.  
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Yolculuğu (1996) ve Karşılaşma (2003) yer alan, saplantılı görsel motifler 
olarak karşımıza çıkar.”721  

Onun sinemasında, fahişe sunumları, Yatık Emine’de, Ah Güzel İstanbul’da, 

Amansız Yol’da olduğu gibi gerçekçi ve derinleştirilmiş biçimdedir.722 “Ömer Kavur’un 

kahramanları genellikle istekleri dışında sürüklenirler. Kader değil, ama koşullar onları 

sürükler, rüzgarın önündeki yaprak gibi, buna karşı çıkmazlar.” 723 Göl’de şarkıcı Nalan, 

Kırık bir Aşk Hikayesi’nde Fuat, bu karakterlere örnek olarak verilebilir. Bu anlatım 

dili aslında kişiler ve onların psikolojisi üzerinden toplumun sorgulanabilmesine de 

imakn vermektedir.724 

1980’ler içinde karşımıza çıkan bir diğer isim Yavuz Turgul’dur. Kıraç, Yavuz 

Turgul’u, popüler alan içine yerleştirir ama onun Türkiye’de bu alanı genişlettiğini 

söyler. Bunu da komedi öğesini daha ekonomik kullanmasına, olguları daha gerçekçi 

ele almasına klişe tiplerden uzaklaşmasına bağlar. Kıraç’a göre Turgul, Hollywood 

kalıplarından yararlansa da, ele aldığı insanları samimi bir biçimde yansıtır.725 

Gündoğdu’da, Turgul’un kötü ve iyi karakterleri derinleştirme özelliğinden bahseder. 

Yavuz Turgul’un ilk filmi Fahriye Abla’dır (1984). 1986’da Muhsin Bey’i yapar. 

Rekin Teksoy, bu filmlerdeki sevecen bakışın, insancıl yaklaşımın ve yokolan değerlere 

özlemin ve yalın anlatımın altını çizer. Turgul’un sonraki filmleri, yine yok olan 

değerlerden bahsettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) ve Gölge Oyunu 

(1992) olur.726 1996’daki Eşkıya uzun bir aradan sonra ilk kez geniş bir izleyici kitlesi 

yakalanmış olması ve güncel bir soruna yaklaşmasıyla son dönem Türk sineması 

tarihinde önemli bir yere sahip olur.727 Fakat Eşkıya’nın, açık bir şekilde popüler alan 

içinde tanımlanabilecek nitelikleri içerdiği de görülmektedir. 

Bu dönemde Yeşilçam döneminden gelen, çok sayıda film üreten ve “80’li 

yıllarda ”kadın filmleri” denildiğinde ilk akla gelen yönetmen Atıf Yılmaz’dır. Atıf 

Yılmaz’ın 1980-89 yılları arasında çektiği 17 filmden 13’ü doğrudan “kadın filmi” 

                                                 
721 Ulusay, Melez İmgeler, s.139. 
722 Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, s.413.  
723 Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, s.413.  
724 Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, s.413.  
725 Kıraç, Film İcabı, ss.118-121.  
726 Teksoy, Rekin Teksoy’un Türk Sineması, s.85.  
727 Gündoğdu, s.14.  
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diyebileceğimiz niteliktedir.”728 Atıf Yılmaz, kadın hikayeleri anlatarak, toplumsal 

değişimi ele alırken, muhafazakar düşünceleri eleştirir. Toplumun her kesiminden 

kadını anlatır, ataerkil sistemin kadınlar üzerindeki etkisini vurgulamaya çalışır. Kıraç, 

“Mine, Adı Vasfiye, Ah Belinda, Dul bir Kadın ve Dağınık Yatak filmlerini bu yolda 

yapılmış başarılı filmler olarak sayar.729 Yönetmenin kendisi ise, Türkiye’de başlayan 

feminist hareketin etkisinde kaldığı ve bu konular ilgisini de çektiği için kadın 

konusunda film yaptığından bahseder.730 Atıf Yılmaz, film yaparken kime film yaptığını 

da her zaman düşündüğünü söyler. “Bence, kendiniz adına film yapma düşüncesi bir 

hayal” diyerek, izleyiciye bağımlı bir sektör içinde var olduğunun bilincinde olduğunun 

altını çizer. 731 Dil konusunda ise, örneğin Mine filminde, filmin özüne uygun bazı 

denemeler yaptığını belirtir. Objektif seçimiyle farklı bir anlatım arayışı içine girer.732 

Ama bu dönemde gelenekselleşmiş sinema özelliklerinden tam olarak çıkılamadığını, 

batı sineması anlatımına da yaklaşılamadığını ekler. Ona göre, bu dönemde bize has 

filmler yapılmış ama tam olarak o senteze ulaşılamamıştır.733 

1980’ler sineması içinde etkili olmaya başladığı ve aslında günümüz Türk 

sinemasını tartışırken de temel tartışma alanlarından birini oluşturan bir başlık olduğu 

için, bu dönemde festivalle kurulan ilişkilere değinmek gerekmektedir. Yerel film 

festivalleri bu dönemde seyircinin beklentilerini arttırmış, uluslararası film festivalleri 

ise yönetmenleri farklı arayışlara itmiştir. Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen 

festivallerde yerli sinema seyircisi birçok yabancı filmle karşılaşmıştır. Bu durum tercih 

ve talepler üzerinde etkili olmuştur.734 (Burada, büyük bir canlanmanın yaşandığı video 

alanında ve televizyonda izlenen yabancı filmlerin seyircinin beklentisinin yükselmesi 

konusundaki etkisini de unutmamak gerekir.)735 Bu anlamda, önemli auteur 

sinemacıların filmlerine ulaşabilmesi imkanıyla, festivallerin doğrudan ya da dolaylı 

                                                 
728 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.43.  
729 Kıraç, Film İcabı,   s.97. 
730 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.44.   
731 Mehmet Erdem, “Özgün Bir Şey Yapamazsan Yoksun”, ‘Rejisör’ Atıf Yılmaz. Müjde Arslan (drl.), İstanbul: 
Agora, 2007, s.86.  
732 Pınar Tınaz Gürmen, “Atıf Yılmaz’dan Sinema Dersleri”, ‘Rejisör’ Atıf Yılmaz, Müjde Arslan (drl.), İstanbul: 
Agora, 2007, s.208.  
733 Engin Ayça, “Bir Sinemacının Çeşitlemeleri”, ‘Rejisör’ Atıf Yılmaz, Müjde Arslan (drl.), İstanbul: Agora, 2007, 
s.47.  
734 Ulusay, Melez İmgeler, s.135. 
735 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.226.  



 159

olarak 1990 sonrası ‘yönetmen sineması’nın zihinsel gelişimine katkıda bulunmuş 

olduğunu da vurgulamak gerekir.   

Mehmet Basutçu, 1980’lerde doruk noktasına ulaşan uluslararası film 

festivalleri patlamasından bahseder. Türkiye’de de yönetmenlerin festival için film 

üretme yarışına girdiklerinin fakat yapay ve yavan bir sinema ortaya çıktığından, bunun 

olumsuz sonuç verdiğinin altını çizer. Ama 1980’lerin ikinci yarısında bir değişim 

yaşanmaya başlanır. 1988’de Cannes’da üç yan bölümde Şahin Kaygun, Ömer Kavur ve 

Orhan Oğuz yer alır.736 Nezih Erdoğan bu dönem ortaya çıkan sinemanın batının 

beklentileri yolunda egzotik sunumlar içeren bir sinema olduğunu söyler. Burada, 

öteki’nin, ‘içeri’ alınması fantezisi söz konusudur ve bu da aslında kolonyal bir 

tavırdır.737  

Atıf Yılmaz’ın da bir yönetmen olarak festivallerle ilgili aynı kaygıyı taşıması 

bu tespit üzerinde daha fazla düşünülmesi gerektiğini gösterir. Yılmaz’a göre, Berdel 

filminin Valencia Film Festivali’nde ödül alması ve satılması dışarıdaki egzotik ve 

folklorik beklentilerle ilgilidir.738 Tabii bunu tüm festival filmleri için söylemek 

haksızlık olur. Cannes’a katılan filmlere bir göz atmak genelleme yapmanın çok da 

doğru olmayacağını gösterir.739 Bu dönemde Cannes’da yarışmalı ana bölüme katılan 

filmler: Yol, 1982 (Yılmaz Güney, Şerif Gören) ve Elvada Yabancı’dır, 1991 (Tevfik 

Başer). 1986 yılında ‘Eleştirmenler Haftası’ bölümünde gösterilen 40 Metrekare 

Almanya, iki ülke arasındaki sıkışmışlığı görsel diline de yansıtabilmeyi başarmış 

önemli bir filmdir.  

                                                 
736 Mehmet Basutçu, “Türk Sinemasının Batıya Açılan Penceresi”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Süleyma 
Murat Dinçer (hzl.), Ankara: Doruk yay, 1996, s.206.  
737 Nezih Erdoğan, “Melez Kültürler, Aşırılıklar”, Birikim, Sayı: 111-112, Temmuz Ağustos 1998, ss. 179-184 akt. 
Ulusay, Melez İmgeler, s.411. 
738 Erdem, “Özgün Bir Şey Yapamazsan Yoksun”, s.87.  
739 Bu dönemde Cannes’da yarışmalı ana bölüme katılan filmler: Yol, (Yılmaz Güney, Şerif 
Gören, 1982), Elveda Yabancı (Tevfik Başer, 1991), Eleştirmenlerin Haftası bölümü: 40 
Metrekare Almanya, (Tevfik Başer, 1986), Dolunay (Şahin Kaygun, 1988), Benim Sinemalarım 
(Gülsün Karamustafa, 1990), Robert’s Movie (Canan Gerede, 1991), Yönetmenlerin Onbeş 
Günü bölümü: Umut, (Yılmaz Güney, 1971), Hazal (Ali Özgentürk, 1980), At (Ali Özgentürk, 
1982), Dilan (Erden Kıral, 1987), Her Şeye Rağmen (Orhan Oğuz, 1988), Sis (Zülfü Livaneli, 
1990), Belirli Bir Bakış bölümü: Yer Demir Gök Bakır  (Zülfü Livaneli, 1987), Gece Yolculuğu 
(Ömer Kavur, 1988). Basutçu, “Türk Sinemasının Batıya Açılan Penceresi”, s.211. 
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Bu film “Almanya’da yaşayan Türk Kadını gerçeğinden yola 
çıkarak, kapalı mekanda özel sorunlarıyla çaresizlik içinde boğuşan insanın 
bunalımını anlatırken, yabancılaşma, iletişim kuramama, yepyeni bir çevreye 
ayak uydurmaya ve uyum sağlamaya çalışma gibi bazı evrensel temaları 
yalın bir sinema diliyle, çarpıcı bir mizansen eşliğinde” işlemektedir.740  

Aynı şekilde, Yönetmenlerin Onbeş Günü bölümünde yarışan Her Şeye 

Rağmen, (Orhan Oğuz, 1988), bir kişinin yaşamından, umutlarından hareketle toplumu 

ve hayatı sorgularken rafine bir sinema dili kurar. Yönetmenlerin Onbeş Günü’nde yer 

alan, Sis (Zülfü Livaneli,1990), siyasi içerikli bir filmdir.  

 Her ne kadar sanatsal niteliklerin ön plana çıktığı örneklerden bahsedebilsek 

de bugün olduğu gibi o dönemde de festivalin, yönetmenlerin zihninde batının 

beklentilerine ilişkin bir soru işareti oluşturduğu açıktır. Ayrıca, yerel temalar ekseninde 

yapılmış filmlerin beğenilmesi, günümüzdeki festivalleri ve batının bakışını 

değerlendirdiğimizde çok da şaşırtıcı gözükmemektedir. Burada önemli olan, bu 

oryantalizm yönlendirmesinin 1980’lerde sinemamızda tartışılıyor olmasıdır ki bu tarih 

Metin Erksan’ın ödül aldığı 1964’e kadar da götürülebilir.  

Devletin 1980’lerde de sinema endüstrisiyle ilgili önemli bir adım atmadığının 

altını çizmek gerekmektedir.741 Devlet tarafından, 1989’da dışa açılma yönünde bir 

adım atılması tercih edilir ki bu da, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sinema 

alanında önemli bir yara açacaktır. 1970’lerde film üretmeye başlayan yönetmenlerin 

deneyimleri, bu dönemin film üretiminin koşullarını ortaya koyar. Bu koşullarda 

belirgin olan faktör, Yeşilçam ölümünü yaşarken, yeni kuşağın kendi filmlerini yapmak 

için bireysel yollar denemeye başlamalarıdır. Bu özelliğiyle 1980’ler, 1990 sonrasında 

oluşan yeni kuşağın ilk adımlarının atıldığı bir dönem olarak okunabilir. Yönetmenler, 

kendi şirketlerini kurma fikrini sahip olmuşlar, bir kısmı bunu gerçekleştirmiş ve 

bundan sonraki yıllarda bu şekilde filmlerini üretmişlerdir. Bağımsız olma arayışında 

temel kriter, var olan yapının istediklerini çekmesine izin vermemesidir.742 Bu ifade, 

                                                 
740 Basutçu, “Türk Sinemasının Batıya Açılan Penceresi”, s.207.  
741 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.226.  
742 Yavuz Özkan’ın film üretim sürecini de buraya ekleyebiliriz. 1978 yılında Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde en iyi film olan Maden’in yapımcılığını Yavuz Özkan, Atıf 
Yılmaz’la beraber yapar, Demiryolu işçilerinin grevini konu alan Demiryol (1979) filminin 
yapımcılığını ise Yavuz Özkan tek başına yapar. Sonraki yıllarda da kendi şirketini kurmuş olan 
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1990 sonrasına ilişkin yaptığımız görüşmelerde yönetmenlerin bağımsız olmak için 

kendi şirketlerini kurdukları yöndeki açıklamalarıyla örtüşmektedir. Bu dönemin 

“auteur” yönetmenlerinden Ömer Kavur, ilk filmini (Yatık Emine, 1974) Yeşilçam dışı 

koşullarda çeker. Filmin gösterimi de ancak “yabancı filmlerin oynatıldığı sinemalarda” 

olabilir. Kavur’u buna iten sebep, var olan yapının onu yönetmen olarak kabul 

etmemesidir. O da şirket kurup reklam filmleri çekerek filmlerinin sermayesini 

oluşturmaya karar verir ve bunu uygular.743  

Bu dönemde gerek uluslararası festivallerde, gerekse ulusal festivallerde ön 

plana çıkan ve birçok film üretmiş olan Ali Özgentürk de, bağımsız olabilmek için 

“Asya Film” adlı bir şirket kurar. Özgentürk’ün böyle bir fırsat yakalayabilmesi, Hazal 

(1979) filminin uluslararası arenada kazandığı başarıya bağlı olmuştur. Bu nokta 

önemlidir çünkü o dönemde de bir yönetmenin kendi çıkışını yapabilmesinin 

uluslararası arenada var olmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Film, Cannes Film 

Festivali’nde gösterilmiş ve birçok ülkeye satılmıştır. Özgentürk, kazandığı parayla da 

negatif almıştır. Ayrıca elde ettiği tanınırlıkla bir sonraki film projesi At (1981) için 

Alman kanalı ZDF ile ortak yapım anlaşması imzalamıştır; fakat film çekimleri için 

gereken nakit parayı Almanya’da bir şirketi olan Kenan Ormanlar’dan bulmuştur. 

Görüldüğü gibi bu yıllar, bugün belirgin varlığıyla karşı karşıya olduğumuz ulusötesi 

sinemanın, Türk sinemasında varlığını hissettirmeye başladığı ve bir filimi yapabilmek 

için çeşitli seçenekleri birleştirme arayışlarıyla karşılaşıldığı yıllar olmuştur.  

Özgentürk, ayrı bir şirket kurma gerekçesini ortaya koyarken kendini korumak 

istediğinden ve yapmak istediği sinemayı yapacak bir prodüktör olmadığından 

bahsetmektedir. Özgentürk’ün film serüveninde bundan sonra karşılaştığı bir diğer 

sıkıntı ise, siyasal baskılar olur ve yönetmen 1982’de filminin montajı sırasında hapse 

girer.744  

1970’lerin sonlarında Atıf Yılmaz’ın bir şirketi yoktur. Bağımsız bir yönetmen 

olarak çalışmaktadır. Yılmaz, bu dönemde, film üretiminde bir yönetmenin 

zorunluluklar içinde kaldığından bahsetmektedir. Yönetmenlerin, teklifler aldıklarını ve 
                                                                                                                                               
Özkan, yapımcı-yönetmen olmanın zorluklarından bahseder ama bu süreçlere katılmanın bir 
zorunluluk olduğunun da altını çizer. Akpınar, s.68. 
743 Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, s.51. 
744 Akpınar, s.157. 
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seçme şansları olursa ancak seçebildiklerini, bunun da içinde oldukları şartlara bağlı 

olarak geliştiğini belirtmektedir. Burada iyi film yapabilme konusunda tesadüf 

faktörünün çok etkili olduğunun altını çizmektedir. Örneğin, seks ve arabesk filmleri 

furyasında,  Bülent Ersoy’la bir arabesk filmi yapması için Türker İnanoğlu’ndan bir 

teklif alır. Bu filmi yapmak istememektedir. O sırada Adana işletmecilerinden birinin 

Atıf Yılmaz’a, yapmak istediği filme destek olabileceğini söylemesiyle, bölgelerden 

avans toplama sistemine gidilerek Selvi Boylum Al Yazmalım (1977) filmi yapılır. 

Böylece Yılmaz, koşulların yardım etmesiyle, sıradan bir arabesk filmi yerine, 

sinemamızda önemli bir yeri olacak kalıcı bir filme imza atabilmiş olur.745  

1970’lerde sinema sektörü büyük bir kriz yaşamıştır. Seyirci, salon ve koltuk 

sayılarına ilişkin veriler bu tabloyu gözler önüne sermektedir. 1970’de 246.662.310 

seyirci, 2.242 sinema 1.164.769 koltuk varken bu sayı 1986’da, 40.202.751 seyirci, 675 

sinema 394.837 koltuğa düşmüştür.746 Bu durumda 1980-90 arası bölge işletmeciliği 

anlayışı da tamamen dağılmıştır.747 Seyirci sayısının düşmesinde diğer siyasi ve 

toplumsal değişimlerle ilgili etkenlerin dışında, artan enflasyonla birlikte bilet 

fiyatlarının seyirci için çok yüksek hale gelmesi de etkili gözükmektedir.748 Artan 

enflasyon oranına filmlerin maliyetleri üzerinden baktığımızda 1980-89 yılları arası 

enflasyonun oranı ve bunun film üretimini zorlaştırdığı koşullar çok daha net 

görülebilir. 1998 yılında, bir filmin ortalama maliyet 5-10 milyon iken 1987’de 50-60 

milyon, 1989’da ise 100-200 milyondur.749 Bölge işletmeciliğindeki kriz döneminde ise, 

televizyon ve yurtdışı satışlarının sinema için bir gelir kaynağı olduğu görülmektedir.750 

1970’lerde ticari sinema bahsettiğimiz birçok nedenden zayıflayıp yerini seks 

filmleri aldıktan sonra, ticari alan kendine arabesk üzerinden bir yol bulmuştur. Arabesk 

kültürü içinde üretilen her şey, gecekondudakiler, kente ya da yurtdışına göç edenler 

tarafından çok çabuk benimsenmiştir.751 Sinema kendine bu kültür içinden yeni bir 

                                                 
745 Akpınar, s.217.  
746 Abisel, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, s.127.  
747 Işığan, s.38. 
748 Abisel, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, s.113. 
749 Film Market Dergisi 83 ve 87 yılları sayıları; Semih Kaplanoğlu, Kadri Yurdatap’la Söyleşi, Argos, s.1.2, 1998, 
s.154, akt. Hakan Erkılıç, Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı ve Bu Yapının Sinemamıza Etkileri, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, SBE, 2003, s.158. 
750 Erkılıç, s.159. 
751 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, ss.144-146. 
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kanal açmıştır. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi 

şarkıcı ve türkücülerin başrol oynadığı melodramlar yapılmaya başlanmıştır. Bu tarz 

filmlerin sayısı 1980 yılında, üretilen 68 filmden 27’si olacak kadar artmıştır.752 

1980’lerdeki arabesk video pazarı, özellikle yurtdışındaki işçilere hitap eden filmler 

yapar ve buradan büyük bir gelir sağlar.753 İlgi gören bu kültür ve onunla birlikte 

pompalanmak istenen kader vurgusu, 1980 sonrası depolitizasyon sürecinin bir devamı 

olarak sinemada yansımasını bulur. Arabesk filmleriyle salonları paylaşmak zorunda 

kalan genç yönetmenlerin sistemden nasıl dışlandıklarına bir örnek, Korhan 

Yurtsever’in Zincir (1989) filminin gösterimden üç gün içinde kaldırılması üzerine, 

yönetmenin ‘ekonomik sansürü protesto ediyorum’ diyerek filmini yakması olur.754 

Görüldüğü gibi 1970 ve 1980 dönemi Türk sineması için sıkıntılı bir dönem 

olmuştur. Ülkedeki ekonomik ve demografik değişiklikler sinemayı belirgin biçimde 

etkilemiştir. Enflasyon artmış, seyirci azalmış, sinema salonları kapanmıştır. Liberal 

ekonomik anlayış, kültürün bütün alanlarında kendini göstermiştir. Yeşilçam’ın son 

kırıntıları da silinirken, yerine yeni bir yapı da koyulamamıştır. Bu dönemde, film 

üretim alanı parçalı bir görünüm sergilemektedir.  

4.3. 1990 Sonrası Türk Sineması 

Türk Sineması 1970 ve 1980’li yıllarda hem siyasi hem ekonomik alanda 

yaşanan sıkıntılar ve bunların sinemaya da yansımasıyla iyice zayıf düşmüşken, 

Amerikan dağıtım şirketlerinin ülke pazarına girişiyle, 1990’lı yıllara yenik başlamıştır. 

1989 yılında Yabancı Sermaye Yasası’nda yapılan değişiklikle, Amerikan dağıtım 

şirketleri ülkeye girmeye başlamıştır.755 Bununla birlikte Türk sinemasında yeni bir 

dönem açılmıştır. İlk olarak Warner Bros. Türkiye’ye giriş yapar. Warner Bros., kendi 

filmleri dışında, Colombia, Tri Star ve Touchstone Pictures filmlerini, sonrasında gelen 

UIP de (United International Pictures),  MGM; United Artists, Paramount ve Universal 

şirketlerinin filmlerini dağıtmaktadır.756 Bu firmaların yarattığı etkiyi görmek için 

izleyici kaybı oranlarına bakmak yeterli olmaktadır. “1984-1994 yılları arasında yabancı 
                                                 
752 Ayça Atikoğlu, “Romanı Dışlayan Film”, ‘Rejisör’ Atıf Yılmaz, Müjde Arslan (drl.), İstanbul: Agora, 2007, s.73.  
753 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.148.  
754 Erkılıç, s.154. 
755 Erkılıç, s.167. 
756 Ulusay, Melez İmgeler, s.108.  
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filmlerin izleyici kaybı %69, yerli filmlerin %95’dir. 1987-94 arası izleyici kaybının 

%81’i yerli filmlerden gerçekleşmiştir.757 1995’teki rakamlar, Türk sinemasının karşı 

karşıya bulunduğu tehlikeyi açık şekilde gözler önüne sermektedir. 1995 yılında, tüm 

Türk filmlerinin toplam seyircisi 442.518’ken, aynı yıl vizyona giren Aslan Kral’ın 

izleyici sayısı nerdeyse tüm Türk filmlerinin iki katı olan 815.651’dir.758 

1980’lerde Anadolu’daki salonlar kapanır. Metropoller de 1989’dan sonra 

yabancı dağıtımcıların eline geçmeye başlar.759 İzleyici kaybıyla, Konak, Yeni Melek, 

Site, Kent ve Atlas gibi büyük salonlar kapanınca, küçük salonlar ortaya çıkar. Evren, 

bu salonların bakımlı, yeni teknolojiye sahip ve cazip olduklarını söyler ve yaşanan 

değişimi kaçınılmaz olarak yorumlar.760 Bu kaçınılmazlık, film dolaşımıyla alakalıdır ve 

sinemaları büyük dağıtımcılara bağlayan da bu olacaktır. “Pratikte işletmeciler, sayıları 

artan salonları işletebilmek ve belli bir strateji doğrultusunda kesintisiz bir film dolaşımı 

sağlayabilmek için, büyük dağıtımcılarla çalışmışlardır.”761 Büyük dağıtımcılarla 

çalışılınca da, yıllık anlaşmalar gereği işletmecilerin başka şirketlere ait filmler 

göstermeleri güçleşmiştir. Yerli filmlerin ancak bu dağıtımcıların programlarına dahil 

olduklarında gösterebilmesi ise günümüz sinemasıyla ilgili olarak üzerinde durduğumuz 

Hollywood egemenliği sorununu ortaya çıkarmıştır.762  

Türkiye’de 1991 ve 1994 yıllarında yapılan ve vizyona girebilen film sayısına 

bakmak bir örnek olarak dağıtım sorununu ortaya koymaya yeter. 1991 yılında yapılan 

33 filmden yalnızca 8’i, 1994 yılında ise 72 filmden yalnızca 16’sı vizyona girmiştir.763 

“Ayrıca ABD tekelleri, getirdikleri filmlerden kazandıkları paraların tamamına yakınını 

vergi dahi ödemeden dışarıya transfer etmektedir.”764 Bugün, Hollywood filmleri ve 

Türk filmlerinin büyük bölümünün dağıtımı, “Warner Bros. (WB ve Colombia Filmleri 

ve UİP (Paramount, Universal, MGM, Dreamworks, Touchstone ve Walt Disney 

                                                 
757 İ.Altuğ Işığan, “1970’lerden 1990’lara Türkiye’de Sinema Endüstrisi”, Yeni Film, Sayı: 2, Temmuz 2003, s.33. 
758 Bülent Görücü, “1990’lı yıllar Türk Sineması’na Bir Bakış”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı:1, Bahar 1997, 
İstanbul, s.36. 
759 Işığan, s.36. 
760 Burçak Evren, “Sinemalarımıza Sahip Çıkalım”, Finansal Forum, 2 Haziran 2002, Türsak Sinema Yıllığı 
2002/2003, İstanbul: 2004, Türsak Vakfı, ss.74-75. 
761 Işığan, s.37. 
762 Işığan, s.38.  
763 Görücü, “1990’lı yıllar Türk Sineması’na Bir Bakış” s.33-36. 
764 Engin Ayça, “Sinemamız Üzerine Bilinenleri Yenilemek” Cumhuriyet, 19 Temmuz 1996, Türsak Sinema 
Yıllığı 1996/97, İstanbul: Türsak Vakfı, s.109. 
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Filmleri) gibi büyük Amerikan dağıtım şirketleri ile yerli bir kuruluş olan Özen Film 

(20th Century Fox filmleri) tarafından yapılmaktadır.”765 2008’e kadar tüm zamanlar 

Türk filmi gişe rakamlarına bakıldığında ilk beş filmi dağıtan şirketlerin Özen Film, 

WB ve Kenda Film olduğu görülmektedir. Kenda Film de, Kurtlar Vadisi Irak ve 

Organize İşler gibi yüksek seyirci toplayan filmleriyle bu listeye eklenmelidir.766 

Evren’in vurguladığı bir başka nokta da, gişe rakamlarına ilişkin olan bu 

tabloyu tamamlamaktadır. Seyircinin yaş ortalaması bu dönemde 16-30 arasındadır.767 

Dağıtım şirketlerinin kararları doğrultusunda sunulan filmleri izlemek zorunda kalan bir 

kuşağın alışkanlıkları da, yine bu şirketler tarafından belirlenmiş olur. 2000’lere 

gelindiğinde bu egemen anlayıştan sıyrılma konusu önemli bir tartışma alanı olur. Bu 

şirketlerin, sinema gündemini belirleyen şirketler haline gelmesi, bahsettiğimiz tezi 

destekler. “Yazılı basın, sinema sayfalarını arttırmış, hatta hafta sonu sinema ekleri verir 

olmuş, televizyonlar ise, her gün birkaç kez ‘Box Office’ listeleriyle birlikte yabancı 

yapımların fragmanlarını ve set arkası çekimlerini reklam için kullanır”768 olmuştur. 

Fakat bu durum sinema sektörünün canlanmasından çok, Hollywood egemenliğinin her 

haliyle zihinlere sızmaya başlamasının bir göstergesi olarak okunmalıdır.  

1970’lerin ikinci yarısından itibaren video, 1980’lerin ikinci yarısından itibaren 

reklamcılık, 1980 sonlarından itibaren televizyon yapımcılığı,769 1990’ların ilk 

çeyreğinden sonra, video-klip yapımcılığı, sinemacılığın ek faaliyetleridir.770 

Reklamcılık sektörünün, küresel pazarın işleyişine uygun olarak Türkiye’de de 

gelişmesinin, Erkılıç’a göre, teknik imkanların, stüdyo ve labaratuvarların yenilenmesi 

anlamında sinemaya bir yararı olmuştur. Fakat bu yıllar, video, reklam, televizyon ve 

videoklip alanı düşünüldüğünde bir taraftan sinemadan da uzaklaşılmaya başlanan bir 

                                                 
765 Ulusay, “Türk Sineması’ndaki Dönüşüm ve Eurimages”, ss.351-352. 
766 Tüm Gişe Rakamları, (t.y.) 
ttp://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&type=0&year=&firma=, (23 Haziran 2009) 
767 Evren, “Sinemalarımıza Sahip Çıkalım”,  ss.74-75. 
768 Kıraç, Film İcabı, s.95.  
769Ayrıca 1980’lerde yoğun biçimde görmeye başladığımız arabesk kültür, sonrasında 
televizyonla daha da beslenir. Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, s.92. Kıraç’a göre de 
televizyon,   “Yeşilçam’ın mirasının devamcısı olarak, şarkılı türkülü filmlerden, en sulu zırtlak 
melodramlara kadar, ‘halkın’ kaba beğenisine cevap verecektir.” Kıraç, Film İcabı, s.95. 
770 Işığan, s.35.  
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dönem olmuştur. Türk sineması 1990’ların başında seyircisini tamamen kaybetmiştir.771 

1991 yılına gelindiğinde, artık bölge işletmeciliği, video bayiliği ve Türk filmi gösteren 

firma kalmamıştır.772 

4.3.1. Devlet ve İletişim Politikaları 

Yabancı şirketler tarafından Türkiye’de egemen bir ağ oluşturulurken, UIP, 

aslında Amerika’da kartel kurduğu için yasaktır.773 Onat Kutlar, o dönemde, köşe 

yazısında bu noktaya değinmiştir: “Anti-tekel yasaları, bizzat serbest rekabetin ve 

liberalizmin yasalarıdır. Amerika’da Sherman Anti-trust yasasından bu yana, tüm 

tekelcilik girişimleri, bizzat serbest rekabeti korumak için yasaklanmıştır.”774 Kutlar, 

kültür alanında kamu desteğinin öneminden bahseder. “Çünkü kültür alanı sadece 

pazarın kontrolüne bırakılamaz. Çünkü kültür, bir ülkenin kimliğidir. Ve bu ülkenin 

kimliği para getirmeyen faaliyetlerle korunur.”775 Türkiye’de başlangıcından beri 

sinemayla ilgilenmeyen devletin, 1990 sonrası tutumunda da çok büyük değişiklikler 

olmamıştır. 

Kültür Bakanlığı tarafından 1988 yılında yapım desteği verilmeye başlanması, 

sinema alanında büyük bir hareketlenme sağlamaz. Bakanlık, ilk olarak, Tuğra Film 

tarafından yapılan Düşmanın Türküsü adlı filme 75 milyon TL destek vermiştir. 1989 

yılında ise, Mine Film, Benim Sinemalarım (30 milyon TL), Belge Film, Abdi İpekçi 

ya da Konsensus (50 milyon TL), Kedi Film Küçük Balıklar (80 milyon TL) projeleri 

için destek almışlardır. Destek miktarları, 1990 yılında ortalama 75 milyon TL, 91 

yılında ortalama 95.000.000, 92 yılında 240 milyon, 93 yılında 310 milyon civarındadır. 

(Bk. Ek.1. Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Filmler). Artan rakamların 

artan enflasyon oranıyla bağlantılı olduğu unutulmamalıdır. Hatta enflasyonun daha 

hızlı seyretmesiyle destek miktarları yine yetersiz kalmaktadır.  

                                                 
771Halit Refiğ, “Türk Sinemasın’nın Yükselişi ve Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk Sineması Üzerine 
Düşünceler, Süleyma Murat Dinçer (hzl.), Ankara: Doruk Yayınları, 1996,  s.186. 
772 Refiğ, , “Türk Sinemasın’nın Yükselişi ve Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler”, s.186 
773 Onat Kutlar,  “Men Çi Guyem Tamburam Çi Guye”, Gündemdeki Konu, İstanbul: Mitos Yayınları, 1995, s.15. 
774 Kutlar, “Men Çi Guyem Tamburam Çi Guye”, s.15. 
775 Onat Kutlar, “Varsa Bir Durum, Yapalım Bir Açıkoturum”, s.114 
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Onaran’ın da belirttiği gibi, 1993 yılında filmlerin maliyetleri 8-10 milyarken 

destek 300 milyon civarında kalır.776 Desteğin verildiği ilk yıllarda, sinemacılar 

arasında büyük tartışmalar da yaşanır. Desteğin, eşit olarak dağıtılmadığı, paranın 

tanıdıklara verildiği, parayı alanların film çekmedikleri halde çekmiş gibi gösterdikleri 

yolunda birçok dedikodu sinema çevrelerinde dolaşır.777 Halil Ergün desteğin 

dağıtılmasıyla ilgili önemli bir öneri getirmektedir: “Parlemento’dan geçen bütçeye 

sinema için gerçekten belirleyici kalemler koydurmak gerekir”778 Bu şekilde desteğin 

verilmesiyle ilgili spekülasyonların ortadan kalkacağını söyleyen Ergün, aslında, böyle 

bir destek verilirken gerekli olan, seçim aşamasından yapım sonrası aşamalara kadar 

daha net sırlarla çizilmiş, bilinçli ve kurallara bağlanmış sistematik bir işleyişin, Kültür 

Bakanlığı desteğinde bulunmadığının da altını çizmiş olur.  

 Bahsettiğimiz “Sinema ve Müzik Eserlerini Destekleme Fonu” 1986’da 

ANAP’lı Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek zamanında oluşturulmuş olsa da, tam 

olarak uygulamaya geçmesi 1992’de olur. Bu sırada Kültür Bakanlığı’nı Fikri Sağlar 

yürütmektedir. Fonun gelirlerini,  ağırlıklı olarak sinema biletleri ile müzik kasetleri ve 

videoların üzerindeki bandroller oluşturmaktadır.779 1993 yılında yayınlanan Türsak 

Sinema Yıllığı’nda yazıları bulunan yönetmenlerin çoğu, Kültür Bakanlığı desteğinin 

yetersizliğinden şikayet etmektedir. Ersin Pertan, Kültür Bakanlığı’ndan kredisi çıkmış 

yönetmenlerin bile filmlerini gerçekleştiremediklerini söyler: “Yeni bir sinemacı, 

diyelim ki 600 milyonu aldı, gerisini tamamlamak için bir televizyon kanalına gidiyor, 

bakıyorlar filmin içinde erotizm var mı ya da başka bir şey var mı? Varsa sağlıyorlar, 

yoksa sağlamıyorlar.”780 Bu dönemde ilk filmini yapacak olan Zeki Demirkubuz da aynı 

görüştedir:  

“Çekimler 15 Kasım’da başlayacak. Henüz para almış değilim. 
Bunun için Kültür Bakanlığı’na teminat mektubu vermem gerekiyor, bunu 
sağlayamadım. Piyasadaki bir yapımcıya teslim olmak istemediğim için 
yapımcılığı kendim üstlendim. Küçük bir bütçemiz var. 1 milyar; geri 

                                                 
776 Alim Şerif Onaran, “Türk Sinemasının Bugünü ve Yarını”, Türk sineması Üzerine Düşünceler, Süleyma Murat 
Dinçer (hzl.), Ankara: Doruk Yayınları, 1996, s.85.  
777 Görücü, “1990’lı yıllar Türk Sineması’na Bir Bakış”, s.37. 
778 Toptaş, “Asıl Yaratıcılık Bütçeyi Denkleştirebilmekte”, s.27.  
779 Nilgün Toptaş, “Asıl Yaratıcılık Bütçeyi Denkleştirebilmekte”, Cumhuriyet, 9 Kasım 1993, Türsak Sinema 
Yıllığı 1993, İstanbul: Türsak Vakfı, 1993, s.23. 
780 Toptaş, “Asıl Yaratıcılık Bütçeyi Denkleştirebilmekte”, s.24. 
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kalanını tamamlayabiliriz. Tv satışı yapılmadı, hemen oyuncu soruyorlar. 
Belli oyunculara teslim olmak istemiyorum”781 

Ömer Uğur da, devletin verdiği 600 milyonla film çekmek için yola 

çıkılamadığından bahsetmektedir: “Sponsor bulmaya çalışıyorum. Geçen yıl da 

Sorguda adlı projem için destek çıkmıştı, çekemedik. 8 milyarlık bir projeydi, 400 

milyon destek aldık.”782 Devlet desteğinin 1990’ların başında çözüm olamamasının bir 

başka nedeni de, siyasal iktidarla birlikte değişiklik kazanması, devlete yakın 

sinemacılardan oluşan bir kurulun yakın bulundukları isimler yararına karar almaları 

olasılığı olarak gösterilmektedir.783 

Devletin bu dönem sinemanın gelişmesiyle ilgili ortaya koyduğu öneri, Adnan 

Kahveci’nin “Kıyı Ötesi Medya” (Off-Shore Media) başlıklı tasarı olmuştur. Bu tasarını 

ABD ve Avrupa’dan film şirketlerinin buraya gelmesi, stüdyolar kurması, film 

teknolojisini getirmeleri gibi bir kapsamı vardır.784 Projede, stüdyoların kurulması 

karşılığında uzun vadeli vergi kolaylığı vaadedilmiştir. Amerikan şirketlerinin burada 

film yapacağı, teknolojilerini buraya getirecekleri ve bu projelerde Türk sinema 

sektöründen kişilerin çalışacağı öngörüsüyle, Türk sinemasının altyapı sorunu 

çözülmeye çalışılmıştır. Fakat tasarı, alınan tepkiler nedeniyle yasalaşmamıştır.785 

Tasarının kanunlaşmaması, Türk sineması için bir şans oluşmuştur. Çünkü böyle bir 

açılım, dışa bağımlı bir üretim yapısını teşvik ederek, bu çalışmada ele aldığımız 

‘yönetmen sineması’ alanının üretim imkanlarını çok daha fazla sınırlayabilecek, belki 

de tamamen ortadan kaldırabilecek nitelikleri kapsamaktadır. 

1988 yılında Türk sinemasının sorunları üzerine iki rapor hazırlanır. 

SESAM’ın hazırlattığı raporda bu çalışma içinde dile getirdiğimiz sorunlar tespit 

edilirken çözüm olarak, devlet yardımı ve televizyonda yer alma ve televizyon 

ortaklıkları ön plana çıkmaktadır. Devletin yerine getirmesi gerekenler listesinde ise, 

fonlarla ilgili olanlar dışında, yeni cep sinema salonlarının açılması, salonlarda belli 

oranda Türk filmi oynatılması zorunluluğu, salonlardaki Belediye vergisinin 

                                                 
781 Toptaş, “Asıl Yaratıcılık Bütçeyi Denkleştirebilmekte”, s.24. 
782 Toptaş, “Asıl Yaratıcılık Bütçeyi Denkleştirebilmekte”, s.24. 
783 Burçak Evren, Değişim Döneminde Türk Sineması, İstanbul: Antrakt Sinema Kitapları, 1997, ss.53-54. 
784 Ulusay, Melez İmgeler, ss.107-110.  
785 Erkılıç, s.145. 
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kaldırılması başlıkları önemlidir. Kültür Bakanlığı’nın sorunlara ilişkin yaptığı etüd 

çalışmasında ise, -Türk Sineması Sorunları ve Çözümleri Etüdü- sıkıntıların büyük bir 

kısmı, yapımcı, yönetmen ve senaristlerin yetersizliklerine bağlanmış, altyapı 

eksikliklerinin varolduğu yalnızca dile getirilmiş, yabancı sermayenin ülkeye gelmeyişi 

önemli bir sorun olarak ortaya konmuştur.786  Erkılıç’ın, bu raporun yabancı sermayeye 

teşvik yolu açtığı görüşüne katılmamak mümkün değildir. Ayrıca,  yapımcılar için 

teknik malzeme anlamında teşvik ve vergi indiriminden bahsedilmemiş olması787, Türk 

sinemasına dair eksik ve çözüme yönelik olmayan bir değerlendirme yapıldığını kanıtlar 

niteliktedir.  Pazarlama ve sinema salonlarındaki sorunlar da rapora eklenmiş ama 

sonraki yıllarda bu yönde çok kısıtlı bir gelişme görülebilmiştir.788 

 1990’lı yıllara damgasını vuran, liberalleşme politikaları olacaktır. İletişim 

alanının GATT sürecinde kabul edildiği gibi, hizmetler sektörü olarak serbest ticaret 

alanına girmesiyle, bu politikalar hız kazanmıştır. Fransa gibi devletler, kendi görsel -

işitsel alanlarını hizmetler sektörü içine almaz ve koruma politikalarını sürdürmeye 

çalışırken, Türkiye, her alanıyla yeni pazarın içinde yer alır.  Türk sinemasının yapısal 

şartlarını belirleyen temel politikalar kaynağını buradan alır. Turgut Özal’ın 

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, yürürlükteki yasaları hiçe sayarak Türkiye’de özel 

televizyon yayıncılığını başlatması,789 iletişim alandaki yeni eğilimlerin önemli bir 

işareti olurken,  gerekli anayasal düzenlemelerin 1993 yılında gerçekleştirilmesiyle, 

devletin iletişim politikalarındaki dönüşümün yönü de çizilmiş olmaktadır.790  

Bu dönemde siyasi alanda da bir hareketlenme söz konusu olur. “İslam ve etnik 

kimlik (Kürt Sorunu) 90’lı yıllarda terör olaylarıyla siyasal gerilimi belirler. 1970’li 

yıllardaki sağ sol çatışması 90’larda PKK terörüne dönüşür.”791 İletişim alanındaki 

liberal politikalar ve siyasal gerilimin değişen yönü 1990’lar Türkiye’sinde ön plana 

çıkarken, Avrupa Birliği ekseninde kurulan ilişkiler de merkezi bir role sahip olur. 

1987’de tam üyelik başvurusuyla başlayan, 1996’da gümrük birliğine girilmesi, 1999’da 

Türkiye’ye aday ülke statüsü verilmesi ve 2004’te üyelik görüşmelerinin başlamasıyla 
                                                 
786 Erkılıç, ss.146-152. 
787 Erkılıç, s.151. 
788 Erkılıç, s.153. 
789 Cankaya, s.278. 
790 Cankaya, s.291. 
791 Erkılıç,s.159. 
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daha da yakınlaşan792 bu ilişkiler, 1990 sonrasında özellikle yönetmen sineması 

alanında film üretim sürecinin de önemli dinamiklerini belirleyecek bir güce sahip olur. 

1990 yılında, Kültür Bakanlığı tarafından Sinema Kurultayı gerçekleştirilir. 

Sinema Kurultayı’nda özerk sinema kurumundan, sinema iş yasasına, yabancı sermaye 

karşısında sinemanın korunmasından denetimde güvenceye, sinema ve televizyon 

arasında işbirliği düzenlemelerine kadar birçok karar alınır ama sadece televizyonda 

devlet tekelinin ortadan kalkması kararı gerçekleştirilir.793 Görüldüğü gibi ne 1988’de 

hazırlanan rapor sonrasında, ne de 1990’da yapılan kurultay sonrasında bakanlığın 

yapıcı bir uygulaması olmamıştır. Sinemayla ilgili tartışmalar sonunda uygulamaya 

konan kararlar, liberal ekonomik sistemin dünya çapındaki talepleri doğrultusunda olur. 

Özel televizyon yayıncılığının başlaması GATT çerçevesinde belirlenen politikalarla da 

bağlantılıdır.  

1999’da Kültür Bakanlığı yerli yapımları korumak için bir yasa tasarısı 

başlatmayı ister ama ABD buna karşı çıkar. 1999’daki görüşmeler sırasında, Özal, Türk 

tekstil ürünlerine uygulanan kotanın kaldırılması karşılığında bu tasarının bazı 

maddelerinin iptal edilmesini kabul eder. Sonrasında, tasarıda değişiklik yapılmasına 

rağmen ABD tekstil konusunda verdiği sözü tutmaz.794 Sinemayı ekonomik ve siyasi 

süreçlerden ayırmanın özellikle dışa bu kadar bağımlı ülkelerde mümkün olmadığı 

açıkça görülmekte ve bu durumun, Kutlar’ın da belirttiği gibi bir ülkenin kültürünün 

korunmasına olduğu kadar, sanatın korunmasına da ne kadar büyük zararlar 

getirebileceği kavranmaktadır. Ama burada, eşitsiz bağımlılık ilişkilerinin dünyanın 

bütününü kapsayan bir dönüşümün yansıması olduğunu da hatırlamak gerekmektedir.  

“1990’lardan itibaren Türkiye’de iletişim ağlarına ilişkin 
politikalarda idealist yaklaşımın ağırlık kazanmaya başladığı görülmektedir. 
Eski telekominikasyon politikasına yönelik ilk sarsıntı, 1987’de PTT’nin 
telekominikasyon bölümünün özelleştirilmesi çabalarıyla oluşmuştur. Pek 
çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi özelleştirmeye yönelik baskılar, 
bütçe açıklarının ve dış borç stokunun azaltılması gerekçesiyle Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) kaynaklanmıştır.”795 

                                                 
792 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Tarihçe, (t.y.) 
http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal/AB_ve_Turkiye/Tarihcesi.html (5 Haziran 2009). 
793 Erkılıç, s.162. 
794 Ulusay, Melez İmgeler, ss.109-110.  
795 Geray, s.145. 



 171

 Dünya Bankası raporunda dışarıdan ithalat yapılması ve gümrük tarifelerinin 

kaldırılması önerileri ön plana çıkmaktadır.796 1990 yılında özel televizyon 

yayıncılığının başlaması da aynı çerçeve içinde değerlendirilmelidir.797 Sinema alanı da 

iletişim politikaları kapsamının dışında değildir. Yabancı şirketlerle ilişkiler bu yönüyle 

okunduğunda, dağıtımcı firmaların hakimiyeti anlaşılır olmaktadır. Uygulanan iletişim 

politikaları eşitlikçi değildir. Geray’a göre, yeni düzen teslimiyet getirir. Türkiye Ulusal 

Enformasyon Anaplanı (TUENA)798 eşitlik ilkesi doğrultusunda ortaya çıkar. Fakat 

burada önerilen ilkeler uygulanmaz. Birçok farklı dinamik vardır ama devletin 

teslimiyetçi politikası temel ve belirleyici etkendir.799 

İletişim hizmetlerinin karlı pazarı, ABD için çok çekicidir. Zaten ABD’nin 

GATT görüşmelerinde özellikle bu alanın serbest ticarete açılması yönünde ne kadar 

baskı yaptığı önceki bölümlerde görülmüştür. “İletişim hizmetleri (telekominikasyon, 

yayıncılık, internet) doğrudan diğer donanım, yazılım, içerik sektörlerinin üretimlerinin 

girdi oluşturduğu sektörlerdir”800 ve bu sektörler önemli bir pazar oluşturur. 1994 

yılında, dönemin Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Jeffrey Garten, yaptığı konuşmada, dokuz 

büyük yeni pazardan bahseder. Bunları, Çin, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, 

Türkiye, Güney Afrika, Arjantin ve Brezilya olarak sıralar ve bu büyümekte olan 

pazarların ABD ticaret politikalarının odağında olduğunu söyler.801  

Özön, baştan beri devletin sinemayla ilişkisini eleştirirken, sinemanın 

işleyişinin, alt yapısının oluşmasına devlet katkıda bulunmazsa ve bunalım 

dönemlerinde sinemayı desteklemezse, sinemanın bir sanat dalı düzeyine erişmesinin 

                                                 
796 Geray, s.145. 
797 Özal döneminde, yasadışı olarak özel televizyon yayıncılığına izin verilmesindeki neden, 
egemen yapıların kırılmak istenmesi ve sağ anlayışın politik meşruiyetinin sağlanmasıdır. 
TRT’nin, hükümetin getireceği politikaların savunusunu yapamayacağı düşünülmektedir. Bu 
bağlamda, TRT’de reklamların denetim yüzünden hızla yayınlanamaması bile önemli bir faktör 
olmaktadır. Geray’a göre, özel televizyonlar yeni anlayışın meşruiyet alanları olarak 
görülmektedir. RTÜK oluşturulurken siyasi partilere dayalı bir kurulun öngörülmesi de, 
devletten kopuk bir yapı istenmesiyle ilgilidir. Geray, ss.172 -173. 
798 Sekizinci Kalkınma Planı çerçevesinde Özel İhtisas Komisyonu toplanır. Ulusal eylem planı 
hazırlanır. Ama finans kaynağı gösterilmez. Bunlar “TUENA” ile uyumludur. Fakat plan 
metninde buralardaki önerilerden çok idealist politikalar öne çıkar. Farklı politika oluşturma 
çalışmaları da sonuç vermez. Geray, ss.149-153. 
799 Geray, ss.146-148. 
800 Geray, s.213. 
801 Geray, s.215. 
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çok güç olacağını belirtmektedir.802 Yeni iletişim politikalarının da öngördüğü biçimde 

devletin daha da fazla geri planda kalmayı tercih etmesinin, sinemanın sanat olarak 

varlığını tehlikeye atacağı da görülmektedir. 

Devlet-sinema ilişkisi bağlamında, sinemanın zor koşullar altında kalmasına 

neden olan bir sinema yasasının varlığından da bahsetmek gerekmektedir. “2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu ile 3257 sayılı sinema, Video, Müzik Eserleri Kanunu’na 

bağlı olarak çalışan sinema salonları eğlence yerleri kapsamında tutulmaktadır.” 803 

Bilet satılmadan önce peşin olarak eğlence vergisi ödenmektedir.804 “2001 yılından 

itibaren, sinema biletinden kesilen rüsumun %75’i sinema fonuna devredilmiştir. 

Ancak, ülkenin içinde bulunduğu kriz gerekçe gösterilerek, bu kaynağın kullanımı 

sinemacılara açılmamıştır.”805  

Mehmet Baydur’un Cumhuriyet’te yazdığı bir yazı bu noktada önemlidir. 

“Normal” bir ülkede, bir ülkenin kültür memurlarının Ahmet Uluçay’a hemen sahip 

çıkacaklarını belirten Baydur,  kültürel alana değer vermeyen yönetimi eleştirir. Ahmet 

Uluçay gibi bir sinemacıya sahip çıkılmasının önemini vurgular. “Keloğlan’larına sahip 

çıkmayan bir ülke, goriller tarafından yönetilmeye mahkumdur” cümlesiyle de, aslında 

sinemadaki Amerikanlaşmanın ne kadar büyük bir tehlike olduğunun ve devletin bu 

tehlikeyi görmezden geldiğinin de altını çizer.806  

Devletin, sinemanın ülkeye girdiği dönemden beri, sadece sansür uygulamaları 

çerçevesinde sinemayla ilgilendiğini, bunun dışında destek anlamında sinema alanından 

uzak durduğunu sinemanın ilk dönemlerini, Yeşilçam dönemini ve 1970-80 dönemini 

ele alırken ortaya koymuştuk. Bu yaklaşım, 1990’lar içinde de büyük bir değişim 

göstermez. Yalnızca bahsettiğimiz sinema desteği devam eder. Fakat, sektör yapısal 

değişimler içine girer. Bunların ilki yeni yapımcılık anlayışıdır. Bu anlayış, bugün 

yönetmen sineması alanı dediğimiz alanın da temelini oluşturacaktır. 

 
                                                 
802 Özön,  Karagözden Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları, C.1, s.291. 
803 Evren, Değişim Döneminde Türk Sineması, s.61. 
804 Evren, Değişim Döneminde Türk Sineması, s.61. 
805 Erkılıç, s.162. 
806 Mehmet Baydur, “Ahmet Uluçay’ın Sineması”, Cumhuriyet, 11 Şubat 1996, Türsak Sinema Yıllığı 1996/97, 
İstanbul: Türsak Vakfı, s.104. 
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4.3.2. 1990 Sonrası Yapım Anlayışı ve Bileşenleri 

1990 sonrasında karşılaştığımız yapımcılık anlayışının aslında sıfırdan 

başlamadığını, köklerinin 1970’lerin sonu ve 1980’lerde Türk sineması içinde, arasında 

Atıf Yılmaz’ın, Yavuz Özkan’ın, Ali Özgentürk’ün ve Ömer Kavur’un da bulunduğu 

birçok yönetmenin yapım anlayışlarında yer aldığını görmüştük.807 Burçak Evren, bu 

etkiyi, Amerikan şirketlerinin iç piyasadaki ağırlığına bağlar:  

Bu ağırlık “Yeşilçam’ın geleneksel yapısında da kimi değişiklikler 
yapılmasını kaçınılmaz kıldı. Örneğin, artık geleneksel yapımcı türü 
neredeyse –bir kaçının dışında- ortadan silindi. Bunun yerine film yapmaya 
talip olan kişi, sermaye-emek-yaratı-yönetim risklerini de göze alarak 
tümünü üstlenmek zorunda kaldı.”808 

 Burada Amerikan şirketleri 1989’da ülkeye gelmeden önce de, yapımcılık 

sisteminin büyük oranda çökmüş, siyasi ve ekonomik değişimlerin de etkisiyle video 

pazarı ve seyirci sayısının azalmasıyla sektörün güçsüz düşmüş olduğunu da hatırlamak 

gerekmektedir. Ayrıca yeni yapının gelişmesinde etkili olan Eurimages ve Kültür 

Bakanlığı desteklerini de bu tespite eklemek gerekir. Evren, bu yeni yapıda pazarlama 

yönünün ne kadar ağır bastığını deneyimlerinden hareketle aktarmaktadır. “Kimi 

yapımcı-yönetmenler kendi olanaklarını zorlayarak sponsor firmalar buldular. Tabii bu 

firmaların katkıları da eş-dost hatırı düzeyini pek aşamadı. Böylece yapımcı-

yönetmenlerimiz kendiliğinden pazarlamacılığa da soyunmuş oldular.”809 Evren’e göre, 

eski geleneksel yapımcıların yerini alan yönetmenlerin, pazarlama ve başkalarını ikna 

etme becerisi de göstermesi gerekmektedir.810 1990’ların ilk yarısında filmlerini kendi 

finanse eden yönetmenlerden bazıları, “Yavuz Özkan (Z Film), Sinan Çetin (Plato 

Film), İrfan Tözüm (Muhteşem Film), Şerif Gören (Anadolu Film)”811 dir. Bu 

                                                 
807 Yeşilçam döneminde de, Metin Erksan, Sevmek Zamanı ve Susuz Yaz filmlerini kendi şirketi 
aracılığıyla gerçekleştirebilmiştir.  Erkılıç, s.164. 
808 Burçak Evren, “Yeşilçam 1993”, Sinema Yıllığı 1993, İstanbul: Türsak Vakfı, 1993, s.37. 
809 Evren, Değişim Döneminde Türk Sineması, s.37. 
810 Evren, Değişim Döneminde Türk Sineması, s.53. 
811 Erkılıç, s.163. 
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yönetmenler, 1990’ların ilk yarısında hem sponsorluklar, hem Eurimages, hem Kültür 

Bakanlığı destekleriyle filmler yapmışlardır.812 

Ayrıca 1990’larda televizyonlardan Yeşilçam filmlerine büyük bir rağbet 

olmuş, bu filmler değer kazanmıştır. Yapım şirketleri televizyonlara yaptıkları film 

satışından büyük bir gelir elde etmişler ama gelir, sinema sektörü içinde 

kullanılmamıştır. Büyük yapımevleri üretimden çekilmiştir. Filmlerin büyük bir 

kısmının ticari hakları, Show Tv ve Star Tv’nin eline geçmiştir.813  

1990-94 yıları arası televizyonların ön satış yoluyla Türk filmlerine destek 

oldukları görülmektedir. Destek veren kanallar arasında, Kanal 6, ATV, Show TV, 

Kanal D ve TGRT bulunmaktadır. Bu desteklerden 1992 yılında yararlanan 

yönetmenler arasında, Atıf Yılmaz (Gece, Melek ve Bizim Çocuklar), İrfan Tözüm (Kız 

Kulesi Aşıkları), Yavuz Özkan (İki Kadın), Sinan Çetin (Berlin in Berlin), 1993 

yılında, Yusuf Kurçenli (Çözülmeler), Ersin Pertan (Tersine Dünya), 1994 yılında 

yararlananlar arasında, Yeşim Ustaoğlu ise (İz), Yavuz Özkan (Bir Kadının 

Anatomisi), Orhan Aksoy (Yumuşak Ten) yer alır. TRT’nin kendi yönetmenlerine 

yaptırdığı filmler arasında ise, Tomris Giritlioğlu (Yaz Yağmuru, 1993, 80.Adım 1996), 

Osman Sınav (Gerilla, 1994), Ziya Öztan (Abdülhamit Düşerken, 2003) 

bulunmaktadır. Filmlerin gişede başarısız olması, seyircinin ilgisini çekmemesi ve 

ekonomik krizin etkisiyle, televizyon-sinema ilişkileri bozulmuştur.814 2009 yılına 

gelindiğinde, televizyonların sinema filmi yatırımlarına, çok satma garantisi olan gişe 

filmleri üzerinden destek oldukları görülmektedir.  Ayrıca, televizyonlarda yayınlanan 

Türk filmlerinin seyirciyi evde film izlemeye yönlendirdiği de unutulmamalıdır.815  

Burada sinema ile televizyon arasında kurulan farklı bir ilişkiyi de vurgulamak 

gerekmektedir. Televizyon dizileri, popüler sinema filmleri için bir çıkış noktası 

oluşturmaktadır. Televizyon yıldızlarının oynadığı filmler, ya da dizi filmlerin devamı 

niteliğinde çekilen Babam ve Oğlum, Asmalı Konak Hayat ve Kutlar Vadisi Irak gibi 

                                                 
812 Erkılıç, s.163. 
813 Erkılıç, s.165. 
814 Erkılıç, ss.165-167. 
815 Erkılıç, s.167. 
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filmler, büyük gişe geliri getirmektedir.816 Ezel Akay da, televizyonun süratli film 

çekme, ekip ilişkileri,  dağıtım ayakları anlamında Yeşilçam geleneğini sürdürdüğünü 

söylemektedir. “Eskiden mesela Adana ayağı bir iş ısmarlar, yapımcı filmi çeker, o da 

kendi sinemalarında gösterirdi. Şimdi de televizyoncu, sinemacıya bana üç starlı drama, 

bir gangster, iki de sitcom getir diye ısmarlayabiliyor.”817 Televizyonların gelirleri 

reklamdan kaynaklanınca, reklam veren kuruluşların talepleri ve denetimi büyük bir 

hakimiyet alanı haline gelmiştir. Engin Ayça, reklam veren uluslararası tekellerin, Türk 

kültürü ve sinemasıyla ilgili duyarlı olmalarının beklenemeyeceğinin altını 

çizmektedir.818 Görüldüğü gibi, serbest piyasa ekonomisi ve özelleştirmeyle başlayan 

süreç, devletin teslimiyetçi tutumuyla da birleşince, sinemanın sıkıntılarının temel 

nedenleri olarak her alanda karşımıza çıkmaktadır. 

Reklam sektörü geliştikten bir süre sonra “reklam filmi yapanlar sinema filmi 

yapımına da yönelmişlerdir.” Filma-Cass, Amerikalı (1993) ve Eşkıya (1996), Her Şey 

Çok Güzel Olacak (1998) O Da Beni Seviyor (2001), İFR, Tabutta Rövaşata (1996), 

Güneşe Yolculuk (1999), Atlantik Yapım(Reha Erdem ortaktır), Kaç Para Kaç (1998), 

Haylazz Procuction, Herkes Kendi Evinde (2000) ve PTT, Dokuz (2002) filmlerini 

yapmıştır.819 1990’larda salonların yenilenmesiyle teknik kalite aranan önemli bir koşul 

haline gelmiştir. Bu alandaki en önemli yenilikler, ses ve görüntü yönetimi alanında 

yaşanır.820 Türkiye’de 1990’lardan itibaren filmler sesli çekilmeye başlanır. Sinemanın 

bu temel unsuru, Türkiye’de ancak 1990’lardan sonra kabul edilebilmiştir.821 Yukarıda 

reklam sektörünün laboratuvar anlamında bir çok yenilenmeyi beraberinde getirdiğini 

belirtmiştik. Vardar, görüntü yönetiminde yaşanan yenilikte de reklam sektörünün payı 

olduğunu vurgulamaktadır. Reklam sektöründe çalışan yabancı görüntü 

yönetmenlerinin, Türk filmlerinde çalışması, Vardar’a göre, rekabeti artırarak kaliteyi 

öne çıkarma yönünde önemli bir etken olmuştur. Vardar, reklam alanından gelen ve bu 
                                                 
816 Gülçin Çakıcı, “Televizyon Dizleri Türk Sinemasının Sermaye Sorununa Bir Çözüm mü?”, Türk Film 
Araştırmalarında Yeni Yönelimler 7, Deniz Bayrakdar (hzl.), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008, 
ss.281-286. 
817Ayşen Gür, “Türk Sinema Endüstrisi”, Hürriyet, 27 Şubat 2005, 
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/02/27/606025.asp (3 Haziran 2009). 
818 Engin Ayça, “Sinemamız Üzerine Bilinenleri Yinelemek”, Cumhuriyet, 19 Temmuz 1996, Türsak Sinema 
Yıllığı 1996/97, İstanbul: Türsak Vakfı, s.109. 
819 Erkılıç, s.175-176. 
820 Bülent Vardar ve Alim Şerif Onaran (hzl.), 20. Yüzyılın Son Beş Yılında Türk Sineması, İstanbul: Beta 
Yayınları, 2005, s.6. 
821 Vardar, s.7. 
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sektörde çalışan görüntü yönetmenlerini, Colin Mounier, Jürgen Jürges ve Haik 

Kirokosian olarak sıralamaktadır.822 

1990’larda yapılan filmlerde sponsor katkılarına da rastlanmaktadır. Efes 

Pilsen, İstanbul Film Festival’inde Fipresci ödülünü alan yönetmene, bir sonraki proje 

için 30 bin dolar katkı yapmaktadır. Bu katkıyla gerçekleşen filmlerden bazıları 

Çözülmeler, Kız Kulesi Aşıkları, Akrebin Yolculuğu, Bir Erkeğin Anatomisi, Mektup, 

Mayıs Sıkıntısı,823 Çamur, Yazgı, Bekleme Odası, Bulutları Beklerken ve Beş Vakit 

olarak sıralanabilir.824 Eczacıbaşı Vakfı da, her yıl “İstanbul Film Festivali’nde En İyi 

Ulusal Yarışma Birincisi’ne 15 bin dolar vermektedir.”825 1991 yılında Atıf Yılmaz’ın 

Berdel adlı filmine Vehbi Koç Aile Sağlığı Vakfı sponsor olurken826, Telsim, Persil gibi 

firmaların popüler alandaki filmlere sponsor olduğu görülmektedir: Hemşo (2000), Her 

Şey Çok Güzel Olacak (1998), Şarkıcı (2000) ve Vizontele (2000) bunlar arasında yer 

almaktadır.827 

1990’ların başında meydana gelen en önemli değişimlerden biri, Türkiye’nin 

Avrupa’da ortak yapımları desteklemek üzere kurulmuş olan Eurimages’a katılmış 

olmasıdır. 1990’lı yılların ilk yarısından 1996 yılına kadar toplam 21 film 

Eurimages’dan destek almıştır. Eşkıya (1996), İstanbul Kanatlarımın Altında (1995), 

Çıplak (1990) Ağır Roman (1996) ve Usta Beni Öldürsene (1996) de yapım desteği 

alan filmlerdir. Bu noktanın vurgulanma nedeni, önemli bir ayrıma dikkat çekmektir. 

Erimages’ın Türkiye’de sinema sektörüne film üretiminin gerçekleştirilmesi anlamında 

büyük bir katkısı olduğu ortadadır. Ama, 1990 sonrası ‘yönetmen sineması’ alanının 

başarısını sadece bu faktöre bağlamanın doğru olmayacağı da açıktır. Yönetmenlerin 

yarattıkları yeni sinema anlayışının varlığı, başka birçok kritere de sahiptir. 

 1990’lı yılların ilk yarısındaki filmlerin, Türk sinemasına dilsel anlamda 

büyük katkılar yapmadığı ortadadır. Bu filmlerin bazıları, 1980’lerdeki film üretim 

biçiminin devamı niteliğindedir. Kıraç’ın, bu filmleri nitelemek için kullandığı yapay 
                                                 
822 Vardar, ss.6-7.  
823 Erkılıç, 171. 
824 Erus,  Zeynep Çetin, Nilay Ulusoy, “Türk Sineması’nda Sponsorluk: Efes Pilsen Filmleri”, Türk Film 
Araştırmaları’nda Yeni Yönelimler 7, Deniz Bayrakdar  (hzl.), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2009, s.457.  
825 Erkılıç, s.171. 
826 Giovanni Scognomillo, Türk Sinema Tarihi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1998, s.431.  
827 Erkılıç, s.171. 
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zeminlerde varedilen entelektüel bilinç ya da entelektüel özenti kavramları birçok filmi 

nitelerken yardım alınabilecek kavramlar olmaktadır. Bu dönem filmlerine dair Tamer 

Baran’ın eleştirileri de 1990’ların ilk yarısındaki sanat filmi alanını algılamamıza 

yardım etmektedir. Baran, filmlerin gerçekçi olmayan sorunlarla, sahtelikle, anlaşılmaz 

diyaloglarla, neye hizmet ettiği belli olmayan plan sekanslarla oluşturulduğunu söyler. 

Filmin derinliğini arttırma kaygısıyla tempo düşük tutulmaktadır. Ayrıca, 1980’ler 

sinemasını incelerken Gündoğdu’nun da değindiği gibi, yine marjinal konu ve marjinal 

insanlar seçilmeye çalışılmaktadır.828 Bununla birlikte, Alper ve Atam, sıra dışılık 

üzerinden popüler film karşıtlığının vurgulanmaya çalışıldığını ama filmlerde popüler 

alana mesafe alınmadığından böyle bir ayrımdan bahsetmenin bu filmler için mümkün 

olmadığını da dile getirirler.829 1990 sonrasını değerlendiren eleştirilerin ortak yargısı 

yüzeysellik ve sığlık üzerine olur. Görücü de 1990’lar sinemasında yönetmenlerin 

söyleyecek sözleri olmadığından neden film çektiklerini de bilmediklerini dile getirir. 

İçinde yaşadıkları topluma ve toplumun gerçekliğine uzak olan yönetmenleri film 

yönetmeni olarak nitelemez ve bu yönetmenler için film çekmeyi öğrenmiş zanaatçılar 

tanımını kullanır.830 1980’li yılların sinemasını ele alırken değindiğimiz gibi Ümit 

Ünal’ın yönetmenlerin meselesiz olmasıyla ilgili getirdiği eleştiriler, 1990’ların başında 

yönetmenlere getirilen eleştirilerle de birebir örtüşmektedir. 

Eurimages’dan destek almış olan filmlerin bazıları da, 1990’ların başlarında 

özellikle dağıtımcıların girmesiyle hareketlenmiş olan popüler sinema alanına hitap 

etme eğilimindedir. Popüler alana yaklaşan filmlerin de 1990’ların başından itibaren 

Eurimages’dan destek alıyor olması, Eurimages’ın sanat sinemasını destekleyen yönüne 

ilişkin ve bu ayrımın değerlendirilebilme düzeyine ilişkin soru işaretleri yaratmaktadır. 

Ağır Roman, İstanbul Kanatlarım Altında ve Eşkıya831 bu filmlere örnek gösterilebilir.  

Eurimages’ın kültürel yönünü ön plana çıkaran bir destek programı olduğunu 

ikinci bölümde ele almıştık. Film üretim sürecinin bileşenleri başlığında Eurimages ve 

‘yönetmen sineması’ ilişkisi ayrıntılı olarak ele alınacağı için, burada fonun işleyişine 
                                                 
828 Emin Alper, Zahit Atam, “1990’lı Yıllar ve Türk Sineması”, Görüntü, Sayı: 4, Kış 1995/96, Türsak Sinema 
Yıllığı 1996-97, İstanbul: Türsak Vakfı, ss.100-102. 
829 Alper, Atam, “1990’lı yıllar ve Türk Sineması”, s.102.  
830 Görücü, “1990’lı Yıllar Türk Sineması’na Bir Bakış” s.40. 
831 Historique de la coproduction, (t.y.)  http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/history/coproduction/default_FR.asp? 
(24 Mayıs 2009). 
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kısaca değinilmesi yeterli görülmüştür. %90 oranında ortak yapımların desteklendiği bu 

fon, üye ülkelerin aidatıyla oluşur. Eurimages’ın verdiği destek film bütçesinin % 20’si 

oranındadır. Yılda beş kere yapılan toplantılarda başvurular değerlendirilmektedir. Her 

toplantı için kuralarla belirlenen yedi ayrı ülkenin delegesi, bir ortak yapım çalışma 

grubu oluşturmaktadır. Projeleri bu yedi delegeden oluşan ortak yapımlar çalışma grubu 

değerlendirmekte ve Eurimages yönetim kurulunun oylamasına sunmaktadır.832 

Son olarak 1990’lı yıllarda seyircisi profilinin değiştiğini de eklemek gerekir. 

Bu değişimin gerçekleşmesinde, yine dağıtım şirketlerinin salonları ele geçirmiş 

olmasının büyük bir payı vardır. Artık, aksiyon ve macera izlemek isteyen yeni kuşak 

bir sinema seyircisinden bahsedilebilmektedir. Bunun dışında sanat sineması alanının 

çok kısıtlı bir seyircisi vardır.833 Yeni kuşak, popüler Türk filmleri için de hedef kitle 

haline gelmiştir. Bu nokta egemen sinemanın, yarattığı tektipleşmenin geri dönülmez 

bir noktaya doğru evrildiğinin ortaya koyulabilmesi için de önemlidir. Zaten Hollywood 

sinemasının bu kadar tehdit edici olmasının temel nedeni de budur. Zihinlerde, algılama 

biçimlerinde değişiklik yaparak kalıcı bir değişim yaratmaktadır. Türk sinemasının 

popüler alana kayışı, 1990’ların başında dağıtım şirketlerinin yerleşmesiyle hız 

kazanmıştır. Minyeli Abdullah, Amerikalı, Berlin in Berlin, Eşkıya, İstanbul 

Kanatlarımın Altında gibi filmlerin seyirciyi sinemalara çekmesi bunun bir göstergesi 

olmaktadır.834 

4.4. 1990’ların Sonu: Yeni Dönem 

 Türk filmlerinin 1990’ların ilk yarısındaki toplam pazar payı %1-2 

civarındayken835 10 yerli filmin (140 filmden),  vizyona girdiği 1996-97 döneminde 

Türk sinemasının pazar payı %20’lere ulaşır.836 Bu artışta Eşkıya filminin rolü 

büyüktür. O zamana kadar Türk filmleri vizyona tek tük girip çok az sayıda bir 

seyirciyle buluşurken, 1996 yılında Eşkıya (WB dağıtıyor) birdenbire 2.572.287 seyirci 

elde etmiştir. İlerleyen yıllarda yerli filmlerin pazar payı artmaya devam etmiş ve 

                                                 
832 Mehmet Demirhan,-Eurimages Türkiye Temsilcisi- “Eurimages ve Türk Sineması” konulu görüşme, İstanbul: 14 
Kasım 2007. 
833 Nigar Pösteki, 1990 Sonrası Türk Sineması, 2.Basım, İstanbul: Es Yayınları, 2005, s.32-33. 
834 Pösteki, 1990 Sonrası Türk Sineması, s.37. 
835 Ulusay, Melez İmgeler, s.110. 
836 Erkılıç, s.183. 
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2003’te pazar payı oranı %22-23 olmuştur.837 Yerli filmlerin izlenme oranları, 2005'te 

%42’yken bu yılın ilk 11 ayında  %45'e yükselerek Avrupa'nın en yüksek rakamına 

ulaşmıştır. “Bu rakam, yasa ile sinemalarda gösterilecek filmlerin yüzde 40'ının yerli 

olması zorunluluğunun getirildiği Fransa'da bile %40'lar” civarındadır.838 2006 yılına 

gelindiğinde ise, yerli film izlenme oranı %46’ya çıkmıştır.839 

1996’da yazılan sinema yazıları bu dönemin bir milat olduğunun altını 

çizmektedir. Örneğin, Burçak Evren, Türk sinemasında yeni bir dönem başladığından 

bahsetmektedir. İstanbul Kanatlarımın Altında ve Eşkıya’nın seyirciye ulaşabilme 

gücüyle, Türk sinemasının Hollywood karşısında tutunabilme noktasına geldiği 

üzerinde durur.840 Aynı şekilde Tuna Erdem de bu yıl kaleme alığı yazısında bu yılın 

özel bir yıl olduğunu söyler. Bunu özellikle İstanbul Kanatlarımın Altında’nın yol 

açtığı polemikler üzerinden de ortaya koyar. Sinema salonlarına çıkan ve seyirciye 

ulaşan filmleri sıralar ve bu durumun sevindirici olduğunu söyler. Mum Kokulu 

Kadınlar, Işıklar Sönmesin, Tabutta Rövaşata, Eşkıya yapıldığı halde gösterime 

girmeyen A Ay, yine gösterime girememiş olan 80.Adım bu yıl sinemalarda yer alır.841 

Bu noktada gelişmeye başlanan yeni alanın tüm nitelikleriyle kavranması çok 

önemlidir. Yeni alan, popüler sinema üzerinden ilerlemektedir. Örneğin Kıraç, Ağır 

Roman’daki büyük teknik hatalardan bahsederken, filmin bir video klip havasında 

olmasının altını çizer. Filmin montajıyla da popüler alanın klişelerini ön plan çıkardığını 

söyler. Film, popülizmi, hikaye kurmada ve oyuncu kadrosunda sonuna kadar kullanır. 

Anlatı, romanın eleştirelliğini kaybeder. Hoşçakal Yarın da popülerliği, kurgu ve efekt 

bombardımanıyla klişeleşen görselliği yüzünden eleştirilir. Kıraç, basına yansıyan 

haberler ve tartışmaların da, filmlerin üretim tarzındaki prime-time anlayışın bir sonucu 

olduğunu söyler.842 Görücü de, bu yeni çıkışın köklerinin Amerikan sineması’nda 

aranması gerektiğini dile getirir. Bu filmlerin ortak özeliklerini, “ilgi uyandırabilecek 

                                                 
837 Ulusay, Melez İmgeler, s.111. 
838 Şenay Aydemir, “Yeşilçam Hollywood’u Bitirdi”, Hürriyet, Kelebek Eki, 11 Aralık 2006, 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5589495&tarih=2006-12-11, (23 Mayıs 2009). 
839 Şenay Aydemir, “Yeşilçam Hollywood’u Bitirdi”, (23 Mayıs 2009).  
840 Burçak Evren,“Sinemamızda Yeni Bir Dönem”, Radikal, 23 Aralık 1996, Türsak Sinema Yıllığı 1996/97, 
İstanbul: Türsak Vakfı, s.111. 
841 Tuna Erdem, “Seyirci Döndü”, Radikal İki, Aralık 1996, Türsak Sinema Yıllığı 1996/97, İstanbul: Türsak 
Vakfı, s.122.  
842 Kıraç Film İcabı, ss.134-140.  
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sansasyonel, spekülatif birer öykülerinin olması, seyirlik bir nesne olarak cinselliğin 

kullanılması, başrol oyuncularının bilinirliği ve tanıtımlarının iyi yapılmış olması 

başlıkları altında toplayan Görücü, bunların sonucunda da bu filmlerin iyi gişe geliri 

elde ettiklerinin altını çizer.843 

Bu tespit aslında, dağıtımcıların Türkiye’ye girişiyle başlayan sürecin sadece 

salon hakimiyetinin kaybedilmesi noktasında kalmadığını kanıtlayan örneklerden biri 

olur. Küresel düzeyde tüm ülkeleri etkileyen yeni liberal politikalar ve Amerika’nın 

güdümünde popüler kültürü besleyen anlayış, Türkiye’de 1990’lı yıllarda sinema 

alanında yansımasını bulmuştur.  

Bu noktada yukarıda da vurguladığımız gibi, popüler sinemanın büyüyen 

gücünden bahsetmemiz gerekmektedir. Eşkıya, rekor bir izleyici sayısıyla bu kapıyı 

açmıştır. Türk filmlerinin 2008 yılındaki gişe rakamlarını incelediğimizde listenin ilk 

beş sırasında yer alan filmler, Recep İvedik 2, Arog, Issız Adam, Muro ve Osmanlı 

Cumhuriyeti, seyircinin tercihlerinin yönünü ortaya koymaktadır.844 Tüm zamanlar gişe  

rakamlarına baktığımızda da tablo değişmemektedir. Recep İvedik 2, Recep İvedik, 

Kurtlar Vadisi Irak, Gora, Babam ve Oğlum, Arog, Vizontele, Vizontele Tuuba, Issız 

Adam, Organize İşler ve Hababam Sınıf Askerde listedeki ilk on filmi 

oluşturmaktadır.845 

Bu ürünlerin kullandıkları stratejiler, ortaya çıkarıldıkları yapım koşulları 

doğaldır ki, Hollywood Sinema Endüstrisi’ninkilerle aynı değildir. Ama Hollywood’un 

yüzyıllık estetik ve ideolojik değerlerinden uzaklaşamayan popüler kültür ürünleri 

olarak bu filmler, egemen anlatının içinde yer almaktadır. Bu filmler ve özellikleri ayrı 

bir çalışmanın konusudur. Bu çalışma çerçevesinde ‘yönetmen sineması’ alanından 

hareket edileceği için, popüler sinemanın var olan şartlar içindeki konumuna 

değinilmesi yeterli görülmüştür. 

                                                 
843 Görücü, “1990’lı Yıllar Türk Sineması’na Bir Bakış”, s.41. 
844 Gişe Rakamları, 2008. 
http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&type=0&year=2008&firma=, (1 Haziran 2009) 
845 Tüm Gişe Rakamları, (t.y.) 
http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&type=0&year=&firma=, ( 1 Haziran 2009 ) 
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1996’da popüler alan bir atılım gösterirken, sanat sineması alanı da önemli bir 

gelişmenin başlangıcındadır. Ama bu gelişme, popüler alandaki gibi gişe rakamlarına 

yansımayacaktır. Eşkıya’nın 2.572.287 seyirci elde ettiği yıl, Tabuta Rövaşata 7.101 

seyirciye ulaşabilir. İlerleyen yıllarda da bu alan içinde, gişe anlamında büyük 

değişimler olmaz: 1997’de Masumiyet 49.410, Kasaba 6.000, 1998 yılında Güneşe 

Yolculuk 73.324, Üçüncü Sayfa 15.234, Kaç Para Kaç 15.200, 1999’da Mayıs 

Sıkıntısı 24.082, 2000’ de Filler ve Çimen 139.875, 2001’de İtiraf 16.639, Yazgı 

12.986, Fotograf 24.267, Büyük Adam Küçük Aşk 139.450, 2002’de Uzak 62.494, 

Çamur 17.101, Dokuz 2.801,846 2008’de Üç Maymun 127.283, Fırtına 56.607, 

Gölgesizler 41.420, Pandoranın Kutusu 25.869, Hayat Var 8.654, Nokta 7.173, Süt 

6.593 ve İki Çizgi 2.385 izleyiciye ulaşır.847 

Tabutta Rövaşata gişede büyük bir seyirci kitlesiyle buluşmaz ama Türk 

Sineması’nda bambaşka bir yol açar. Bu nedenle bu çalışmada seyircinin sinemaya 

gelmeye başladığı yıl olarak milat kabul edilen bu yıl, ‘yönetmen sineması’ alanının 

varlık kazanmaya başladığı bir tarih olarak da bir başlangıç noktası kabul edilebilir. 

Yeni yönetmenler kuşağı, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Serdar 

Akar ve Yeşim Ustaoğlu kendi sinemalarını oluşturmaya başlarlar. Bu yönetmenlerin 

film üretim süreçleri de, sahip oldukları ideolojik bağlam nedeniyle popüler 

alandakilerden farklı olacaktır. Bu farklılık birçok noktada, zorluğu da beraberinde 

getirecektir. Çünkü, çalışma içinde Yeşilçam döneminden beri çizmeye çalıştığımız 

tablo, koşulların ‘yönetmen sineması’ alanında film üretimi için elverişli olmadığını 

ortaya koymaktadır.  

1990’ların başlarına gelindiğinde, Türk sineması zayıftır. Bu dönemde yaşanan 

gelişmelerin bir kısmı film üretim süreçlerini çeşitlendirmiş ve hareketlendirmiş bir 

kısmı şartları zorlaştırmaya devam etmiştir. Ama ‘yönetmen sineması’ alanının ortaya 

çıkmasındaki temel mesele, yönetmenlerin bir film dili ortaya koymaları, bu dilin bir 

                                                 
8462003 yılında, Bulutları Beklerken 20.761, Bekleme Odası 6.267, İnat Hikayeleri, 7.439, 2004 
yılında Korkuyorum Anne, 34.068, Meleğin Düşüşü, 5.340, 2006’da İklimler, 35.345, Kader, 
26.373, Beş Vakit, 24.340, Rıza, 1.597, 2007’de Sonbahar, 145.123, Yumurta, 34.950 ve Ara, 
10.017 seyirciye ulaşıyor. Tüm Gişe Gelirleri, (t.y.), 
http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&type=0&year=&firma=, (1 Haziran 2009). 
847Tüm Gişe Gelirleri, (t.y.) 
http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&type=0&year=&firma=, (1 Haziran 2009). 
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duruşu, bakışı, eleştirelliği ve gerçeklik arayışını içinde taşıyan, derin ve kalıcı anlamlar 

üreten bir sinemaya yol açmış olmasıdır. Aslında ortaya çıkan sinema, sanatın 

evrenselliğini yakalayabilmiş bir sinemadır. ‘Yönetmen sineması’ alanının bu niteliği, 

yönetmenlerin sinemalarından bahsederken de ortaya koyulacaktır. 1996’dan itibaren 

artan nitelikli film sayısı, 2000’lerin sonlarına geldiğimizde ülke ve dünya koşullarının 

da dayattığı birçok etkenle farklı görünümler kazanmaya başlamıştır. Bu alanı hem 

ekonomik yapı, hem estetik yapı hem de ideolojik anlamda net sınırlarla çizmek gittikçe 

zorlaşmaktadır.  

1996’yı izleyen üç yıl içinde, vizyona giren ‘yönetmen sineması’ alanında 

üretilmiş filmlere ve niteliklerine bakmak, yeni bir sinema anlayışının ortaya 

koyulduğunun anlaşılması ve ulusal alanda olduğu kadar uluslararası alanda da bu yeni 

sinemanın var olacağının kavranması için yeterlidir. Asuman Suner, Tabutta Rövaşata 

filmini,  “daha önce yapılmış hiçbir filme benzemeyen, yalın, gösterişsiz, ancak son 

derece vurucu yeni bir üslubun habercisi”848 olarak niteler. Sokakta yaşayan insanın 

melodram kalıpları dışında anlatılmasının önemli bir örneği olarak nitelenen film,849 

insanı merkeze oturturken toplumsal bir eleştirelliği de yakalar. Sıkışmışlığı yansıtan 

mekanlar ve gri tonlarla850 güçlü bir atmosfer yaratır. Tabutta Rövaşata, çok küçük bir 

bütçeyle gerçekleştirilmiş olması, az sayıda mekan ve oyuncuya yer vermesi ve 

görüntülerin gücünden yararlanan bir anlatım ortaya koymasıyla, Türk sinemasında 

minimal eğilimlerin de öncüsü olur. Film, 1996 yılında 33. Altın Portakal Film 

Festivali’nde (En İyi Film), 1997’de İstanbul Film Festivali’nde (Fipresci Ödülü), 

uluslararası alanda, Montpellier Uluslararası Film Festivali, San Francisco Uluslararası 

Film Festivali, Oeuvres Uluslararası Film Festivali gibi birçok festivalden ödül alır.851  

1997’de vizyona giren Zeki Demirkubuz’un Masumiyet’i ana izleği aşk 

olmasına rağmen alışıldık kalıpların dışına çıkan imgelemiyle dikkat çeker, arabesk 

melodram yapısını ters yüz eder, derinlemesine işlenmiş kadın karakteriyle, gerçekçilik 

zeminini sağlamlaştırır.852 Kötülüğü ve masumiyet kavramlarını sorgular.853 Film, 34. 

                                                 
848 Suner, s.37.  
849 Kıraç, Film İcabı, s.132.  
850 Suner, s.30.  
851 Pösteki, Yönetmen Sineması, s.31. 
852 Kıraç, Film İcabı, ss.168-169.  
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Altın Portakal Film Festivali (En İyi İkinci Film), Adana Altın Koza Film Festivali ( En 

İyi Film, En İyi Yönetmen),854 1998’de Norveç Güney Filmleri Festivali, Avusturya 

Insburg Film Festivali855 gibi 11 festivalden ödül alır.  

Yine 1997’de vizyona giren önemli bir film Nuri Bilge Ceylan’ın ilk uzun 

metrajlı filmi olan, pastoral bir betimleme olarak nitelenebilecek, doğa kültür 

karşıtlığına odaklanan ve bu ilişkiyi sorgulayan Kasaba’dır. Hareketli olmayan, durağan 

anlatısal yapısı, ritmi856 ve fotoğrafik görselliğiyle ön plana çıkan Kasaba,857 minimal 

eğilimlerin ağırlık kazandığı, müziğin, diyalogların ve mekanların azaltıldığı, günlük 

olanın sadelik üzerinden derinleştirildiği bir film olur. Film, 17. İstanbul Film Festivali 

(Fipresci ve Jüri Özel Ödülü), Berlin Film Festivali, Cologne Film Festivali, Nantes 

Film Festivali içlerinde olmak üzere 6 festivalden ödüller alır.858  

Bir sonraki yıl, 1998’de vizyona giren filmler içinde yeni kuşak yönetmenlere 

ait filmler yine yankı uyandırır. Sansür tehlikesini aşarak gösterime giren Güneşe 

Yolculuk, Kürt sorununu gündeme taşıyan, politik eleştirelliği barındıran önemli bir 

film olur. Amatör oyunculara yer verilen film, yaşamın içinden insanların mücadelesini 

gerçekçi bir dille anlatır. Kimlik sorununa eğilen Güneşe Yolculuk’ta, görsellik, 

imgelem ve muhalif dil içiçedir.859 Ayrıca film “anlatının yapılandırılışı, öykü içindeki 

yan öğelerin kuruluşu ve yaratılan görsel dünya” ile yolculuk fikrini sinemaya başarıyla 

yansıtır.860 Film, İstanbul Film Festivali, Ankara Film Festivali, Berlin Film Festivali, 

Uluslararası Troya Film Festivali’nin aralarında yer aldığı 9 festivalden ödül alır.  

1998’de vizyona giren, beğenilerin yanında birçok eleştiri da alan bir diğer 

önemli film Gemide’dir. Filmin büyük çoğunluğu bir geminin içinde geçer. Türkiye’nin 

simgelendiği bu gemide yaşanan olaylar ve insan ilişkileri üzerinden, hayat, insan, 

iktidar ve varolan düzen sorgulanır. Karakterlerin derinlemesine ve gerçekçi biçimde 

işlendiği filmin karanlık ve kapalı atmosferi de anlatıyı güçlendiren bir unsur olur. 
                                                                                                                                               
853 Nigar Pösteki, Yönetmen sineması, İstanbul: Es Yayınları, 2005, s.71.  
854 Pösteki, Yönetmen Sineması, s.73.  
855 Masumiyet,(t.y.) http://www.demirkubuz.com/ (2 Haziran 2009). 
856 Hasan Akbulut, Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, Anlatı, Zaman, Mekan, İstanbul: Bağlam Yayınları, 
2005, s.20.  
857 Kıraç, Film İcabı, s.160. 
858 Kasaba, (t.y.) http://www.sinematurk.com/film_odul/4501/Kasaba (2 Haziran 2009) 
859 Kıraç, Film İcabı, s.151. 
860 Suner, s.267.  
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Gemide, 35.Antalya Film Festivali, 11.Ankara Film Festivali, Köln Uluslararası 

Akdeniz Filmleri Festivali861 içinde olmak üzere 5 festivalden ödül alır. Cannes Film 

Festivali’nin resmi bölümüne seçilir.  

Dil ve görsel özellikleriyle Kasaba’nın izinden giden ama yapısını biraz daha 

sağlam kurmuş olan Mayıs Sıkıntısı 1999’da vizyona girer. Belgesel ve kurmaca 

arasında duran filmde,862 sadeliğin, amatör oyuncuların ön plana çıktığı, yönetmenin 

yaratım süreci üzerinden bir sorgulama gerçekleştirilirken, görsel düzenlemelerle güçlü 

bir atmosfer yaratıldığı görülür. Film, İstanbul Film Festivali, Angers Film Festivali, 

Antalya Film Festivali, Buenos Aires Film Festivali, Alexandria Film Festivali, Brüksel 

Akdeniz Film Festivali gibi 15 festivalden ödül alır ve Berlin Film Festivali’nin yarışma 

bölümüne seçilir.863  

Demirubuz’un 1999 yılındaki ikinci filmi, Üçüncü Sayfa’da gazetelerin 

üçüncü sayfa haberlerinden yola çıkan basit bir hikaye, derinlikli karakterler ve gerçekçi 

bir üslupla sinemaya aktarılır. Bu filmde de, yönetmenin önceki filminde olduğu gibi, 

kötülük, sadakat, özveri ve bireyin kendini aşkına adaması ön plana çıkan izlekler 

olur.864 Karakterlerin içinde bulundukları çıkışsızlığın, mekanlarla ve renklerle de 

aktarılabilmesi filme güçlü bir görsellik katar.865 Yine kullanılan anti-kahramanlar ile 

özdeşleşme kırılır.866 Film, Antalya Film Festivali, İstanbul Film Festivali ve Tiflis 

Uluslararası Film Festivali’nin içinde bulunduğu yedi festivalden ödüller alır.867 

1996’da Tabutta Rövaşata’nın çıkışından sonraki 3 yılın önemli yapımlarını 

ele aldığımız bu tablo, yeni sanat sineması alanının güçlü filmlerle kendini ortaya 

koyduğunu da özetler niteliktedir. Bu yeni sinema, kişisellik üzerinden ilerleyen, 

yönetmenin imzasını taşıyan filmlerin ortaya koyulduğu bir alanı tanımlamaktadır. 

“Tiplerin yerini yavaş yavaş karakterler almaktadır. Yeni, alışılmamış öyküler, dil 

                                                 
861 Serdar Akar Ödülleri, (t.y.) http://www.serdarakar.com/ (29 Mayıs 2009). 
862 Kıraç, Film İcabı, s.162.  
863 Mayıs Sıkıntısı, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/mayis/awards.php?mid=8, (2 Mayıs 2009). 
864 Kıraç, Film İcabı, s.173.  
865 Suner, s.79. 
866 Suner, s.109. 
867 Üçüncü Sayfa, (t.y.) www.demirkubuz.com (2 Mayıs 2009). 
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arayışları içinde anlatılmaktadır.”868 Seyirciler için yadırgatıcı olabilen bu sinema, bir 

kabuk kırma süreci olarak görülmektedir.869 Devam eden yıllarda, sıraladığımız 

yönetmenler, birçok başka başarılı filme de imza atacaklar, bu isimlere yeni isimler de 

eklenecek ve Türkiye’deki ‘yönetmen sineması’ alanının görünürlüğü artacaktır. Bu 

alanın değişen küresel ekonomik ve kültürel ilişkiler ekseninde, film üretim sürecini 

etkileyen bileşenleri de, bu gelişmeye paralel olarak birçok yeni tartışma alanı açacaktır.  

Bunların en önemlilerinden biri de festivaller aracılığıyla üretim sürecinin 

uluslararasılaşması boyutu olacaktır. 1996’dan itibaren çıkış yapan yönetmenler içinde, 

Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu Cannes Film Festivali’yle 

hızla dünya çapında bir üne kavuşmuşlardır. “2002’de Zeki Demirkubuz’un Yazgı ve 

İtiraf adlı filmlerinin ‘Belirli Bir Bakış’ bölümüne seçilmesi,870 2003’de Cannes’da 

Nuri Bilge Ceylan’ın aldığı Büyük Jüri Ödülü, 2006’da İklimler ile gelen Fipresci 

Ödülü, 2008’deki En İyi Yönetmen Ödülü,871 2007’de Yumurta’nın ‘Yönetmenlerin On 

Beş Günü’ bölümüne seçilmesi,872 yönetmenlerin özellikle Cannes aracılığıyla, 

uluslararası arenada görünür olması873 yeni sinemanın güçlenen ayağını ortaya koyduğu 

gibi, yeni bir sorgulama alanını da açmaktadır.  

4.4.1. Yeni Sinema Anlayışı: Yönetmenler 

Tartışmalar ekseninde film üretim sürecinin dinamiklerine geçmeden önce 

1990 sonrası yeni sinema anlayışının temel özelliklerinin anlaşılması gerekmektedir. 

Bunu yaparken, yönetmenlerin sinemalarını, 2. bölümde ele aldığımız biçimiyle, 

yönetmen sinemasının estetik özellikleriyle ilişkili olarak değerlendirmek, alanın 

oturduğu bağlamın kavranmasını sağlayacak ve üretim sürecindeki bileşenlerin 

yorumlanabilmesi için gerekli zemini oluşturacaktır. Öncelikle 1990 sonrası ‘yönetmen 

sineması’ alanında birçok film üretmiş, uluslararası alanda büyük bir tanınırlık sağlamış 

                                                 
868 Gülsen Tuncer, “Düne Bakarak Yarını Kurmak” Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Süleyma Murat Dinçer 
(drl.), Ankara: Doruk Yayınları, 1996 ss.371-372. 
869 Tuncer, ss.371-372.  
870 Yazgı, İtiraf, (t.y.) www.demirkubuz.com (2 Haziran 2009). 
871 Nuri Bilge Ceylan Movies, (t.y.), http://www.nbcfilm.com/home.html (2 Haziran 2009). 
872 Yumurta, http://www.kaplanfilm.com/tr/yusuf_trilogy_egg_oduller.asp (2 Haziran 2009). 
873 Bu listeye birçok önemli uluslararası festival ve farklı yönetmenler de eklenebilecek 
olmasına rağmen bu başlıkta yalnızca yeni alanın önemli bir özelliğine işaret edilmek istendiği 
için bu örneklere yer verilmiş, ayrıntılandırılmanın yapılması ilerleyen bölümlere bırakılmıştır. 
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ve kendilerine özgü bir sinema dili kurma iddiasıyla yola çıkmış iki yönetmen olan Nuri 

Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’u, filmleri ve sinemaları ekseninde ele almamız bu 

zeminin oluşturulması için gerekli görülmüştür.  

4.4.1.1. Nuri Bilge Ceylan Sineması 

1959 yılında İstanbul’da doğan ama Anadolu’da büyüyen Nuri Bilge Ceylan, 

ilk filmi Koza’yı 1995’te yapar. Senaryosunu yazdığı bu kısa film, TRT’nin ortak 

yapımcılığında gerçekleşir. Yeniden birlikte yaşamayı deneyen ama başaramayan iki 

yaşlı insanın hikayesinin anlatıldığı filmde diyalog yoktur. Film, fotoğrafik görüntüler 

ve anlamın bu görüntülerle kurulma arayışının ilk adımı olarak nitelenebilir. Sessizlik 

filmin anlatısını destekleyen bir unsurdur. Yönetmen, Koza’yı, film yapımı konusunda 

kabuğunu kırdığı bir çalışma olarak görür ve kendi yapısına uygun üretim koşullarını 

yaratmasını sağlayacak ipuçlarını verdiği için de, bu filmin önemli olduğunu dile 

getirir.874 Koza, 1995’te Cannes Uluslararası Film Festivali’nin kısa film yarışma 

bölümüne seçilir.875  

Ceylan, 1997 yılında yaptığı Kasaba filminde, Anadolu’nun bir kasabasında 

yaşayan bir ailenin üç kuşağını, çocukların gözünden anlatırken, onların dünyayla 

tanışmalarını belgeselci bir bakışla perdeye yansıtır. Sosyal ortam olarak okul, birey 

olarak varolma, doğayla gizemli tanışma ve dört karakterin ilişkileri üzerinden hayatı 

algılamanın farklı biçimlerine tanıklıkla bir tür büyüme sürecinin yansıtıldığı film, yine 

yönetmenin kısa filminde olduğu gibi, fotoğrafik görselliğiyle ön plana çıkar. 

“Yönetmenin doğa ve sıradan yaşamı anlatırken kullandığı şiirsel dil, görüntü 

düzenlemesindeki başarısı, sakin ve yavaş akan film kurgusuyla, sade ama güçlü bir 

sinema dili ortaya koyar.”876 Müziğe çok az yer verilirken, doğal seslerin ön plana 

çıkması gerçekçi bir atmosfer yaratır. 877  

Hayatın olağan akışı içinde verildiği filmin içeriği, biçimini de belirler. 

Sinemasal zamanın oluşturulmasında doğaya bağlı kalınır. Doğanın gösterildiği uzun 

                                                 
874 Erdinç Uzak,”Nuri Bilge Ceylan- Koza”, Sinefil, 12 Ocak 2004,  http://www.nbcfilm.com/koza/press_sinefil.php, 
(2 Haziran 2009). 
875Koza, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/koza/news.php?mid=1 (2 Haziran 2009). 
876 Pösteki, Yönetmen sineması, s.118. 
877 Akbulut, s.82. 
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çekimler sayesinde seyirci düşünme ve yaşamı sorgulama fırsatı yakalar.878 Filmde, 

minimal eğilimlerin ağır bastığı bir dil oluşturulur. Akbulut’a göre film, hem doğa-

kültür karşıtlığının temel çelişkilerini hem de uzlaşımlarını gösterir. Ele aldığı yaşam, 

insan, bilgi, kültür ve ölüm temalarıyla, felsefi ve antropoloik bir derinliğe sahip olur.879 

Filmin senaryosu yönetmene aitken, yapımcılığını da yönetmen kendisi kendi 

imkanlarıyla yapar. Az sayıda mekanda az sayıda oyuncuyla çekilen filmde, 

yönetmenin akrabaları ve arkadaşlarından oluşan amatör oyuncular yer alır. Film birçok 

uluslararası ve ulusal festivalde ödül alır. Berlin Film Festivali Caligari Ödülü, filmin en 

önemli ödüllerinden biridir.880  

Yönetmen 1999’da yaptığı Mayıs Sıkıntısı’nda, film çekmek üzere kasabasına 

gelen bir yönetmenin hikayesini anlatır. Bu filmde de kasabada olduğu gibi karakterler 

ve onların ilişkileri üzerinden ilerleyen bir anlatı göze çarpar. Mayıs Sıkıntısı’nda 

tarlasını genişletmeye çalışan baba, bir müzikli saat isteyen küçük Ali, gitmek ve 

kasabadan kurtulmak derdinde olan Saffet ve ailesini çekeceği filmde oynatmak 

isteyen881 bencil ve pragmatik kentliyi temsil eden Muzaffer882 baş kişilerdir. Filmdeki 

yönetmenin, Ceylan’ın Kasaba’yı çekmeden önceki haliyle ilişkilendirilebilmesi, 

filmde, kişisel sinemanın yansımalarını görmemizi sağlar. Film, karakterler ve 

yönetmenin ortaya koyduğu özellikler üzerinden hem yönetmenin yaratım sürecini ele 

alır, hem de toplumsal bir sorgulama yaratır. Ayrıca kullanılan gerçekçi dil, filmin 

kurmaca dünyasına ilişkin sorular da sordurur. Yine doğa ve kasaba ekseninde 

birbirinden farklılaşan insanlar ve bencillik perdeye yansıtılır. Filmde gerçekçi 

diyaloglar, başarılı bir görüntü düzenlemesi ve uzun planların dinginliği belirgin 

özellikler olarak karşımıza çıkar. Yönetmen jenerikteki yazısıyla Çehov’dan 

etkilendiğini de dile getirir.883 Mayıs Sıkıntısı’nda senaryo ve yapımcılık yine 

yönetmene aittir ve film yine yönetmenin kendi imkanlarıyla çekilmiştir. Kasaba’da 

olduğu gibi, bu filmde de günlük hayatın doğallığıyla anlatıldığı, az sayıda amatör 

oyuncuya yer verildiği, durağan, uzun planlar ve sınırlı sayıda mekan kullanıldığı 

                                                 
878 Akbulut, s.82. 
879 Akbulut, s.82. 
880 Kasaba, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/kasaba/awards.php?mid=8 ( 2 Haziran 2009). 
881 Mayıs sıkıntısı, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/mayis/story.php?mid=3 (2 Haziran 2009). 
882 Pösteki, Yönetmen Sineması, s.127.  
883 Pösteki, Yönetmen Sineması, s.127. 
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görülür. Film, birçok uluslararası ve ulusal festivalde ödül alır, Berlin Film 

Festivali’nde, uluslararası yarışma bölümüne seçilir.884 

2002 yılında gerçekleştirilen Uzak’ta ise ana karakter bir fotoğrafçıdır. Film, 

bu özelliğiyle yine yönetmenle kişisel bir ilişki kurulmasına izin verir. Bencilleşmiş ve 

yalnızlaşmış bu karakter, yaşadığı hayatla, ideallerinden çok uzak olduğunu fark 

etmektedir. Kasabadan gelen genç akrabası Yusuf, yurtdışına gitmek istemektedir. 

Yusuf’un Mahmut’un evinde kalmaya başlamasıyla iki farklı hayatın çatışmaları ortaya 

çıkar. Mahmut, şikayetçi olduğu hayatının değişmesinden rahatsızdır. Filmde bu iki 

karakter üzerinden yabancılaşma anlatılır. Mahmut içsel bir uzaklık yaşarken,885 Yusuf 

ise, amaçsızlık içindedir. Modern hayatın eleştirisine dönüşen filmde, Kıraç’a göre 

Mahmut karakterinde, kırsaldan çıkıp şehirli bir burjuva olmaya özenen aydın tipinin 

yeni konumu eleştirilir. Mayıs Sıkıntısı’nda olduğu gibi burada da karakterler 

durağandır ve durumları yaşarlar.886 Yalnızlık, yabancılaşma ve iletişimsizlik 

eksenlerine sahip olan filmde yine görüntüler diyalogların önüne geçmektedir.  Şehir 

görüntüleri üzerinden filmin ruh hali de yansıtılmaktadır. Diğer filmlerde olduğu gibi bu 

filmde de pastoral bir zenginlik vardır.887 Yapımcılığını Ceylan’ın üstlendiği bu proje de 

diğer iki film gibi, az oyuncuyla, sınırlı mekanda, uzun planlarla, az diyalog 

kullanılarak çekilmiştir. Güçlü bir görsel düzenlemeye sahip olan, birçok uluslararası ve 

ulusal festivalden ödül alan filmi dünya çapında görünür kılan, Cannes Film 

Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü alması olur.888 

Yönetmenin 2006 yılında çektiği İklimler, kadın erkek ilişkisine odaklanır. 

Ayrılık ve bu eksende gelişen ilişkilerin ele alındığı filmde, yine durumlar ve ruh halleri 

ön plana çıkar. Yine karakter temelli bir anlatım içinde, bencillik ve yabancılaşma 

kavramları tartışmaya açılır, toplumsal ilişkilerdeki parçalanma ve içten olmama hali 

ortaya konur.889 Mevsimler filmin içinde duygu geçişlerinin yapıldığı simgelere 

dönüştürülür. Yönetmenin kendisinin ve eşinin filmin başrol oyuncuları olmaları ise 
                                                 
884 Mayıs Sıkıntısı, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/mayis/awards.php?mid=8 (3 Haziran 2009). 
885 Pösteki, Yönetmen Sineması, ss.135-136.  
886 Bülent Görücü “Uzak: Mehmet Emin Toprak Anısına”, Yeni Film, Sayı: 1, Haziran 2003, s.8. 
887 Pösteki, Yönetmen Sineması, ss.136-137. 
888 Uzak, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/uzak/awards.php?mid=10 (3 Haziran 2009). 
889 Zahit Atam, “Bir Batılı İklimleri Nasıl Çözümler…”, Bir Gün, 12 Ekim 2008,  
http://www.birgun.net/sunday_index.php?news_code=1223765381&year=2008&month=10&day=12 (3 Haziran 
2009). 
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Ceylan’ın diğer filmlerinde de göze çarpan kişisel izler taşıyan sinemasının belirgin bir 

göstergesi olur. İklimler, insan doğa uyumu, uzun statik çerçevelemeleri ve fotoğrafik 

görselliğiyle yönetmenin önceki filmleriyle benzerlikler taşır.890 Yine oyuncu sayısının 

sınırlı tutulduğu film, 2006’da Cannes Film Festivali’nde aldığı Fipresci Ödülü dışında  

bir çok uluslararası ve ulusal festivalde de ödül alır.891 

Üç Maymun, 2008 yılında yapılır. Film, Ceylan sinemasında bir dönüşümün 

de işareti olur. Öncelikle içerik olarak yönetmen, hikaye üzerinden ilerleyen bir yapı 

kurar. Hatta bu yönüyle film ilk bakışta, para ve çevresinde gelişen olaylardan oluşan 

mafya öykülerine yakın durduğu izlenimini uyandırır. Şoför Eyüp, politikaya atılan 

Servet’in suçunu üstlenince, Servet’ten alacağı para karşılığında hapse girmeyi kabul 

eder. O hapisteyken Servet’le Eyüp’ün karısı arasında bir ilişki başlar. İsmail bunu fark 

eder ama babasına söz etmez. Eyüp hapisten çıktıktan sonra, bu ilişkiden şüphelenmeye 

başlar. İsmail’in Servet’i öldürmesiyle işler karışır. Eyüp, suçu üstüne alacak başka 

birini arar. Servet’in kendine verdiği parayı, bu işi kabul etmesi için ona teklif eder. 

Filmde hikaye çerçevesinde, karakterler üzerinden toplumsal ilişkilerin var olan düzenin 

ve işleyişin sorgulanmasına çalışılmıştır. Üç Maymun, siyasi ve sosyal sorunların ön 

planda tutulmaya çalışıldığı bir film olur. Filmde, kadın karakterin toplumsal konumu 

ve ruhsal dünyası da sorgulamaya açılır. Sepia tonlarının ve çok miktarda görsel efektin 

kullanıldığı filmde, gerçeküstü sahnelere de yer verilir. Oyuncuların profesyonel olması 

da dikkat çekici bir diğer özellik olur. Üç Maymun, Ceylan’a 2008’de Cannes Film 

Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazandırır. 892 

Ceylan sinemasında, özellikle ilk üç film konu ve karakterler bağlamında 

birbiriyle ilişkilidir. Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak’ta taşra-kent ikiliği ortaya çıkar. 

Mayıs Sıkıntısı’nın, Kasaba’nın çekim sürecini konu edinmesiyle iki film arasındaki 

ilişki belirginleşir. Kasaba’daki Saffet’in Mayıs Sıkıntısı’nda aynı beklenti ve ruh 

haliyle ve aynı oyuncuyla yer alması bu ilişkinin altını çizer. Saffet karakterinin, 

Uzak’ta Yusuf’a dönüşmesi (yine aynı oyuncuyla) filmler arası ilişkinin son halkası 

olur. Suner’e göre Uzak, şehirde geçiyor olsa da dışarıda kalmışlık ve daralma 

                                                 
890 Volkan Aran, “Hüzünlü Bir Ayrılığın İzinde: İklimler”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı: 18-19, Kış 06/07, s.20. 
891 İklimler, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/iklimler/awards.php?mid=10 (3 Haziran 2009). 
892 Üç Maymun, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/3maymun/awards.php?mid=10 (3 Haziran 2009). 
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durumuyla taşra sıkıntısının anlatıldığı bir filmdir. Bu nedenle üç film de bu sıkıntı 

etrafında örülmüştür.893 Gitmenin bir arayış olarak yer aldığı Ceylan sinemasının bu üç 

filmi, taşra, taşralılık, kent kavramları ve bu kavramların çağrışımları üzerinden aidiyet 

ve kimlik sorunlarına odaklanır. Akbulut, Ceylan sinemasındaki, taşra, gitmek, 

suçluluk, hile/vicdan, doğa/kültür, yerleşik/gezgin, burası/orası genç/yaşlı, yaşam/ ölüm, 

birey /toplum izleklerinden bahseder. Üç filmde de tekrar eden bu kavramlar, auteur 

sinemadaki bir tema üzerine çeşitlemeler yapılması özelliğiyle bağlantılı olarak, 

yönetmenin auteur kimliğinin altını çizer.894 Ceylan’ın İklimler ve Üç Maymun’da 

devam eden ortak temaları yabancılaşma, iletişimsizlik, yalnızlık ve bencillik olarak 

sıralanabilir. Üç Maymun için suçluluk, duyarsızlık, çaresizlik de bu kavramlara 

eklenebilir.  

Dil özelliklerine baktığımızda ise özellikle ilk üç filminde, İklimler de buna 

katılabilir, minimal eğilimlerin ağırlıklı olduğu bir sinema görürüz. Uzun planlar, yavaş 

ya da hareketsiz kamera hareketleriyle özlü zamanlar yaratılması, doğal ışık ve doğal 

mekan tercihi, “saf görsel ve sessel durumlar üzerinden ‘fikir’” üretilmesine imkan 

veren doğal ses tercihleri, çerçeve içinde çerçeveler, tümüyle görüntüsel durumlara 

odaklanılması,895 nedensellikten bağımsız farklı bir gerçeklik yaratan yakın planlar,896 

ortak özellikler olarak sıralanabilir. Ayrıca, mekan ve oyuncu sayısındaki azlık ve 

yönetmenin ilk üç filminde amatör oyuncularla çalışmış olması da bu özelliklere 

eklenebilir.  

Ceylan, kurduğu dille, zaman aracılığıyla sinema üzerine düşünülmesini sağlar. 

Sabit görüntülerde zaman uzamsallaşır ve görülen imge bir kavrama dönüşür.897 Ayrıca, 

Ceylan, derdini öykülerle değil imgelerle anlatır. Açık imgeleri, durağanlık tamamlar. 

Çatışma içeren durumları, anlatı mantığında ve nedensellik içinde çözen bir yapı yerine 

“hiç bir yere varmayan, çözüme kavuşmayan sıradan gündelik durumlara”898 odaklanan 

bir yapı vardır. Mekanlar, “karakterlerin ruh durumlarını taşır ve filmin atmosferini 
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biçimlendirir.”899 Karakterler daha çok, geri çekilme, eylemsizlik ve bekleyişle 

tanımlanabilir.900 Seçilen temaların kişiselliği belirgin olarak görülür. Mayıs 

Sıkıntısı’ndaki yönetmen ve Uzak’taki fotoğrafçıyla yönetmen arasında ilişki kurmak 

zor olmaz. Ayrıca Mayıs Sıkıntısı’nda yönetmenin anne ve babasını oynatması, 

İklimler’de ise eşi ve kendisinin oynaması bu hissi güçlendirir. Akbulut, bunları 

yönetmenin kendi sesini duyurması olarak değerlendirir ve bu öğeleri yönetmenin alter 

egosu olarak tanımlar. Auteur bir sinema için yönetmenin kişiselliğinin sinemaya 

yansıması önemlidir. Ceylan, kendi deneyimlerinden hareketle sinema yaparken 

uzaklığını korumayı da başarır. Filmlerinde Çehov, Dostoyevski, Bresson, Ozu, 

Tarkovsky, Bergman, Antonioni ve Kiarostami etkileri görülür.901 Yönetmenin son 

filminin konu ve dil anlamında öncekilerden farklılaştığı görülmektedir. Özellikle özel 

efekt kullanımının artması ve hikayenin daha fazla ön plana çıkması ayırdedici bir 

özellik olur. Fakat burada bu çalışmanın çerçevesinde ortak özelliklerin değiştirilemez 

kesin ve net sınırlar olarak algılanmaması gerektiğinin de altı çizilmelidir.  

Belirli estetik özelikler bir auteur’ün sinemasının çerçevesini çizmemize, onu 

auteur olarak tanımlayabilmemize yardım eder.  Ama bunu, dışına çıkılamaz katı bir 

kurallar bütünü olarak algılamak yanıltıcı olur. Yönetmen ,zaman içinde estetik 

eğilimlerini değiştirebilir, dönüştürebilir ve konu tercihlerini farklılaştırabilir. Buradan 

hareketle, bir filmin başka bir filmle aynı nitelikte olacağını düşünmek de sağlıklı bir 

yaklaşım olmaz. Önemli olan, yönetmenin ürettiği filmlerle, ideolojik olarak durduğu 

noktada yani sanat sinemasının eleştirel, sorgulayıcı ve kalıcı anlam üreten alanında 

kalabilmesidir.  

Kendi imkanlarıyla film çekmeye başlayan Ceylan, İklimler’e kadar düşük 

bütçelerle çalışır. Kasaba’da Kültür Bakanlığı’ndan destek alır.  Mayıs Sıkıntısı’nda 

İstanbul Film Festvali’nde aldığı Fipresci Ödülü çerçevesinde Efes Pilsen’in verdiği 

parasal destekten yararlanır. Uzak’ı Uluslararası Rotterdam Film Festivali Hubert Bals 

Fonu ve 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Tuncan Okan” Ödülü’nün katkısıyla 
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yapar. İklimler, Eurimages desteğiyle Fransa ile ortak yapım olarak gerçekleştirilir902 ve 

Ceylan bu filmde ilk defa başka bir yapımcı olan Zeynep Özbatur’la çalışmaya başlar. 

Üç Maymun’da da yine Eurimages desteği alınır ve ortak yapımcılar Fransa ve 

İtalya’dan olur. Uluslararası tanınırlığı arttıkça ve ödüller kazandıkça Ceylan’ın film 

bütçeleri artmaya ve ortak yapımcılar da işin içine girmeye başlamış olur. Bu, bir 

taraftan sanat sinemasının uluslararası alanında neredeyse olmazsa olmaz bir koşul, öte 

yandan da yönetmenlerin özlemini çektikleri bir durumdur. Çünkü ödül ve tanınırlık, 

birçok ortak yapımcıyla çalışma fırsatı sunmaktadır. 

4.4.1.2. Zeki Demirkubuz Sineması  

İkinci auteur yönetmen olarak ele alacağımız isim, Zeki Demirkubuz’dur. 

1964’te doğan yönetmen, ilk filmi C Boluk’u 1994’te çeker. Filmde, evlenerek sınıf 

atlamış kadın karakterin, “apartman blokları arasına sıkışmış iç dünyası ve genç 

Halet’le olan ilişkisi” anlatılır.903 Evliliği bitmek üzere olan Tülay, kapıcının oğlu ve 

hizmetçi kız arasındaki ilişkilerden hareketle, modern yaşam ve iktidar ilişkileri 

sorgulanır. Tatminsizlik, boşluk ve anlam arayışı filmin temel izleklerini oluşturur. 

Yönetmenin dışarıdan bakışının hissedildiği, düşle gerçek arasındaki sınırların 

zorlandığı, parçalı bir anlatıma sahip olan film, izleyici zorlamakta, kurulan yapı son 

sekansta anlaşılabilmektedir. Apartmanların ezici ve baskın görüntüsü insanların 

sıkışmışlığının ve yabancılaşmanın ifadesi olur. Filmin gri rengi de bu hisleri 

destekler.904 Müziğe az yer verildiği ve kameranın genelde durağan olduğu dikkat çeker. 

Yönetmenin aynı zamanda yapımcısı olduğu film, Kültür Bakanlığı’ndan destek de 

almıştır. C Blok, Ankara Film Festivali’nde birçok ödül alır. Ödüllerin, ulusal 

yarışmalarda kazanıldığı görülür.905  

Yönetmenin ikinci filmi Masumiyet, 1997’de yapılır. Gösterime girdiğinde 

geniş kitlelere ulaşamasa da, büyük yankı uyandıran film, “pavyon şarkıcısı olan ve 

para karşılığı erkeklerle birlikte olan Uğur’un çaresiz aşkı ve ona olan aşkları nedeniyle 

hayatları kararan erkeklerin hikayesini anlatırken, sıradan hayatların arkasındaki 

                                                 
902 Sivas, ss.144-145. 
903 Kıraç, Film İcabı, s.166.  
904 Nigar Pösteki, Yönetmen Sineması, s.65. 
905 Filmler, (t.y.) www.demirkubuz.com, (2 Haziran 2009). 
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dramlara da ışık tutmaktadır.”906 Filmde, karakterler arasındaki ilişki ve şiddet dolaysız 

verilir. Sıradan insanlar gerçekçi bir dille anlatılır. Film, şiddet, masumiyet, kötülük ve 

iyilik izlekleri çevresinde gelişir.907 Girdapsal bir öykü modeli vardır. Anlatı yapısı 

kapalı, içedönük, döngüseldir. Anlatıda değişim, hareket ve ilerleme yoktur. Olaylar 

daima başladığı yere döner, her şey kendini tekrarlar. Tekrar öğesi tekinsizlik hissiyle, 

kapalılık duygusunu güçlendirir ve çıkışsızlık yaratır.908 Bu yönüyle film, melodram 

anlatısıyla benzerlik taşır. Duygusal yoğunluk da bu fikri destekler. Güçlü, hırslı ve 

baskın kadın karakter ön plana çıkar. Melodrama yapılan göndermeler, filmin 

kurmacalığının altını çizerken, izleyiciyle öykü arasına bir mesafe koyar. Kıraç, kader 

ve gerçeklik duygusunun filmde açığa çıkmasından bahseder. Filmi, önemli kılan nokta 

da burası olur. Gerçeklikle birlikte verilince kader, klasik arabesk melodram yapısının 

ötesine taşınmış olur. 909 

 Film, dili ve kullandığı görsel öğelerle seyirciyi mahremiyete tanıklık 

duygusuna sokar. Bu duygu özelikle aralık kapılar aracılığıyla yaratılır.910 Sahnelerin 

büyük bölümü kasvetli iç mekanlarda geçer, çerçeve içinde çerçeve sıkça kullanılır.911 

Demirkubuz’un yapımcısı olduğu Masumiyet, Venedik Film Festivali’nde gösterilir ve 

birçok ulusal ve uluslararası festivalde ödül alır.912 1999 yılında yapılan Üçüncü Sayfa 

ise,  üçüncü sayfa haberlerinde yer alacak kadar sıradan bir konudan yola çıkar. Film, 

kirasını ödeyemediği için, ev sahibini öldüren genç figüran İsa ve karşı dairede oturan 

ve temizlikçilik yapan Meryem arasında gelişen ilişkiler ağı üzerinden ilerler. Tehditler 

ve yalanlarla gelişen hikaye, İsa’nın intiharıyla sonlanır. Film, topluma, içinde yaşanan 

şartlara, insana, insanın iyiliğine ve kötülüğüne dair sorgulamalar yaratır. Masumiyet’te 

olduğu gibi, Üçüncü Sayfa da kasvetli iç mekanlarda geçer ve yine kendi üzerine 

kapanan bir anlatıyla akar. “Bu kez anlatı birbirinin içine giren Rus bebekleri gibi, 

küçülerek kendini yankılayan girdapsal bir yapıda örgütlenmiştir. Bir cinayetin ardından 

bir diğeri çıkar, bir ihanetin ardında bir diğeri gizlidir.”913 Tekinsizlik hissi yine 

                                                 
906 Pöteki, Yönetmen Sineması, s.169. 
907 Nigar Pösteki, Yönetmen Sineması, ss.69-72.  
908 Suner, ss.168-214.  
909 Kıraç, Film İcabı, ss.168-171.  
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kapalılığı arttırır. Meryem’in monologu boyunca, ses ve beden senkronunda kesintiler 

olması, sesin görüntünün hem içinde olmasını hem dışına çıkıp bağımsızlaşmasını 

sağlar. İsa karakterinin setlerde çalışması ve set görüntülerine yer verilmesi filmin 

kurmaca niteliğine dikkat çeken bir diğer unsur olur. Meryem ve İsa’nın karşılaştığı son 

sahnede televizyonun ve televizyondan gelen bir Yeşilçam filminin sesi, filmin kurmaca 

yapısına vurgu yapar.914  

Üçüncü Sayfa’da karakterin iradesizliği de önemli bir özellik olur. Karakterin 

bir anti-kahraman olarak yaratılması da filmin gerçekçi yapısını destekler. 

“Kahramanlar, yaşamın içinde sürüklenmektedir. Ne istediğini, ona nasıl ulaşacağını 

bilmeyen, ne yapacağına bir türlü karar veremeyen ağır bir hava tiplerin üstüne 

sinmiştir. İrade ancak hezeyan anında ortaya çıkar.”915 Yönetmen, gerçekçi, karanlık ve 

kapalı mekanları seçmekte, bu mekanları karakterlerin iç dünyalarının ve filmin temel 

kavramlarının ifadesi olarak kullanmaktadır.  Film, ulusal festivallerde aldığı ödüller 

dışında, 1999 yılında Tiflis Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülünü 

alır.916 

Demirkubuz, 2001 yılında Albert Camus’nun Yabancı adlı romanından 

esinlenerek Yazgı’yı yapar. Film, Karanlık Üstüne Öyküler dizisinin ilk filmi olur. 

Filmde, gümrük müdürlüğünde çalışan Musa karakteri üzerinden nedeni olmadan 

kendini suçlu hisseden ve iradesini kullanmayı reddeden bir insanın öyküsü anlatılır.917 

Yazgı’da kendini olayların akışına bırakmış bir karakter söz konusudur. Televizyon 

yabancılaştırıcı bir öğe olarak kullanılırken, pasifleştirici, hayatın dışına taşıyıcı 

etkisiyle vurgulanır ve söyleyecek sözün bittiği noktayı simgelemesi sağlanır. Nihilizm, 

bütün hayatına sinmiş olan Musa karakteri, tepkisiz kalarak suçtan korunmaya çalışır.918 

Filmde, kapanmayan kapı imgeleri kullanılırken, hareketli bir kameranın mekanları 

betimlediği görülür. İç mekan kadar dış mekan kullanımı da vardır. İiradesizlik, hiçlik, 

                                                 
914 Suner, ss.195-213. 
915 Çağrı Kınıkoğlu, “Memleketiyle Aynı Dilden Konuşmak,” Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı: 7, Bahar 2000, s.22. 
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kötülük ve vicdan izleklerinde ilerleyen919 Yazgı, 2002 yılında, Cannes Film Festivali 

‘Belirli Bir Bakış’ bölümüne seçilir.920  

Üçlemenin ikinci filmi, İtiraf, 2001 yılında yapılır. Kadın-erkek ilişkisine 

odaklanan film, aldatma ve geçmişle hesaplaşma eksenlerinde ilerler. Yönetmen, ihanet, 

suçluluk duygusu, hesaplaşma, kötülük kavramlarından yola çıkar.921 “Hikaye, aynı 

zamanda kameranın izlediği karakterin değişim evresi üzerine kuruludur, bu değişimin 

sonucunda ortaya çıkan yeni karakter, filmin başlangıcındaki karakterden fazlasıyla 

uzaklaşmış, olgunlaşmıştır.”922 İtiraf, İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve 

Fipresci Ödüllerini alır.923 

Üçlemenin son filmi Bekleme Odası, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanını 

filme çekmek isteyen, başkalarına göre ilkeli ve idealist gözüken ama aslında inançsız 

ve kibirli bir yönetmenin film çekme sürecini konu edinir. Yönetmen karakterini 

Demirkubuz’un kendisinin canlandırdığı film, otobiyografik bir etkiye de sahip olur. 

Yönetmen, yabancılaşma içindedir. Televizyon öğesi, Ahmet’in yabancılaşmış 

hayatının da bir simgesi olur. Filmde, bencillik, kayıtsızlık, duyarsızlık, inançsızlık 

kötülük kavramları bu yönetmenin kişiliği üzerinden tartışılmaya çalışılır. Bekleme 

Odası, dramatik açıdan zayıf olduğu yönünde eleştiriler almıştır. Az sayıda mekan, 

uzun planlar ve sınırlı sayıda oyuncuya yer verilen filmde, gerçek mekanların tercih 

edildiği görülmektedir.924 Bekleme Odası, 2004 İstanbul Film Festivali’nde En İyi 

Yönetmen Ödülü’nü alır.925  

2006 yılında çekilen Kader, Masumiyet filminin öncesini anlatır. Bu yönüyle 

Demirkubuz’un, karakter ve öykü geçişlerini yaptığı ilk filmi olan Kader, 

Masumiyet’teki olaylara varacak hikayenin başlangıcını perdeye yansıtır. Film, aşk, 

tutku, saplantı, kader, nedensizlik926 eksenlerinde ilerler. Uğur, Zagor’un peşinden her 

şeye katlanıp giderken, Bekir de Uğur’un peşinden her şeyi geride bırakıp gider. Filmde 

                                                 
919 Pösteki, Yönetmen Sineması, s.83 -91.  
920 Filmler, (t.y.) www.demirkubuz.com, (2 Haziran 2009). 
921 Pösteki, Yönetmen Sineması, s. 99. 
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dış mekanlar da, karakterlerin dünyasını anlatmak için, iç mekanlar kadar önemli hale 

gelir. Yolculuk ön plana çıksa da, yol değil varılan yerin önemli olduğu bir öyküleme 

karşımıza çıkar. Bu durum, karakterlerin ilerleme içinde değil durağan ve tekrar içinde 

olan yapısını da pekiştirir. Karakterlerin kendi tutkuları karşısındaki iradesizliklerinin 

ön plana çıktığı Kader ile Zeki Demirkubuz, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, 

En İyi Yönetmen ve Fipresci ödüllerini alır.927  

Zeki Demirkubuz sinemasında  “öyküler ve kahramanların o öyküler içindeki 

davranışları ve yaklaşımları, bocalamaları, çırpınışları, kendilerince hal-çare bulma, 

hayatın içindeki bir yere tutunma çabaları” vardır.928 Filmlerde, doğal öyküden ziyade, 

gerilimli, atipik duygusal çatışmaları sert olan öykülerle karşılaşırız.929 Özdeşleşmenin 

neredeyse imkansız olacağı anti-karhamlar da bu sinemanın bir özelliği olur. Kötü 

yönlerinin abartılarak ortaya koyulduğu bu karakterlerin iç dünyalarıyla, yönetmenin 

büyük bir empati kurduğu hissedilir. Demirkubuz’un karakterleri için hayatın akışı 

belirleyici faktör olur. Bir reddediş ya da kabul ediş söz konusudur.930 Karakterlerde iç 

sorgulamalar ekseninde kendiliğinden büyük değişimler görülmez. (Bu anlamda İtiraf 

filmi, bir istisna olur.) Yönetmenin kader teması bu çerçevede anlam kazanır. Filmler 

incelendiğinde, ortak temalar etrafında örülen bir sinemayla karşılaşılır. Bunlar, 

kötülük, vicdan, ahlak, bencillik, ihanet ve çıkışsızlık olarak sıralanabilir. Filmlerde, 

gerçek mekanlar kullanılır, sahne düzenlemesinde dekoratif unsurlara yer verilmez.931  

Kurulan anlatı yapısı ve görsel atmosfer, karakterlerin çaresizlik ve 

kıstırılmışlık duygusunu güçlendirir. Çerçeveleme tekniği, mizansenle kurulan kapalılık 

duygusunu arttırır.932 Demirkubuz’un yalın ve gösterişsiz bir sinema dili vardır. Kamera 

genellikle sabittir. Detaylara fazla yer verilmez. Uzun planlar tercih edilir. Ön plana 

çıkan monolog sahneleriyle, karakterin dünyası ortaya koyulurken seyircinin mesafe 

alması da sağlanır. Televizyon, televizyondan gelen Yeşilçam filmi sesi ve kapılar933 üst 

kurmaca evreninin temel öğeleri olur. Bu evrenle, izleyiciyle öykü arasına mesafe 
                                                 
927 Filmler, (t.y.) www.demirkubuz.com, (2 Haziran 2009). 
928 Görücü, “Uzak: Mehmet Emin Toprak Anısına”, s.10.  
929 Zahit Atam, “Bir Yönetmenin İzinde ya da Demirkubuz Hakkındaki Yanılsamalara Dair”, Yeni İnsan Yeni 
Sinema, sayı: 18-19, Sonbahar/Kış, 06/07 s.111. 
930 Görücü, “Uzak: Mehmet Emin Toprak Anısına”, s.10. 
931 Atam, “Bir Yönetmenin İzinde ya da Demirkubuz Hakkındaki Yanılsamalara Dair”, ss.111-117. 
932 Suner, ss.176-215. 
933 Pösteki, Yönetmen Sineması, ss.109-110. 
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koyulur ve öykü başka bir bağlama taşınır.934 Filmlerde, kadın karakterler dikkat çekici 

olsa da asıl kahramanlar erkeklerdir. Üç filmde karakterler, isimlerini, İsa, Musa, Yusuf, 

Meryem gibi dini kişiliklerden alırlar. Var olan tüm kuralları, inançları ve ahlakı, 

yarattığı anti kahramanlar üzerinden sorgularken, yönetmenin, karakterlerine dini 

kişiliklerin isimlerini vermesi ironik bir durum oluşturur. Atmosfer oluşturmak için 

müzikten yaralanılmaz. Karakterlere ve filmin dünyasına uygun yazılmış diyaloglar, 

filmin gerçekçi atmosferini güçlendirir. Genellikle amatör oyuncularla çalışan 

yönetmen, filmlerinde çözümler önermez,935 sıkışmışlıklar ve çatışmaların 

sergilenmesinden hareket eden eleştirel bir sinema anlayışı ortaya koyar. Mavi Film adlı 

bir yapım şirketi olan yönetmen,  Kader’e kadar yalnızca kendi imkanlarıyla düşük 

bütçelerle çalışır. C Blok, İtiraf ve Bekleme Odası’nda Kültür Bakanlığı desteği alır. 

Yazgı ve Bekleme Odası filmlerinde Efes Pilsen desteği de bulunur.936 Kader’de ise, 

hem Kültür Bakanlığı desteği hem de Eurimages desteği vardır. 

Suner, “Ceylan ve Demirkubuz arasındaki en güçlü bağın, paylaştıkları 

gerçeklik anlayışı olduğunu” söyler.  Burada toplumsal tarihsel bağlamın ötesinde 

insana dair temel varoluşsal meselelere odaklanan bir gerçekçilik anlayışından 

bahseder.937  Bu gerçekçilik anlayışının ortaya koyduğu sinema, ikinci bölümde temel 

estetik eğilimleriyle ele almaya çalıştığımız sanat sineması alanında varolan bir 

sinemadır. İki yönetmenin seçtikleri temalar ve biçimler farklılaşsa da, -hatta buna 

yönetmenlerin bir filminden diğer filmine değişen anlatıya ve biçime ilişkin 

özelliklerini de ekleyebiliriz-, onları ortak noktada birleştiren sanat sineması alanının 

eleştirelliğe, sorgulamaya, kalıcı anlamlar üretmeye imkan veren zemini ve yönetmen 

sineması alanının kişisel izler taşıyan özgün yapısı olur.  

Tüm sanat eserlerinde olduğu gibi, biçim ve içeriğin birlikteliği ve uyumuyla 

yaratılan dünyalar üzerinden şekillenmiş bu sinema anlayışı, Türk sinemasında yeni bir 

dönemden bahsedilebilmesinin belirgin kanıtlarını da ortaya koymuştur. Zeki 

Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ın sinema anlayışlarının ve bu anlayışın önceki 

bölümde ele aldığımız ‘yönetmen sineması’ alanıyla paralellikler gösteren özelliklerinin 
                                                 
934 Suner, s.191. 
935 Pösteki, Yönetmen Sineması, s.111. 
936 Sivas, s.129. 
937 Suner, s.214.  
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değerlendirilmesi, Türkiye’de yönetmen kimliğinde görülen değişimin sanat 

sinemasının evrensel konumlanışıyla ilişkili olarak kavranabilmesini sağlamıştır. Bu 

başlıkta ortaya koyduğumuz niteliklere, yönetmenlerin film üretim süreçlerine ilişkin 

veriler de eklenince, Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanının film üretim süreçlerinin 

tartışabilmek için gerekli olan zemin de yaratılmış olacaktır.  

4.4.2. ‘Yönetmen Sineması’ Alanında Film Üretim Süreci 

Sinema endüstrisinin işleyişi, ‘yönetmen sineması’nın temel özellikleri ve 

tartışma alanları, Türk sinemasının gelişimi ekseninde edindiğimiz bilgiler ışığında,  

1990 sonrası ‘yönetmen sineması’ alanında film üretim sürecini kavramak amacıyla iki 

araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda, sorun merkezli görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Açık ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan, başlık ve altbaşlıkları 

içeren bir soru cetveli hazırlanmış, yönetmenler serbest bir söyleşi için özgür bırakılmış, 

görüşmede ansal sorulara da yer verilmiştir.938 Bu sayede hem yönetmenlerin 

deneyimleriyle üretim süreci ve bileşenleri anlaşılmaya çalışılmış, hem de 

yönetmenlerin bu bileşenler içindeki konumları kavranmaya çalışılmıştır. Bu tekniğin 

tercih edilme nedeni,  ekonomik ve estetik anlamda bireysel çıkışlarla biçimlenmiş olan 

Türkiye’deki Yönetmen sineması alanının yapısını kavramak için, sürece dair gerekli 

olan verilerin bireysel görüşmeler ve yönetmenlerin deneyimleri ekseninde elde 

edilebilecek olmasıyla birlikte, Türkiye’de film üretim süreçlerinin işleyişine ilişkin 

basılı bir kaynak bulunmaması ve bu konuda güncel bilgilere ihtiyaç duyulmasıdır.  

Bu eksende gerçekleştirilen ilk araştırma, 2006 yılında yapılmıştır. 1996 

yılından itibaren 10 yıllık süreci göz önünde bulunduran çalışma, yönetmen sineması 

alanda film üretim sürecindeki belirgin değişime odaklanmış, yapımcı ilişkilerinden 

sıyrılmış düşük bütçeli filmleri ve sinema dili alanında ortaya koyulan minimal 

eğilimleri ana eksenine almıştır. 2009 yılında tamamlanan ikinci araştırma ise yönetmen 

sineması alanında film üretim sürecinin tüm bileşenlerine odaklanmıştır. İnceleme alanı, 

üretim koşulları-minimal eğilimler çerçevesiyle sınırlandırılmış olan ilk araştırmanın 

çalışmaya katkısı, yönetmen sinemasının yapım koşullarının niteliğine ilişkin temel 

özellikleri ortaya koyması, yönetmen sineması alanındaki ilk çıkışların zemininin 
                                                 
938 Mayring, ss.56-59. 
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çizilebilmesine olanak vermesidir. Bu anlamda, ikinci araştırmanın altyapısı da ilk 

araştırmayla hazırlanmıştır. Buradan hareketle, ikinci araştırmada, yönetmen sineması 

alanı içindeki film üretim sürecinin tüm bileşenleri ele alınmaya ve sürecin film 

üretimine etkisi kavranmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

4.4.2.1. Araştırma 1: Üretim Koşulları ve Minimal Eğilimler  

1990’lı yıllarda yapım alanıyla ilgili olarak karşımıza çıkan özellik, 1980’lerde 

görülmeye başlayan yapımcı–yönetmenlik anlayışının yerleşmesidir. Bunun 

yerleşmesindeki temel etken yapımcı ve dayatmalarından bağımsızlaşabilme isteği 

olarak gözükmektedir.  Bu yapı ve bunun çevresinde biçimlenen düşük bütçeli sinema 

anlayışı, dilsel olarak da bir faklılık yaratmıştır. Bu farklığın üretim sürecindeki 

etkenlerle ilişkisini ortaya koymak gerekmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen bu 

araştırma, yönetmen sineması alanının zeminini ortaya koyabilmek için, bireysel olarak 

iş yapan yönetmenlerin, onların içinde bulundukları yapım koşullarını, bu koşulların 

film üretim süreci üzerindeki etkisinin ve sinema diline yansıma biçiminin ortaya 

koyulması amacını taşımaktadır.  

Bahsettiğimiz doğrultuda, 1996 yılında itibaren üretilen filmler incelendiğinde 

kendine has bir sinema dili geliştirmiş, auteur bir sinemacı tarafından ortaya konmuş, 

bireysel çabalarla gerçekleştirilmiş düşük bütçeli filmlerden oluşan bir sinema alanın 

varolduğu görülmüştür. Bu niteliklere uygun olarak, Tabuta Rövaşata (Derviş Zaim, 

1996), Kasaba (Nuri Bilge Ceylan, 1997), Mayıs Sıkıntısı ( Nuri Bilge Ceylan, 1999), 

Fotograf (Kazım Öz, 2001), Yazgı (Zeki Demirkubuz, 2001), Dokuz (Ümit Ünal, 

2001), Uzak (Nuri Bilge Ceylan, 2002) ve Bekleme Odası (Zeki Demirkubuz, 2003) 

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2004) filmleri inceleme alanına dahil 

edilmiştir. Filmlerde, minimal eğilimler olarak ele aldığımız ortaklık, zaman ve mekan 

kullanımı, sadelik, özgünlük, amatör oyuncu kullanımı, doğal ışık tercihi, kamera 

kullanımı, anlatı yapısı ve doğaçlama başlıkları altında toplanmaktadır. Bu tespitten 

hareketle, son on yıl içinde yapılmış ortak payda altında buluşturabildiğimiz bu 

filmlerin yönetmenleri, Derviş Zaim, Nuri Bilge Ceylan,939 Kazım Öz, Zeki 

                                                 
939Nuri Bilge Ceylan, görüşme talebini kabul etmediği için, konuyla ilgili olarak kendisiyle 
yapılmış söyleşilere başvurularak soruların yanıtlarına ulaşılmıştır.  
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Demirkubuz ve Ümit Ünal’la, estetik ve ekonomik eksenlerden hareketle, yapım 

koşulları, düşük bütçe, sinema dili başlıklarından oluşan bir çerçeve içinde940 

görüşmeler yapılmış, onların parayla kurdukları ilişkiden yola çıkılarak, 1990 sonrası 

Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanında üretim koşulları-minimal eğilimler ilişkisi 

üzerine bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Görüşmeler sonucunda, iki temel 

kategori karşımıza çıkmıştır: Yapımcı ve Diğer Kaynaklarla İlişkiler; Bireysel 

Çözümler.  

      4.4.2.1.1. Yapımcı ve Diğer Kaynaklarla İlişkiler 

Öncelikle yapılan görüşmeler, Türkiye’de alternatif sinema yapmaya çalışan 

yönetmenlerin yapımcıyla ilişkilerinin temel bir problematik noktası olduğunu gözler 

önüne sermiştir. Yönetmenler arasında daha önce yapımcıyla çalışmayanlar olduğu gibi, 

bunu denemiş ama kendisine uygun olmadığına karar vermiş olanlar da vardır. Ortak 

nokta, bir yapımcıyla çalıştıklarında kendilerini yeteri kadar özgür hissetmeme endişesi 

taşımalarıdır.  Yapımcı, ne kadar sanat filmi yapma iddiasında da olsa, ister istemez 

belli dayatmalar içinde bulunmakta, bu da yönetmenleri kaygılandırmaktadır.  

Ahmet Uluçay’ın Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminin hikayesi bu 

konuda belirgin bir örnek olarak ele alınabilir. Öncelikle bir yapımcıyla çalışmış 

olmasına rağmen,  Uluçay’ın düşük bir bütçeyle hareket etmek ve yer yer kendi 

imkanlarını da işin içine katmak zorunda kaldığı görülmüştür.941 Ahmet Uluçay, beş 

milyarlık bir bütçe istemek için İFR’ye gitmiş ama firma tarafından, ancak yapımcı 

olunması şartıyla bu projeye destek verilebileceği söylenmiş, götürdüğü senaryo yerine 

komedi öğeleri barındıran başka bir senaryo yazıp getirmesi istenmiştir. Bunun üzerine 

Uluçay, çok kısa bir süre sonra Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak projesini 

getirmiştir. Bu durum aslında, başlangıçta, sistem ve onun kuralları doğrultusunda bir 

eleme yapıldığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, filmin çekimlerinin 35 günde 

bitirilmesinin istenmesi de -Uluçay, şu anda çekemediği sahneler için üzgün olduğunu 

                                                 
940Yönetmenlerin, sıraladığımız filmleri temel eksen olarak belirlenmiş olmasına rağmen, 
soruların cevapları ister istemez yönetmenin duruşunu ve hayata bakışını kapsadığı için, 
gerektiğinde, bu filmlerden önce ve sonra yaşanmış olan deneyimlerin de değerlendirme içine 
alınması uygun görülmüştür.    
941 Ahmet Uluçay, -Yönetmen- “Üretim Koşulları-Minimal Eğilimler” konulu görüşme,  Kütahya: 11 Mart 2006.  
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belirtmektedir-  bir kısıtlama noktası olarak okunabilir.  Filmi, 35mm film kamerasıyla 

çekme isteğinde bulunan Uluçay’a, yapımcının, ancak dijital kamera verebileceğini 

ifade etmesi, Uluçay’ın bir talebi olmadığı halde, uygun olabilecek bir görüntü 

yönetmeni ve sanat yönetmeninin ekibe eklenmesinin temel sebebi filmin görsel olarak 

belli bir standardı garantilemesini sağlayabilmek, riski azaltmaktır. Filmin yapımcısı 

İFR’den sorumlu Serkan Çakarer, bu uygulamaları, yapımcılık mantığı içinde 

açıklamaktadır.942 Filmin artistik değerlerine katkıda bulunmanın bir yapımcının 

sorumluluğu olduğunu, Ahmet Uluçay’a müdahalede bulunulduğunu, öte yandan 

Ahmet Uluçay’ın yapacağı işten tam olarak emin olunamadığı için film kamerası 

verilmediğini, bir yapımcının verdiği paranın karşılığını beklediğini ve bunun da 

sistemin yürümesi için doğal bir beklenti olduğunu dile getirmiştir: “Yönetmen bir 

ressam değil. Kimse size hayallerinizi gerçekleştirmeniz için bu kadar para vermez. 

Sonuçta bir film para yapmasa bile maaşlarını vermek zorunda olduğunuz bir sürü insan 

var.”943  

İFR, imza attığı nitelikli filmlerle ön plana çıkan Türkiye’deki en önemli yapım 

şirketlerinden biridir ama öte yandan bir yönetmenin kaygılarından farklı kaygılarla 

hareket ettiği ve sonuçta birlikte çalıştığı yönetmenlere de bu yönde bir dayatma 

uyguladığı görülmektedir. Burada bu filmle ilgili vurgulanması gereken iki temel nokta 

ortaya çıkmaktadır. Birincisi, bu filmin tam bir yapımcı işi olarak 

değerlendirilemeyeceği, -Kütahya’da gerçekleştirilen çekimlerin yapım masraflarının 

önemli kısmı orada yaşayan insanların imece usulü gerçekleştirdikleri katkılarla 

sağlanmış, oyuncular da bu mantıkla işin içinde yer almışlardır- ikincisi ise, yapım 

şirketi desteklemeseydi,  Türk Sinemasının gerek görsel kriterler, gerek anlatım dili 

açısından en başarılı filmlerinden biri olan, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak 

filminin belki de ortaya hiç çıkamayacağı gerçeğidir. Bu durum, Türk Sinemasının 

kendine özgü koşulları göz önünde bulundurulduğunda kesin sınırlar koymanın ve 

bunlar üzeirnden değerlendirme yapmanın ne kadar zor olduğunu da göstermektedir.  

Ahmet Uluçay’ın ve Serkan Çakarer’in post-produksiyon aşamasıyla ilgili söyledikleri 

de yapımcının daha az müdahelesi olsaydı –iyi ya da kötü demek şu aşamada imkansız 

                                                 
942 Serkan Çakarer, -Yapımcı- “Üretim Koşulları-Minimal Eğilimler” konulu görüşme, İstanbul: 13 Mart 2006.  
943 Çakarer, 13 Mart 2006.  
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ama- daha farklı bir film izleyeceğimizi kanıtlamaktadır. Post-prodüksiyonda filmin 

renkleriyle ilgili yapılan oynamalar, Çakarer’e göre gerekli ve yapılması gereken 

düzeltmelerken, Ahmet Uluçay, aslında filmin renginin kırmızı olmasını istediğini 

söylemiştir. Aktarılan bu deneyim de yine yönetmenin, farklı kaygılar nedeniyle 

yapımcıyla uyuşamadığı noktalara örnek verilebilir.    

Fotoğraf filminin yönetmeni Kazım Öz de, yapımcı olgusuna oldukça mesafeli 

durmaktadır.944 Ona göre, yapımcıyla çalışmak zaten, sistemi kabul etmek anlamına 

gelmektedir.  

“Doğal olarak bu da, para ile yaratıcı fikrin çatışması anlamına 
gelir. Kapitalist düzende bunun para lehine, yani yapımcı lehine işleyeceği 
açıkça ortada olduğuna göre bu ilişkiler içine girdiğinizde yaptığınız 
alternatif iş, anlamını kaybedebilir. Ben, alternatif hareketlerin başına geldiği 
gibi,  varolanla uzlaşmak ve içine sinmek istemiyorum. O nedenle ayrı bir 
yerde durmayı tercih ediyorum.” 945 

 Öte yandan, Öz, bir oto-kontrol geliştirdiğini kabul ettiği ama bir yapımcı gibi 

dayatmalar içine girmeyen Eurimages’ı – kontrol mekanizmasının bilincinde olunması 

şartıyla- alternatif sinema için bir kaynak olarak görmektedir.  

Ümit Ünal, çok küçük bir bütçeyle gerçekleştirdiği Dokuz filminde yapımcıyla 

çalışmadığı için, tamamen kendi istediği gibi bir iş ortaya çıktığını dile getirmektedir. 

Türkiye’de en iyi denecek yapımcılarla çalıştığını ama memnun kalmadığını belirten 

Ünal’ın gerekçeleri, Türkiye’de yapımcının fazla müdaheleci ve bilinçsiz olması olarak 

belirlenebilir. Bundan dolayı, Türkiye’de bir iş yapacaksa, bunların kimsenin ona 

karışmayacağı, tasarladığı her şeyi film diline aktarabileceği Dokuz ölçüsünde düşük 

bütçeli işler olmasını edeceğini söylemektedir. “Filmle ilgili ne kadar az insan fikir 

sahibi olursa o kadar iyi oluyor” diyen Ünal’ın öte yandan Türkiye dışında sinemaya 

daha bilinçli bakan yapımcılarla çalışabileceğini eklemesi, aslında yapımcılığın 

doğasına değil ama Türkiye’deki bazı uygulamalarına mesafeli durduğunu 

göstermektedir.946  

                                                 
944 Kazım Öz, -Yönetmen- “Üretim Koşulları-Minimal Eğilimler” konulu görüşme, İstanbul: 12 Nisan 2006.  
945 Öz, 12 Nisan 2006. 
946 Ümit Ünal, -Yönetmen- “Üretim Koşulları-Minimal Eğilimler” konulu görüşme, İstanbul: 16 Mart 2006. 
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Zeki Demirkubuz’un ise, başlangıçtan beri parayla kurduğu ilişkide nerede 

duracağına net bir şekilde karar vermiş olduğu görülmektedir. Her hangi farklı bir 

kaygıyla hareket etmenin, iradesi dışında bir yere bağımlı olmanın, sinemasını kendi 

sineması olmaktan çıkarma riski taşıdığını düşünen Demirkubuz, sadece kendi 

kurallarının geçerli olduğu bir sinema yapmayı tercih etmiştir. Şu anda yapımcıyla 

çalışmayı kendi kişiliğine uygun bulmamaktadır: “Bir yapımcı hiç karışmasa bile, böyle 

bir ortak çalışma beni rahatsız eder. Bazı şeyleri üstüme alınırım. Ama bir gün kişiliğini 

ön plana çıkarmayan ve her şeyi benim istediğim gibi yapacağına inandığım bir yapımcı 

bulursam onunla çalışabilirim.” Ayrıca “Bresson, Antonioni yapımcılarla çalışmış. 

Demek ki güçlülermiş” sözü, Demirkubuz’un yapımcıyla yönetmen arasındaki ilişkiyi 

bir güç ilişkisi olarak gördüğünü ortaya koyarken, bu ilişkinin bir çatışma alanı 

yarattığını da kanıtlamaktadır. Eurimages ya da Kültür Bakanlığı destekleriyle ilgili 

olarak da, yine çekimser davranan Demirkubuz, destek alsa bile projeyle ilişkisini bu 

desteklere bağlı olarak kurmayacağını,  filmi yapmaya karar verdikten sonra,  eğer onun 

programına uyarsa destek alabileceğini ifade etmektedir. 947 

Nuri Bilge Ceylan da, son filmi İklimler’e kadar, yapımcıya mesafeli 

yaklaştığını dile getirmiştir. Risk alma özgürlüğünün sınırlanmasını istememektedir; 

“İstemenin zorluğu bir yana para yatıranın beklentilerini karşılamak gerektiği duygusu 

sırtımda ağır bir yük olabilir ve bu sorumluluk sanatsal dürtülerim üzerinde de baskı 

oluşturabilir”948 diyen Ceylan, yapım kuralları içinde kendini görmek istememiş, bunu, 

kişiselliğin, masumiyetin ve içselliğin korunmasını imkansızlaştıran bir ortam olarak 

yorumlamış ve yapımcılığa çekinceyle yaklaşmıştır.949 Öte yandan ona göre, Kültür 

Bakanlığı ve TRT’ye yaptığı başvuruların daha önce kabul edilmemiş olması, Türk 

                                                 
947 Zeki Demirkubuz -Yönetmen- “Üretim Koşulları-Minimal Eğilimler” konulu görüşme, İstanbul: 25 Mart 2006 
948 “Sanki her şey kendiliğinden oluyor gibi...”, Sonsuzkare Dergisi, Mayıs 2003, Sayı:1, 
http://www.nbcfilm.com/uzak/press_sonsuzkare.php, (26 Mart 2006). 
949 İklimler de -küçük sayılamayacak bir bütçe ile- bir yapımcıyla çalışan Ceylan, bunun 
sonuçlarını olumlu bulduğunu belirtmiş, fakat yapımcıyla çalışma konusundaki karar 
değişikliğinin sebepleriyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştır. Yapımcıyla yapılan 
görüşmelerden yola çıkılarak, bu durumun iki biçimde açıklanabilmesi olasıdır. İlki, 
yönetmenin, ilk filmleriyle kendini kanıtlamış olduğu için yapımcı karşısında daha önce 
yaşadığı kaygıları yaşamamış olması- daha özgür hareket edebilmesi-, ikincisi ise, yapımcının- 
Ceylan’ın sinema anlayışıyla uyumlu niteliğinin etkisinin bu ortak çalışmayı mümkün kılmış 
olmasıdır.  
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Sinemasının konvansiyonelliğinin biraz dışında kişisel filmlerin950 bu kaynaklardan 

destek bulmasının kolay olmadığını da göstermektedir.  Bu özelliklere bir de, sistemi 

karşısına alan bir içerik eklendiğinde şartların çok daha güç olacağı açıktır.   

Derviş Zaim de rahat olabilmek için yapımcıdan uzak durmayı tercih 

etmektedir. Bunun dışında diğer kurumlarla girilebilecek ilişkiler konusunda da iyimser 

değildir. Kendi koşullarını kendi yaratan sinemacı,  Filler ve Çimen deneyiminin buna 

en iyi örnek olduğunu dile getirmektedir.  

“Filler ve Çimen parasız pulsuz yapıldı. Hikayenin 
gerektirdiklerinin altından kalkabilmek için finansman gerekiyordu. Bu bakış 
açısıyla bu filme finansman sağlayacak kurum, kuruluş, sponsor yoktu, 
olacağına da inanmıyordum. Bu nedenle Tabutta Rövaşata’dan gelen 
deneyimimle ortaklarımla beraber, düşündük tasarladık ve projeye özgü 
yöntemler bulduk” 951  

Yapımcılar ve diğer destek veren kuruluşlar başlığı altında ele aldığımız 

görüşmeler, yönetmenlerin, yapımcı kurumuna sıcak yaklaşmamalarındaki en temel 

nedenin,  sanatsal üretim ile bir çatışma içinde olan ticari mantığın kurallarının kabul 

edilmek istenmemesidir. Diğer destek veren kuruluşlarla ilişkilerdeki temel sorun ise, 

bu kurum ya da kuruluşlara bağlı hale gelme ve bunların kontrol mekanizması içine 

girme kaygısından kaynaklanmaktadır.  

4.4.2.1.2. Bireysel Çözümler 

Temel çatışmalarından dolayı yapımcıyla yolları kesişemeyen, önceki başlıkta 

belirlediğimiz sıkıntılar nedeniyle destek bulmakta zorlanan ya da bunu tercih etmeyen 

yönetmenler, projelerini gerçekleştirmek için farklı çözüm yolları bulmayı 

denemişlerdir. Bu aşamayı bireysel çözümler olarak değerlendirmek doğru olacaktır. 

Çünkü Türkiye’de ‘yönetmen sineması’nın ortak hareket ettiği bir alan 

bulunmamaktadır. Yapımcıya mesafeli yaklaşan bu yönetmenler, düşük bütçeyle 

çalışma kararı almışlardır.  Bu yönelim iki şekilde gerçekleşebilmektedir.  

                                                 
950 Ayşe Teker , “Nuri Bilge Ceylan  ile söyleşi...”, Mega Movie Dergisi, Aralık 2002, 
http://www.nbcfilm.com/uzak/press_ozeninterview.php, (26 Mart 2009). 
951 Derviş Zaim, -Yönetmen- “Üretim Koşulları-Minimal Eğilimler” konulu görüşme, İstanbul: 15 Mart 2006. 
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Birincisi, yönetmenler maddi olanaklarını daha başlangıç aşamasında gözden 

geçirip, senaryolarını buna göre oluşturmaktadırlar. Senaryo aşamasının, yönetmenin 

duruşunu, derdini belirlediği aşama olduğu açıktır ama bu aşamada bütçenin işin içine 

girmesi, var olan imkanların senaryoyu biçimlendirmesine neden olmaktadır. Zeki 

Demirkubuz’un da sorduğu, “anlatmak istediklerimi başka bir biçimde de anlatabilir 

miyim? “aynı meseleyi daha güçlü bir şekilde anlatacağım bir senaryo yazılır mı “ 

soruları bu aşamada gündeme gelmektedir.  Bu sorular doğal olarak, yeniden formüle 

edilmiş bir senaryo ortaya çıkarabileceği gibi, ikinci bir seçenek olarak yönetmenin o 

şartlar altında gerçekleştirebileceği başka bir proje üzerinde çalışmayı tercih etmesi 

sonucunu da doğurabilemektedir. Zeki Demirkubuz’un “her filmime son filmimmiş gibi 

bakıyorum” ifadesi de, piyasa koşulları içinde aldığı riski ve şu an içinde bulunduğu 

şartlar altında edindiği bireyselleşmiş konumu ortaya koymaktadır. Bu tercih, Nuri 

Bilge Ceylan’ın ilk dört filminde olduğu gibi tüm projeleri çatısı altında toplayan bir 

karara da dönüşebilmektedir. Ceylan, çok küçük ekipler ile tümüyle hakim olabileceğini 

hissettiği ortamlar yaratma fikrine onu piyasa koşularının ittiğini ifade etmiştir.952 

Bağımsızlığın daha çok bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını ekleyen Ceylan, 

“Filmlerimi oturmuş sistemin içinden geçerek yapmak pek mümkün değildi. Akibeti 

belli olmayan, sonucu benim için bile kestirilemeyen projelerdi bunlar. Riskli projeler. 

Sistemin ise, doğal olarak, daha fazla kesinliğe ve garantiye ihtiyacı var”953 sözleriyle 

onu düşük bütçeyle çalışmaya iten koşuları ve sistemin dışında yer alma durumunu 

ifade etmiştir. Önceki bölümde de belirttiğimiz gibi, son filminde yapımcıyla çalışmayı 

tercih eden Ceylan’ın ilk dört filminde koruduğu “ticari sinemanın uzağında kalmak 

isteyen her sinemacının kendi üretim koşullarını yaratması gerektiği için ‘en radikali, en 

akıllıcası ve en ahlaklısı’ olduğuna inandığı düşük bütçe ile çalışma kararının954 

değiştiği görülmüştür.  

Kazım Öz’ün Fotoğraf pojesinin hikayesi de, Türk Sineması’nın alternatif 

arayışlarında bireysel çabanın ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Öz, filme 

                                                 
952 Sanki Herşey kendiliğinden oluyor gibi...” Sonsuzkare Dergisi, Mayıs 2003, Sayı:1, 
http://www.nbcfilm.com/uzak/press_sonsuzkare.php, (26 Mart 2006). 
953 Aslı Selçuk “'Uzak' dünya turunda”, Cumhuriyet, 11 Ocak 2004, 
http://www.nbcfilm.com/uzak/press_cumhuriyetinterview.php, (26 Mart 2006). 
954 Mehmet Erdem “‘Nuri Bilge Ceylan’ ile Söyleşi”, Antrakt Sinema Gazetesi, Sayı: 59, 19-25 Aralık 1997 akt. 
Akbulut, s.60.  
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başladığında çok kısıtlı imkanlara sahip olduğunu dile getirmektedir. “100 dolar borçla, 

eksiyle başladık. Nerdeyse gördüğümüz herkesten para topladık” derken, sadece anlatım 

diliyle değil yapım arkasındaki ilişkilerle de alternatif bir form oluşturduklarını dile 

getirmektedir: “Aramızda, düşünsel bir birliktelik ve bir inanç vardı. Bir araya gelen 

farklı insanlar değil, inanan, böyle bir sinema yapmak için orada olan insanların birliği 

ve samimiyetiydi söz konusu olan.”955 Aynı şekilde bireysel bir çabanın ürünü olan, 

Türk Sinemasında önemli bir başlangıç noktasına işaret eden Tabutta Rövaşata’nın 

yönetmeni Derviş Zaim, bu filmin o zamanki şartların bir sonucu olduğunu dile 

getirmektedir. Düşük bütçeli yapımın dayattığı dil, projeyi senaryo aşamasında 

belirlemiştir. Para kısıtlı olduğu için birkaç mekanda geçen bir hikaye yazdığını dile 

getiren Zaim,  kamera uygun olmadığı için filmin sessiz çekildiğini, -hatta Suha Arın o 

kamerayı ve ışıkları vermeseydi belki de filmin hiçbir zaman çekilemeyeğini- sözlerine 

eklemektedir.956 Dokuz filminin ortaya çıkışı da aslında benzer bir öyküye 

dayanmaktadır.  

“Dokuz filmi farklı olsun diye yapılan bir iş değil, elimizdeki 
olanakların ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Ben, yönetmen olarak hikayeyi 
elimdeki olanaklara göre düşündüm. Para gerektirecek her şeyi senaryo 
aşamasında attım. Tek mekan ve tek ışık kullandım. “957  

Anlatmak istediklerini elindeki imkanlara göre şekillendirmiş ve etkileyici bir 

anlatım ortaya çıkarmış olan Zaim de, Ünal da, bu filmlerle düşük bütçelerin taşıdıkları 

potansiyeli ortaya koymaktadırlar.  

Günümüzde popülerleşmeye başladığını gördüğümüz minimal eğilimli filmler, 

bir geçiş noktası olarak yorumlanabilir.  Yapılan görüşmeler, Türk Sinemasında böyle 

bir eğilimin var olabileceğini ortaya koymaktadır.  Düşük bütçe, yönetmene kendini 

kanıtlama şansı sunmakta, dolayısıyla bir sonraki çalışmada piyasa koşulları içinde 

varolabilmesine imkan vermektedir. Bu noktada yönetmenlerin seyirciyle ve dağıtımla 

ilgili ifadeleri de onların duruşlarını netleştirmemize yardım etmiştir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, Derviş Zaim, Tabutta Rövaşata’dan sonra makas değiştirdiğini 

söyleyerek, düşük bütçeyi tek seçenek olarak görmediğini ortaya koymuştur. Uzun süre 

                                                 
955 Öz, 12 Nisan 2006.  
956 Zaim, 15 Mart 2006. 
957 Ünal, 16 Mart 2006. 
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film yapmak ve etkilerini daha uzun süre devam ettirmek istediği için, seyirci 

algılamasına ilişkin çalışmalar yaptığını, film alternatif bile olsa yerleşmiş bir pazarlama 

mantığının içinde sunulmasının gerekli olduğunu ve bu konuda profesyonellerle 

çalışmayı tercih ettiğini söylemiştir. Aynı şekilde, Dokuz filmiyle yönetmen olarak 

adını duyurmuş olan Ünal da, projeye göre hareket etmek gerektiğini düşünmekte, 

yurtdışındaki sanat filmleri kanalının bir fırsat olduğunu ifade etmektedir.  Belli bir 

duruşun, projeyi ve dili şekillendirmesi söz konusu olmamaktadır. Önemli olan 

“orjinalliği yakalamaktır.”958  

Ceylan’ın yalnızca ekonomik anlamda değil, içinde yaşadığımız kaotik 

ortamda sadelikten başka sığınak görmediği için, anlatım dilinde de minimalist bir tavra 

sahip959 olduğunu vurgulaması, onun bu biçimi bir duruş olarak seçtiğini açık bir 

şekilde göstermektedir. “Dış dünyanın ritmine, temposuna bir ayak direme, kendi 

tempomu dünyaya empoze etme gibi bir arzum var”960 diyen Ceylan, biçimin önemli bir 

seçim olduğunu vurgulamaktadır. Ama öte yandan, düşük bütçeli ama nitelikli işlerinin 

onu getirdiği noktada, -son filminde olduğu gibi- seçtiği biçimi düşük olmayan bir 

bütçeyle, ortaya koymayı tercih edebilmiştir.961 

Zeki Demirkubuz için bağımsız iş yapmak ve sade olmak tartışmasız bir 

duruştur. Sinemayı bir ahlak problemi olarak gördüğünü, bağımsız sinemanın, 

sinemanın ötesinde yönetmenlerin hayatla kurdukları bağ olduğunu belirten 

Demirkubuz, “çok param olsa da aynı filmi yaparım” diyerek bu duruşu ortaya 

koymaktadır. Yönetmen, seyirciyi önemsediğini ama hiçbir zaman onların izlemeleri 

için bir film yapmayacağını da eklemektedir: “O zaman benim filmim olmaz, seyircinin 

filmi olur. O zaman ortada ben kalmam.”962  

                                                 
958 Ünal, 16 Mart 2006 
959 Erdem “‘Nuri Bilge Ceylan’ ile Söyleşi”, akt. Akbulut, s.60.  
960 Burçin S. Yalçın,  “Üçlemenin sonuna Geldim” Popüler Sinema Dergisi, Aralık 1999, 
http://www.nbcfilm.com/mayis/press_sinemaburcininterview.php, (28 Mart 2009). 
961 Bu araştırmadan 2 yıl sonra, 2008 yılında gerçekleştirilen Üç Maymun filmi, Ceylan’ın 
sinemadaki minimal eğilimlere bağlı olan söyleminin değiştiğini de kanıtlamaktadır. Film, 
oyuncu kadrosuyla, ele aldığı konuyla ve çeşitlenen görsel uygulamalarıyla, estetik açıdan 
Ceylan’ın önceki filmlerinden farklılaşmıştır. 
962 Demirkubuz, 25 Mart 2006.  
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Klasik anlatımın dışına çıkan biçimiyle,  egemen sinema diline bir tepki olan 

Fotoğraf filminden yola çıkan Öz, öykü ve dilin bir bütün olduğunu, oluşturduğu 

sinema dilinin bir duruşu yansıttığını ifade etmektedir: “Daha fazla param olsaydı, 

sadece belki teknik bazı aksaklıklar olmazdı” diyerek durduğu noktayı açıklamaktadır. 

Kazım Öz’ün dijitalle çekmiş olduğu belgesel filmi için,  20 şehirde aynı anda video 

gösterim gerçekleştirmesi ve bunun sonucunda on binden fazla seyirciye ulaşması 

aslında sinemanın demokratikleşmesinde bir devrim özelliği taşımaktadır.963  

Ahmet Uluçay, ele aldığımız diğer yönetmenlerden daha farklı bir noktada 

durmaktadır. Onun sineması, içinden geldiği şartların bir yansıması olarak okunabilir. 

Sınırlılıklar içinde hayal kurmak üzerine gerçekleştirdiği filmi de, bu okumayı 

desteklemektedir. Ahmet Uluçay, bundan sonraki projelerinde aynı anlatım diline sahip 

olacağını çünkü sinemasına yansıyanın hayatı algılama ve yaşam biçimi olduğunu, 

aslında kendini anlattığını söylemektedir. Onun saf ve kendine özgü bir dil ortaya 

koymayı başarmış olmasının,  düşük bütçe ve minimal eğilimlerin kesiştiği noktanın 

Uluçay’ın doğal duruşuyla da bütünleşmiş olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Uluçay’ın köyünde yaşamaya devam etmesi ve ayrılmayı hiç bir şekilde düşünmemesi,  

ortaya koyduğu dille ilgili kararlığının da bir yansıması olarak görülebilir.   

4.4.2.1.3. Değerlendirme 

Yapılan görüşmeler, yönetmenlerin yapımcıyla ilişkilerinin temel bir 

problematik noktası olduğunu göstermiştir. Öncelikle Türk Sinemasında yönetmen 

sineması alanı içinde üretim yapan yönetmenlerin yapımcı ilişkilerinden uzak durmayı 

tercih etmeleri, bir karşı duruş noktasına onları taşımıştır.  Yönetmenlerin çoğu ticari 

sinemayla ve onun işleyişiyle uyuşamamakta, bu alanın içinde yer almak 

istememektedirler. Türkiye şartları içinde, bireysel çabalarla,  kendi yöntemlerini 

geliştirerek kendilerini gerçekleştirme imkanı bulabilmişlerdir.  

Ele aldığımız filmler ekseninde değerlendirildiğinde düşük bütçeler, önemli bir 

çıkış noktası olmuş, bu yapımların dili de, minimal eğilimleriyle bir karşı duruşu 

                                                 
963 Kazım Öz, Fırtına filmiyle oldukça büyük bir bütçe ve kalabalık bir ekiple çalışmıştır. Bu 
filmde, sinema dili olarak Fotoğraf filmindeki minimal eğilimlere rastlanmamakla birlikte, 
ideolojik olarak eleştirel konumunu korumaktadır. 
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kendiliğinden içinde barındırmıştır. Fakat şartların ortaya çıkardığı bir durum olarak 

yorumlandığında, düşük bütçe-minimal eğilimler ilişkisinin uzun vadede sinemaya nasıl 

bir katkı sağlayacağı önemli bir sorun olmaktadır. Dünya sinema tarihinden de 

örneklediğimiz gibi, kendine özgü bir sinema anlayışının gelişmesi, şartların ortaya 

çıkardığı duruşun biçimsel boyutla da bütünleşmesini gerektirir.  Yönetmenlerin içinde 

yer almayı tercih etmedikleri sistemin, biçimsel egemenliğinin kırıldığı noktada, 

minimal eğilimlerin taşıdığı potansiyel, yeni üretimler için bir çıkış noktası olabilir. Bu 

eksende yapılan görüşmeler değerlendirdiğinde,  ele aldığımız yönetmenlerin minimal 

eğilimler barındıran filmleriyle vardıkları kapının bir karşı alana açıldığı söylenebilir.  

Zeki Demirkubuz, Kazım Öz, Nuri Bilge Ceylan, Ahmet Uluçay, Derviş Zaim ve Ümit 

Ünal’ın düşük bütçeyle gerçekleştirdikleri filmler, Türk Sineması için dilsel bir 

zenginlik ortaya koymuş ve üretim koşullarının kısıtlı imkanlarını, yaratıcı bir sürecin 

bileşeni haline getirebilme gücüyle bir sanatçı olarak yaratıcı yönetmenin önemini 

vurgulayarak, ‘yönetmen sineması’ alanının temel figürünü belirginleştirmiştir.   

4.4.2.2.  Araştırma 2: Film Üretim Sürecinin Bileşenleri 

Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanının ilk filmleri incelendiğinde, düşük 

bütçe ve minimal eğilimler fikrinin birçok sinemacı tarafından benimsendiği 

görülmektedir. Bu alan, 1990’lı yıllar sinemasının çıkış noktası olarak film üretim 

sürecindeki önemli bir dinamiğe dikkat çekmektedir. İlerleyen dönemlerde, bazı 

yönetmenler, dil anlamında minimal eğilimleri sürdürürken (Semih Kaplanoğlu gibi) 

bazılarının farklı arayışlar içine girdiği (Derviş Zaim, Ümit Ünal ve Kazım Öz) 

görülmüştür. Bütçelerde çok büyük oranlarda büyüme yaşanmamıştır ama ortak yapım 

sayısının arttığı ve uluslararası başarının önemli bir kriter olarak belirmeye başladığı 

görülmüştür.  

Sinema dünyasına girişlerini küçük bütçeli filmler ve bireysel çabalarla 

gerçekleştiren ya da daha önceki üretimlerine rağmen minimal eğilimleri olan bir filmle 

kendini kanıtlayan yönetmenler, uluslararası alanda tanınırlık kazandıktan sonra çok 

bileşenli süreçlere girmeyi tercih etmişlerdir. İlk filmlerini yapan yönetmenlerin,  kendi 

imkanlarıyla filmlerini yapmaya başlasalar da, film üretimine devam edebilmelerinin 

koşulu, uluslararası faktörlerin devreye girmesi olmuştur. Bu alanın iki önemli 
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yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’un 2006 yılında yaptıkları filmlerde 

bu değişim belirgin olarak görülmüştür.  

Nuri Bilge Ceylan, İklimler (2006) filmiyle ilk kez ortak yapım alanına girmiş, 

Eurimages’a başvurmuş ve bu süreçte, yalnız başına yapımcılık yapmaktan vazgeçip, 

başka bir yapımcıyla çalışmaya başlamıştır. Aslında bu süreci hazırlayan, Uzak filmiyle 

elde ettiği uluslararası başarı (Cannes Film Festivali Büyük Jüri Ödülü) olmuştur. 

İklimler ile yine Cannes Film Festivali’nde Fipresci Ödülü alan ve sonrasında Üç 

Maymun ile Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen seçilen Ceylan, tam olarak 

uluslararası üretim ve dolaşım ağı içine girmiştir.964  

Zeki Demirkubuz ise ilk kez Kader (2006) ile bütçesini biraz daha büyüterek 

yabancı ortak yapım alanına girmiş ve Eurimages’dan destek almıştır. Derviş Zaim 

Çamur (2002)  filmiyle uluslararası ortak yapım alanına girmiş ve uluslararası alanda 

ödüller almış, Handan İpekçi, Büyük Adam Küçük Aşk (2001) ile Reha Erdem Hayat 

Var (2008) ve Semih Kaplanoğlu Meleğin Düşüşü (2004) ile ortak yapımlar 

gerçekleştirmişler ve uluslararası alanda görünürlük sağlamışlardır.965 Sayıları 

çoğaltılabilecek bu örnekler, ortak yapımların, 1990’lı yıllarda başladığının, özellikle 

festivallerde sağlanan tanınırlığın artmasıyla 2000’lerin ortalarından itibaren film üretim 

sürecinde uluslararasılaşmanın görünür hale geldiğini ortaya koymaktadır.  

Burada ele aldığımız ‘yönetmen Sineması’ alanında yer alan yönetmenlerin 

büyük kısmı Eurimages’dan destek almış ve uluslararası festivallere katılmıştır. Öte 

yandan, Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’daki başarısı ile ülkede ‘yönetmen sineması’ 

alanının tanınırlık ve bilinirliğinin artması ve Ceylan’ın dünya çapındaki ününün, film 

üretim sürecindeki uluslararasılaşmanın belirleyici rolünün altını çizmesi de günümüz 

yönetmen sineması alanında üretim süreçlerini değerlendirirken uluslararasılaşma 

ekseninin önemli bir dinamik olacağının ipuçlarını vermiştir. Bu eksende, 

yönetmenlerin film üretim bileşenlerine ilişkin sıraladığımız tespitlerden hareketle, 

uluslararasılaşmayı da göz önünde bulundurarak, film üretim sürecini incelenmek ve 

                                                 
964 Nuri Bilge Ceylan Movies, (t.y.), http://www.nbcfilm.com/home.html (2 Haziran 2009). 
965 Coproductions Supported Since 1989, (t.y.) 
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Coproduction/2005coproductions_EN.asp#P248_6291 (10 Haziran 
2009). 
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sürecin bileşenlerini belirlemek günümüzde yönetmen sineması alanındaki üretimi 

kavramak için gerekli görülmüştür.  

1990’ sonrası ‘yönetmen sineması’ alanında film üretim sürecini kavramak 

amacıyla yapılan ikinci araştırmada, yine sorun merkezli görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Bu araştırma ekseninde görüşme yapılacak yönetmenler seçilirken, yönetmen 

sinemasının sanatsal niteliklerini estetik boyutta ortaya koyan yönetmenlerin ele 

alınması temel kriter olarak belirlenmiştir.  

Yönetmen sineması alanının tanımlamış olduğumuz, eleştirellik ve kalıcılık 

boyutuna sahip filmler üreten yönetmenleri içinde, farklı film üretim pratiklerine sahip 

olanlar seçilmeye çalışılmış fakat, bu alandaki yönetmenlerin, bireysel olarak film 

üretseler de benzer bileşenleri kullandıkları ve yukarıda ortaya koyulduğu gibi 

uluslararası üretim süreçlerinin içinde yer aldıkları görülmüştür. Bu nedenle, 

uluslararasılaşan bu sürecin kavranabilmesi ve tartışılabilmesi için uluslararası destek 

programlarından, festival fonlarından yararlanmış olmak, uluslararası film 

festivallerinde ödüller almak,  uluslararası düzeyde dağıtım gerçekleştirmiş olmak 

ikincil kriter olarak belirlenmiştir. Üçüncü kriter ise, sürecin işleyişinin ve değişen 

dinamiklerinin kavranmasına yardım edeceği için, belirli bir düzen içinde, aktif olarak 

film üretim sürecinin devam ediliyor olunmasıdır. Bu kapsamda, Yeşim Ustaoğlu, 

Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim ve Özcan Alper’in filmlerinin yapım koşulları ve 

bileşenleri incelenmiştir.  

Yeşim Ustaoğlu’nun ilk filmi İz’in yapım şirketi Mine Film ve yapımcısı Kadri 

Yurdatap’tır. 1993 yılında, 300 milyon TL Kültür Bakanlığı desteği alan filminin (Bk. 

Ek.1.Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Filmler), kurgu operatörü dışında 

teknik ve yaratıcı ekibi Türklerden oluşmaktadır. İstanbul Film Festivali (En İyi Film) 

Köln Film Festivali (En İyi Film) filmin ödül aldığı festivaller arasıda yer alır. Ödüllerin 

ulusal alanda kaldığı ve ödül alınan uluslararası festivallerin ise (Köln Film Festivali, 

Nürnberg Film Festivali), dünya çapındaki büyük festivaller olmadığı görülür. 

Yapımcıları İran asıllı Fransız Behrooz Hashemian ve Ezel Akay olan Güneşe Yolculuk 
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filmi, 167.694 avro Eurimages desteği966 ve Montpellier Film Festivali senaryo 

geliştirme desteği almıştır. Yaratıcı ve teknik ekibin büyük kısmı yabancılardan 

oluşmaktadır. Filmin ana yapımcı şirketi, İFR olarak gözükürken ortakları, Almanya, 

Medias Res Berlin Film und Fernseh Productions, Hollanda, Filmcompany Amsterdam, 

dünya satış haklarının sahibi ise Celluloid Dreams adlı satış şirketidir. Filmin ödül 

aldığı 5 uluslararası festival içinde, Berlin Film Festivali En İyi Avrupa Filmi Ödülü ön 

plana çıkmaktadır. Filmin katıldığı 15 uluslararası festival içinde, Toronto, Montreal, 

Pusan gibi önemli festivaller de yer almaktadır. Türkiye’de İstanbul Film Festivali (En 

İyi Film, En İyi Yönetmen, Onat Kutlar Fipresci Ödülü, Halk ödülü) Ankara Film 

Festivali (En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni) 

filmin önemli ödülleri arasındadır. 

Yapımcıları, Setareh Farsi, Behrooz Hashemian, Helge Albers ve Fenia 

Cossovitsa olan ve 350.000 avro Eurimages desteği alan Bulutları Beklerken filminin, 

yaratıcı ve teknik ekibinin çoğunluğu yabancılardan oluşur. Filmin ana yapımcısı 

Fransa, Silkroad Production olurken ortak yapımcıları, Almanya, Flying Moon 

Filmproduktion, Yunanistan, Ideefixe Production olur. Dünya satış hakları ise, The 

Match Factory şirketine aittir. Filmin gösterildiği 20 uluslararası festival içinde, Berlin 

Film Festivali, Montreal Film Festivali ve Pusan Film Festivali gibi uluslararası büyük 

festivaller de vardır. Sundance Film Festivali’nde aldığı NHK Uluslararası Film 

Yapımcıları Ödülü, diğer küçük uluslararası festivallerde aldığı ödüller arasında ön 

plana çıkar. Ödüller arasında Türkiye’den yalnızca iki festival yer alır.  

Yapımcılığını Yeşim Ustaoğlu, Muhammet Çakıral, Serkan Çakarer, Behrooz 

Hashemian, Natacha Devillers, Catherine Burniaux ve Michael Weber’in yaptığı 

Pandoranın Kutusu filmi, 200.000 avro Eurimages desteği ve 150.000 TL Kültür 

Bakanlığı desteği almıştır.  Filmin yaratıcı ve teknik kadrosunun büyük çoğunluğu 

yabancıdır. Filmin ana yapımcısı Ustaoğlu Film, ortak yapımcıları, Fransa; Silkroad 

                                                 

966 Yeşim Ustaoğlu, Semih Kaplanoğlu ve Deriş Zaim’in Eurimages’dan aldıkları destek miktarları için, Co-
production funding history, (t.y.), http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Coproduction/default_en.asp, (12 
Haziran 2009). 
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Production, Belçika; Les Petites Lumières, Almanya; Stromboli Pictures’dır. Dünya 

satış haklarının sahibi, The Match Factory adlı şirkettir. Filmin ödül aldığı 5 uluslararası 

festival içinde San Sebastian Film Festivali, En İyi Film "Altın İstiridye" ödülü ön plana 

çıkmaktadır. Filmin katıldığı 22 uluslararası film festivali içinde, Tribeca Uluslararası 

Film Festivali, Rotterdam Uluslararası Film Festivali, Toronto Uluslar arası Film 

Festivali de vardır. Ulusal alanda İstanbul Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film 

Festivali’nde yalnızca filmin yabancı olan kadın oyuncusu ödül almıştır.967  

Semih Kaplanoğlu’nun ilk filmi, Herkes Kendi Evinde’nin yapım şirketi 

Haylazz Prodüksiyon’dur. Semih Kaplanoğlu, Leyla Özalp, Levent Onan, Ali T. 

Bilgen’in yapımcı olarak yer aldığı filmin yaratıcı ve teknik ekibinin büyük çoğunluğu 

Türkiye’dendir. Filmin uluslararası alanda aldığı ödülller içinde daha çok Asya 

Festivalleri ön plana çıkarken, Film, Türkiye’de İstanbul ve Ankara Film Festivalleri, 

Şile Film Festivali’nde ödül alır ve Orhan Arıburnu ödüllerinde de onurlandırılır.968 

Ayrıca, Montreal Film Festivali, Rotterdam Film Festivali, Hong Kong Film Festivali 

ve Barcelona Film Festivali’nin de aralarında bulunduğu 12 uluslararası festivalde 

gösterilir.  

Yapımcılığı, Semih Kaplanoğlu ve Lilette Botassi tarafından yapılan Meleğin 

Düşüşü filmi, Eurimages’dan 275.000 avro destek alır ve Rotterdam Film Festivali 

Hubert Bals fonundan senaryo geliştirme yardımı da alır. Ana yapımcısı, Semih 

Kaplanoğlu’nun sahibi olduğu Kaplan Film olurken, ortak yapımcı, Yunanistan’dan 

Inkas Film Production’dır. Filmin ayrıca iki Yunanlı yardımcı yapımcısı vardır. Ses ve 

laboratuvarla ilgili olarak yabancı ekip kullanılır. Film, 11. Karela Uluslararası Film 

Festivali, 27. Nantes 3 Kıta Film Festivali’nin de içinde bulunduğu, 4 uluslararası 

festivalden ödül alır. İçlerinde Berlin Film Festivali gibi büyük bir festivalin de yer 

aldığı 35 uluslararası festivalde gösterilir.   

Yapımcılığı, Semih Kaplanoğlu ve Lilette Botassi tarafından yapılan Yumurta 

filmi, Meleğin Düşüşü’nün almış olduğu Fipresci ödülü nedeniyle, Efes Pilsen 

sponsorluk desteği, Eurimages’dan 150.000 avro ve Kültür Bakanlığı’ndan 270.000 

                                                 
967 Filmler, (t.y.), http://www.ustaoglufilm.com/filmler.html, (18 Haziran 2009). 
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avro yapım desteği alır. Filmin ana yapımcısı, Kaplan Film olurken ortak yapımcı 

Yunanistan’dan Inkas Film Production’dır. Ayrıca bir Yunanlı yardımcı yapımcısı daha 

vardır. Ses ve laboratuvar alanında yine yabancı ekip kullanılır. Film, Bangkok World 

Film Festivali, Sevilla Film Festivali gibi küçük sayılabilecek festivallerden 11 ödül 

alırken, Cannes Film Festivali gibi önemli bir festivalle beraber 25 uluslararası 

festivalde gösterilir. Ulusal alanda da İstanbul Film Festivali’nde en iyi film olurken, 

SİYAD Ödülleri’nde ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film olmak 

üzere birçok ödül alır. Filmin dünya satış hakları, The Match Factory adlı şirkete aittir. 

 Yapımcıları, Semih Kaplanoğlu, Guillaume de Seille, Bettina Brokemper, 

Johannes Rexin olan Süt filmi, Kültür Bakanlığı’ndan 225.000 TL yapım desteği alır. 

Ana yapımcısı Kaplan Film, ortak yapımcıları, Fransa’dan Arizona Films, Almanya’dan 

Heimat Film olan Süt’te kurgu, ses ve laboratuvar alanlarında yabancı ekiple çalışılır. 

Film yalnızca 3. Cines Del Sur Film Festivali’nde ödül alır fakat başta 60. Venedik Film 

Festivali’nin yarışma bölümü olmak üzere, 10 uluslararası film festivalinde gösterilir. 

Ulusal alanda sadece İstanbul Film Festivali’nde Fipresci ödülü alır. Filmin dünya satış 

hakları The Match Factory şirketine aittir.969 

Derviş Zaim’in çok düşük bir bütçeye sahip olan ilk filmi, Tabutta Rövaşata, 

Derviş Zaim’in bireysel çabaları ve sermayesiyle yapılır. Post prodüksiyon aşamasında 

İFR yapımcı olur. Filmin ekibi tamamen Türk’tür. Film Ankara Film Festivali, İstanbul 

Film Festivali, Antalya Altın Portakal Film Festivali gibi ulusal festivallerde birçok 

ödül alır. Uluslararası alanda, Montpellier Film Festivali, Torino Film Festivali, Selanik 

Film Festivali’nin içinde yer aldığı, 7 uluslararası festivalde ödül alır.970  

Yapımcılığını, Ali Akdeniz, Derviş Zaim ve Bahadır Atay’ın yaptığı Filler ve 

Çimen filminin yapım şirketi, Pan Film ve Pan Nakliyat olarak gözükürken, Zaim’in 

yapımcı olarak filme kişisel katkısı da bulunur. Türk bir teknik ekiple çekilen film, 37. 

                                                 
969 Filmler,(t.y.), http://www.kaplanfilm.com/tr/, (1 Haziran 2009). Ödüller ve festival bilgilerinin derlendiği ek 
kaynaklar: Zeynep Büyükçoşkun (mzeyneb@gmail.com) Süt&Herkes Kendi Evinde, (tulaycl@gmail.com)(6 
Temmuz 2009), Herkes Kendi Evinde, (t.y.) 
http://www.sinematurk.com/film.php?action=goToFilmPage&filmid=7133&filmad=Herkes%20Kendi%20Evinde ( 6 
Temmuz 2009). 
970 Derviş Zaim’in filmlerinin katıldığı uluslararası festivallerin isimlerine, kaynaklardan ulaşılamadığı ve 
Derviş Zaim filmlerinin festival gösterimleriyle ilgili bir listeye sahip olmadığı için, Uluslararası 
Festivallere katılımla ilgili veriler eksiktir.   
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Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 20. İstanbul Film Festivali’nde ödüller alır, 

Orhan Arıburnu ve SİYAD ödlüleriyle de onurlandırılır. Yapımcılığı, Sadık Deveci, 

Marco Müller ve Derviş Zaim tarafından yapılan Çamur filmi, Eurimages’dan 250.000 

avro destek alır. Ana yapım şirketi, Maraton Filmcilik, ortak yapımcılar, İtalya’dan 

Downtown Pictures, Kıbrıs’dan Artimages Yapım’dır. Filmde, kurgu ve müzik alanında 

yabancı bir ekiple çalışıldığı görülür. Ulusalararası alanda, 60.Venedik Film 

Festivali’nde UNESCO ödülü alan film, ulusal alanda Ankara Film Festivali’nde En İyi 

Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nünün de aralarında olduğu 3 festivalden ödül alır.  

Yapımcıları Elif Dağdeviren, Derviş Zaim, Bülent Helvacı, Baran Seyhan 

olarak gözüken Cenneti Beklerken filmi, 250.000 TL Kültür Bakanlığı yapım desteği, 

220.000 avro Eurimages desteği alır. Filmin ana yapımcısı Derviş Zaim’in sahibi 

olduğu Maraton Filmcilik, ortak yapımcıları Tivoli Film Productions, Sarmaşık Sanatlar 

ve Hermes Yapım’dır. Yaratıcı ve teknik kadronun büyük çoğunluğu Türk’tür. Adana 

Altın Koza Film Festivali (En İyi Sanat yönetimi, En İyi Kurgu, En İyi Müzik), Ankara 

Film Festivali (En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Müzik), ödül aldığı ulusal 4 festivalden 

ikisidir. Uluslararası alanda Kahire Film Festivali’nden ödül alır. Yapımcıları Derviş 

Zaim ve Baran Seyhan olan Nokta filmi, Kültür Bakanlığı’ndan 225.000 TL yapım 

desteği alır. Yapım şirketi Maraton Filmcilik ve Sarmaşık Sanatlar olarak gözüken film, 

Adana Altın Koza, Antalya Film Festivali, İstanbul Film Festivali, Bursa İpek Yolu 

Festivali gibi ulusal festivallerde birçok ödül alırken uluslararası alanda da, Montpellier 

Film Festivali ve Kahire Uluslararası Film Festivali’nde ödül alır.971 

Özcan Alper’in ilk filmi Sonbahar’ın yapımcısı Özcan Alper ve Serkan 

Acar’dır. Kültür Bakanlığı’ndan, 225.000 TL yapım desteği alan filmin yapım şirketi 

Özcan Alper’in ortağı olduğu Kuzey Film’dir. Sonbahar, 15. Adana Altın Koza Film 

Festivali ve Ankara Film Festivali’nde En İyi Film başta olmak üzere birçok ödül alır. 

                                                 
971 Derviş Zaim, (marathon@superonline.com), Doktora Tezi Kapsamında, (tulaycl@gmail.com) (7 Temmuz 2009), 
Derviş Zaim, (t.y.) 
http://www.sinematurk.com/person.php?action=goToPersonPage&id=1267&ad=Dervi%FE%20Zaim (7 Temmuz 
2009). 
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Locarno Film Festivali ve Angers Film Festivalinin de içinde olduğu 7 uluslararası 

festivalde ödül alır.972 

Ortaya koyulan tüm veriler ışığında, Yeşim Ustaoğlu, 1999’dan beri 

uluslararası ortak yapım alanında film ürettiği, bu alanda büyük bir tanınırlığa sahip 

olduğu ve uluslararası dağıtım ayağına da hakim olduğu için, Kaplanoğlu, ortaya 

koyduğu sinema diliyle kendine özgü bir biçimsel arayış içinde olduğu ve uluslararası 

fonlar ve desteklerle sinemasını devam ettirebildiği için, Derviş Zaim, yönetmen 

sineması alanındaki film üretiminde çeşitli bileşenleri deneyen, ortak yapımlar da 

gerçekleştirmiş olan ve aynı zamanda film üretim süreci üzerine düşünce geliştiren ve 

çalışmalar yapan bir yönetmen olmasından dolayı seçilmiş, araştırma kapsamında bu 

yönetmenlerin film üretim süreçlerinin incelenmesine karar verilmiştir. Özcan Alper ise, 

ilk filminin güçlü sanatsal niteliğiyle yönetmen sineması alanı içinde yer alabilmiş, bu 

alan içindeki varlığını kanıtlamış ve hemen ardından uluslararası alana açılmış 

olmasından hareketle ilk film deneyiminin de örneklenebilmesi amacıyla araştırmaya 

dahil edilmiştir. 

4.4.2.2.1. Yönetmenler ve Sinemaları 

Film üretim sürecinin temel dinamiklerini kavramak amacıyla yaptığımız 

araştırmada seçtiğimiz dört yönetmenin edindiğimiz verilerden de hareketle film üretim 

süreçlerinin tüm bileşenlerini ayrıntılandırmadan ve yönetmenin konumunundan da 

hareketle, bileşenler arasındaki ilişkileri anlamaya ve çözümlemeye başlamadan önce, 

‘yönetmen sineması’ alanının estetik eğilimlerini göz önünde bulundurarak seçtiğimiz 

yönetmenlerin filmlerine ve sinemalarına değinmek gerekmektedir. Bu değinide amaç, 

yönetmenlerin sinemalarını ayrıntılı bir biçimde çözümlemek, eleştirmek ya da 

değerlendirmek değildir. Bu, ayrı bir çalışmanın konusudur. Burada, yönetmenlerin 

niteliksel olarak ‘yönetmen sineması’ alanında yer alan bir sinema anlayışına sahip 

olduklarının ortaya koyulabilmesi için, içerik ve biçim ekseninde filmlerinden 

bahsedilmesi amaçlanmaktadır. Yönetmenlerin sinemalarının ana hatları çizilmeye 

çalışılırken, filmler üzerine yapılmış çeşitli çalışmalar, değerlendirmeler ve 

eleştirilerden de yararlanılacaktır.  
                                                 
972 Sonabahar,(t.y.) http://www.sinematurk.com/film_genel/20382/Sonbahar, (7 Temmuz 2009) 
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 4.4.2.2.1.1. Yeşim Ustaoğlu 

1960 yılında doğan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 

mezun olan Yeşim Ustaoğlu, Bir Anı Yakalamak (1988), Magnafantagna (1989), Düet 

(1990) ve Otel (1992) adlı kısa filmlerinden sonra, senaryosu Tayfun Pirselimoğlu 

tarafından yazılan ilk uzun metraj filmi İz olur. Ustaoğlu’nun sonraki filmlerinden farklı 

bir noktada duran İz, bir cinayetin peşine düşen polis komiserinin öyküsünün mistik 

eğilimleri olan bir atmosfer içinde ele alındığı bir filmdir.973 “Film bütünüyle, kurmaca 

bir gerçeklik dünyasında psikolojik bir düzlemde”974 geçer.  Düşük bütçeli olan İz,975 

soyut ve kendi içine kapalı bir öyküyü, gerçek mekanlardan ve siyasal atmosferden uzak 

bir biçimde anlatır. Mekan düzenlemeleri, etkileyici atmosferi ve dramatik sürekliliğiyle 

dikkat çeker.976 Filmin düşük bir bütçesi vardır.977 

1999 yapımı, Güneşe Yolculuk filminde, biri doğudan biri batıdan gelen iki 

gencin İstanbul’da kesişen hikayesi anlatılır. Mehmet, yoksulluk yüzünden evini bırakıp 

çalışmaya İstanbul’a gelir. Berzan, çatışma ortamında canını kurtarmak için İstanbul’a 

göç etmiştir. Filmin üçüncü karakteri Arzu da, Almanya’da bir göçmen ailenin kızıdır. 

Haksız yere tutuklanması ve daha sonra başına gelenler Mehmet'in Berzan'la ilişkisini 

pekiştirir. Berzan öldüğünde, Mehmet,  bütün ülkeyi katederek onun cenazesini, artık 

Berzan'ın var olmayan, sular altında kalan köyüne götürür. Bu kesişme, dostluk ve 

cesaret üzerinden, Tire’li Mehmet’in Türkiye gerçeklerinin farkına varma sürecinin de 

başlangıcı olur. Kürt meselesi ve kimlik sorununa odaklanan filmde dönüşüm sürecinin, 

kalıcı anlamlar yaratarak üretilebilmesinde filmin kurduğu dil ve karakterlerin kuruluşu 

ön plana çıkar. 

Yolculuk fikrine yaslanan film, anlatı ve öyküdeki yan öğeler ile bu fikri 

destekler. Filmin açılış sahnesinde, zamanda bir atlama yapılarak ileri gidilmesi, sonra 

buraya geri dönülmesi ve buradan devam edilmesiyle, yolculuk ekseninde bir taraftan 

öykü ikiye bölünür öte yandan da bütünlenmiş olur. Ana ekseni Mehmet’in, Berzan’ın 

                                                 
973 Yusuf Güven, “Kalanların Öyküsü: Bulutları Beklerken”, Yeni Film, Sayı: 8, Ocak Mart 2005, s.60. 
974 Zahit Atam, “Bulutları Beklerken…”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı:16/17, Sonbahar 2005, s.71.  
975 “Yeşim Ustaoğlu Söyleşisi: Filmlerimde Hep Aynı Sona Ulaşıyorum”,  Yeni Film, Sayı:17, Mart 2099, s.59. 
976 Zahit Atam, “Bulutları Beklerken…”, ss.71-74.  
977 Film Ekibi, “Yeşim Ustaoğlu Söyleşisi: Filmlerimde Hep Aynı Sana Ulaşıyorum”, Yeni Film, Sayı:17, Mart 
2099, s.59. 
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cenazesini memleketine götürmek için gittiği yolculuk oluşturmasına rağmen, filmdeki 

yan öğeler de yolculuk fikrini destekler.978 Filmde dönüşüm ve yolculuk iç içe yer 

alır.979 Mehmet, yolculuğunun sonunda kimliğini kaybeder ve yeniden kazanır, hem 

yersiz yurtsuzlaşır hem başka bir biçimde aidiyet hissi yaşar. Kürt kimliğiyle gelen 

sıkıntıları yaşaması, bir bilinçlenmeye dönüşür.  Fakat bu durumun kimlik kaydırması 

üzerinden yapılması kimliğin “toplumsal/tarihsel/söylemsel” bir kuruluş olarak 

kavranmasını sağlar. Böylelikle filmde 1990’lar Türkiye’sinde Kürt olarak 

konumlanmak tartışmaya açılır.980  

Türkiye gerçekliğine muhalif bir belgeselci gözüyle bakan filmin981 özelden 

evrensele gitmesi, etki gücünü arttır. Geçmiş tarihle yüzleşilen982 bir yolculuğa iki 

insanın kimlik ve aidiyet sorunu üzerinden çıkılır. Film bu nedenle de toplumsal 

gerçekçilik ile varoluşçuluk arasında durur.983 Film hem şehre tutunma çabasını, hem 

Kürtlerin mücadelesini, hem Batı’da yerleşen şovenizmin günlük yaşamdaki karşılığını 

anlatır. Bunlar seyircinin, her an yaşadığı kanıksadığı şiddetle yüzyüze gelmesini ve 

yaşadıklarını sorgulamasını sağlar.984 

Filmin diline bakıldığında, Berzan’ın memleketine duyduğu sevgiyi seyirciye 

geçirebilecek doğanın tüm güzelliğiyle gösterildiği uzun planlar, karakterlerin ruh 

durumunu izleyiciye hissettiren müzik kullanımı,985 ekrandaki nesnelerin anlam 

derinliği, yavaş bir ritm986 ve sadelik dikkat çeker. Köydeki ev çekimlerinde, kameranın 

gözünde geçmişin izini taşıyan hayalet mekanlar yaratılır.  Filmde amatör oyuncular ve 

gerçek mekanlar kullanılır. Figüran olarak yönetmen de, simit alan kadın rolüyle filmde 

görülür.987 Güneşe Yolculuk, 1999’da birçok uluslararası festivalde gösterilip ödül 

                                                 
978 Suner, ss.267- 269.   
979 Zahit Atam, “‘Güneşe Yolculuk’ Var”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı:6, Sonbahar 1999, s.49. 
980 Suner, ss.270-271. 
981 Kıraç, Film İcabı, s.153.  
982 Zahit Atam, “‘Güneşe Yolculuk’ Var”, ss.47-50.  
983 Kıraç, Film İcabı, s.153. 
984 Güven, “Kalanların Öyküsü: Bulutları Beklerken”, s.56. 
985 Suner, ss.274-277.  
986 Kıraç, Film İcabı, s.153. 
987 Suner, s.277.  
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kazanır. Ama Türkiye’de gösterime, sansür tehlikesini atlatarak 2000 yılında girebilir. 

Vizyona girdiğinde, yabancı bir gözle ülkeye baktığı yolunda eleştiriler alır.988 

2004 yılında çekilen Bulutları Beklerken filmi, 1916 yılında Karadeniz 

bölgesinden göç eden Rum ailelerden birinin kızı olan Eleni’nin hikayesini anlatır. 

Eleni, ailesi ölünce bir Türk aile tarafından evlatlık alınır. Kardeşi Niko ise gider. Ayşe 

adıyla yaşamını devam ettirmiş olan Eleni, yakın dostu Selma’nın ölümüyle bir 

hesaplaşma sürecine girer. Bu hesaplaşmaya, kardeşini bırakmış olmasının suçluluğu da 

karışır. Film, Yorgos Andreadis’in Tamama Pontus’un Yitik Kızı kitabından yola 

çıkarak senaryolaştırılır. Saklı tutulan geçmişe yolculuk, yine Türkiye tarihi ve 

gerçekleri üzerinden ilerler. Bu filmde de, Ayşe karakteri aracılığıyla, tarihsel ve 

toplumsal bir travma anlatılır. Karakterin iç yolculuğu ve dönüşümü ön plana 

çıkarılır.989 

Ayşe, tek başına kalınca girdiği hesaplaşma sürecinde, çocukluğunda öğrendiği 

ve o zamandan beri hiç konuşmadığı Rumca’yı konuşmaya başlar. Suner’e göre, aidiyet 

kimlik ve bellek eksenlerindeki filmlerde, öznellik ve kimlik, dil aracılığıyla kurulur ve 

bu kuruluşun anlamı derinleştiren bir yönü vardır. Bulutları Beklerken’de Ayşe’nin 

yıllar sonra Rumca konuşmaya başlaması, böyle bir anlam boyutunu açar.990 Ayşe’nin 

sürekli yanında olan ve tek dostu olan küçük Mehmet, hem kardeşi Niko’yu hem de 

umudu simgeler.991 Eleni, hem içsel hem fiziki bir yolculuğa çıkar ve yolculuğu 

Selanik’te noktalanır. Kendi geçmişiyle ve suçluluk hissiyle yüzleşir. Ama bu yüzleşme, 

tüm yaşananların acısını içinde barındıran bir imgeye dönüşür. 

Filmdeki yan hikayeler ise, Anadolu’da halklar arasındaki kaynaşmayı, 

yolculukları, sürgünleri ve bir geçiş yolu olarak Anadolu’nun anlatılmasını sağlar. 

Yaylalara yapılan göçün ve Karadeniz’in sert doğasının aktarıldığı görüntüler, filmin  

belgeselci özelliklerini ön plana çıkartır.992 Güçlü bir görsel atmosfer yaratılır. Bu içsel 

yolculuğa ve hesaplaşmaya Karadeniz’in doğası da eşlik eder. Bulutlar ve sisler 

hafızanın kapılarının açılışını simgeler. 
                                                 
988 Suner, s.288.  
989 Suner, s.283. 
990 Suner, s.284.   
991 Güven, “Kalanların Öyküsü: Bulutları Beklerken”, s.59.  
992 Güven, “Kalanların Öyküsü: Bulutları Beklerken”, ss.59-60.  
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Anlatım duru ve yalındır. Filmin ritmi yavaştır. Film, sinematografik olarak 

kesintisiz akar. Atam, Güneşe Yolculuk ile karşılaştırıldığında, filmin daha kişi 

merkezli, daha tarihsel, daha gözlemci ve daha durgun olduğunu söyler. Bugüne 

geçmişin uzaklığından bakılır.993  “Durağan uzun plan çekimleriyle birleşen ağır tempo, 

hayatını gizlenerek geçirmek zorunda kalmış bir kadının yaşadığı zihinsel/duygusal 

uyuşmayı içe kapanmayı ifade eder niteliktedir.”994 Yine amatör oyuncularla (baş rol 

hariç) ve gerçek mekanlarda çalışılır. Organizasyon büyük olasına rağmen, film büyük 

bütçeli değildir.995 

Ustaoğlu’nun son filmi Pandoranın Kutusu, orta sınıfa mensup üç kardeşin 

kaybolduğunu öğrendikleri annelerini aramaya doğdukları köye gitmeleriyle başlar. Bu 

mecburi yolculuk, saklı kalan pek çok sorunu, bu karakterlerin hayatlarındaki ve 

ilişkilerindeki birçok çarpıklığı ortaya koyar.996 Kendileriyle yüzleşmeleri ise Alzheimer 

hastasıolan annelerini İstanbul’a getirmeleriyle başlar. Anneannenin yolu anlamsızlık ve 

boşluk içinde olan torunuyla kesişir. Film, kapitalist ve modern dünyadaki bireyin 

sıkışmışlığı, yabancılaşması ve yalnızlaşması üzerine kurulur. Karakterlerin annelerini 

aramak üzere Karadeniz’e gidişi, bir iç yolculuğa ve çarpıklıkların ortaya çıktığı 

yüzleşmelere neden olur. Karakterlerin yapıları, dünyaları, duruşları yaşadıkları basit 

günlük olaylar ekseninde izleyiciye verilir. Şehre dönüldüğünde anneyle beraber 

karakterlerin karmaşası daha da artar. Anneanne ve torunun ilişkileri seyirciye yeni 

sorular sordururken, şehrin kaosu da ilişkilerin sıkışmışlığına eklenir. Beklentiler, düş 

kırklıkları ve arayışlar varoluşçu bir yaklaşımla sunulur.997  

Orta sınıfı ele alan ve sıradan yaşamlardan, sıradan sorunlardan yola çıkan 

film, iç yolculuklar ve yüzleşmeleri sadece karakterlere yaşatmaz, karakterler 

aracılığıyla izleyicinin de kendi hayatına mesafe alması sağlanır. Filmde profesyonel 

oyuncular yer alır. Şehirde, kapalı ve genelde gri renk filmin kaotik atmosferini 

oluştururken, köy görüntülerinde daha ağır ve uzun planlarla, aydınlık, açık ve dingin 

bir atmosfer oluşturulur.  Film, kameranın sabit olarak kaldığı, annenin dağda kaybolma 
                                                 
993 Zahit Atam “Bulutları Beklerken…”, s.81.  
994 Suner, s.283.  
995 Güven, “Kalanların Öyküsü: Bulutları Beklerken”, s.56. 
996 Pandoranın Kutusu, (t.y.) http://www.ustaoglufilm.com/pandoranin_kutusu/index.html, (8 Temmuz 2009). 
997 Mehmet Basutçu, “Türkiye’nin Yitik Kuşakları”, Radikal,  14 Eylül 2008, 
http://www.ustaoglufilm.com/pandoranin_kutusu/radikal14092008.html (8 Temmuz 2009). 
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sahnesiyle biterken, izleyici de yolculukların ve hesaplaşmaların ortaya koyduğu 

sorularla yüz yüze kalacağı açık uçlu bir sonla karşılaşır. Kullanılan iç mekanlar, 

karakterlerin ruh hallerini taşır. Nesrin’in kapalı tutmaya ve kontrol etmeye çalıştığı 

dünyası, şehrin dışında bir sitede yalıtılmış, aydınlık, temiz ve düzenliyken,998 Güzin’in 

şehrin içinde ama yalıtılmış olan evi, dağınık ve yalnızlığını simgeleyecek biçimde loş, 

Mehmet’in evi ise boş vermişlik ve anlamsızlıkla uyumlu olarak dağınık ve döküktür. 

Genelde Murat üzerine odaklanılan dış mekanlarda şehrin güvensiz ve kaotik kimliği 

gösterilir. Ustaoğlu, filmde doğaçlamalara yer verildiğini de belirtir.999 

Öncelikle yönetmen, İz filmini konu itibariyle soyut bulduğu için, bu filme 

mesafeli yaklaştığını söylemektedir.1000 Filmografisine bakıldığında da senaryosunu 

yazmadığı soyut ve kapalı bir öyküyle psikolojik bir düzlemde geçen bu film, seçilen 

polisiye konu ve karakterlerin işlenişiyle de Ustaoğlu’nun diğer filmlerinden farklıdır. 

Fakat güçlü mekan düzenlemeleri ve etkili görsel atmosferler yaratılması noktasında bu 

filmiyle diğer filmleri arasında bir ilişki kurulması da mümkündür. Yeşim Ustaoğlu’nun 

son filmi belki de kendisinin Güneşe Yolculuk ve Bulutları Beklerken filmleriyle 

yerleştirildiği politik sinema alanından çıkmasını sağlar. Bu iki film üzerinden yapılan 

değerlendirmeler,  filmlerin Türkiye’nin yakın tarihiyle ilgili yüzleşmelerin yapıldığı 

cesur ve siyasal sorunlar üzerine odaklanan bir sinemanın ürünleri olarak görülebileceği 

üzerinedir. Bu eksende, kimlik ve aidiyet sorunları yönetmenin temel izleği olarak 

belirlenmiştir. Suner, Ustaoğlu’nun filmlerinden bahsederken, politik film tanımını 

kullanır ve ulusal aidiyet ve kimlik meselelerinin bu filmlerde farklı bir biçimde 

sorunsallaştırıldığını ve izleyicinin ezberinin bozulduğunu, toplumsal tarihsel süreçlere 

ilişkin hegemonik söylemin dışında görme ve düşünme biçimleri önerildiğini dile 

getirir.1001  

Pandoranın Kutusu bahsedilen anlamda politik bir film olmadığı halde, yine 

kimlik ve aidiyet sorununa odaklanmakta, bu sefer modern ve kapitalist dünyadaki 

yabancılaşma ve sıkışmışlık içinde, yine yolculuk ve onun etrafında gelişen yüzleşme 

temasını filmin önemli öğelerinden biri olarak kullanmaktadır. Ayrıca, kurduğu dil, 
                                                 
998 Yusuf Güven, “Pandora’nın Kutusu: Orta Sınıfa Bakmak”, Yeni Film, Sayı: 17, Mart, 2009, s.48. 
999 “Yeşim Ustaoğlu Söyleşisi: Filmlerimde Hep Aynı Sona Ulaşıyorum”, Yeni Film, s.54. 
1000 Yeşim Ustaoğlu, -Yönetmen- “Film Üretim Sürecinin Bileşenleri” konulu görüşme, İstanbul: 25 Haziran 2009. 
1001 Suner, s.289. 
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yarattığı karakterler ve mekan kullanımıyla da izleyicinin, kendisinin de içinde yer 

aldığı modern hayatı ve değerlerini sorgulamasını sağlamaktadır. Ustaoğlu filmleri 

ortak özellikler etrafında değerlendirilecekse, bunu politik olmak üzerinden değil, -sanat 

zaten ideolojik bir duruşa sahiptir- kimlik ve aidiyet meselelerini, yolculuk ve yüzleşme 

öğeleriyle de odağına almış eleştirel bir duruş üzerinden yapmak daha uygun olacaktır. 

Üç filmde de bireysel bir hikayeden çıkılıp, toplumsal ya da tarihsel bir mesele 

sorunsallaştırılıp, evrensel bir anlatı yaratılmaya çalışılır. Yönetmenin filmleri ele 

alındığında, bu eksende, sade ve yalın bir sinema dili,  güçlü görsel düzenlemeler ve 

karakterlerin iç dünyalarını yansıtan etkili görsel atmosferler yaratılması dikkat çeker. 

Filmleri üzerine çalışmalarını ve araştırmalarını uzun bir zaman dilimine yayması, 

doğaçlamalara yer vermesi1002 ve amatör oyuncularla çalışmaya sıcak bakması da 

Ustaoğlu sinemasının ortak özelliklerine eklenebilecek nitelikler olur.1003  

4.4.2.2.1.2. Semih Kaplanoğlu 

1963 doğumlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden 

mezun olan Semih Kaplanoğlu, Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinin senaristliğini ve 

yönetmenliğini yapmıştır. Mobapp (1984) ve Asansör (1993) adlı iki kısa filmi olan 

yönetmen1004 ilk uzun metrajlı filmi Herkes Kendi Evinde’nin (2000) senaryosunu, 

Özden Cankaya ve Serpil Kırel ile birlikte yazmıştır. Filmde üç karakterin kesişen 

yolları üzerinden kimlik, aidiyet ve toplumsal değişim sorunları ele alınır.  1942 yılında 

Rusya’ya kaçmış ve yaşamının büyük bölümünü orada geçirdikten sonra, Türkiye’ye 

çocukluğunun geçtiği yere dönmek ve baba evini onarıp orada yaşamak isteyen Nasuhi, 

bu karakterlerden ilkidir. İkinci karakter, Nasuhi’nin yeğeni olan Selim, İstanbul’da 

yaşayan orta sınıfa mensup orta yaşlarına gelmiş sıradan bir bireydir. Modern hayatın ve 

varolan düzenin getirdiği anlamsızlık, amaçsızlık ve yabancılaşmanın etkileri, bu 

karakterde fazlasıyla görülür. Amerika’ya yerleşme isteği de karakterin bireyselleşen ve 

yüzeyselleşen hayat algısının göstergesi olur. Üçüncü karakter olan Anna ise, babasını 

aramaya Türkiye’ye gelmiş bir Rus kızıdır. Anna, Sovyetler Birliği’nin, yıkıldıktan 

sonraki yoksul ve yenik düşmüş halinin de bir simgesidir. Bu üç karakterin yollarının 

                                                 
1002 “Yeşim Ustaoğlu Söyleşisi: Filmlerimde Hep Aynı Sona Ulaşıyorum”, Yeni Film, s.55. 
1003 Güven, “Pandora’nın Kutusu: Orta Sınıfa Bakmak”, s.47. 
1004 Semih Kaplanoğlu, (t.y), http://www.kaplanfilm.com/tr/angels_fall_director_2.asp (10 Haziran 2009). 
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kesişmesi, sosyalizm ve kapitalizm ekseninde yapılan sorgulamaların kapısını açar. 

Karakterlerin birbirleriyle ilişlileri, karşılaştıkları sorunlar, mücadele etme biçimleri, 

birbirleriyle ve kendileriyle yaşadıkları yüzleşmeler, iki farklı sistemin, kapitalizm ve 

sosyalizmin değerlerinin tartışıldığı bir zemin yaratır. Bu zemin,  yolculukla baba evine 

gidilen sekansta belirginleşir. Bu yolculuk, hesaplaşmaların yaşandığı iç yolculukları da 

simgeler. Film, üç bireyden ve onların günlük hayatları, davranışları, hayalleri, 

beklentileri ve değerlerinden yola çıkarak toplumsal dönüşümün eleştirisini 

evrenselleştirir. Karakterlerin Rusya ve Amerika’yla ilişkileri bu evrenselleşmenin 

destekleyici unsurları olur.  

Profesyonel oyuncularla çalışılan filmde, sinematografik unsurlar 

değerlendirildiğinde filmin farklı görsel dillere sahip olduğu görülür. Bazı iç içe 

geçmeler yüzünden sınırları çok iyi çizilemese de, şehir ve kasaba sahneleri olarak iki 

bölüm altında farklılaşan görsel dil belirgin olarak görülebilir. Şehirde, daha hareketli 

bir kamera, daha hızlı plan geçişleri söz konusuyken, kasabadaki sahnelerde daha 

durağan ve uzun planlar dikkat çeker. Şehirde kamera hikayeyi anlatmanın aracı olarak 

kullanılırken, kasabada görüntünün ve görüntüye alınan nesnelerin, örneğin ev gibi, 

kendi zamanını yaratmasına izin verilir.  Şehirdeki iç mekanlarda yapay ışık, gerçekçi 

atmosferi zedelerken kasabada doğal ışığın yoğunluklu kullanımı ve sade görsel 

düzenlemeler güçlü imgelere sahip bir atmosferin yaratılmasına hizmet eder. Bu 

nedenle, aslında filmin bütününde belirginleşen iki farklı sinema dilinden bahsetmek 

gerekir. Mix geçişler, yavaşlatılmış görüntüler, hızlanan ve yavaşlayan kurgu, durağan 

ve hareketli planlar, karmaşık ve sade görsel düzenlemeler, farklılaşan ışık kullanımı ve 

dış sesin didaktik etkisi, farklı sinematografik tercihleri filmde bir araya getirirken, 

filmin biçiminin konuyla iç içe geçen belirgin bir faktör olarak ön plana çıkmasını 

engeller. 

Yönetmen, ikinci filmi Meleğin Düşüşü’nde (2004), çok şey anlatma 

derdinden sıyrılıp, sinemanın olanaklarına daha çok odaklanarak ilk filminden 

uzaklaşmaya çalışır.1005 Film, bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Zeynep’in 

babasının taciziyle yaşadığı kıstırılmış hayatının,  başka bir hayatla karşılaştığı bir 

                                                 
1005 “Semih Kaplanoğlu’yla Söyleşi”, Yeni Film, Sayı: 8, Ocak Mart 2005, s.50. 
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tesadüfün etkisiyle değişmesi sürecini anlatır. Bir genç kızın özgürleşme, kendini 

bulma, varolma süreci, parçalanan bir zaman anlayışıyla sunulur. Zeynep’in ve ses 

teknisyeninin eşinin hikayesi kesişir. Bu kesişmede, kadının eşyalarını taşıyan ve 

hikayenin helezonik yapısı içinde sürekli görülen bavul önemli bir simgeye dönüşür.1006 

Zeynep’in dua etmek için kullandığı makara da benzer bir birleştirici işleve sahiptir.1007 

Ses teknisyenin ölen karısının giysileriyle, kendi kimliğinin farkına varmaya başlayan 

Zeynep, kendini bulmaya başladıkça babası tarafından daha da bastırılmaya, ezilmeye 

çalışılır. Babasını öldürmek ise, Zeynep’i hayatın tam ortasında, kötülüğü ve iyiliğiyle, 

başkaldırışıyla ve kendi alanını yaratma arayışıyla gerçek bir insan yapar.1008 Film, açık 

bir sonla biter. Zeynep’in çırılçıplak balkona çıktığı ve şehre baktığı sahne, filmin son 

sahnesidir.  Bu sahne, meydan okuma, varlık kazanma anlamlarını taşırken gelinen 

noktanın belirsizliğini de içinde barındırır. Bu belirsizlik, tüm hikaye ve Zeynep’in 

dönüşümü üzerine düşünmek için seyirciye alan bırakır. Film boyunca, kesişmelerin 

altının çizilmemesi ve rastlantıların ön plana çıkarılmasıyla anlatıda boşluklar 

bırakılması da yine böyle bir amaca hizmet eder.  

Hikayesinin ve karakterinin ruh haliyle uyumlu olarak karanlık bir atmosfere 

sahip olan filmde, soğuk, kasvetli iç mekanlar ve gri tonları ağır dış mekanlar görülür. 

Gerçek mekanlar ve doğal ışık, amatör oyunculara ağırlık verilmesi ve doğaçlamalar 

hikayenin gerçekçi atmosferini destekleyen unsurlar olarak görülür. Merkezine işçi 

sınıfından bir ailenin topluma ve birbirlerine kapalı yaşamlarının yerleştirildiği filmde, 

umutsuzluk ve karanlığın ağır bastığı atmosfer, yaşadığımız dünyanın parçalanmışlığı 

ve umutsuzluğunun ifadesi olur.1009 Ayrıca sadeleşen dil, yani çok az sayıda mekan, az 

sayıda oyuncu ve az diyalog kullanılması, uzun planların ve durağan kamera 

hareketlerinin tercih edilmesi, sıkışmışlık hissinin Zeynep’in üzerinde yarattığı baskı ve 

ağırlıkla örtüşen bir film ritmi ortaya konmasını sağlar. Böylece, filmin zamanı, sadece 

parçalanan öykülerle değil, filmin dilini oluşturan diğer sinematografik unsurlarla da 

kendini hissettirir. 

                                                 
1006 Rıza Kıraç, “Melekler ve İnsanlara Dair”, Cumhuriyet Dergi, Şubat 2005, 
http://www.kaplanfilm.com/tr/angels_fall_news_riza_kirac.asp, (6 Haziran 2009). 
1007 Yusuf Güven, “Meleğin Düşüşü: Sınırları Zorlamak, Yeni Film, Sayı:8, Ocak Mart 2005, s.48. 
1008  Rıza Kıraç, “Melekler ve İnsanlara Dair”, Cumhuriyet Dergi, Şubat 2005, 
http://www.kaplanfilm.com/tr/angels_fall_news_riza_kirac.asp, (6 Haziran 2009) 
1009 Yusuf Güven, “Meleğin Düşüşü: Sınırları Zorlamak”, Yeni Film, Sayı:8, Ocak Mart 2005, s.48. 
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Yumurta (2007), yönetmenin yapacağı Yusuf üçlemesinin ilk filmidir. Film, 

yine büyük sözler söyleyen bir hikayeden kaçınarak, annesinin ölümü üzerine doğduğu 

kasabaya giden şair Yusuf’un buradan ayrılamaması, burada akıp giden hayata Ayla’nın 

sayesinde karışmasını anlatır.1010 Yusuf annesinin adağı olan kurbanı kesmek için 

kasabada kalır. Kaygılı ve sıkıntılı olan Yusuf, bu süre içinde geçmişiyle de yüzleşir. 

Taşra sıkıntısı, Yusuf’un denetleyemediği duyguları açığa çıkarır. Karakter, 

huzursuzluğuyla kötücül bir döngüye girer. Filmin sonunda Yusuf’un vardığı yer bir 

dinginleşme olarak okunur.1011 Yusuf’un taşraya gelip yaşadığı deneyimde birçok motif 

yer alır: “Tire, Tire’deki arkadaşları, korkuları, geçmişi ile kuyu ve köpek imgesi 

bağlamında yüzleşmesine dair bu motifler “1012 filme yayılır ve birleşerek Yusuf’un 

ruha yolculuğunu oluşturur. Filmde yalnızca anlıksal katılımın değil duygusal katılımın 

da yaratılabileceği bir anlatı vardır. Bu nedenle izleyici Yusuf’a tamamen uzaktan 

bakmaz. Duygusal katılım ile anlıksal katılım dengede tutularak, duygu ve akıl arasında 

dalgalanma yaratan bir dil ortaya koyulur. Anlatı, kişilerin eylemlerinden değil, 

yaşamlarından çıkar. Kahramanın olmadığı bu anlatıda, eylemlerin birbirini izlemesi 

yerine tesadüfi, amaçsız gidiş gelişler olur. Durumlar ön plana çıkar. Durumları 

oluşturan da karakterler, mekan ve atmosferdir. Diyaloglar, öyküyü sürüklemek için 

değil durumları betimlemek için kullanılır.1013 Film, görüntüler aracılığıyla kendini 

anlatır.  

Filmin son sahnesi kahvaltı masasında Yusuf ve Ayla’nın yumurtayla kahvaltı 

yaptıkları sahnedir. Bu sahneyle filmin adına ve devam eden yaşama gönderme yapılır. 

Yaşamın olağanlığı ve sıradanlığıyla devam ettiği düşüncesi, Yusuf’un dinginliği ve 

yaşamın sıradanlığının kabulü olarak yorumlanabilirken1014 başka bir belirsizlik alanı da 

yaratır. Kesin bir son sunulmaz. Görüntü karardıktan sonra seslerin devam etmesiyle 

yaratılan boş alan, izleyicide devam eden hayatın belirsizliği ve kestirilemezliği hissini 

kuvvetlendir.   

                                                 
1010 Yusuf Güven “Yumurta: Zehra Annenin Hayali”, Yeni Film, Sayı:15, Mart 2008, s.16. 
1011 Seçil Büker, Hasan Akbulut, Yumurta: Ruha Yolculuk, Ankara: Dipnot Yayınları, 2009, s.6. 
1012 Büker, Akbulut, s.20. 
1013 Büker, Akbulut, ss.5-23. 
1014 Büker, Akbulut, s.168. 
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Görsel düzenlemelere ve sembollere büyük önem verilen filmde, durağan ve 

uzun planlar Yusuf’un ruhsal sürecine eşlik eder niteliktedir. Sessizlik ve planlarda 

bırakılan boşlukla, izleyiciye düşünme alanları yaratılır. Kullanılan doğal aydınlatma 

gerçekçi bir atmosfer yaratır.1015 Durumlar üzerinden ilerleyen filmdeki, az mekan, az 

sayıda oyuncu kullanımı, uzun ve durağan planlarla birleşince yalın bir dil ortaya çıkar. 

Geniş planlarla mekanın kendisi filmin temel öğelerinden biri haline getirilmeye 

çalışılır. 

Yusuf Üçlemesi’nin ikinci filmi olan Süt (2008), Yumurta’nın öncesini anlatır. 

Dul annesiyle yaşayan Yusuf, üniversite sınavını kazanamamış ve hastalığı yüzünde 

askere de gidememiştir. Şiir yazmakta ve bunları edebiyat dergilerine göndermekte, bir 

taraftan da süt satarak geçinen annesine yardım etmektedir. Yusuf’un büyüme ve erkek 

olma sürecine odaklanan filmde,1016 Yumurta’daki dil bütünlüğünün korunduğu 

görülür. Yine kasabadaki sıradan gündelik hayat anlatılırken yönetmen eve giren yılan, 

Yusuf’un tuttuğu balık ve süt gibi güçlü sembolleri kullanır. Yumurta’da ele alınan 

Yusuf’un ruhunu sıkan ona hezeyanlar yaşatan huzursuzluklar, korkular, gelecekle ilgili 

kaygılar, bir kimlik edinmenin sancıları yani Yusuf’un geçmişi Süt’te, anne ile kurulan 

ilişki ekseninde yaratılmış olur. Bu anlamda film, Yusuf’u büyüten ama bir taraftan da 

ona acı veren ve yaşamında iz bırakacak olan durumlara tanıklık eder. Yine öykü en 

düşük düzeyde tutulmuş, yaşamın kendisi, karakterlerin ruh halleri ve bu ruh halleriyle 

iç içe geçen mekan ve atmosfer ön plana çıkarılmıştır. Yusuf, arkadaşı üzerinden 

hayatın gerçeklerini algılamaya başladığında, seyirciye de seçilen görüntüler aracılığıyla 

bu gerçeklerle yüzleştirilir. Maden ocağında çalışan çocuğun, karanlık atmosferdeki, 

kirli ve terli halinin saf görüntüsü, gelecek kaygısının biçimlendiği koşulların bir 

simgesi olarak seyircinin zihnini harekete geçirir.   

Filmin son sahnesi, Yusuf’un kendini arkadaşının yerinde gördüğü sahnedir. 

Bu sahnede Yusuf’un madenci başlığındaki ışık ekrana yansır ve görüntü beyazlaşır. 

Filmi bitiren bu açık son, izleyiciyi Yusuf’un kaygılarıyla baş başa bırakır. Yumurta’da 

                                                 
1015 Büker, Akbulut, s.11-19. 
1016 Senem Aytaç, Ayça Çiftçi, “SEMİH KAPLANOĞLU ile Söyleşi: ‘Ânın içine bir an daha açmak...’”, (t.y.) 
http://www.kaplanfilm.com/tr/milk_news_ayca_ciftci.asp, (6 Haziran 2009). 
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olduğu gibi, burada da uzun, durağan ve geniş planlar filmin yalın sinematografik 

dilinin temel öğeleri olarak görülür.  

Semih Kaplanoğlu sinemasına bakıldığında, ilk filminin anlatı ve dil olarak 

sonraki filmlerinden belirgin biçimde ayrıldığı görülmektedir. Yönetmenin kendisinin 

de dile getirdiği gibi, sonraki üç filminin öykülerinde sadeleşmeye gidilmiş ve 

sinemanın olanaklarına odaklanılmıştır. Bu filmlerde, hikaye anlatmaktan çok, 

durumları anlatmaya çalışan, görüntüyü anlatının kendisi olarak kodlayan bir sinema 

dili vardır. Karakterler ve karakterlerin ruh halleri başrole sahip olurken, filmlerdeki 

mekanlar ve atmosfer, bu ruh hallerinin ifadesi olarak ön plana çıkar. Karakterlerin içsel 

yolculukları ve hesaplaşmaları, Kaplanoğlu’nun tüm filmlerinde görülen bir tema olur.  

Gerçekçi bir görsel atmosferin önemi üzerinde duran yönetmen, gerçek 

mekanları ve doğal bir aydınlatmayı tercih eder. Durumlar anlatılırken, uzun, durağan 

ve geniş planlarla, seyirciye düşünme boşlukları bırakıldığı görülür. Özellikle Yumurta 

ve Süt’te güçlü sembollerden yararlanılır. Herkes Kendi Evinde’deki olayları dış sesle 

anlatan karakterin tersine, üç filmde de diyaloglara az yer verilirken, diyalog yalnızca 

bazı durumları betimlemek için kullanılır. Nedensellik zincirinde birbirini izleyen anlar 

yerine, rastlantısal ve belirsiz anlar ön plana çıkarılır. Görüntüdeki nesnelerin zamanın 

taşıyıcısı olarak anlamlandırılmasına çalışılır. Yaşamın sıradan ve gündelik olan yönü 

filmlerin zeminini oluşturur. Sonlar açık ve belirsizdir. Yönetmen, senaryoyu her zaman 

değiştirilebilir bir öğe olarak ele alır. Müzik kullanılmaz ve doğal seslere önem verilir. 

Mutlaka filmi anlattığı mekanlarda uzun süre araştırma yapan yönetmen, gerçekçi 

olması için mekanın ve anın getirdiklerine açık olduğunu da ifade etmektedir.1017 Ayrıca 

yönetmen, filmlerinde küçük bir ekiple ve aynı isimlerle çalışmayı da tercih eder. 

4.4.2.2.1.3. Derviş Zaim 

1964 Kıbrıs doğumlu olan yönetmen, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 

mezunudur. 1992 yılında, yazdığı Ares Harikalar Diyarı’nda adlı kitabıyla Yunus Nadi 

                                                 
1017Senem Aytaç, Ayça Çiftçi, “SEMİH KAPLANOĞLU ile Söyleşi: "Ânın içine bir an daha açmak...",  
http://www.kaplanfilm.com/tr/milk_news_ayca_ciftci.asp, (6 Haziran 2009). 
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Edebiyat ödülünü almıştır.1018 Yönetmenin ilk filmi Tabutta Rövaşata (1996), evi ve işi 

olmayan, sokaklarda yaşayan Mahsun’un hikayesini anlatılır. Mahsun, geceleri 

otomobilleri çalar, sabaha kadar gezdikten sonra, yerlerine bırakır. Rumeli hisarındaki 

balıkçılarla arkadaştır. Bunlardan biri olan Reis, ona kahvenin tuvaletine bakma işini 

verir ve geceleri oradaki odada kalmasını sağlar. Mahsun, kahveye gelen eroinman bir 

kıza aşık olur. Kız ise uyuşturucu parasını çıkarmak için bu odada bedenini satar. 

Mahsun’un hayata tutunma hikayesini anlatan bu film, Suner’e göre, gerçek bir 

hikayeden alınmış masalsı bir anlatıma sahiptir. Filmin başkişisi, yersiz yurtsuzdur. 

Sığınabileceği bir yer yoktur ve temel eksen bu yersiz yurtsuzluk etrafında örülür. 

Başkişinin yaşadığı açık alan korkusu, izleyiciye ve izleme sürecine de yansır. Filmde iç 

mekan ve dış mekan ayrımları belirsizleşir. İstanbul, sert, hoyrat ve ölümcül olarak 

temsil edilir. Filmin gri ve soğuk rengi bu temsili destekler. Karakterlerin çoğu marjinal 

ve toplumun dış çeperinde yaşayan kişilerdir. Mahsun’un çaldığı arabalar geçici 

sığınaklara dönüşürken, geçici bir kimlik ve iktidar alanı da olur.1019 Tavuskuşlarının, 

küresel pazardaki İstanbul imgesinin bir simgesi haline geldiğini belirten Suner, 

Mahsun’un eroinman kıza olduğu gibi tavuskuşlarına da platonik bir aşk duyduğunu 

söyler.1020 Filmin her sahnesinde kendini dipten hissettiren bir gizli şiddet vardır ve bu 

yönüyle film, komedi tadında bir dehşet öyküsüne dönüşmektedir.1021 Film kentte 

yaşanan mekansal deneyime odaklanır, kent-mekanı irdeler.1022 Pösteki’ye göre de 

Tabutta Rövaşata, yalın, düz anlatımı ile aşırıya kaçmadan isyanını içinde yaşayan, 

sesini duyurmaya çalışan bir kaybedenin öyküsünü anlatmaktadır.1023 Küçük bir oyuncu 

kadrosuyla çekilen ve gerçek mekanların kullanıldığı film, düşük bir bütçeyle 

gerçekleştirilmiştir. 

Yönetmenin ikinci filmi, Filler ve Çimen (2000),  para uğruna yapılan oyunlar, 

devlet içindeki mafyalaşma ve yozlaşan insan ilişkilerine odaklanır. Filmde, ödüllü 

maratoncu olmasına karşın yoksullukla mücadele eden, bir yandan da Güneydoğu gazisi 

ağabeyine bakan bir genç kız, oyunun iki tarafında oynamaya hazır bir tetikçi, kolları 

                                                 
1018 Derviş Zaim, (maraton@superonline.com), Derviş Zaim CV., Doktora Tezi Kapsamında, (tulaycl@gmail.com) (7 
Temmuz 2009). 
1019 Suner, ss.217-234. 
1020 Suner, s.239. 
1021 Suner, s.224. 
1022 Suner, s.250. 
1023 Pösteki, Yönetmen Sineması, s.30. 
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her yana uzanmış bir uyuşturucu kaçakçısı ve mafyayla ilişkiye girmiş kirli bir 

politikacının1024 kesişen hikayeleri anlatılır. Karakterlerin hikayeleri karmaşık biçimde 

birbirinin içine girer. Pösteki’ye göre, karmaşanın anlatılması amaç haline geldiğinden 

karakterler geri planda bırakılır ve olay anlatımı ön plana çıkar. Gelişmeler birbirini 

izler. Öyküden öyküye geçişlerde, Havva karakterinin ve televizyonun geçiş öğesi 

olarak kullanıldığı görülür. Havva’nın, şans ve müdahalelerin iç içeliği açısından, 

yaşamın kendisine benzetilen ebru sanatı ile uğraşması, bu öğe üzerinden umut ve 

başkaldırın temsil edilmesini sağlar. Film, hikayenin atmosferini gri tonlarla yaratır.1025 

Kıraç’a göre filmde rahatsız edeci hikayelerle, seyirciye ayna tutulmuş olur. Kurgudaki 

griftlik de “gösterilen’in estetik boyutta verilebilmesine hizmet eder. Film, katili de, 

maktülü de azmettireni de yargılamaz ama gösterir. Burada, yönetmenin duruşu ve 

varlığı yalnızca hissedilir. Bu anlamda Filler ve Çimen, yönetmenin gerçekliği olarak 

okunur.1026  

Çamur (2002) filminde, Türkiye’nin yakın tarihine odaklanılır. Kıbrıs meselesi 

gündeme taşınır. Kıbrıs’ın çalkantılı tarihinin karakterler üzerindeki psikolojik etkisine 

odaklanan film, geçmişteki travmaların bugün de yaşandığını ortaya koyar.1027 

Askerliğini yapan Ali, nedeni belli olmayan bir hastalığa yakalanmış ve sesi kısılmıştır. 

Nöbet tuttuğu yerin çevresindeki çamuru şifa getirdiği düşüncesiyle boynuna sürmek 

ister. Aslında, bu bölgeye, daha önce çatışmada öldürülen kişiler gömülmüştür. Ali,  

çamurdan çıkardığı eski çağlardan kalma Kibele heykelini kardeşi Ayşe’ye verir. Halil 

bu heykeli alır, buradan başka heykeller de çıkabileceğini düşünmektedir. Ali’ye 

çamurun bulunduğu sınırı değiştirmek için yardım eder. Ali hapse atılır. Halil diğer 

heykelleri bulmak ister ve Ali öldürülür. Bu arada filmin başında Ayşe’nin yapay 

döllenme gerçekleştirdiği kadın doğurur. Ayşe de başka bir kadının yumurtaları ve 

Ali’nin spermleriyle yapay döllenme yoluyla hamile kalır. Filmde “hastalık, çamur, 

doğum ve doğurma gibi semboller”1028 kullanılır. Sürekli projeler üreten Temel 

karakteri, suçluluk duygusu ve vicdan meselesinin tartışıldığı öğe olarak filmde yer alır. 

                                                 
1024 Cumhur Canbazoğlu, Cumhuriyet, 05 Ocak 2001, akt. Bülent Vardar ve Alim Şerif Onaran, 20. Yüzyılın Son 
Beş Yılında Türk Sineması, İstanbul: Beta Yayınları, 2005, s.272.  
1025 Pösteki, Yönetmen Sineması, ss.37-41.  
1026 Kıraç, Film İcabı, s.146. 
1027 Pösteki, Yönetmen Sineması, s.50. 
1028 Pösteki, Yönetmen Sineması, ss.50-53. 
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Çamur’da hastalık metaforuyla Kıbrıs anlatılır. Kıbrıs’ın çaresizliği içinde Kıbrıs 

insanının konuşamaması Ali’nin hastalığı üzerinden simgeleştirilir. Doğum öğesi, zıt bir 

unsur olarak bu sıkışmışlık içinde yer alır. Çamur bölgesi, iyilik ve kötülüğün kaynağı 

olarak tanımlanır. Burası, Ali için şifa, Temel için suçluluk, Halil için değerli 

heykellerin bulunduğu bir mekandır. Ayşe’nin doğumu da, insanın kendi kaderini 

belirleyebilme gücünün ve umudun simgesi olur. Film, mücadele, suçluluk, varolma 

çabası açgözlülük eksenlerinde ilerler, metaforlar ve karakterlerin detay yoğunluğu ön 

plana çıkar.1029   

Cenneti Beklerken (2005) filminde, 17.yy Osmanlı devletinde yaşayan bir 

minyatür ustası olan Eflatun’un hikayesi anlatılır. Karısı ve çocuğunu kaybetmiş olan 

Eflatun, Batı tarzı resim yapmakta ve bu nedenle kirlendiğini düşünmektedir. “Çünkü 

doğulu bir sanatkarın ‘İmgesel Düzene’ ulaşmak için tutturacağı yordama ihanet 

etmiştir.”1030 Osmanlı hanedanlığının soyundan geldiğini iddia eden İspanya doğumlu 

Danyal ve oğlu, İmparatorluk tarafından yakalanmıştır ve öldürülmeden önce, Eflatun 

tarafından resimlerinin yapılması istenmektedir. Bu nedenle, Eflatun alınıp Anadolu'ya, 

Danyal’in hapsedildiği yere doğru yola çıkarılır. Film, Eflatun’un yolculuğu üzerinden 

ilerler. Danyal ile karşılaştığında, Danyal ondan, Velazquez’in tablosuna benzeyen bir 

tablo yapmasını, Babası III. Murad’ın oradaki yansıması yerine, Mehdi’inin yansımasını 

koymasını ister. Danyal, bu yolla ordusuna moral aşılamayı amaçlamaktadır. Eflatun 

yine büyük bir çelişki içinde kalır. Danyal, Batı’lı resim ile minyatür arasında varolan, 

alemlerin mekanların zamanların içiçe geçme benzerliğinden bahseder. Eflatun, 

zihninde bu tartışmaları ve sancıları yaşarken, yolda karşılaştıkları ve yanlarına aldıkları 

Leyla, onun hayatını kurtarmak için Eflatun’un minyatüründen Mehdi’nin resmini alır 

ve tabloya yapıştırır. Eflatun kurtulur ve filmin sonunda Leyla ile evlenir. Ama imgesel 

düzene dönüp dönmediği konusunda bir açıklama getirilmez. Eflatun, resim ve 

minyatürün beraber düşünüleceğinden bahseder. Bu düşünce filmin sonundaki 

görüntülerle desteklenir. Eflatun’un görüntüsü minyatüre oradan Batı’lı resme 

dönüştürülür.1031 Film dönüşüm ve biraradalık olasılığını hissettirmesine rağmen açık 

                                                 
1029 Pösteki, Yönetmen Sineması, ss.44-54. 
1030 Aydın Kırman “Türk Sinemasında Model Oluşturacak bir Kilometre Taşı: Cenneti Beklerken”,  Sinematürk, 
Sayı: 4, Şubat 2007, s.12. 
1031 Kırman, s.14. 
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bir sonla biter. Eflatun’un düşünsel olarak geldiği noktaya ilişkin kesin yargılardan 

kaçınılır. Zaten filmin bütününde de, Eflatun’un hikayesi anlatılırken onun zihinsel 

yolculuğuna tanıklık edilmiş olur. Soru işaretleri, Eflatun’un düş sahnesinde olduğu 

gibi, sinema diline yansıtılmış, değişik zaman ve mekanların biraradalığı üzerinden 

minyatür ve resim ilişkisi de kavramsallaştırılmaya çalışılmıştır. 

Nokta (2008), bir zamanlar işlediği bir suç yüzünden azap çeken ve çektiği 

azaptan kurtulmaya çalışan bir adamın hikâyesi anlatılır.1032 Ahmet, yakın bir 

arkadaşının ön ayak olması ile tarihi değeri yüksek bir Kuran’ın çalınmasına istemeden 

bulaşmıştır. Bunun sonucunda, üç kişinin ölümüne daha dolaylı olarak sebep 

olmuştur.1033 Film böylelikle bir bedel ödeme hikayesine dönüşmektedir. Filmin en 

önemli özeliği, hat sanatında cümlenin bir kerede yazılıp bitirilmesiyle ilişki kurularak,  

filmin de tek bir planda çekilmesidir. Tek planda çekim, farklı bir mekan ve zaman 

kurgusunu beraberinde getirmiştir. Bu yüzden istenmeyen bileşenlerin dışarıda 

bırakabileceği izole ve düz bir mekan olan Tuz Gölü, tek mekan olarak seçilmiştir. 

Filmde tarihsel geri dönüşler için geçişler, gökyüzü ve yere yapılan çevrinme 

hareketleriyle sağlanmıştır. Suç, ceza, görev ve sorumluluk eksenleri, hat geleneğiyle 

sadece biçimsel değil anlamsal olarak da ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Plan sekansın 

izleyicinin mesafe almasına ve seçim yapabilmesine izin veren yapısına eklenen, açık 

uçlu son, seyirciyi, sorular ve bulunması gereken yanıtlarla baş başa bırakan bir anlatı 

ortaya koymaktadır. 

Derviş Zaim sinemasına baktığımızda, Tabutta Rövaşata’dan sonra, Nokta’ya 

kadar, karmaşık hikayelerin anlatıldığı bir sinemayla karşılaşırız. Tabutta Rövaşata’da 

yapım koşulları dışında, konu olarak da minimal olan ve tek karakter üzerinden 

ilerleyen bir hikaye ortaya koyulurken, Filler ve Çimen’de, beş ayrı hikayenin iç içe 

girdiği, devlet ve mafya ilişkisinin gündeme taşındığı karmaşık bir olaylar zincirine 

tanıklık ederiz. Çamur, Filler ve Çimen’e göre daha az mekan ve oyuncuyla 

gerçekleşmesine rağmen, filmde kullanılan güçlü metaforlar, ayrıntılar ve kesişen 

hikayeler filme kompleks bir yapı verir. Cenneti Beklerken, minyatür ve resim sanatı 
                                                 
1032 Nokta, ,(t.y,) http://www.sinematurk.com/film_genel/20890/Nokta, 23 Haziran 2009 
1033Nokta,(t.y) 
http://www.sinematurk.com/film.php?action=goToFilmKeywordsPage&filmid=20890&type=film#konu, (2 Temmuz 
2009) 
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ilişkisine odaklanan, sinematografik öğeleri de bu anlamda sorgulamaya açan bir film 

olarak kalabalık bir oyuncu kadrosu, bir çok farklı mekan ve bir çok farklı tekniğin 

birleştiği bir yapıt olur. Zaim’in Nokta filminde, özellikle tek bir plan sekans kullanma 

tercihi değerlendirildiğinde, biçimsel anlamda bir sadeleşmeye gittiği söylenebilir. 

Zaim’in iki filminde biçim denemelerinin ön plana çıktığı ve sinema dili üzerine 

sorgulamalar yapıldığı görülmektedir. 

Pösteki’ye göre, Derviş Zaim filmlerinde sembolizm, ön plana çıkan bir öğe 

olur. Taşıyıcı bir unsur olarak metaforlara her filmde rastlanır. Karakterlerin, 

problemlerini aşmak için mücadele eden kişiler olarak çizildikleri görülür.1034 Bu 

mücadelede, inatla birleşen bir inanç da belirgin bir duygu olarak açığa çıkar. Tema 

olarak bakıldığında ise bazı filmleri benzerlik gösterse de, Derviş Zaim’in tüm 

filmlerini kapsayacak ortak temalardan bahsetmek mümkün gözükmemektedir. Fakat 

temelde, tarihsel ve toplumsal konular çerçevesinde oluşturulmuş bir sinemadan 

bahsetmek mümkündür. Ayrıca, yönetmenin kendisinin Nokta filmine kadar bütün 

filmlerinde, figüran olarak rol aldığı da görülür. 

4.4.2.2.1.4. Özcan Alper 

1975 Artvin Hopa’da doğan ve büyüyen yönetmen İstanbul Üniversitesi Fizik 

ve Bilim Tarihi Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezopotamya Kültür Merkezi’nde 

sinema atölyesine devam eden yönetmenin Momi (2001) adlı bir kısa, Bir Bilim 

Adamıyla Zaman Enlemi'nde Yolculuk (2004), Tokai City'de Rapsodi ve Melankoli 

(2005) olmak üzere iki belgeseli vardır.1035 İlk uzun metrajlı film çalışması olan 

Sonbahar (2007), siyasi olanın toplumsal etkileriyle yüzleşildiği bir filmdir. Film, 

üniversite öğrencisiyken girdirdiği cezaevinden artık hastalığının ölüm boyutuna 

gelmesiyle, on yıl sonra çıkan, annesinin yanına -Doğu Karadeniz’deki doğup 

büyüdüğü dağ köyüne- giden ve son aylarını burada geçiren bir gencin hikayesini 

anlatır. Yusuf, sosyalist bir düzen hayali kurmuş, onun uğruna mücadele etmiş ve bu 

nedenle gençliğini hapishanede geçirmiştir. Çıktığında ise hapishanede yaşadıkları 

                                                 
1034 Pösteki, Yönetmen Sineması, ss.55-56. 
1035 Özcan Alper, (t.y.) http://www.sonbaharfilm.com/ntr/ (20 Mayıs 2009). 
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yüzünden ölmek üzeredir ve hayalini kurduğu hiçbir şey gerekleşmemiştir. Filmin 

biçimi, eleştirelliğinin de temel bileşeni olmaktadır.  

Yusuf, köyüne döndükten sonra, kasabada fahişelik yapan Gürcistan’dan 

gelmiş Eka ile karşılaşır ve kendini ona yakın hisseder. Yusuf ve Eka’nın sosyalizm 

düşleri ekseninde birleştirebilecek hayal kırıklıkları, tüm insanlığın acılarına ve hayal 

kırklıklarına denk gelen bir duygu olarak öne çıkartılır. Yusuf’un geçmişten 

anımsadıkları üzerinden seyirci, Türkiye’nin yakın tarihini hatırlar ve onunla yüzleşir. 

Köy, köylüler ile hapishane, polisler, askerler, doğanın sessiz güzelliğiyle, savaş ve 

mücadele, küçük sorunlarıyla uğraşan insanlarla kan, çığlıklar ve şiddet arasında gidip 

gelinir. Seçim söz konusu değildir. Tüm “güzelliğine” rağmen köyde huzurlu olmak 

mümkün değildir. Doğal çerçevelerin kullanımıyla desteklenen köydeki sınırlılık hissi, 

Yusuf’un iç dünyasının yansıması olur. Yusuf geçmişini, düşlerini anımsadıkça, biz de 

bu anımsamaya dahil oluruz. Onun zihinsel ve duygusal yolculuğu daha yakın ve 

anlaşılır hale gelir.  Yusuf’un çelişkileri anlaşılır kılınırken bu sayede, insanlığın acısı 

hissedilir ve Karadeniz’in güzel yaylaları, görkemli dağları, gerçek dünyayı hatırlatan, 

'hakikate ulaşma olasılığını' yaratan birer simgeye dönüşür. Filmin sonunda hayal 

kırıklığı yaşayan karakterin ölümüyle yüz yüze kalırız. Fakat bizi buraya götüren 

aslında süreçtir.  Film, olumsuzlama gücünü ölüm fikriyle arttırsa da kötü ya da iyi 

sonla değerlendirebilecek düzeyi aşar. Son, anlatının bizi taşıdığı noktadır. Eserin 

bütünlüğü içinde, seyirciyi süreç üzerine düşünmeye iten hikayenin bir parçası olarak 

vardır ve aslında kaçınılmazdır. 

Filmde kullanılan,  yabancılaştırma öğeleriyle, Yusuf’un karışık iç dünyası ve 

belirsiz duyguları kalıcı anlamlar üretilebilmesi ve bir sorgulama yaratılabilmesi için 

izleyiciye bırakılır, böylece yine seyircinin zihinsel sürece katılımı sağlanır. Filmdeki 

karakterlerin hayal kırıklığı ve hüznü, filmin biçimine işlenmiş ve böylelikle filmin 

içeriği görselliğiyle bütünleştirilmiştir. Görselliği oluşturan önemli bir öğe olarak 

mekanlar da duyguların ifade edildiği biçimler haline gelir. Film,  gerçeklikle kurduğu 

ilişkide kalıcı anlam üretecek biçimin ve sorgulamanın tamamlayıcısı olan 

olumsuzlamayı içerdiği ve içinde barındırdığı umudu estetik boyutta ortaya çıkardığı 

için derin ve kalıcı anlamlar yaratmayı başarır. 
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Ele aldığımız yönetmenlerin filmlerinin, yönetmen sineması alanının estetik 

özellikleriyle ilişkilendirilerek değerlendirilmesi ve eleştirellik, kalıcılık, gerçeklik 

arayışı eksenlerinde varolan bir sinema anlayışının izlerininin ortaya koyulması ile 

birlikte yapılan tarihsel ve kuramsal okumaların, kaynaklardan toplanan bilgilerin ve 1. 

araştırmanın sonuçlarının, film üretim sürecini kavramaya çalışacağımız bu 

2.araştırmanın zeminini oluşturduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu bağlamda, 1990 

sonrası Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanı üzerine yapılacak bu çalışmanın 

ekonomik ve estetik olmak üzere iki temel eksen üzerinden ilerlemesi uygun 

görülmüştür. Çünkü ekonomik ve estetik boyut ideolojik boyutun da belirleyicileridir. 

Bu eksenlerin kavramsal zemini, önceki bölümde ele aldığımız Kültür Endüstrisi, 

Ulusal Sinema, Küresel Kültür, Küresel Pazar ve Uluslararası bağımlılık ilişkileri 

çerçevesinde kurulmuştur. Bu alanlarda edinilen bilgilerin ışığında, filmin üretim 

sürecine, birbiriyle ilişkili bu iki eksen üzerinden bakılmış, sürecin kavranabilmesi için 

üç aşama ana başlıklar olarak belirlenmiştir. Bunlar; yapım öncesi, yapım, yapım 

sonrası aşamalarıdır. Her bir aşama, ihtiyaç duyacağımız araştırma verilerinin 

belirlediğimiz sınırlar içinde elde edilebilmesi için, konu başlıklarına ayrılmıştır. 1990 

sonrası Türk sineması içinde film üretim sürecine ilişkin temel dinamiklerin 

incelenmesi sonucu belirlenmiş olan konu başlıkları şu şekildedir: 

Ekonomik Eksende, 

Yapım Öncesi: Filmin Bütçesi, Eurimages, Kültür Bakanlığı, Oyuncu Seçimi, 

Yapımcının Etkisi, Sponsor, Film Ekibinin Belirlenmesi, Ekipman, Filmin Formatı, 

Film Market, Reklam ve Tanıtım, Fonlar, Yurtdışı Ön Satış.  

Yapım: Yapım öncesiyle uyuşma, Bütçenin Dengelenmesi, Bürokratik 

Engeller, Reklam ve Tanıtım, Post Prodüksiyon.  

Yapım Sonrası: Tanıtım, Reklam, Basın, Dağıtım, DVD Satışları, Televizyon 

Satışları, Gişe Geliri, Sansür, Festivaller, Seçimi ve Uluslararası Alanda Filmin Satışı.  

Estetik Eksende, 
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Yapım Öncesi: Sinema Dili, Anlatı Yapısı-Konu İlişkisi, Senaryo Aşaması, 

Festival Düşüncesi, Eurimages, Sansür-Oto Sansür, Yapımcı Etkisi, Format, Oyuncu 

Seçimi, Görüntü Yönetimi –Sanat Yönetimi ve Yurtdışı Ön Satış ve Etkileri. 

Yapım: Senaryo ile Uyuşma, Yapımcı Etkisi, Bürokratik Engeller, Görüntü 

Yönetmeni-Sanat Yönetmeni ve Post-Prodüksiyon.  

Yapım Sonrası: Filmi Tanımlama, Filmde Değişiklik ve Uluslararası Seyirci 

Beğenisi. 

Temel eksenler, ana başlıklar ve alt başlıklar çerçevesindeki görüşmeler 

sonucunda elde edilen verilerin, Yönetmen-Yapımcılık, Kültür Bakanlığı Desteği, 

Eurimages, Festivaller, Sinema Anlayışı ve diğer bileşenler (Televizyon, Gişe, Tanıtım) 

olarak 6 grup altında ele alınabileceği görülmüştür. Gruplar içine yerleştirilmiş veriler 

değerlendirilirken, içinde yer alınan başlıkla ilgili ek kaynak, ek görüşme1036 ve elde 

edilen sayısal veriler de bu değerlendirmeye eklenmiştir.  

4.4.2.2.2. Yönetmen-Yapımcılık 

Görüşme yapılan yönetmenlerin hepsi, kendi yapım şirketlerinin sahibidir. 

Bazıları ilk filmleriyle bir şirket kurmuş, bazıları edindikleri tecrübeler sonunda kendi 

şirketlerini kurma gerekliliğini duymuşlardır. Yeşim Ustaoğlu, ilk filmi İz’de olduğu 

gibi, Güneşe Yolculuk’ta da yapımcı olarak yer almaz. Yapımcı İFR ve ortak 

yapımcılar da Medias Res Berlin Film und Fernseh Productions ve Filmcompany 

Amsterdam’dır. Güneşe Yolculuk filmi ortak yapım konusundaki ilk tecrübesi olan 

Ustaoğlu, oradan edindiği tecrübeyle Bulutları Beklerken’de kendi yapım şirketi olan 

Ustaoğlu Film’i kurar ama ana yapımcı olmaz, ortak yapımcı olarak hak sahibi olur. 

Pandoranın Kutusu’nda ise, bu kez ana yapımcı olur. Ustaoğlu, şu anda bütün 

mekanizmaya hakim olduğunu, kararları kendisinin verdiğini belirtmektedir. 

Yapımcılığa ayırdığı zamanın onu yormadığını söylerken bu işlerden şikayet etmemek 
                                                 
1036 Yeşim Ustaoğlu, ekonomik koşullarla ilgili ayrıntılı bilgi alınabilmesi içim filmin yürütücü 
yapımcısı Serkan Çakarer’e yönlendirme yapmıştır. Yönetmen sineması alanında üretilen 
filmlerde (Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Tabutta Rövaşata) yapımcı olarak çalışmış 
Çakarer’in ifadeleri, sürecin işleyişini ayrıntılarıyla ortaya koyduğu için, ek veri olarak 
değerlendirmeye dahil edilmiştir. 
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gerektiğini, konuya hakim olmanın avantaja dönüşebileceğini, Serkan Çakarer’in, 

projede yürütücü yapımcı olarak yer aldığını ama kararlar konusunda kendisine 

danışıldığını da eklemektedir.1037  

Semih Kaplanoğlu ise, ilk filmde farklı bir yapım şirketiyle çalışmış (Haylaz 

Production), ikinci filminde kendi yapım şirketi Kaplan Film’i kurmuştur. Kendi 

filmlerini ve yapmak istediklerini bir yapımcıya anlatamayacağını söyleyen Kaplanoğlu, 

ancak bir takım fonlar ve festivallerde, neyin peşinde olabileceğini anlayabilen, fark 

eden kişilerle iletişim kurabileceğini belirtir. Bu sinemayı yapabilmek için kendi 

filmlerini finanse etmesi dışında bir çaresi olmadığını düşünen Kaplanoğlu, yapımcı 

olmanın bağımsız hareket edebilmesinin bir koşulu olduğunu da dile getirir: “Çünkü 

hiçbir yapımcı bir yönetmenin senaryo çalışmasını ya da artistik çalışmasını bir sene 

boyunca finanse edemez, etmez yani öyle bir yapımcı bulmak mümkün değil hele 

Türkiye’de. Dışarıda da giderek azalıyor o yüzden kendi yapımcım olmam çok önemli.” 

Kaplanoğlu, bir filmde paranın nasıl kullanılacağına ancak yönetmenin karar 

verebileceğini düşünürken, öte yandan bu konudaki sıkıntısını da dile getirmektedir: 

“Hayatımın yarısı gerçekten para bulmakla yarısı da film çekmekle geçiyor.” Bununla 

birlikte, paranın ne kadar zor şartlarda ve kısıtlı koşullarda geldiğinin bilmesinin, 

harcanması konusunda da yaratıcı bir sürecin ortaya koyulmasına neden olacağını 

söylemektedir:1038  

“Çünkü yani proje oluşmaya başladığı andan itibaren bu projeyle 
ilgili, yapımına dönük de bir çalışmayı başlatıyorsunuz. İşte çevirmenlerden 
tutun da senaristlere, burada çalışan insanlara kadar hepimiz aslında bir 
fikrin, bir film düşüncesinin etrafında oluşturmaya başlıyoruz fikirlerimizi ve 
düşüncelerimizi ve onun yapımı da aslına çekimi kadar önemli bir safha.”1039 

Derviş Zaim, ilk filmi Tabutta Rövaşata’dan sonra Maraton Filmcilik’i kurar. 

Yapımın uzun ve yorucu bir süreç olduğunu ve bu alanda birlikte çalışılacak insanlara 

ihtiyaç olduğunu belirtir. Zaim, ilk filmini tek başına yaparken, post prodüksiyon 

aşamasında İFR yapımcı olarak katılmıştır. Filler ve Çimen’de Ali Akdeniz, Çamur’da 

yürütücü yapımcı olarak Sadık Deveci ile çalışmıştır. Cenneti Beklerken ve Nokta’da 

Baran Seyhan’la çalışır. Filler ve Çimen filminin yapımcısı, Pan Film (Bahadır Atay), 
                                                 
1037 Yeşim Ustaoğlu, -Yönetmen- “Film Üretim Sürecinin Bileşenleri” konulu görüşme, İstanbul : 25 Mayıs 2009 
1038 Semih Kaplanoğlu, -Yönetmen- “Film Ürerim Sürecinin Bileşenleri” konulu görüşme, İstanbul: 9 Haziran 2009. 
1039 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
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ortak yapımcısı da Pan Nakliyat olarak gözükmektedir. Çamur, Cenneti Beklerken ve 

Nokta’da yapım şirketi Maraton Filmcilik’tir.1040 Zaim, temiz kalabilmek ve istediği 

filmleri yapabilmek için farklı finans arayışlarını devam ettirdiğini söyler.1041 Özcan 

Alper de yapımcılığa başlamasının koşullardan kaynaklandığını belirtir. Senaryoyu 

okuyan hiç kimsenin yapımcılık yapmak istemediğini de ekler. Bu nedenle bir 

arkadaşıyla yapımcılık yapmaya karar verirler. Borç döneminde bir kişi daha bu gruba 

eklenir. Kendisini yapımcı olarak görmeyen Alper, daha çok arkadaşlarının bu süreçle 

ilgilendiklerini söyler. Bu anlamda, yürütücü yapımcıyla çalışmanın rahatlatıcı 

olabileceğini düşünür.1042  

Yönetmenlerin, yapım şirketi kurmaları sinemalarını yapabilmeleri için bir 

önkoşul olmuştur. Yapımcılık zor bir süreç olmasına rağmen, Ustaoğlu, Kaplanoğlu ve 

Zaim tarafından yaratıcı sürecin bir parçası olarak da algılanmaktadır. Yapımcılık 

ayağıyla, yapılan işe hakim olma isteği de ön plana çıkmaktadır. Bir yönetmenin 

yapımcı olması, projeleri de belli düzeylerde etkilemektedir. Derviş Zaim, yazım 

aşamasında, yapım koşullarını göz önünde bulundurduğunu belirtir. Bu nedenle de 

tasarladığı filmi gerçekleştirebildiğini söyler.1043  

Yeşim Ustaoğlu ise, senaryoyu bitirdikten sonra bütçeyi oluşturmaya başladığını 

belirtir. Yönetmen, kaba senaryo ve tretmandan sonra tecrübelerden de hareketle 

bütçeye ilişkin bir fikir oluşmaya başladığını, buna göre yavaş yavaş bütçeyi sağlamaya 

başladığını da ekler. Ustaoğlu’na göre, parasal sorunlar bağlayıcı değildir ve proje 

başarısının bununla ölçülmemesi gerekir. Harcanan emek, yaratıcılık, yapılan feragat, 

senaryoya hakimiyet çok önemlidir. Teknik uygulamalar parayla ilgili olabilir ama 

örneğin kötü oyunculuğun parayla alakası yoktur. Bunlara ek olarak, gelişen 

teknolojinin olumlu etkisinden de bahseden Ustaoğlu, böylece, birçok aşama şirket 

bünyesinde gerçekleştirilebildiğini de ekler. Sesin, iyi stüdyo ve laboratuvarın önemli 

olduğunu ve bunlara bütçe ayrılması gerektiğini ifade eden yönetmen yine de, iyi bir 

projeyi parayla ilişkilendirmekten kaçınır. Burada aslında bir çelişki karşımıza 

                                                 
1040 Derviş Zaim, -Yönetmen- “Film Üretim Sürecinin Bileşenleri”, İstanbul: 9 Haziran 2009. 
1041 Sivas, s.157. 
1042 Özcan Alper, -Yönetmen- “Film Üretim Sürecinin Bileşenleri” konulu görüşme, İstanbul: 19 Haziran 2009. 
1043 Zaim, 9 Haziran 2009. 
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çıkmaktadır. Paranın bütün projeyi iyi hale getiremeyeceği doğrudur ama iyi bir proje 

için gerekliliği de tartışılmazdır.  

Ustaoğlu, eldeki imkanlara göre, bütçede belli çözümler bulunması 

gerekliliğinin de yapım sırasında ortaya çıktığını söyler. Bunlardan birine, laboratuvar 

parasının üç ay sonra ödenebilmesine imkan veren vadeli ödemeler yapılmasını örnek 

gösterir. Küçük çözümler üreterek çalışmaya gayret etmek zorunda kaldıklarını 

söyleyen Ustaoğlu, şartların zor olduğunu ve aslında bütçeler minimal olduğu için, 

akıllıca kullanılmasının önemli olduğunu da vurgular.1044   

Bütçeyle ilgili yapılan bu hesaplamalar, yönetmenin yapımcı olarak yaratıcılığını 

ortaya koyması gereken alanlar olarak görülmektedir. Bu eksende, Kaplanoğlu da, 

bütçeyi düşürmek için yönetmenlik, yapımcılık, senaristlik payını almadığından, 

böylece gelen destek oranını başka alanlara kaydırabildiğinden bahseder. Onunla 

çalışmak isteyen oyuncuların da ticari bir filmdekinden daha az ücretler aldığını, ekibin 

de normal bir filmden daha uzun süre-çekimler 3 aya yayılıyor- ama daha düşük 

haftalıklarla çalıştığını söylerken, küçük ekonomik çözümler bulmaya çalıştığını 

belirtir. Birlikte çalıştığı ekibe çok önem veren Kaplanoğlu, birbirinin dilinden anlayan 

aynı 5-6 kişilik bir grupla çalışmayı tercih ettiğini, insan ilişkilerinin çok zor olduğunu, 

küçülmenin de bununla ilgili olduğunu söyler. Bazı mahremlerin korunması 

gerekmektedir. Süt’te farklı insanların ekibe eklenmesinin, o insanların getirdikleri 

alışkanlıklar nedeniyle sorun çıkardığını vurgulayan Kaplanoğlu ayrıca, Kaplanoğlu, hiç 

para bulmazsa dijital kamerayla küçük video filmler yapıp devam edebileceğini 

düşündüğünü ve umutsuz olmadığını da ekler.1045 Görüldü gibi, yönetmenin, üretim 

sürecindeki birçok dinamiği yapımcı kimliğiyle kontrol etmekte ve böylelikle istediği 

yapım şartlarını oluşturmaya çalışmaktadır. 

Özcan Alper de ilk filminde çekeceği projeyi, içerik ve estetik dışında yapım 

şartlarını da göz önünde bulundurarak belirlediğini söyler: “Mesela bundan önce 

yazdığım bir hikaye vardı. Gençlik hikayesi diye. Türkiye ve Fransa’da geçiyordu. Onu 

çekmem daha zor olurdu.” Şimdi çekmeyi düşündüğü proje ise, İstanbul, Hakkari ve 

                                                 
1044 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
1045 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
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Diyarbakır’da geçmektedir. İlk projesinde bildiği ve yaşadığı mekanların yer almasının 

işini kolaylaştırdığını, bir çok masrafı da düşürdüğünü söyleyen Alper, çekimler 

bittikten sonra, post prodüksiyon masrafları için para kalmadığını ve borçlanma yoluna 

gittiklerini belirtir. Videoyu gören bazı şirketlerin bu aşamada ortak olmaya karar 

verdiklerini söyler. Üretim süreci, başlangıcından itibaren yeterli bir bütçeyle, programlı 

olarak gelişmemiş, vadelerle, borçlarla film tamamlanmaya çalışılmış ve her aşama için 

ayrı bir plan doğrultusunda çözümler aranmıştır.1046 Burada, yönetmenin, yapımcı 

olarak sürecin tamamında, koşullar doğrultusunda çözümler üretmesi gereken kişi 

olarak karşımıza çıktığı da görülmüş olmaktadır. 

Filmin formatı bütçe ilişkisi çerçevesinden bakıldığında, Semih Kaplanoğlu’nun, 

filmin formatının bütçeyi çok da etkilemediğini düşündüğü görülür. En üst seviyede 

dijital çekmek, hem ekipman olarak hem de post-prodüksiyon olarak, 35 mm’den daha 

fazla maliyete sahip olur.  35mm’yi hem bildiği, hem kimyasal olduğu hem de şartları 

biraz daha zorlaştırarak konsantrasyonun artmasına neden olduğu için tercih eden 

Kaplanoğlu’na göre, 35mm’de tekrar yapmak masraflı olduğu için hem yönetmen hem 

ekip hem oyuncular daha dikkatli olmaktadır.1047 

Yeşim Ustaoğlu da, iyi bir HD kamerayla çekim yapmakla 35mm’yle çekim 

yapmanın aynı maliyete geldiğini belirtir. Süper 16’da prodüksiyondan feragat edilir 

ama post prodüksiyon masrafları daha fazla olur. Ustaoğlu’na göre bu karar, bir taraftan 

estetik tercihlere öte yandan bütçenin olanaklarına bağlıdır. Post-prodüksiyona sonra 

kaynak bulunacaksa, başlarken dijitalle başlamanın, prodüksiyon aşamasında bütçeyi 

rahatlatabileceğini belirten Ustaoğlu, yapımcı olmanın bu kararları verebilmeyi 

gerektirdiğini de ekler.1048 Zaim ise, dijital kamera ve 35 mm’nin birbirine yaklaştığını 

düşünür. Estetik olarak dijitalin daha elverişli olduğunu ve yapım koşullarını daha esnek 

hale getirebildiğini de söyler.1049 Özcan Alper ise, özellikle alan derinliği için 

Sonbahar’da 35mm film kamerası kullandığını, ikinci filminde de şartlar zor olsa da 

35mm’yi tercih etmek istediğini belirtir.1050 Görüşmeler, format seçiminde, estetik 

                                                 
1046 Alper, 19 Haziran 2009. 
1047 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1048 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
1049 Zaim, 9 Haziran 2009. 
1050 Alper, 19 Haziran 2009. 
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tercihler olduğu kadar yapım koşulları ve bütçenin imkanlarının da önemli bir rol 

oynadığını ve yönetmenin bu iki bileşeni göz önüne alarak kararlarını vermesi 

gerektiğini ortaya koyar.  

Yönetmenlerin yapım süreçleriyle ilişkilerinin sorgulandığı bu başlık, ‘yönetmen 

sineması’ alanında yeni bir tanımlamaya ihtiyaç olduğunu da göstermektedir. 

1980’lerden itibaren belirgin biçimde görmeye başladığımız ‘yapımcı yönetmenlik’ 

kavramı, ‘yönetmen sineması’ alanındaki üretim sürecinde yönetmenin yeni konumunu 

tam olarak karşılayan bir ifade olamamaktadır. Yapımcılığa değil, yönetmenliğe vurgu 

yapılması, sanatsal kaygıların ticari kaygıların önünde tutulduğu bir sinema alanında 

üretim yapan yönetmenlerin, süreçteki konumlarının açık ve doğru bir biçimde 

kavranmasına da yardım edecektir. Buradaki ayrım noktasının altı çizilmelidir. Çünkü, 

sürecin ortaya koyduğu gibi yönetmenler, filmlerini yapabilmek için yapımcı olmak 

zorunda kalmışlardır. Yönetmenin yapımcı olmayı, daha çok zorunlu olarak seçtikten 

sonra, yapım koşullarını bütçesine göre ayarlayabilmesi, bu ayarlama için yaratıcı 

çözümler bulabilmesi gerekmekte, bu durumda da filmin estetik ve ekonomik 

sorumluluğunu tamamen yönetmene yüklenmektedir. Yönetmen-yapımcılık anlayışı bu 

sorumluluğun anlaşılabilir kılındığı çerçeveyi de sunmaktadır. Yönetmen-Yapımcılık, 

1990’sonrası Türk Sinemasının değişen film üretim dinamiklerinin ortaya çıkardığı 

önemli bir kavram olurken, bu kavrama eklenen yürütücü yapımcılık anlayışı da üretim 

sürecindeki başka bir bileşene işaret etmektedir. Yönetmenlerin yorucu ve uzun 

süreçlerde -ki buna ilerleyen başlıklarda değineceğimiz uluslararası alan da 

eklenecektir- bir yürütücü yapımcıyla çalışmaya başladıkları ya da böyle bir yapımcıya 

sıcak baktıkları görülmektedir.  

Yapımcı olma, yapım koşulları ve seçimler üzerinden yönetmen-yapımcılığı ele 

alındıktan sonra aslında bu yapının da belirleyeni olan, 1990 sonrası film üretim 

sürecinin temel finans kaynakları olarak ortaya çıkan üç ana başlığı ele almak 

gerekmektedir. Bunlar; Kültür Bakanlığı Desteği, Eurimages ve festivallerdir. 
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4.4.2.2.3. Kültür Bakanlığı Desteği 

Bugün Kültür Bakanlığı tarafından sinema filmlerine verilen desteklerin 

düzenlendiği yönetmelik, 13 Kasım 2004 tarihli ‘Sinema Filmlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Yönetmenlik’tir.1051 Buna göre, destekleme, proje desteği, yapım desteği ve 

yapım sonrası desteği olarak yapılmaktadır. Ayrıca, ilk filmini yapan yönetmenler için 

ayrı bir kalem vardır. Böylece genç sinemacıların fondan yararlanma şansları 

artmaktadır. Kültür Bakanlığı destek miktarlarının ne kadar olacağı, her yıl yeniden 

belirlenir. Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabildiği için yönetmenin kendisi de destek 

için başvuru yapabilir. Fakat yapım projelerinde yönetmen ve yapımcı protokolü istenir. 

Başvuru sadece bir destek alanı için yapılabilmekte, yapım desteği ve yapım sonrası 

desteklerden faydalanmak üzere aynı anda aynı proje için başvuruda 

bulunulamamaktadır. Daha önce destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda 

bulunabilmeleri için önceki projelerin gerçekleştirilmiş veya geri ödemelerin 

tamamlanmış olması gerekmektedir.  

Değerlendirme kriterleri içerisinde, kültürel sanatsal ve estetik değer ölçütü ilk 

sırada yer almakta,  ikinci sırada ulusal değerlerin tanıtımına katkı şartı bulunmaktadır. 

Sanat sinemasının ulusal sinemayla kurduğu ilişkinin ortaya koyulduğu ikinci bölümde 

ayrıntılı olarak yer verildiği gibi, sanat sinemasına dair korumacılık bir ulus devlet 

politikası olarak Türkiye’de de en azından kanunlar ekseninde ortaya koyulmakta; fakat 

uygulamalar, Avrupalı ulus devletlerin sanat sinemasıyla kurduğu ilişkiden büyük 

oranda farklılaşmaktadır. Sinemanın ülkeye gelişinden beri devam eden devletin 

sinemaya mesafeli duruşu bu ayrımın temel noktasıdır. Ayrıca “Kamu düzeni, genel 

ahlâk ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve 

Anayasa’da öngörülen diğer ilkeler,” gibi kapsayıcı bir başlık da yönetmelik içinde yer 

almaktadır. Türk sinemasında sansür uygulamaları düşünüldüğünde, bu başlık da devlet 

–sinema ilişkisinde sinemanın yaratım alanındaki özgürlüğü sorununu gündeme 

taşımaktadır. Bununla birlikte, Bakanlık eksenindeki sınırlamalar, bir oto-sansür 

mekanizmasını da harekete geçirebilecek niteliktedir:   

                                                 
1051Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, 2004, 
http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8560B426143B01BA3C1A5398CDEBDCC8 
(3 Haziran 2009). 
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“Politika cinsellik küfür kısıtlanan unsurlardır. Böyle bir durum sıkıntı 
yaratacağından senaryonuzu ister istemez bir rotasyona sokmak zorunda 
kalabilirsiniz. Ayrıca, Kültür Bakanlığı’ndan para aldıysanız filminize yaş 
sınırı gelirse parayı iade etmeniz gerekir.”1052  

Proje desteği; araştırma, geliştirme, senaryo ve diyalog yazımı, çeviri, tasarım ve 

benzerleri gibi yapım öncesi aşamaların desteklenmesi amacıyla doğrudan ve geri 

ödemesiz olarak yapılmaktadır. Proje desteği için, Destekleme Kurulu’nca 

kararlaştırılan destek miktarı o projenin toplam giderlerinin % 50’sini aşamamaktadır. 

Kurul, senaryo yazım projelerinde proje giderlerinin tamamının desteklenmesine de 

karar verebilir. İki defa üst üste senaryo yazım desteği alanların, tekrar destek talebinde 

bulunabilmeleri için, senaryolardan birinin filme çekilmiş olması gerekir. İki defa üst 

üste yapım araştırma ve geliştirme desteği alanların, tekrar destek talebinde 

bulunabilmeleri için de, projelerden birinin film yapımı şeklinde gerçekleştirilmiş 

olması gerekir.1053  

Yapım desteği için, Destekleme Kurulu’nca kararlaştırılan destek miktarı o 

yapımın toplam giderlerinin % 30’unu aşamaz. Bu desteğin alınabilmesi için teminat 

gösterilmesi gerekir. İlk filmini yapan yönetmenlerin evlerini ipotek ettirmeleri, bu 

çerçevede sık rastlanan bir örnek olmaktadır. Eğer geri ödeme yapıldıysa, sonraki 

başvuruda miktar %50’ye kadar arttırılabilir. Bu geri ödeme, gelir üzerinden yapılır. 

Gelir elde edilmezse, bu destekler geri ödemesiz sayılır. Fakat bu durumda filmin 

yönetmeni 3 yıl boyunca, yapımcısı ise bir daha asla destek alamaz. Bunun tek istisnası 

filmin festivallerden ödül alması durumunda gerçekleşir. Eğer Kültür Bakanlığı’nın 

belirlediği festivallerden ödül alınırsa, -bazı festivallere katılım da bu kapsamda 

listelenmiştir- yönetmen ve yapımcı bir dahaki destekle ilgili bir sorumluluk taşımaz. 

(Bu festivallerin listesi için Bk. Ek.3. Kültür Bakanlığı Sinema Destekleriyle İlgili 

Festival Listesi) Burası önemli bir noktadır. Çünkü bir ülkenin kültür bakanlığı 

üretilebilecek filmlerin niteliğini ölçme görevini, ulusal ve uluslararası festivallere 

bırakmaktadır. Değerlendirme kriterlerinin belirsiz ve tartışmalı olduğu bu 

organizasyonlar üzerinden, kültürel ve sanatsal ürünleri desteklemeye ya da sınırlamaya 

çalışmak ideolojik olarak da sorunlu bir uygulama olarak gözükmektedir. Festivaller 

                                                 
1052 Serkan Çakarer, -Yapımcı- “Film Üretim Sürecinin Bileşenleri” konulu görüşme”, İstanbul: 26 Mayıs 2009. 
1053 Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmenlik, (3 Haziran 2009). 
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tarafından kabul edilmeyen bir yönetmenin tekrar üretime geçebilmesi için beklemesi 

gerekmektedir. Bu koşul, yönetmenleri festivallere bağımlı kılan bir üretim yapısının 

kurulmasına hizmet etmektedir. 

Kültür Bakanlığı desteğiyle ilgili bir diğer önemli nokta desteğin miktarıdır. 

2000-2004 yılları arasında verilmemiş olan sinema desteğinin (Bk. Ek.1.Kültür 

Bakanlığı Tarafından Desteklenen Filmler) hem dağıtım koşullarıyla ilgili hem de 

miktarıyla ilgili tartışmalar, desteğin başlangıcı olan 1988’den beri yapılmaktadır. Fakat 

hem düşük bütçeyle film çekmeye başlayan ve film çeken yönetmenlerin filmlerine ve 

ifadelerine baktığımızda hem de üretim sürecini kavramaya çalıştığımız Yeşim 

Ustaoğlu, Derviş Zaim, Semih Kaplanoğlu ve Özcan Alper ile gerçekleştirdiğimiz 

görüşmeler ekseninde Kültür Bakanlığı desteğinin, 1990 sonrası Türkiye’de ‘yönetmen 

sineması’ alanının gelişimi için önemli bir destek olduğu görülmektedir. Bunun temel 

nedeni, Türkiye’de bu sinemayı destekleyecek başka bir kurum ve kuruluşun 

bulunmamasıdır. Ayrıca düşük bütçeli yapım olmaları da filmler için bakanlık 

desteğinin etkili hale gelmesinin nedenleri arasındadır. 

Semih Kaplanoğlu, Kültür Bakanlığı’ndan Yumurta’da 250.000 TL, Süt’te 

225.000 TL yapım desteği alır.1054 Meleğin Düşüşü’nde ise 20.000 TL gibi küçük bir 

destek aldığını söyler. Ortalama film bütçesinin 1 milyon 200 bin civarında olduğunu 

dile getiren Kaplanoğlu, bunun % 15’lik kısmının bakanlıktan alındığını söylemekte 

ama filmlerinin bütçesi genelde düşük olduğu için bu oranların aslında onun sineması 

için çok önemli olduğunun da altını çizmektedir.1055 Bu sayede, Eurimages katkısı da 

eklenince filmin yarısından çoğu finanse edilebilmiş olmaktadır. Buraya eklenmesi 

gereken bir diğer nokta da, Kültür Bakanlığı desteği almış bir projenin Eurimages 

tarafından kabul edilme şansının yükselmesidir.1056  

Yeşim Ustaoğlu, iki filmi için Kültür Bakanlığı’ndan destek almıştır. İz filmi 

için, 1993 yılında, 300 bin TL ve Pandoranın Kutusu için, 2007 yılında, 150.000TL 

destek alır.1057 Ustaoğlu, Kültür Bakanlığı desteğinin çok düşük olduğunu belirtir ve 

                                                 
1054 Bk.Ek.1.Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Filmler. 
1055 Kaplanoğlu, 9 Temmuz 2009. 
1056 Çakarer, 26 Mayıs 2009. 
1057 Bk.Ek.1.Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Filmler. 
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bunun Eurimages desteği alırken de bir yönetmen için sıkıntı yarattığını ekler. Ortak 

yapımda ana yapımcı olabilmek için bütçenin % 40’ın üzerinde hisse sahibi olunması 

gerekmektedir. Fakat bir yönetmenin bakanlıktan alabileceği destek ancak % 20 ya da 

% 10 olabilir. Ustaoğlu bu durumda, Türkiye gibi kaynakları çok sınırlı olan bir ülkede, 

bütçeyi tamamlamak için büyük çaba harcaması ve diğer ülkelerdeki ortakların yaptığı 

işin iki katının yapılması gerektiğinden bahseder.1058 

İlk filmini yapan Özcan Alper için,  225.000TL’lik Kültür Bakanlığı desteği 

oldukça önemli olmuştur. Alper, desteğin kendisini çok rahatlattığını ve en azından 

prodüksiyonu yürütme koşullarının ortaya çıktığını dile getirmektedir. Derviş Zaim, 

Cenneti Beklerken adlı üçüncü filminde 250.000 TL ve Nokta adlı dördüncü filminde 

225.000TL destek almıştır.1059 Zaim, Kültür Bakanlığı’yla ilgili yaptığı genel 

değerlendirme de, destek miktarlarının bütçe karşısında pek de önemli olmadığını 

belirtmektedir.1060 

Pandoranın Kutusu filminin yapımcılarından biri olan, Çakarar’e göre de, 

bakanlığının verdiği paralar yetersizdir. Çakarer, Avusturya’da 25-30 milyon avro 

devlet desteği olduğunu ve bunun film üretimi için gerekli zemini hazırladığını 

vurgular. Pandoranın Kutusu’nda, film bütçesinin %10’luk bir oranının ancak bu 

parayla karşılanabildiğini belirten Çakarer, Hacivat Karagöz Nasıl Öldürüldü? filmi 

için 5 yıl önce 250 milyar TL’lik bir destek aldıklarını, bugün hala destek miktarının bu 

civarda olmasını ve enflasyon oranına göre bir düzenleme yapılmamasını eleştirir. 

Türkiye’deki destek koşullarının içerik olarak da eksik düzenlendiğini ve öngörülen 

yapının Türkiye’de yapım şirketlerinin oluşmasına ve bunların kurumsal kimlik 

kazanmasına engel bir işleyişe sahip olduğunu iddia eder. Bu eksende, senaryo 

geliştirme desteği yerine yapımcıya ya da yapım şirketlerine proje geliştirme desteği 

verilmesi gerektiğinin altını çizer.1061 Burada proje desteğinin yapımcıya verilmesi tek 

seçenek değildir ama senaryonun hayata geçirilme koşullarının destek verilirken göz 

önünde bulundurulması önemli gözükmektedir. 

                                                 
1058 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
1059 Bk.Ek.1.Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Filmler. 
1060 Derviş Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslararası 
Kabul”, 1.Bölüm, Altyazı, Sayı: 78, Kasım 2008, s.52. 
1061 Çakarer, 26 Mayıs 2009. 
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Görüşmelerde desteğin yetersizliğine değinilmiş olsa da, Kültür Bakanlığı 

desteğinin ‘yönetmen sineması’ alanında önemli olduğu görülmektedir. Örneğin, Özcan 

Alper’in ilk filminin gerçekleştirebilmesinin olanakları bu destekle artmıştır. Semih 

Kaplanoğlu sineması için, bu destek küçümsenmeyecek bir yardımdır. Yeşim Ustaoğlu 

her ne kadar, oranın yetersizliğinden söz etse de, bu desteğin Eurimages desteğinden 

yararlanabilmek için ne kadar gerekli olduğunun altını çizmiştir. Gerekli olan % 40’lık 

miktarın yarıya yakın kısmı bakanlıktan sağlanmaktadır. Öte yandan,  Avrupa’daki 

devletlerin kendi sinemalarına sağladığı destek miktarlarıyla karşılaştırıldığında, 

Türkiye’deki bu destek gerçekten küçük bir rakam olarak kalmaktadır. Bununla birlikte, 

verilen düşük destek miktarlarının bile ‘yönetmen sineması’ alanında film üretmek için 

bu derece gerekli olduğunun ortaya çıkması, destek miktarının artmasıyla bu alanın 

üretim imkanlarının büyük oranda genişleyeceğinin de bir kanıtı olmaktadır.  

4.4.2.2.4. Eurimages 

Film üretim sürecinde belirgin bir öğe olarak karşımıza çıkan diğer finans 

kaynağı Eurimages’dır. 1990 yılında üye olunan Eurimages, 2008 yılına kadar, ana 

yapımcısının Türk olduğu 58 filme destek vermiş, 36 farklı yönetmen bu destekten 

yararlanmıştır.1062 Eurimages Türkiye temsilcisi Mehmet Demirhan, kendisiyle yapılan 

görüşmede ülkelerin alabilecekleri desteklerle ilgili bir limit olmadığını dile 

getirmektedir.1063 Türkiye’nin aidat miktarı 2000 yılından itibaren 800 avro civarıdır. 

Son ödenen aidat miktarı ise 922,824 avrodur.1064 Aidat miktarlarına göre, en büyük 

katkıyı yapan ülkeler sırasıyla, Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya’dır. Fransa’nın 

katkısı, 4 milyon avronun üzerindedir. Türkiye’nin katkısı toplam katkı içinde yüzde 

4’lük bir orana sahiptir. Türkiye’nin 2004 yılına kadar Eurimages’a ödediği miktar, 8 

milyon Avro olmasına rağmen aldığı destek 12 milyon avrodur.1065 2008 yılında 800 bin 

avro civarı bir aidat ödenmiş, 1.250 bin avro destek alınmışır. Eurimages temsilcisi 

                                                 
1062 Metin Demirhan, (demirhan@kanal7.com), “Eurimages Bilgileri ve Doktora Tezi”, Tülay Çelik, 
(tulaycl@gmail.com) (8 Temmuz 2009). 
1063 Mehmet Demirhan, -Eurimages Türkiye Temsilcisi- “Eurimages ve Türk Sineması” konulu görüşme, İstanbul: 14 
Kasım 2007. 
1064 Metin Demirhan, (demirhan@kanal7.com), “Eurimages Bilgileri ve Doktora Tezi”, Tülay Çelik, 
(tulaycl@gmail.com) (8 Temmuz 2009). 
1065 Nejat Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları: 
Pazarın Düzenlenmesi, Erişim ve Çeşitlilik, Mine Gencel Bek ve Deirdre Kevin (drl.), Ankara: Ankara Üniversitesi 
Basımevi, 2005, s.335. 
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Mehmet Demirhan’a göre, “Aidat fazla olursa oradaki etki gücümüz artar ama bu daha 

fazla destek alacağımız anlamına gelmez. Yani orada bir takım ülkeler var, dört senedir 

tek bir projesini geçirememiş ama katkı yapmaya devam ediyor.” Eurimages’ın bu 

anlamda paraların değiş tokuş edildiği bir yer olmadığını dile getiren Demirhan, yine de 

Türkiye’nin genelde yatırdığı kadar parayı ya da daha fazlasını destek olarak geri almış 

olduğunu da belirtmektedir.1066 

Aslında şimdiye kadar ana yapımcı olarak desteklenen film sayısı çok 

olmamasına rağmen, Eurimages’ın 1990’lardan itibaren film üretiminde özellikle 

‘yönetmen sineması’ alanında belirleyici bir rolü olmuştur. Burada ele aldığımız 

yönetmenler dışında, Büyük Adam Küçük Aşk (2000), İklimler (2004), Kader (2005), 

Üç Maymun (2008) ve Hayat Var (2008) sinema dili ile de öne çıkan yapımlardır.1067 

Burada, 1990’lar başlangıcındaki Türk sinemasından bahsettiğimiz bölümde 

değindiğimiz gibi, bu program kapsamında sadece bu alan içindeki filmlerin 

desteklenmediğini de hatırlamak gerekir. Bu bağlamda, doksanların başında verdiğimiz 

örneklere, Eğreti Gelin (Atıf Yılmaz,2004), Romantik (Sinan Çetin, 1998), Güle Güle 

(Zeki Ökten, 1999) de eklenebilir.  Zaim de bu görüşü destekleyerek,  popüler filmler 

veya değişik formatta TV yapımları üreten Plato, Filma-Cass,  Med yapım, Ans gibi 

yapım şirketlerinin Eurimages’dan destek almış olduklarının altını çizmektedir.1068 

Derviş Zaim, Eurimages’dan Çamur filminde, 250 bin avro ve Cenneti 

Beklerken filminde, 220 bin avro destek alır.1069 Zaim, Eurimages desteğinin çok önemi 

bir destek olduğunu ve bütçenin rahatlamasında etkili olduğunu dile getirir.1070 Semih 

Kaplanoğlu sineması için de Eurimages belirleyici bir faktör olur. Meleğin Düşüşü’nde, 

270 bin avro, Yumurta’da 150 bin avro1071 destek alınır. Kaplanoğlu, Meleğin 

Düşüşü’nde uzun süre Eurimages’a başvurabilmek için ortak aradığını dile getirir. 

İkinci filmi olduğu için ortak yapımcı bulması kolay olmamış ama Hubert Bals 
                                                 
1066 Demirhan, 14 Kasım2007. 
1067 Co-production funding history, (t.y.) http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Coproduction/default_en.asp 
(20 Mayıs 2009). 
1068 Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslar arası Kabul”, 
1.Bölüm, s.52. 
1069 Co-production funding history, (t.y.) http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Coproduction/default_en.asp 
(20 Mayıs 2009). 
1070 Zaim, 9 Haziran 2009. 
1071 Co-production funding history, (t.y.) http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Coproduction/default_en.asp  
(20 Mayıs 2009). 
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Fonu’ndan senaryo desteği almış olmasının da etkisiyle, arayışları sonucunda Yunanlı 

bir ortak yapımcıyla anlaşabilmiştir. Kaplanoğlu, Kültür Bakanlığı desteğiyle birleşince 

bu miktarın filmin bütçesi için çok önemli bir orana denk geldiğine dikkat 

çekmektedir.1072  

Yeşim Ustaoğlu’nun dünya çapında adını duyuran filmi Güneşe Yolculuk’un 

yapım koşullarının ortaya çıkmasında da, 167.694 avroyla Eurimages desteğinin önemli 

bir katkısı vardır. Ayrıca Pandoranın Kutusu için de, 150 bin avro destek alınmıştır.1073 

Reis Çelik de, Hoşçakal Yarın filmini Eurimages desteği olmadan yapmasının, 

yapımcısı olmadığı, televizyonların da siyasi bir filmi desteklemeye cesaret 

edemeyeceği için imkansız olduğunu söyler.1074 Ömer Kavur ve Atıf Yılmaz da bu 

miktarın önemli olduğunun altını çizmişlerdir. Kavur, bunu, sanatsal üretim için 

bulunması kolay olmayan bir para olduğu için önemserken, Atıf Yılmaz, filmin 

bütçesinin düşürülüp alınan parayla filmin büyük kısmının tamamlanıyor olmasından 

dolaylı bu desteğin önemli bir katkı olduğunu vurgular.1075 

Özcan Alper de bir sonraki projesi için Eurimages’a başvurmak istediğini dile 

getirir. Türkiye tarafından belirli bir aidat ödendiğine göre bu parayı kullanmamanın 

mantıklı olmayacağını belirten Alper, Sonbahar’ın uluslararası başarısı yüzünden 

şansının fazla olduğu yönünde bilgiler aldığını da ekler.1076 Çakarer de, ilk film için 

Eurimages desteğinin alınmasının zor olduğunun altını çizer: “Eurimages daha önce 

film yapmış yönetmenlere, ses getirmiş, filmi bir yerlerde bilinmiş yönetmenlere, para 

veren bir yer.” Yeşim Ustaoğlu gibi bir isim olununca para bulmanın kolay olduğunu 

ama ilk filmini çeken bir yönetmen olunca, Eurimages’dan destek almanın neredeyse 

imkansız olduğunu belirtir.1077  

Türkiye sinemasında, teknik standartların yükselmesi de Eurimages’ın 

katkılarından biri olarak değerlendirilmektedir. Eurimages’a üye olunduktan sonra sesli 

                                                 
1072 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1073 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
1074 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, s.350. 
1075 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, ss.336-337. 
1076 Alper, 19 Haziran 2009. 
1077 Çakarer, 26 Haziran 2009. 
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çekim alışkanlığının yerleşmesi Türk sineması için önemli bir adım olmuştur.1078 

Burada, önceki bölümde belirttiğimiz gibi, reklam sektörünün de önemli bir payı 

olduğunu hatırlamak gerekmektedir. Ayrıca Ulusay, yabancı ekiplerin taleplerinin de bu 

standardın yükselmesinde etkisi olduğu dile getirmektedir.1079 

Eurimages’ın ortak yapım desteği çerçevesinde, projenin Avrupalı kimliğini öne 

çıkarma ve Avrupalı devletler arasındaki işbirliğini arttırma hedefine sahip olduğunu 

ikinci bölümde ele almıştık. Bu sanatsal ve teknik işbirliği koşulu içinde, film ekibinin, 

yabancı ortakların bulunduğu ülkelerle ortaklık içinde belirlenmesi ve bu alanda 

Eurimages’ın belirlediği oranların tutturulması gerekmektedir.1080 Bu bağlamda, ortak 

yapımların gerektirdiği koşullar, bu koşulların olumlu ve olumsuz yönleri de Eurimages 

kapsamında değerlendirilmesi gereken başlıklar olmaktadır. 

4.4.2.2.4.1. Ortak Yapımların Gelişimi 

Zaim, Çamur filminde, İtalya, İsviçre ve Güney Kıbrıs’tan üç ortak yapımcıyla 

çalışmıştır. Cenneti Beklerken de, Macaristan’dan bir ortak yapımcısı olmuştur. 

Yabancı insanlarla çalışmaktan memnun olduğunu dile getiren Zaim, zorunluluk 

olmadığı yani ortak yapım içinde bulunmadığı filmlerinde bile yabancı ekiple çalışmayı 

tercih ettiğini söylemektedir. Örneğin Nokta filminde, bütün post prodüksiyon işlemleri, 

koşullarının çok daha uygun olduğu düşünüldüğü için yurtdışında yapılmıştır.1081 Semih 

Kaplanoğlu da yabancı ekibin teknik olarak olumlu yönlerinden bahsetmektedir. “Bizim 

teknik imkanlarımız iyi olmasına rağmen teknik elemanımız çok iyi değil, o yüzden 

miksaj olsun ses tasarımı olsun daha iyi donanımı olan bir yabancıyla çalışmanın 

yararını gördüm.” Kaplanoğlu, filmlerinde müzik kullanmadığı için seslerin çok daha 

önemli hale geldiğini bu yüzden sese çok önem verdiğini ve sesçileri yabancı ekipten 

seçmeyi tercih ettiğini de dile getirmektedir. Yönetmen, bu sayede ses konusunda teknik 

kaliteyi yüksek bir düzeye çıkarır. Ayrıca Kaplanoğlu,  Süt’teki Fransız montaj 

                                                 
1078 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, s.338. 
1079 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, s.338. 
1080 Règlement financier du Fonds de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création 
cinématographiques et audiovisuelles, (t.y.) 
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/Source/Regulations/2006_101006_FinancialRegulations_adopted_fr.pdf (2 
Haziran 2009). 
1081 Zaim, 9 Haziran 2009. 
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deneyiminden de memnun kalmıştır.1082 Yeşim Ustaoğlu da yabancı teknik ekiple bilgi 

alışverişi ve kültürel alışveriş içinde olmanın, teknik açıdan bu ekipten faydalanmanın 

önemine değinir.1083 Çakarer de, Pandora’nın Kutusu’nda, Türkiye’de yetersizlik 

nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşanabildiği için montajın Fransa’da yapıldığının altını 

çizer.1084 Görüşmeler, Eurimages’la birlikte gelen ortak yapımcılarla çalışma 

alışkanlığının teknik alanda olumlu katkıları olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ortak yapım şartlarının beraberinde getirdiği zorluklar da vardır. Bu zorlukların 

büyük bir kısmı Türkiye’de yıllardan beri var olan film üretim pratiklerinden 

kaynaklanmaktadır. Ustaoğlu,  Eurimages kriterleri çerçevesinde iyi bir proje, iyi bir 

savunu, iyi bir finans planı ve bütçenin yapılabilirliğinin çok önemli olduğunu dile 

getirmektedir.1085 Ulusay, Eurimages prosedürünün yönetmenlere bürokratik ve 

zorlayıcı gelmesi sorununa değinmekte, bu zorlukları aslında, Türk sinemasında bir 

endüstrinin yerleşip gelişmemiş olmasına bağlamaktadır. Yapılan işler 

belgelenmemektedir.1086 Çakarer de Eurimages ile ilgi süreçleri zorlaştıran bu yapıdan 

söz etmektedir:  

“Türkiye’deki her hangi bir yapım şirketinin ya da yapımcının bir ya da 
iki istisna vardır orada delege prodüktör olma yeterliliği yok aslında. Çünkü 
niye yok birincisi buradaki muhasebe sistemi kayıt dışı. İkincisi, burada hukuki 
sistem çökmüş durumda. Siz Türkiye’de bir avukata gidip de, ya ben 
Almanya’dan bir ortakla ortak yapım sözleşmesi imzalamak istiyorum, bana 
hazırlar mısın dediğiniz noktada patlarsınız. Avukat da bulamazsınız. Bu tip 
audiovisuel meseleleri buradan yürütebilecek kağıt üstünde bir delege 
prodüktör yoktur. Dolayısıyla aslında benim Pandora’ya (Pandoranın Kutusu 
filmine) girmem de biraz öyle oldu.” 

Eurimages, her türlü fatura, sözleşme, kontrat ve anlaşmanın belgelenmesini 

istediği için, Türkiye’nin önceki yapım pratiğinin değişmesini zorunlu kılmıştır. 

Eurimages ortak yapımlar konusundaki her türlü bileşeni kurala bağlayan ortak bir 

mevzuat ile süreçleri kontrol etmektedir. Dolayısıyla film üretim dinamiklerinin birçok 

açıdan eski anlayışın bileşenlerinden farklılaşması gerekmektedir.1087 Türkiye’nin 

                                                 
1082 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009 
1083 Ustaoğlu, 26 Mayıs 2009. 
1084 Çakarer, 25 Mayıs 2009. 
1085 Ustaoğlu, 26 Haziran 2009. 
1086 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, s.341. 
1087 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, ss.340-342. 
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Avrupa ortak yapımlarıyla ilgili kabul ettiği kurallar, ‘Sinematografik Ortak Yapım 

Üzerine Avrupa Sözleşmesi’ çerçevesinde belirlenmiştir.1088 

Atıf Yılmaz, Eurimages desteğinin öneminden bahsederken, bütçenin düşürülüp 

alınan parayla bütçenin büyük kısmının karşılanmasından bahsetmiştir. Buradaki süreç, 

aslında eski yapımcılık mirasının ve kayıt dışılığın da itirafıdır. Serkan Çakarer de 

sürecin bu yönünü kabul etmektedir. Özellikle fonlara gönderilen bütçelerin 

düzensizliği ve gerçek dışılığının fon yöneticileri tarafından da fark edildiğini, 

bunlardan çok şikayet edildiğini hatta bu nedenle bazı fonlardan atılma noktasına 

geldiğimizi de belirtmekte, Türkiye’deki işleyişi ise ortak yapım kültürünün olmadığı 

bir yapının işleyişi olarak değerlendirmektedir: “Orada, hayat eğrisi daha farklı, orada 

işler biraz daha yavaş yürüyor. Biraz daha garantiye dayanıyor.“1089 Bu eksende, Alman 

görüntü yönetmeni Jurgen Jurges’in Ulusay’a söyledikleri de bu farklılığın altını çizer. 

Üslup farkından bahseden Jurges, Türkiye’de hazırlanan projelerde daha fazla 

doğaçlama ve kendiliğindenliğe yer verildiğini vurgular.1090 Bunun dışında, 

Türkiye’deki işleyişin ve yapımcı geleneğinin etkileri, Çakarer’in ortak yapımların iç 

yapısına ilişkin söyledikleriyle netlik kazanır. Çakarer, Eurimages’ın verdiği desteklerin 

çok azının gerçek anlamda ortak yapım olduğunu dile getirir: 

“Çoğu onların Macaristan’daki eşini dostunu ortak yapımcı olarak 
sokar… Onların bütün organizasyonları bana gelmiştir zamanında, onların kaç 
tanesi reel anlamda co-production’dır, hiç biri değildir. Muhtemelen şöyledir 
onlar, biz size 10 avro vereceğiz hizmet bedeli olarak siz paraya 
karışmayacaksınız. Siz bizim vereceğimiz evrakları toplayacaksınız. (Şimdi 
artık Yunanistan Avrupa birliği üyesi olduğu için, öyle kafalarına göre toplayıp 
gönderemiyorlar buraya, yani eskiden öyle yapılıyordu). Sanki hakikaten siz 
Yunanistan’da para harcamışsınız gibi fatura geliyordu buraya, adamlara 
hizmet bedeli veriyorlar. 10 bin avroyu sen al ya da % 10’unu sen al, geri 
kalanı bize gönder, son taksidi zaten alamıyorsun parayı geri ödemediğin 
için.”1091  

Bu durumda, Eurimages’ın cazip bir fon haline geldiğini belirten Çakarer, büyük 

ülkelerle çalışıldığında, her şeyin çok daha sıkı ve kayıt altında işlediğini de, Fransa 

                                                 
1088Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi, (t.y) 
http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D380822C9A063F948AB0B (4 
Haziran 2009). 
1089 Çakarer, 25 Mayıs 2009. 
1090 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”, s.343. 
1091 Çakarer, 25 Mayıs 2009. 
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örneğinden hareketle ortaya koyar: “Fransa’da bu ortak yapım işini yürüten CNC, 

düzenlemelere çok dikkat eder.” Eurimages desteğinin Avrupa’daki önemini de 

vurgulayan Çakarer, Eurimages kontratıyla Avrupa’da bir bankadan, kontratı rehin verip 

rahatlıkla nakit para alınabileceğini söyler. Ayrıca dökümanları topladıktan sonra, 

Eurimages’dan parayı alma sürecinin Kültür Bakanlığı’ndan daha kolay olduğunu da dile 

getirir. Fakat dökümanların toplanmasıyla ilgili süreçler uzun ve yorucu geldiğinden, 

birçok ülkenin Eurimages’dan çıkmaya başladığının da altını çizer.1092  

Türkiye’deki Eurimages uygulamaları da göz önüne alındığında, Eurimages’ın 

taksitli ödeme sisteminin bir nevi kontrol mekanizması yaratma ve süreci takip edebilme 

amacı taşıdığı görülmektedir. Çakarer’in deneyimlerinden çıkan bir diğer sonuç, 

Türkiye’deki film yapımcılarının daha çok küçük ülkelerle ortaklıklar kurmaya eğilimli 

olduğudur. Fakat büyük ülkelerin, ortaklıkta önemli avantajları olmaktadır.  Bunlardan 

biri de, bu ülkelerin fon bulma konusunda sıkıntı çekmemeleridir. Ustaoğlu fonlardan 

yaralanmak için Avrupalı bir proje olmanın önemini vurgular. Örneğin, Pandoranın 

Kutusu’ndaki Fransız ortak, % 25 ortak olduğu bir proje için ülkesinin Kültür 

Bakanlığı’na başvurarak CNC’den de para alabilmiştir.1093 Aynı şekilde Süt filminin 

Fransız ortak yapımcısı da CNC’den destek alabilmiştir. Pandoranın Kutusu’nda 

Belçikalı ortak, ülkesindeki bir fona başvurmuş ve bütçeye bu parayı kanalize 

etmiştir.1094 Ayrıca filmin ortak yapımcısı kendine başka bir ortak daha bulabilmektedir. 

Semih Kaplanoğlu’nun Yumurta filminde, Yunanlı ortak yapımcı Lilette Botassi, 

Panayiotis Papazoğlu ile yardımcı ortak yapımcı olarak çalışmıştır.1095 Zaim de,  

Türklerin Balkan ve Orta Avrupa yapımcılarını tercih ettiklerini vurgular ve bunun 

televizyon ve dağıtım kanalarıyla ilişkiye geçme konusunda bir dezavantaja dönüştüğünü 

belirtir. Güçlü bir Avrupalı ortağın filmi satma olasılığı daha fazladır.1096 Bu bağlamda, 

Özcan Alper de bir sonraki projesinde, Fransa’dan bir ortak olmasının televizyon ve 

diğer satışlar için etkili olabileceğini ama seçimde diğer koşulları da göz önünde 

                                                 
1092 Çakarer, 25 Mayıs 2009. 
1093 Ustaoğlu, 26 Haziran 2009. 
1094 Çakarer, 25 Mayıs 2009. 
1095 Yumurta, (t.y.) http://www.kaplanfilm.com/tr/yusuf_trilogy_egg_credits.asp, (2 Haziran 2009). 
1096 Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk Sineması ve Uluslararası Kabul”, 
1.Bölüm, s.53. 
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bulunduracağını, başka koşullar dayatılırsa böyle bir ortaklığa girmeyeceğini 

belirtmektedir.1097  

Ortak yapımın önemli bir sıkıntısı da zaman kullanımıyla ilgili olmaktadır. 

Zaim, ortak yapımcılarla çalışılırken kolay halledilebilecek şeylerin daha zor 

halledilebilir hale geldiği, bazı aşamalar için daha uzun süre beklemek gerekebileceği 

üzerinde durur. Ayrıca, gelişmiş Avrupa ülkeleriyle ortaklık kurulduğunda bütçenin bir 

kısmının bu ülkede harcanması zorunluluğu ortaya çıkmakta, bu kota problemleri de 

güçlük yaratabilmektedir.1098 Ama öte yandan Zaim bu koşullardan şikayetçi olmadığını 

da dile getirir. Çakarer’e göre de, ortak yapımcı sayısının artması, bütçeden belli 

kalemlerin oralara kaymasına neden olmakta, seyahatler zinciri de, bütçeyi yukarı 

çekmektedir. Bütçenin belli bir noktada tutulabilmesi için basit bir ortaklık yapısının 

olması önemli hale gelmektedir.1099 

4.4.2.2.4.2. Eurimages ve Yapım Koşulları 

Ortak yapımlarla ilgili bir diğer nokta da, ulusal kaynak yaratma zorunluluğudur. 

Finans planını ve en azından % 50’nin üzerinde bir kaynağı yaratabildikten sonra 

Eurimages’a başvurulabilmesi,1100 yönetmenlerin Eurimages çerçevesinde bulmaları 

gereken miktarı düşürmek ve yapım imkanlarını arttırabilmek için feragat sistemi 

üzerinden yeni bir finans yöntemi uygulamalarına neden olmaktadır. Yönetmen, 

yapımcı, yazar alacaklarından vazgeçmekte ama bunlar bütçede gider olarak 

gösterilmektedir. Ustaoğlu, stüdyo olanaklarıyla ilgili bir feragat uygulaması 

yapılamayacağından dolayı, bu feragatın ancak prodüksiyon ve yönetmenlerin kendi 

kazancı üzerinden gerçekleştirilebileceğinin altını çizmektedir.1101 Semih Kaplanoğlu da 

aynı şekilde filmin bütçesini düşürebilmek için yapımcılık, yönetmenlik ve senaristlik 

payını almadığından bahsetmektedir.1102  

                                                 
1097 Alper, 19 Haziran 2009. 
1098 Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk Sineması ve Uluslararası Kabul”, 
1.Bölüm, s.53. 
1099 Çakarer, 25 Mayıs 2009. 
1100 Ustaoğlu, 26 Haziran 2009. 
1101 Ustaoğlu, 26 Haziran 2009. 
1102 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
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Eurimages’ın ortaklık şartlarının getirdiği bir diğer sıkıntı, öte yandan avantaj, 

ortak yapımcı olan diğer ülkelerde filmin gösterime girmesidir.1103 Bu durum, filmi 

uluslararası seyirciye açar ve dağıtım ağını genişletir. Ama öte yandan özellikle geri 

ödemeler için gelir gider tablolarının hazırlanması aşamasında, bu ülkelerdeki gelir ve 

giderlerinin de her yıl gözden geçirilmesi ve toplanması gerekmektedir. Pandoranın 

Kutusu’nda üç ortakla çalışıldığı için, Filmin Fransa, Belçika ve Almanya’da vizyona 

girmesi ve buralardan belgelerin toplanması gerekmekte,1104 bu da ister istemez 

yönetmen-yapımcı için uzun ve yorucu bir süreç olmaktadır. 

Ayrıca Eurimages, önceki bölümde ele aldığımız gibi, Avrupalı filmlere dağıtım 

desteği de vermektedir. Bunların yapım şirketi olarak kendilerine verilmediğini 

dağıtımcılara verildiğini söyleyen Ustaoğlu, bu desteğin özellikle küçük ülkelerden 

gelen filmlerin yabancı ülkeler tarafından, -daha az zarara uğrayacakları için- alınma 

şansını, böylelikle de dağıtım şansını arttırdığı için çok önemli olduğunu söyler.1105 

Eurimages tarafından Türk filmlerine yıllık ortalama 100 bin avro dağıtım desteği 

verilmektedir.1106 Eurimages dağıtımcıları desteklemektedir ama sinema salonlarının 

genellikle Amerikan şirketlerine bağımlı olması ve ancak bu şirketlerden aldıkları 

tarihler arasındaki boşluklarda, Eurimages filmlerine yer verebilmeleri, bu haftalardaki 

boşlukların az olması ve önceden belirlenememesi dağıtımcılar için sorun 

yaratmaktadır.1107 

Eurimages bu bağlamda, sinema salonlarını da desteklemektedir. Türkiye, Media 

programına üye olmadığı için Eurimages aracılığıyla sinema salonları desteğinden 

Europa Cinemas kapsamında yaralanır. Bu sinemaların önemi, belli oranda Avrupa 

filmi oynatma zorunluluklarından kaynaklanmaktadır. Böylece, Eurimages desteği alan 

filmler gösterim şansı bulabilmekte, bu da doğal olarak Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ 

alanındaki filmlerinin salon bulma şansını çok önemli oranda olmasa da arttırmaktadır. 

Türkiye’de 2009 itibariyle, 10 tanesi İstanbul’da olmak üzere, ülkenin farklı 

                                                 
1103Ustaoğlu, 26 Haziran 2009. 
1104Çakarer, 25 Mayıs 2009. 
1105Ustaoğlu, 26 Haziran 2009. 
1106Mehmet Demirhan, (demirhan@kanal7.com), Eurimages Bilgileri ve Doktora Tezi, Tülay Çelik 
(tulaycl@gmail.com) (8 Temmuz 2009). 
1107 Ulusay, “Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages”,  ss.355-356. 
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şehirlerinde 24 sinema salonu bu program çerçevesinde desteklenmektedir. (Bk. Ek.2. 

Eurimages ve Europa Cinemas Çerçevesinde Desteklenen Sinema Salonları) 

Ortak yapımcının filmlerin üretiminde, ekip desteği dışında, yaratıcılık 

anlamında filme müdahalesi de önemli bir noktadır. Zaim, şimdiye kadar böyle bir 

müdahaleyle karşılaşmadığını ve istemediği hiçbir şeyi yapmadığını vurgularken ama 

ortakların ne söylemeye çalıştığına dikkat ettiğinin de altını çizer.1108 Semih Kaplanoğlu 

da çevresinde bulunan çok güvendiği insanlarla çeşitli aşamalarda filmiyle ilgili olarak 

konuştuğunu bir sorun görürse değişiklik yaptığını belirtir. Ama ortak yapımcı etkisiyle 

filminden taviz vermeyeceğinin de altını çizer.1109 Özcan Alper de, ortak yapımcının 

müdahalesinin yönetmenin duruşuyla ilgili olduğunu dile getirir: 

“Fransız ortak, Fransız bakışıyla öneride bulunabilir ve sen duruşunu 
bilmezsen, bu bakışın senin projende nasıl bir değişiklik yarattığını bilmezsen 
ancak böyle müdahaleler olabilir. Bence sürece ideolojik bakabilirsen bu 
sapmalara, oryantalizm sorununa düşmezsin.”1110  

Yeşim Ustaoğlu ise çalıştığı ortaklarla her zaman bağımsız hareket edebildiğini 

söylerken kendi bakışına uygun olan yapımcıları seçtiğini, onların da onu seçtiğini 

ekler. 1111 

Eurimages ile sayısı artan ortak yapımlar, üretim yapısında çeşitli değişiklikleri 

de zorunlu kılmıştır. Bunların başında, kayıt dışılığın değişmeye başlaması gelmektedir. 

Ortak yapım imkanıyla birlikte, yönetmenlerin yine yapımcılık mantığı içinde, çeşitli 

çözümler bularak destek miktarından maksimum düzeyde yararlanmaya çalıştıkları 

görülmektedir. Başlangıçta, bütçeleri yüksek göstermek, göstermelik bir ortak yapımcı 

bulmak yönetmenlerin yarattığı çözümler arasında yer alırken, yapılan görüşmelerde, 

Eurimages desteği çerçevesinde, yönetmenin kendinden feragatına dayanan bir finans 

yönteminin işletilmeye başladığı görülmüştür. Ayrıca, görüşmeler, yönetmenlerin ortak 

yapımcıların müdahalesiyle karşılaşmadıklarını ortaya koymakta, ama öte yandan böyle 

bir müdahaleyle karşılaşabilme olasılığını hesaba katarak duruşlarını belirlemeye 

çalıştıklarını da göstermektedir.  
                                                 
1108 Zaim, 9 Haziran 2009. 
1109 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1110 Alper, 19 Haziran 2009. 
1111 Ustaoğlu, 26 Haziran 2009. 
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4.4.2.2.5. Film Festivalleri 

Türkiye’de düzenlenen başlıca film festivallerinden, Adana Altın Koza Film Festivali 

ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, önemli miktarlarda para ödülü 

verilmektedir.  Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde de ulusal yarışmada Fipresci 

ödülünü alan yönetmen, 1998 yılından beri Efes Pilsen’in para ödülünün (30 bin dolar) 

sahibi olmaktadır.1112  Para ödülleri dışında festivaller tarafından derecelendirilmek de 

birçok filmin Türkiye içinde tanınırlığını arttırmakta ve gişe gelirlerini 

etkileyebilmektedir. Ulusal festivallerin, üretim sürecine katkısı ele alınması gereken bir 

unsur olmakta ama uluslararası film festivallerinin süreç üzerindeki belirleyici etkisinin 

çok daha büyük olduğu da görülmektedir.  

Uluslararası Film Festivalleri’nde genellikle para ödülü yoktur. Bu festivallerin 

kendi aralarında belli kategorilere göre sınıflandırıldığını ikinci bölümde ele almıştık. 

Özellikle A kategorisinde yer alan festivaller tarafından kabul edilmek önemli bir prestij 

sağlamaktadır. Türkiye’de uluslararası alanda kazanılan başarılar ‘yönetmen 

sineması’nın varlık alanının Türkiye’de de kabul edilmesinde önemli bir etken 

olmuştur. Fakat festival mekanizması sadece ödüllendirme üzerinden yürüyen bir 

işleyişe sahip değildir. Önemli bir dolaşım ve dağıtım ağı olarak hizmet vermekte, 

ayrıca üretim sürecinde de belirleyici bir role sahip olmaktadır. Bu bağlamda, süreç 

içinde festivallerin Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanını nasıl etkilediğini görmek 

için fonlar, seçimler, dünya satışı ve değerlendirme kriterleri üzerinden ilerlenmesi 

uygun görülmüştür. 

4.4.2.2.5.1. Festival Fonları 

Festivaller kapsamında çeşitli proje geliştirme fonları verilmektedir. Proje 

geliştirme desteği, Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanı için çok önemli olmaktadır.  

Festivaller kapsamındaki fonlara başvurmak sadece destek almak anlamında değil, bu 

desteğin sağladığı prestij ve tanınırlıkla sonraki aşamalarda filmin daha rahat dolaşım 

sürecine girmesini de sağlamaktadır. Semih Kaplanoğlu, Meleğin Düşüşü filmi için, 

Rotterdam Film Festivali kapsamındaki Hubert Bals Senaryo Geliştirme Fonu’ndan 
                                                 
1112 Zeynep Çetin Erus, Nilay Ulusoy, “Türk Sineması’nda Sponsorluk: Efes Pilsen Filmleri”, Türk Film 
Araştırmaları’nda Yeni Yönelimler 7, Deniz Bayrakdar (hzl.), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2009, ss.455-456. 
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yararlandığını söyler. Kaplanoğlu, film destek aldıktan sonra senaryoyu yazmış ve 

Eurimages başvuruları için ortak aramaya başlamıştır. İkinci filmi olduğu için ortak 

arayışının uzun sürdüğünü söyler ama fonun referansının da yardımıyla bir Yunanlı 

yapımcı bulabildiğini belirtir. Ortak bulduktan sonra, Hubert Bals Fonu, post-

prodüksiyona da destek olmuştur. Kaplanoğlu, bu fonun sineması için önemli bir 

noktada durduğunun altını çizer. “Tretman göndermiştim onlara. Eğer o destek 

olmasaydı çünkü hiçbir şeyim yoktu yani bir şirketim bile yoktu. Eğer o destek 

olmasaydı ben belki bu yola giremeyecektim.”  Fondan destek alındığında belirli bir 

tanınırlık eksenine girilmekte ve süreç içinde işler çok daha kolay yürümektedir. Bu 

fonların önemli bir referans olmasını Kaplanoğlu şöyle açıklamaktadır:  

“Bu fonlara 600-700 bazen daha fazla proje başvuruyor. Oradan 7-8, 5-
6 projeye destek çıkıyor bu çok yüksek bir rakam ve bu fonların işte seçicileri 
de aralarında önemli sinema insanları da oluyor o iyi bir şey yani diyorlar ki bu 
oradan geçtiğine göre, bunda bir durum var. Bu ilerlemeniz açısından önemli.”  

Görüldüğü gibi, film tamamladıktan sonra da alınan fonun getirdiği katkı devam 

etmektedir. Örneğin Meleğin Düşüşü filmi bittikten sonra bu fonun bağlı olduğu 

Rotterdam Film Festivali, filmi yarışma bölümüne alınmıştır. Kaplanoğlu, bu sırada 

Berlin Film Festivali’ne de kabul edilince orayı seçmiştir ama yine de buradaki süreç, 

senaryo geliştirme fonuyla başlayan desteğin bu noktada kalmadığını kanıtlamaktadır. 

Çünkü Berlin Film Festivali’ne seçilirken de farklı aşamalarda bir fondan destek 

almanın getirdiği referansın olumlu etkisi olmaktadır. Meleğin Düşüşü, Berlin Film 

Festivali’nde gösterilince Alman ve Fransız basının ilgi göstermesi ve filmle ilgili 

yazılar çıkması da, yönetmenin yolunu açılmasını sağlamıştır.1113   

Festivaller kapsamında çeşitli platformlar da yer almaktadır. Örneğin Süt’ün 

senaryosu, Cannes Atölye programına seçilmiştir. Burada yapımcılara sunulmuştur. 

Kaplanoğlu, bu ortamların, dünya sinemasında kimlerin neler yaptığını nasıl çalıştığını 

görme fırsatı yarattığını da söylemekte,1114 buradaki tanışıklıklardan sonra, yapımcıların 

yönetmenlerin ne yaptıklarını takip etmeye başladıklarını belirtmektedir. Bu da üretim 

sürecinin desteklenme olanağını arttırmaktadır. Festival kapsamı dışında, başka 

örgütlenmeler de söz konusudur. Fakat yine de bu platformların festivallerle -kişisel 
                                                 
1113 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1114 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
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ilişkiler üzerinden de ilerlese- belli bağlantıları vardır. ‘Paris Project’ bunlardan biridir. 

Bu platform kapsamında her sene Temmuz ayında yapımcı ve yönetmenler 

toplanmaktadır. Gönderilen ve elemeden geçen projeler, Fransız yapımcılarla, 

dağıtımcılarla ve televizyonlarla buluşmaktadır. Kaplanoğlu Süt’ün Fransız ortak 

yapımcı şirketi Arizona Films ile burada tanışmıştır. Ayrıca Cannes Atölye’ye katılma 

serüveninin başlamasını da bu toplantı sağlamıştır. ‘Paris Project’de, Kaplanoğlu, 

Cannes Atölye’nin yöneticisiyle tanışmış ve onlar filmi takip ettiklerinden 

Kaplanoğlu’nu atölyeye davet etmişlerdir.  

Kaplanoğlu, hem proje geliştirme platformlarının hem de festivallerin birçok 

önemli yönetmenle tanışmak, sinema üzerine, yapım koşulları üzerine konuşmak, 

yapımcılarla karşılaşmak ve ilişkiye geçmek için önemli olduğunu belirtir. Bunun bir 

taraftan motive edici bir yönü olduğunu eklerken,  öte yandan filmlerinin seyirciden 

gelen parayla yapılamaması yüzünden bir zorunluluğa dönüştüğünü de kabul eder: 

“Ortalama 100.000 seyircilik bir rakam bana iyi filmler yapmayı sağlayabilir o zaman 

buralara bu kadar zaman ayırmak ihtiyacını hissetmeyebilirim, yönetmenliğe 

fokuslanabilirm ama bu mümkün değil.”1115  

Zaim’e göre de festivaller, anlaşma ve flörtlerin gerçekleştiği önemli yerler 

olmakta ayrıca bunlara bağlı kurulan birçok geliştirme platformu da yurtdışına açılımı 

kolaylaştırmaktadır. Çamur filmi için çekim sonrası desteği alan Zaim de, karar 

noktasındaki kitlenin bir kısmıyla tanışmış olmanın, işleri kolaylaştığını dile 

getirmektedir.1116 Zaim’e göre eleştirel meselelerde yapılan filmler için de bu fonlar 

önemli bir destek olmaktadır.  “Kürt, Kıbrıs, askeri darbe, cinsiyet ilişkileri, eşcinsellik 

sorunlarını tartışan Güneşe Yolculuk, Fotograf, Palto, Hoşçakal Yarın, Lola ve 

Bilidikid, Çamur, Gitmek, Fırtına gibi projeler bu tip fonlardan yararlanma imkanını 

bulmuşlardır.”1117 Bu noktada, sadece siyasi filmlerin fonlar tarafından desteklendiği 

eleştirisinin çıkarılması indirgemeci bir yaklaşım olacaktır. Bu fonların, eleştirel tavır 

için bir imkan olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin Seyfi Teoman’ın ilk 

                                                 
1115Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1116Zaim, 9 Haziran 2009. 
1117Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk Sineması ve Uluslararası 
Kabul”,1.Bölüm, s.55. 
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filmi olan, (siyasi bir niteliği olmayan) Tatil Kitabı ve yeni gerçekleştireceği Bizim 

Büyük Çaresizliğimiz adlı filmi de Hubert Bals Fonu tarafından desteklenmiştir.  

Fonlar ve festival ilişkisine bir diğer örnek, Yeşim Ustaoğlu’nun Bulutları 

Beklerken filmidir. DAAD senaryo geliştirme fonuyla desteklenmesi, filme festivalde 

gösterilme hakkını kazandırmıştır.1118 Özcan Alper de şu anda ikinci projesi için, 

Sundance Film Festivali bünyesinde yer alan, film üretimini desteklemek için kurulan 

senaryo atölyesi için senaryosunu hazırlamaktadır. Teklifin fonun kendisinden 

gelmesinin şansını arttırdığını düşünen Özcan, bu desteği alırsa festivalde de yer 

alabilecektir.1119 Görüşmelerin de ortaya koyduğu gibi, festivaller kapsamındaki fonlar, 

festival ağının önemli bir ayağını oluşturmakta ve festivallerin üretim sürecindeki 

belirgin rolünün görünür olduğu alanlar haine gelmektedir.  

4.4.2.2.5.2. Festivallerde Seçim ve Ödül 

Festivallerin bir diğer önemli noktası, filmlere uluslararası seyirciyle 

karşılaşabilme imkanı sağlamasıdır. Semih Kaplanoğlu, festival aracılığıyla ulaştığı 

uluslararası seyirciyi hiç hesaba katmadığını dile getirmektedir. İnsanla ilgili bir mesele 

anlatıldığında filmin topraklarının dışına çıkmasının ve fark edilmesinin normal 

olduğunu söylemektedir. Bu noktada, yurtdışında fark edilmenin Türkiye’deki 

‘yönetmen sineması’ alanı için ne kadar önemli olduğunun altını da çizmektedir:  “Bu 

sinemanın keşfi yabancılar tarafından festival aracılığıyla dışarıda yapılmış ve 

yayılmıştır. Türkiye bunu sonradan fark edip kabullenmeye başladı. Bu kabullenme 5-6 

sene sonra oldu.”1120  

Yeşim Ustağolu da, festival seçimleri konusunda, filmin niteliğini ön plana 

çıkarmayı tercih ederken, filmin kendisinin, izleyicisiyle, dünyanın neresinde olursa 

olsun ilişki kurabileceğinin altını çizmektedir.1121 Yeşim Ustaoğlu ve Semih 

Kaplanoğlu’nun filmin sanatsal niteliğine vurgu yapmaları, bu alan içindeki bir filmin 

evrenselliği düşünüldüğünde doğrudur ama dağıtım ağı içine girebilme koşullarının her 

                                                 
1118 Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslararası Kabul”, 
1.Bölüm, s.55. 
1119 Alper, 19 Haziran 2009. 
1120 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1121 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
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zaman filmin niteliğine bağlı olmadığı gerçeğinin gözardı edilmemesi gerekmektedir. 

Burada, bir çok kriter belirleyici rol oynamaktadır.  

Kriterlerden ilki, Çakarer’in belirttiği festivallerin programına seçilme 

konusunda, yönetmen, yapımcı ve satıcı firmanın isminin ve referansının önemli 

olmasıdır. Bu referansın sağlanmasında yukarıda belirttiğimiz fonların önemli bir etkisi 

vardır. Çakarer, Sarojeva Festivali’nde şu anda çalıştığı projenin ödül aldığını, bu 

nedenle doğrudan yarışmaya katılma hakkı kazandığını belirtmektedir. Ayrıca festival 

seçimlerinde şahsi ilişkilerin önemine de dikkat çekmektedir. Örneğin daha önce birkaç 

projeyle yapımcı olarak gittiği ve ödül aldığı San Sebastian Film Festivali’ne başka bir 

proje ile başvurduğunda, geçmişteki işler nedeniyle dikkate alınacağını 

belirtmektedir.1122 Festival programına seçilmek ortak yapım bulma şansını da 

arttırmaktadır. Locarno Film Festivali’nde yer alan Özcan Alper, bu tanınırlık 

sayesinde, ikinci filmini yapacak olmasına rağmen,  şu an ortak ve finans bulma 

sıkıntısı çekmemekte, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Almanya’dan rahatlıkla 

ortak bulabileceğini belirtmektedir. 

Büyük festivaller prestij ve dağıtım ağı olanağı sağlarken para ödülü vermezler.  

Türkiye’de düzenlenen festivaller, ülke içinde belli oranlarda bir prestij sağlamakta ve 

seyirci sayısını etkileyebilmekte ama aynı zamanda para ödülü de vermektedirler. 

Sonbahar filminin dağıtımcılar tarafından alınması Adana Altın Koza Film 

Festivali’nde olmuştur. Bununla birlikte,  yurtdışı festivallerin sağladığı prestij ülke 

içinde de çok daha fazla olmaktadır. Tabutta Rövaşata, Antalya Film Festivali’nde En 

İyi Film Ödülü’nü aldıktan sonra vizyona girmiş olmasına rağmen başarılı biçimde 

dağıtılamamış, yurtdışı festival ödüllerinden sonra tekrar vizyona girmiştir.1123  Öte 

yandan Türkiye’deki festivallerde verilen para ödüllerinin ‘yönetmen sineması’ alanı 

için önemli bir destek sağladığının da altını çizmek gerekmektedir.  

Özcan Alper ilk filmi Sonbahar ile Altın Koza’dan 250.000 TL ödül almış ve 

filmin borçlarını ödeyebilmiştir: “O olmasaydı borçları ödemek için başka şeyler 

                                                 
1122 Çakarer, 25 Mayıs 2009. 
1123 Sivas, s.156. 
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yapacaktım belki dizi çekmek zorunda kalacaktım.”1124Ödül parasının bir yönetmenin 

üretim sürecinde bu kadar belirleyici bir faktör olması, üretim alanındaki sıkışmışlığın 

da bir göstergesi olmaktadır. Bir festivalde, ancak bir yönetmen büyük ödül 

alabilmektedir. Aslında bu durum, sınırlı koşullar yüzünden birçok yönetmenin film 

üretim sürecinin kesintiye uğradığının da kanıtı olmaktadır. Nitekim, Yeşim Ustaoğlu, 

Türkiye’de ödül almayan bir yönetmen olduğunu vurgulamaktadır: “Antalya’ya 

katıldığım zaman kimsenin umurunda olmadı.” Parasal ödüller de genelde Türkiye’de 

olduğu için, sinemasında ödüllerle ilgili bir önemli kazancı olmadığını da 

eklemektedir.1125 Güneşe Yolculuk’tan gelen bir ödül parası olmuştur ama düşük olan 

bu miktar sadece borçlara gitmiştir.  

Zaim, Tabutta Rövaşata’da, festivallerin geçinmesine yardımcı olduğunu, 

devam etmesini kolaylaştırdığını belirtmekte ama bunların uzun süre film yapmadığı 

için birebir yatırıma dönmediğini de eklemektedir. Filler ve Çimen de ödül gelirleriyle 

borçların ödendiğini geri yatırım yapılamadığının altını çizmekte, Festival ödül 

parasının kesinliği olmadığı için, bir yapım değişkeni olarak hesaba katılmasının 

mantıklı olmadığını da dile getirmektedir.1126 Bir yapım değişkeni olarak hesaba 

katılmasa bile, borçların ödenebilmesi -bu anlamda yönetmenlerin borçlarını ödemeleri 

de üretim sürecinin önemli bir bileşeni olarak alınmalıdır- ve Kültür Bakanlığı 

desteğinin geri ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmasıyla, ödüllerin Türkiye’de 

‘yönetmen sineması’ alanında film üretimini belirleyecek bir faktöre dönüşebildiği ve 

bu belirleyiciliğin üretim sisteminin işleyişindeki tıkanıklıkla ilgili olduğu göz ardı 

edilmemelidir.  

4.4.2.2.5.3. Festivallerde Dünya Satışı 

Festivallerin,  film dağıtımının yapıldığı alanlar olarak önemine ikinci bölümde 

değinmiştik. Zaim de, yurtdışına satış şartının, festivallerin programına özellikle ana 

bölümüne kabul edilmekten geçtiğini söylemektedir: Filmin “lafı ciddiye alınan 

eleştirmenler ve ağırlığı olan medya grupları tarafından olumlu karşılanması, satış ve 

                                                 
1124 Alper, 19 Haziran 2009. 
1125 Ustaoğlu, 26 Mayıs 2009. 
1126 Zaim, 9 Haziran 2009. 
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dağıtımın ‘olmazsa olmazları’ arasındadır.”1127 Nuri Bilge Ceylan da yönetmenin 

festivaller aracılığıyla adının duyulmasının satış için önemli olduğunu vurgular. Tevfik 

Başer, 40 Metrekare Almanya filmi, Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası 

bölümüne kabul edildikten sonra, dağıtımcıların peşinden koşmaya başladıklarını 

belirtir. Zaim, yan bölümlerde dağıtım şansının daha düşük olduğunu eklerken, ana 

bölümlere seçilme kriterlerine de Türkiye’nin uymadığı üzerinde durur ve bunun 

gerekçelerini şöyle açıklar: 

“Türkiye Sinemasının, büyük festivallerin yararına olacak biçimde, 
yıldız oyuncu, sürekli ve tutarlı olarak her yıl “farklı” film getirip festivalde 
dünya basınının ilgisini çekecek momentum yaratma kapasitesi, gelişmiş ülke 
sinemalarının bu yöndeki potansiyeli ile kıyaslandığı zaman cılız olarak 
addedilmektedir. Türkiye sineması –yine istisnalar hariç-genellikle yan 
bölümlerde daha fazla boy gösteren bir sinema kategorisine girmektedir.”1128  

Zaim, Çamur filmini örnek olarak gösterir. Film, 2003 Venedik Film Festivali 

Unesco Ödülü’nü almasına rağmen İtalya ve İsviçre dışında yoğun biçimde 

satılamamıştır.1129 

Yarışma bölümleri, büyük satışlar için ve özellikle büyük satış şirketleri1130 için 

filmi çekici hale getirmektedir. Örneğin Süt, Venedik Film Festivali’nin yarışma 

bölümüne seçilince, The Match Factory adlı şirket, filmin dünya haklarını almak 

istemiştir. Kaplanoğlu’nun Meleğin Düşüşü filminde bir satış şirketi yoktur. Yumurta 

Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin Onbeş Günü bölümüne seçildikten sonra 

birçok şirket filmi almak istemiş fakat Kaplanoğlu hangi festivallere gideceğini kendisi 

belirlemek istediği için Fransız İspanyol bir satış şirketiyle bir yıllık bir deneme 

yapmayı tercih etmiştir. Memnun kalmayınca da, filmlerini kendisinin de satabileceğini 

düşünmüştür. Fakat bir ülkeye satış yapıldıktan sonra paranın gelmemesi, filmin 

kopyalarının o ülkede yapılamaması, gümrüğe takılma gibi sorunlar yaşanınca bu 
                                                 
1127 Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslararası Kabul”,  
2.Bölüm, Altyazı, Sayı: 79, Aralık 2008, s.42. 
1128Zaim,“Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslararası Kabul”, 
2.Bölüm, s.42. 
1129Zaim,“Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslararası Kabul”, 
2.Bölüm, s.42. 
1130 Dünya satış haklarını alabilecek bir şirket şu anda Türkiye’de yoktur. Çakarer bir hazırlık 
yapmaya çalıştıklarını ama isim yapmış yönetmenlerin büyük şirketlerle çalışmayı tercih 
etmelerinden dolayı şu şartlarda bunun gerçekleşmesinin zor olacağını belirtmektedir. Yeşim 
Ustaoğlu da bunun için altyapının desteklenmesi gerektiğini düşünmektedir. Ustaoğlu, 25 Mayıs 
2009, Çakarer, 26 Mayıs 2009. 
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yorucu süreçle uğraşmak istememiş ve büyük bir satış şirketiyle anlaşmıştır. The Match 

Factory adlı bu şirket, Süt Venedik Film Festivali’ne katıldıktan sonra, cazip bir teklif 

sunmuş, hem Yumurta’yı hem Süt’ü almış, hem de Bal’la ilgilenerek Kaplanoğlu’na 

para vermiştir. Bu şirketten memnun olduğunu dile getiren Kaplanoğlu, şu anda filmin 

İran ve Hindistan’a satılmış olduğunu belirtmektedir.1131  

Yeşim Ustaoğlu’nun önceki filmlerinde satış hakları, Celluloid Deams adlı 

şirkete verilmiştir. Pandoranın Kutusu’nda ise satış haklarını The Match Factory 

almıştır. Bu şirketlerin satışla ilgili daha bilgili olduklarını, festivalleri de takip 

ettiklerini ve seçtiklerini söyleyen Ustaoğlu, yine de onay merciinin kendisi olduğunu 

dile getirmektedir. Şirketlerin, filmi seçmelerinde, festivallere seçilme kriteri dışında,  

film senaryo aşamasındaysa, senaryo ve yönetmenin daha önce gerçekleştirdiği projeler 

belirleyici olmaktadır. The Match Factory, Pandoranın Kutusu’na senaryo aşamasında 

katılmış, Ustaoğlu’nun ortaklarından biri olmuştur. Ustaoğlu, şirketin satmak istediği 

filmin bitmesi için, yatırım yaptığını ve bu yatırımı satış kazancından sağladığını 

belirtmiştir. Yapımcılık yapmayı filmi hakkında karar verebildiği için sevdiğini belirten 

Ustaoğlu, filmi satma işiyle uğraşmamasının sebebini, pazarlamanın kendine göre 

olmadığını söyleyerek açıklamaktadır. Bir sürü insanı çalıştırmanın ve aynı anda Latin 

Amerika’yla, Avrupa’yla, birçok festivalle ilişkiye geçmenin çok büyük bir zaman 

kaybı olacağını da eklemektedir.1132 Pandoranın Kutusu’nda olduğu gibi, Ceylan’ın 

İklimler ve Üç Maymun filmlerinde de dünya satış haklarının sahibi olan şirket, aynı 

zamanda ortak yapımcıdır.1133  

Büyük satış şirketleri dışında kalan daha küçük şirketler de yine festivallerde 

görünen filmler üzerinden bir seçim yapmaktadırlar. Fakat bu şirketler yan bölümdeki 

filmlere de ilgi göstermektedirler. Örneğin Tatil Kitabı Berlin Film Festivali’nin forum 

bölümüne katıldıktan sonra satış haklarını Wide Management aldı şirket almıştır.1134 

Aynı şekilde Sonbahar Locarno Film Festivali’ne davet edildikten sonra, Medi Luna 

adlı bir şirket filmi satın almıştır. Medi Luna’nın küçük bir şirket olduğunu belirten 

                                                 
1131 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1132 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
1133 İklimler, (t.y.) http://www.imdb.com/title/tt0498097/ Üç Maymun, (t.y) http://www.imdb.com/title/tt1233381/ (2 
Temmuz 2009). 
1134 Çakarer, 26 Mayıs 2009. 
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Alper, bu şirketin henüz filmin satışı konusunda çok başarılı olmadığının da altını çizer. 

Festival seçimleri konusunda kendi şirketlerinin belirleyici olduğunu, kararı çok fazla 

satış şirketlerine bırakmadıklarını vurgulayan Alper, bir sonraki filminde daha fazla 

dağıtım olanağı ve gelir sağlanabilmesi için daha büyük bir şirketle anlaşabileceklerini 

de ekler.1135  

Büyük satış şirketlerinin filmlere ortak olması, ortak yapımcılarla ilgili tartışılan 

müdahale meselesini gündeme taşır. Semih Kaplanoğlu’nun da belirttiği gibi geniş bir 

satış ve pazarlama ağına sahip olan ve bunu çok iyi kullanan bu şirketler, filmler için 

festival seçimlerinde belli stratejiler üretmektedirler. Kaplanoğlu, Art House film alanı 

üzerinden hareket etseler de temelde kar amacı taşıyan satış şirketlerin, 

yönlendirmelerine karşı uyanık olmak gerektiğinin altını çizerken, onların dünyasının 

yönetmenin dünyasından farklı olduğunun bilincinde olduğunu da vurgulamaktadır.1136 

Şirketlerin kibarca dile getirmelerine rağmen, ortaya koydukları -filmi çekerken senaryo 

aşamasında okumak, montaja karışmak, filmin daha anlaşır olması, belirli yerleri 

kesmek, format önermek, renkleriyle oynamak gibi- taleplerin yönetmeni belirli bir 

noktaya taşımayı amaçlayabileceğini belirten Kaplanoğlu, yönetmenin duruşunun ve bu 

duruşla ilgili kararların kontrata yazılmasının önemli olduğunun da altını 

çizmektedir.1137  

Derviş Zaim de Çamur da, Fransız dağıtım şirketiyle çalışmış, Cenneti 

Beklerken ve Nokta’yı kendisi dağıtmayı tercih etmiş olmasına rağmen yeni arayışlar 

içinde olduğunu da dile getirmektedir. Film dağıtım şirketleriyle ilgili olarak küçük 

şirketlerin gelirleri tam olarak yansıtmama büyük şirketlerin de filmle ilgilenmeme gibi 

sıkıntıları olabileceğini belirten Zaim de, Kaplanoğlu gibi satış şirketlerinin filme 

müdahele etmek isteyebileceklerini, bu noktada yönetmenin duruşunun önemli 

olacağını ifade etmektedir.1138  

                                                 
1135 Alper, 9 Haziran 2009. 
1136Kaplanoğlu, festivallerin ticari sinemanın işleyişinden çok da farklı olmadığını, kar amacının 
bulunduğunu belirtir. Filmlerin ve üretmenin masumiyetinin nerede kaldığını düşünmek ve belli 
noktalarda karşı durabilmek gerektiğini söyler. Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1137 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1138 Zaim, 9 Haziran 2009. 



 264

Burada, filmlerin dağıtım gelirinin çok büyük olmadığının altı çizilmelidir. 

Kaplanoğlu, dağıtım gelirinin düşük olduğunu ama küçük filmler yapmayı tercih ettiği 

için bir denge tutturabildiğini söyler. Bu durumda, aslında yurtdışı dağıtım ağının, 

‘yönetmen sineması’ alanında yönetmenlere düşük bütçelerle çalışma dışında bir alan 

açmak için yeterli olmadığı ortaya çıkmakta ama uluslar arası satışın bu sinemaların 

kendilerini devam ettirebilmesi için neredeyse olmazsa olmaz bir koşul haline geldiği de 

görülmektedir. Dağıtım alanına açılabilmek de, diğer bileşenlerdeki müdahale 

noktalarına ek olarak satış şirketlerinin müdahalesine açık hale gelme tehlikesini de 

barındırmaktadır. 

4.4.2.2.5.4. Festival Kriterleri  

Festival ayağını ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştıktan sonra, festivallerin 

hem fonlarında hem de programlarında yer alabilmeyi belirleyen kriterlerin 

yaratabileceği soru işaretlerine değinmek gerekmektedir. Bu eksende seçimler ortak 

yapımcılarla ve satış şirketleriyle ilgili olarak gündeme gelen müdahale meselesininin 

daha belirsiz hale geldiği bir alana işaret eder gibi gözükse de, Cannes Film Festivali 

başkanı Gilles Jacob’un, filmlere müdahale edildiğini açıkça belirtmesi,1139 festivallerde 

doğrudan işleyen bir yönlendirme mekanizması olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Görüşme yaptığımız yönetmenler, festival beklentilerinin sinemalarını etkilemeyeceğini 

ifade etmektedirler. Semih Kaplanoğlu, bir festivale seçilebilmek için filminden taviz 

vermesinin sözkonusu olmayacağını dile getirmektedir:  

“Ben bunu yapamam o zaman kendi mevcut varoluşum zedelenir. Bu 
önemli çünkü şimdiki an, şimdi festivaller, şimdiki dünya şimdiki filmin 
gideceği macera olacağı şey beni çok ilgilendirmiyor. Bunu çok kolay telaffuz 
ediyorum gibi gözükebilir ama düşünerek ve bilerek söylediğim bir şey bir film 
yirmi sene sonra ne olacak önemli olan o.”1140 

Anlattığı şeye sadakatin çok daha önemli olduğunu belirtirken Kaplanoğlu, 

kendisine inanan insanlara karşı da sorumlu olduğunu ve tersini yaptığında bu kadar 

uğraşmasının hiçbir anlamı kalmayacağını da vurgular. Özcan Alper de, festivallerin her 

şey olmadığını belirtir: “Bir insan kendi vicdanıyla yaptığı işi doğru buluyorsa, eksiği 

                                                 
1139 İsabelle Regnier, Thomas Sotinel, “Il ne faut pas que ce soit le marché qui fasse la selection”, Le Monde, 18 
Mayıs 2006, s.4 
1140 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
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fazlası olabilir ama ondan sonrasını biraz boşvermek gerekiyor. Bunları merkeze 

koyarsanız festival falan, kendi merkezinizden kayarsızınız.” Alper, bir yönetmenin 

festivalleri çok önemsemeyerek, kendi yapmak istediği sinemaya odaklanması 

gerektiğinin altını çizmer.1141  

Zaim ise dayatılan beklentilerin ve yaratılan bu müdahale koşullarının kendisini 

sorgular. Öncelikle projelerin seçilmesiyle ilgili kriterler konusunda kuşkuları olduğunu 

dile getirir.1142 “Seçim yapan kişilerin, kendilerine göre ilkeleri vardır ama bu ilkeler her 

zaman muğlaktır.” Zaim, seçilme kriterlerini, önceki bölümlerde bahsettiğimiz, 

yönetmenin geçmişteki festival ve yapım kariyerine ek olarak, şöyle sıralar:  

“Filmin üretildiği bağlamın uluslararası güç dengeleri içindeki yeri; 
filmin bu dengelerin neresinde ve nasıl durduğu; ticari potansiyeli, satıcının 
gücü, dağıtıcı şirketin gücü; yapımcının festival nezdinde etki kapasitesi; filmin 
estetik ve yapım değeri…filmin festivalin prestijine katma değer yükleme 
kabiliyetinin varlığı; festivalle ilişkisi olan eleştirmenlerin yönetmenin 
kariyerine karşı tutumu; eleştirmenlerin filme karşı tavrı; filmin tanıtım ve 
pazarlama bütçesinin miktarı.”1143  

Zaim’e göre, bugün evet denilene yarın hayır denilebilmekte ya da benzer bir 

projeye benzer şartlarda, çok daha farklı bir tavır gösterebilmektedir.1144 Zaim, dünya 

sinemasının bin ya da bin beş yüz kişinin elinde olmasından, buradaki beğenilerin, 

alışverişlerin, tanışıklıkların, gruplaşmaların belirleyiciliğinden ve var olmak için 

buralara sızma becerisinin talep edilmesinden rahatsız olduğunu dile getirir.1145 Belli 

kriterlere uymak ve ancak bu şekilde ödüllendirilecek ya da seçilecek olmak ciddi 

sınırlandırmalar ve yönlendirmelere neden olmaktadır.  

Görüşmeler, seçilme ve ödüllendirilme kriterlerinin belirsizliği ve 

yönlendiriciliğiyle ilgili tüm yönetmenlerin farkındalık içinde olduklarını 

                                                 
1141 Alper, 19 Haziran 2009. 
1142 Zaim, seçim yapan kişilerin, kendilerine doğru bir yontma yapma ihtimalinden, seçim 
alanındaki grilikten ve bu griliğin insanların dans edebilme kapasitesini arttırdığından da 
bahseder. Zaim, 9 Haziran 2009.  
1143 Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslararası Kabul”, 
2.Bölüm, s.43.  
1144 Zaim bunun en iyi örneğin Nuri Bilge Ceylan olduğunu söyler. Venedik Film Festivali’nde 
yan bölüme bile alınmayan Uzak, Cannes’a seçilir. Venedeik’te seçici kurulun başında Moritz 
De Hadeln vardır. De Hadeln, daha önce Berlin Film Festivali’nde, Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı 
festivale seçildiği dönemde, yöneticidir.  
1145 Zaim, 9 Haziran 2009.  
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göstermektedir. Bu farkındalıktan da hareketle, yönetmenler, üretim süreci içinde kendi 

duruşlarını korumaya çalıştıklarını da ifade etmektedirler. Fakat böyle bir çabanın var 

olması, yönetmenlerin kendi sinemalarını korumaya çalışıyor olmaları, film üretim 

sürecini belirleyen ideolojik sorunların varlığını ortadan kaldıramamaktadır. İran 

sinemasıyla ilgili olarak, ikinci bölümde ele aldığımız Serpil Kırel’in ortaya koyduğu 

oryantalizm tartışmaları, Türk sineması için de önemli bir problematik haline 

gelmektedir. Derviş Zaim, oryantalist bakış açısına sahip insanların beğenilerine uygun 

filmler yapmak istemediğini dile getirmektedir.1146 Türkiye’de film üreten bir 

yönetmenin böyle bir sınırlama içine sokulması, ulusal bir sinema için olduğu kadar, 

sanat sinemasının varlık alanı için de ciddi tehlikeler barındırmaktadır. Önyargılar ve 

kalıpların içine sokulmuş bir sanat, zaten eleştirel olarak da anlamını yitirecek, böyle bir 

sanatın gerçeklikle kurduğu ilişki de zedelenecektir.  

4.4.2.2.6. Diğer Bileşenler: Sponsorluk, Tanıtım Giderleri, Gişe Geliri, 

Televizyon ve Dvd Satışı 

‘Yönetmen sineması’ alanında film üretim süreçlerini etkileyen ve dönüştüren üç 

temel finans kaynağını ele aldıktan sonra, bu süreç üzerinde daha az belirleyiciliği olan 

sponsorluk, televizyon satışı, gişe geliri, DVD satışları ve tanıtım giderlerini diğer 

bileşenler başlığı altında ele almak yeterli görülmüştür. 

Sponsorluk 

‘Yönetmen sineması’ alanında, sponsorluk bağlantılarının daha çok şahsi 

ilişkiyle kurulabildiğini söyleyen Zaim, genelde firmaların risk alınacak projelere 

yanaşmadığını belirtir.1147 Ustaoğlu’nun Pandoranın Kutusu filminde de sponsorluk 

değil, ufak tefek destekler söz konusu olmuştur. Ustaoğlu, hastanelerden, belediyeden 

ve yerel kurumlardan yardım almaya çalıştıklarını dile getirir. Yönetmen, ticari 

mekanizmaya hizmet eden filmlerin destek bulma ihtimalinin daha fazla olduğunu 

vurgularken, ‘yönetmen sineması’ alanı içinde üretilen filmler için ancak bir bilgisayar 

verebilecek ya da ambulans gibi hizmetleri karşılayabilecek sponsorlar bulunabildiğini 

                                                 
1146 Zaim, 9 Haziran 2009.  
1147 Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk Sineması ve Uluslararası Kabul”, 
1.Bölüm,  s.52. 
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vurgular.1148  İstanbul Film Festivali kapsamında, Fipresci ödülü alan filme Efes 

Pilsen’in verdiği para desteği de, ‘yönetmen sineması’ alanında sinemacıların düzenli 

olarak yararlanabildikleri bir sponsorluk desteği olarak ortaya çıkmakta, fakat bu 

desteğin yılda sadece bir filme verildiği düşünüldüğünde üretim koşulları üzerinde etkili 

bir bileşen olamayacağı görülmektedir. Ele aldığımız yönetmenler içinde yalnızca 

Derviş Zaim’in Çamur filminde1149 ve Semih Kaplanoğlu’nun Bal filminde1150 Efes 

Pilsen desteği vardır. 

Yerel yönetimler ve belediyelerin de filmlere destek oldukları görülmektedir. 

Özcan Alper, Sonbahar filminde, Hopa belediyesinden yardım istemiş,  belediyenin 

konaklama başta olmak üzere önemli ihtiyaçlarını karşıladığını belirtir.1151 Öte yandan, 

eleştirel projelerin özellikle yerel yönetimlerden benzer bir destek alması da zor 

gözükmektedir. Hatta bu projelerde olanakların sınırlanması da söz konusu 

olabilmektedir. Örneğin Güneşe Yolculuk’da bir ara çekim durmak zorunda kalmıştır.  

Bulutları Beklerken çekilirken, Hrant Dink cinayeti gerçekleşince filmle ilgili olarak 

yaratılan söylentiler, çevredeki insanları rahatsız etmiş, film ekibi köylüleri ikna etmeye 

çalışmak zorunda kalmıştır.1152 Yapılan görüşmeler, sponsorluğun, ‘yönetmen sineması’ 

alanında üretim sürecinde büyük bir değişken olarak algılanamayacağını, yalnızca 

yapım koşullarını destekleyen bir yardım olarak görülebileceğini ortaya koymaktadır. 

Tanıtım Giderleri 

Reklam ve tanıtım ayakları, film üretim sürecinde bütçe ayrılması gereken iki 

başlıktır. Zaim, reklam ve tanıtım bütçesinin projeye göre değiştiğini belirtir. Cenneti 

Beklerken filminde bu oran yüksekken, Çamur ve Nokta’da daha azdır.1153 Özcan 

Alper ise tanıtım için hiç bütçe ayırmadıklarını söyler.1154 Ustaoğlu da, tanıtım için 

başlangıçta bir bütçe ayrılmadığını, film bittikten sonra bu konunun değerlendirilmeye 

alınabildiğini vurgularken genelde filmi tamamladıktan sonra tanıtıma ayrılacak bir 

                                                 
1148 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
1149 Derviş Zaim, (marathon@superonline.com), Derviş Zaim CV, Doktora Tezi Kapsamında, (tulaycl@gmail.com) 
(7 Temmuz 2009). 
1150 Semih Kaplanoğlu, (mzeyneb@gmail.com) Süt&Herkes Kendi Evinde, (tulaycl@gmail.com)(6 Temmuz 2009). 
1151 Alper, 19 Haziran 2009. 
1152 “Yeşim Ustaoğlu Söyleşisi: Filmlerimde Hep Aynı Sana Ulaşıyorum”, Yeni Film, s.54.  
1153 Zaim, 9 Haziran 2009. 
1154 Alper, 9 haziran 2009. 
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bütçe kalmadığının da altını çizmektedir.1155 Görüldüğü gibi, tanıtım bütçesi, ‘yönetmen 

sineması’ alanında belirleyici bir gider olmamakta, neredeyse film üretim süreci içinde 

bir lüks sayılmaktadır. Zaim’in de belirttiği gibi, tanıtım bütçesi olmayan ya da çok 

düşük olan filmler için, basın çok önemi bir ayak olmaktadır; fakat basının ilgisizliği ya 

da görmezden gelmesi, ‘yönetmen sineması’ alanının tanıtım imkanlarını 

kısıtlamaktadır.1156 

Gişe Geliri 

Film üretiminin devamlılığının sağlanabilmesinde önemli olan bir diğer başlık 

gişe gelirleridir. Gişeden elde edebilecek gelir, bir sonraki filmin finans kaynağı 

olabilmektedir. Gişe gelirleriyle ilgili olarak, Ustaoğlu, gişede zarar etmeyen bir sistemi 

işletebildiklerini söyler. Pandoranın Kutusu, 26.387 seyirci, Bulutları Beklerken, 

20.761 ve Güneşe Yolculuk 73.324 seyirci yapmıştır.1157 Ustaoğlu’na göre bunun en 

önemli sebebi çok büyük sayıda kopyayla vizyona girmeyerek masrafları azaltmaları ve 

kendi seyircilerine ulaşabilmeleridir. Ustaoğlu, bu gelirin az da olsa önemli bir gelir 

olduğunu belirtir. Bununla birlikte salon bulmak da büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Bir 

filmin izlenebilirlik süresinin uzun olduğunu, seyircinin harekete geçmesi için bir süre 

beklemek gerekebileceğini -duyurular masraflı olduğundan duyuru da yeteri kadar 

yapılamaktadır- söyleyen Ustaoğlu, ikinci haftaya kalmadığı için filmleri göremeyen 

çok kişi olduğunu da ekler.1158 

 

                                                 
1155Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009.  
1156Zaim, basının ilgisinin belirsizliği üzerinde durur. Nokta filmi, Hürriyet gazetesinde hiçbir 
şekilde yer almazken aynı kulvardaki Tatil Kitabı’na gazetenin ekinde kapak olarak yer 
verilmektedir. Zaim’e göre, yapımcı-gazeteci ilişkileri bu yapıyı tam olarak açıklayamaz. 
Ödüllerden sonra basının ilgi gösterebildiğini belirten Zaim, yine de basında bazı isimleri ön 
plana çıkaran bir yapı olduğunun altını çizer. Zaim, 9 Haziran 2009. Ustaoğlu da, basınla ilgili bir 
otosansürden bahseder. Bunun, insanların neyi nasıl karşılayacaklarını bilememelerinden 
kaynaklanan bir durum olduğunu, basında da bu anlamda bir ilgi göstermeme görmezlikten 
gelme durumu olduğunu belirtir. Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
1157Tüm Gişe Rakamları, (t.y.) http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&firstLoad=1 (6 
Haziran 2009).  
1158 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
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Derviş Zaim de, gişede, Türk sinemasının ana akım filmleri karşısında da bir 

mücadele verilmesi gerekliliğinden bahseder. Tabutta Rövaşata 21.0041159, Filler ve 

Çimen 140.470, Çamur 17.101,  Cenneti Beklerken 59.281, Nokta, 10.630 seyirci 

yapmıştır.1160 Zaim,  seyirciyle barışık bir sinema yapmak üzerine çok düşündüğünü 

dile getirir. Belli bir seyirci kitlesi olan bir yönetmen olmayı istemekte, bu seyriciyi 

yaratması gerektiğini düşünmektedir.  

Semih Kaplanoğlu da gişe gelirlerinin filmlerini yapması için yeterli olmasını 

çok istediğini böylece başka arayışlarla zaman kaybetmek zorunda kalmayacağını ama 

bunun mümkün olmadığını söyler.1161 Herkes Kendi Evinde 29.273, Meleğin Düşüşü 

5.340, Yumurta 34.950, Süt, 6.613 seyirci toplamıştır. Kaplanoğlu’nun filmlerinin 

seyirci rakamları, dile getirdiği olanaksızlığı ortaya koymaktadır.1162 Özcan Alper ise, 

145.671 seyirci1163 ile Sonbahar’dan elde edilen gişe gelirinin borçlarını ödemeye 

yetebilecek orana geldiğini vurgular.1164 Görüşmeler değerlendirildiğinde, ‘yönetmen 

sineması’ alanı içinde bir filmin gişe gelirleriyle, bir sonraki filmin finanse 

edebilmesinin zor olduğu ortaya çıkmaktadır. Burada seyircinin tercihleri kadar, salon 

bulamama nedeniyle uzun süre vizyonda kalamama sorununun da etkisi olduğu 

görülmektedir.   

Televizyon Satışları 

Dünyada, özellikle Avrupa’da, televizyon satışları film finansmanı için önemli 

bir kaynak olmaktadır. Film proje aşamasındayken satılmakta ve bu parayla film 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de ise böyle bir sistem genellikle işlememekte, uzun 

vadeli finansman yapılmamaktadır. Derviş Zaim’in Çamur filmi,  TV Kanalı Rai 

                                                 
1159 www.sinematurk.com sitesi, ‘Tüm Gişe Rakamları’ başlığında, 7.101 olarak belirtilen seyirci sayısı, “Temel 
Verileriyle Türk Sineması” kitabında 21.004 olarak gösterilmiştir. Bu veri 2007 itibariyle hazırlandığı için, bu 
rakamın tüm gösterimleri kapladığı düşünülmektedir. Temel Verileriyle Türk Sineması 1996-2006, Aydın Sayman 
ve Erdoğan Kar(ed.), İstanbul: CineTürk, 2006, s.28. 
1160 Temel Verileriyle Türk Sineması 1996-2006, Aydın Sayman ve Erdoğan Kar (ed.), İstanbul: CineTürk, 2006, 
ss.28-32. 
1161 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1162 Tüm Gişe Rakamları, (t.y.) http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&firstLoad=1 (6 
Haziran 2009) 
1163 Tüm Gişe Rakamları, (t.y.) http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&firstLoad=1 (6 
Haziran 2009). 
1164 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
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Cinema, TSI İsviçre televizyonundan1165, Kaplanoğlu’nun Süt ve Bal filmleri de, Arte 

ZDF televizyonundan katkı almıştır.  

Semih Kaplanoğu da, dünyanın her yerinde sanat filmi alanını kastederek bu tarz 

filmlerin arkasında, televizyon olduğunu söyler. Destek miktarının çokluğu veya 

azlığının önemli olmadığını1166 belirten Kaplanoğlu, televizyon satışlarının mali 

katkıyla beraber toplumla ilişkiyi arttırma gibi bir avantaj da getirdiğini ekler. İyi bir 

televizyon iyi bir kontak noktası haline gelmektedir. Ayrıca Semih Kaplanoğlu’nun, 

Meleğin Düşüşü, Yumurta, Süt ve Bal (film bitmeden) filmlerini NTV satın almıştır. 

Kaplanoğlu, Türkiye’de bir televizyonun filmlerini almasına çok şaşırdığını ve bu 

durumun kendisini çok memnun ettiğini söyleyerek bu noktanın bu alanda üretim yapan 

bir yönetmen için ne kadar önemli –ve bir taraftan da beklenmedik- olduğunu da 

belirtmiş olmaktadır.1167 Ustaoğlu’na göre de DVD ve televizyon satışlarını yapmak bir 

filmin gelir anlamında kaderini belirleyebilmek için önemlidir. Güneşe Yolculuk’ta 

televizyon satışı olmadığını ama Bulutları Beklerken’in önünün bir iki yıldır açık 

olduğunu ve Pandoranın Kutusu’nun da satılabilme ihtimalini gördüğünü 

söylemektedir.1168 Bu anlamda televizyon satışlarındaki bir gelişmeden bahsetmektedir.  

Reis Çelik ise, yabancı televizyonların filmi ön satışta alabilmelerinde şahsi 

ilişkilerin etkili olduğunu belirtirken, alınan filmlerin siyasi sorunlara Batı gözüyle 

bakan filmler olduğunu söyler. Mülteci filminin, televizyonlara kabul edilmeme 

nedenini, filmde Almanya ve Avrupa’daki göçmen politikalarının eleştirilmesine 

bağlar.1169  

Derviş Zaim, Türkiye’de, ‘yönetmen sineması’ alanında filmin bittikten sonra da 

televizyon satışının gerçekleşmesinin kolay olmadığını vurgular.  Ana akım filmler çok 

daha rahat ve büyük rakamlara (ortalama 400 bin-600 bin) satılabilirken, bunun dışında 

                                                 
1165 Ala, s.157. 
1166 Zaim’e göre, yabancı televizyon satışlarındaki ortalama gelirin 100 bin ile 150 bin arasındadır. Zaim, 
“Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslar arası Kabul”, 1.Bölüm, s.54. 
1167 Tüm Gişe Rakamları, (t.y.) http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&firstLoad=1 ( 6 
Haziran 2009). 
1168 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
1169 Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslararası Kabul”, s.54. 
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yer alan filmler, daha şanssızdır. (ortalama 15 bin).1170 Zaim, TRT’nin bazı filmleri 

aldığını ama oradan gelen parayla da ancak borçların ödenebildiğini ekler.1171  

Görüşmeler, ‘yönetmen sineması’ alanında televizyon ön satışlarının genellikle 

yabancı televizyon kanallarıyla gerçekleştirilebildiğini göstermekte, yapım sonrası 

satışların ise Türkiye’de ana akım dışında yer alan filmler için, üretim sürecine katkı 

sağlayabilecek noktaya gelemediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, anaakım 

filmlerin, televizyonda da ‘yönetmen sineması’ alanı için önemli bir rekabet alanı 

yaratmış oldukların da altı çizilmelidir.  

DVD Satışları 

Dünya sinemalarında, gösterimden elde edilemeyen kar, DVD’den elde 

edilirken, Türkiye’de bu pazar tam anlamıyla işlememekte, DVD gelirleri marjinal 

kalmaktadır.1172 DVD satışlarının ancak bir pansuman olabileceğini belirten Zaim de, 

filmin gösterimiyle elde edilebilecek seyirci artışının DVD ile karşılaştırılamayacağını 

dile getirir.1173 Semih Kaplanoğlu ise, yurtiçinde DVD satışlarının beklediğinin üstünde 

olduğunu söylerken, Yumurta filminin 2008 yılında ilk 10 DVD içinde 7.sırada yer 

almasının bu alandaki bir sinema filmi için önemli olduğunun altını çizer.1174 

Türkiye’de korsan piyasasının gelirleri etkilediğini dile getiren Ustaoğlu da, filmlerinin 

DVD satışlarının çok kötü olmadığını belirtir.  

Yönetmenlerinin televizyon alanında olduğu gibi DVD satışları konusunda da 

beklentilerinin düşük olduğu görülmektedir. DVD’nin uzun süreli bir satış alanı 

yaratmasının, kalıcı nitelikleriyle ön plana çıkan ‘yönetmen sineması’ alanındaki filmler 

için bir avantaj olarak değerlendirilme olasılığı vardır ama bu durumun üretim süreci 

üzerinde belirgin bir etki yaratabilme olasılığı çok düşüktür.  

 

                                                 
1170 Zaim, “Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk sineması ve Uluslararası Kabul”, 
1.Bölüm, ss.51-52.   
1171 Zaim, 9 Haziran 2009. 
1172 Çakarer, 26 Mayıs 2009. 
1173 Zaim, 9 Haziran 2009. 
1174 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
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4.4.2.2.7. Yönetmenlerin Sinema Anlayışı 

Yönetmenlerin sinemalarının estetik özellikleri ana hatlarıyla araştırmanın 

başında ortaya koyulmuştu; fakat yönetmenlerin yaptıkları, yapmak istedikleri, 

inandıkları sinemaya dair görüşlerine de yer verilmesi, üretim sürecindeki bileşenlerle, 

yönetmenlerin duruşlarının ilişkilendirilebilmesi ve film üretim sürecinin ideolojik 

boyutunun değerlendirilebilmesi için önemli gözükmektedir. 

Yeşim Ustaoğlu, filmlerini kategorize etmek istemediğini dile getirmektedir. 

Politik film, sanat filmi, bireysel film, kadın filmi kategorilerinden birini seçmek 

istememektedir. Filmlerinin ticari sistemin dışında bir alanda yer aldıklarını, bunun 

arthouse olarak tanımlanabilecek bir alan olduğunu belirtmekte ama temelde Yeşim 

Ustaoğlu sinemasının bir parçası olarak filmlerine yaklaşılması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Yerel bir yönetmen olduğunu söyleyen Ustaoğlu, karakterlerinin 

yerel, gerçek ve derinlikli olduğunu eklerken, sadece karakterlerin değil filmin alt 

katmanlarının da yoğunluklar taşımasına özen gösterdiğini ifade etmektedir. Genelde, 

Ustaoğlu’nun önceki filmi bir sonrakine kaynaklık etmektedir.1175 Ustaoğlu, yerel 

motifleri olan filmler olmasına rağmen evrensel bir temaya da ulaşan filmler yaptığını 

belirtmekte, geçmişte hep yaşanmış bir sızıya değinmeden edemediğini, anlamı bu 

şekilde bulduğunu söylemektedir:1176“Kendi ciğerinizi dağlamayan yaralamayan, 

yaparken sizin de yaralanmamışsa ciğeriniz, bütün insanlığı da ilgilendirmez aslında.  

Ben böyle bir sinemaya inanıyorum” Ustaoğlu, sanat yapıtı olarak bir filmin, kalıcı 

olmasının, yıllarca izlenebilir ve tartışılabilir olmasının önemine de değinmektedir.1177  

Derviş Zaim’e göre, her sinema kendine ait gerçekliği yeniden tanımlamaktadır. 

Bunun sahici ve inandırıcı olma koşulları yönetmen tarafından belirlenir. Burada, 

kurulan sistem içinde sarkan tarafların bulunup bulunmaması, belirlenen öncellere bağlı 

kalınıp kalınmaması, öncelleri oluştururken derinleşebilme imkanı, sistem içinde 

takılmamak yanlış yapmamak, gerçek ve hakikati tanımlama biçimi, aksiyonları 

                                                 
1175 “Yeşim Ustaoğlu söyleşisi: Filmlerimde Hep Aynı Sona Ulaşıyorum”, Yeni Film, s.54. 
1176“Bulutları Beklerken’i Biz Beklerken, Yeşim Ustaoğlu Çekerken”, Yeni Film, Sayı:8, Ocak Mart 2005, s.49. 
1177 Ustaoğlu, 25 Mayıs 2009. 
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oluştururken beslenilen ve bakılan nokta önemlidir.1178 Ayrıca Zaim, anlatım olarak, 

içerik ve biçim açısından eleştirel ve özgün olmaya çalıştığını da dile getirmektedir.1179 

Kaplanoğlu, sinemasında gerçekçilik vurgusunun kesinlikle varolduğunu 

ideolojik olarak sorunu sinema eksenine oturttuğunu, estetik, anlatımsal, dilsel kaygıları 

önemsediğini belirtmektedir. Kaplanoğlu, büyük usta yönetmenlerin referanslarının 

Türkiye’den dönüşerek yeniden ortaya çıktığı bir sinemadan bahsetmektedir. Yaşadığı 

toplumun geleneklerinden, düşünce ve sanat alanındaki birikiminden, -mimari, şiir, 

inanç, tasavvuf bunların içindedir - bağını koparmadığını dile getirmektedir. Geleneğin 

sadece bu topraklara ait olmadığını, dünyanın geleneğinin ve barındırdığı özün yol 

gösterici olduğunu ekleyen Kaplanoğlu, beslendiği yazarların, Ozu, Bresson, ve 

Tarkovski gibi yönetmenlerin de bu özden yola çıktıklarının altını çizmektedir. 

Yönetmene göre, dil, anlatma biçimi, karakterin sunumunun gerçeklik duygusunun 

yaratılmasındaki belirleyiciliği, zaman ve sinema ilişkisinin önemi gibi meseleler 

sinemanın kendi varoluşuna dairdir. Bu nedenle kendisi de, filmlerinde, zaman 

meselesini içinde tartışılan ve konuşulan bir şey değil ama hissedilen bir durum olarak 

işlemektedir.1180  

Özcan Alper, sinemanın bir taraftan matematik ama bir taraftan da gerçekten 

inanma gerektiren bir iş olduğunu belirtmektedir. Estetiğin de bir düşünme biçimi 

olduğunu söyleyen Alper,  içeriğin daha çok biçimi belirlediğini ama bir biçim 

arayışının da içeriği etkileyebildiğini düşünmektedir.  Alper, konu üzerine çalıştıktan 

sonra biçim üzerine kafa yormaya başladığından sonra biçimin içeriği yeniden 

biçimlendirdiğinden söz etmektedir. Hikayeye göre, farklı arayışlar olabilse bile, 

biçimsel olarak birbirinden tamamen kopuk işler yapmaya zaten duygu dünyasının da 

izin vermeyeceğini belirten Alper, mekan kullanımına, o mekanla beraber insanı ve 

mekanın kültürünü de yansıtmaya büyük önem vermektedir.1181 

Yönetmenlerin kendi sinemalarına dair görüşleri, gerçeklik arayışı, eleştirel 

duruş, özgünlük, biçim içerik uyumu, kalıcılık, evrensellik, anlamsal derinlik 

                                                 
1178 Zaim, 9 Haziran 2009. 
1179 Sivas, s.160.  
1180 Kaplanoğlu, 9 Haziran 2009. 
1181 Alper, 19 Haziran 2009. 
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özellikleriyle, sinemalarını estetik özellikleriyle ele almaya çalıştığımız kısımda da 

ortaya koyulduğu gibi, ‘yönetmen sineması’ alanı içinde yer alan sinema anlayışlarının 

altını bir kez daha çizmektedir; fakat Türkiye’de film üretim sürecinin işleyişinin 

yönetmenlerin istedikleri sinemayı yapabilmelerine ne kadar imkan verdiği, araştırmada 

elde edilen verilerin gözden geçirilerek, bütünlük içinde değerlendirilebilmesiyle 

mümkündür. 

4.4.2.2.8. Değerlendirme 

1990 Sonrası Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanında film üretim sürecini 

kavramak için ekonomik ve estetik boyut üzerinden ilerleyerek 6 başlık altında ele 

aldığımız araştırma sonuçlarına göre, -ilk araştırmada da görüldüğü gibi- yönetmenlerin 

yapım şirketi kurmaları üretim koşullarının dayattığı bir gereklilik olmaktadır. Anaakım 

içinde yer almayan filmlerin, başka bir yapımcıyla gerçekleştirilmesi, yapımcı ve 

yönetmenin sinemaya bakışları ve ticari kaygıları çatışacağından mümkün 

olamamaktadır.  

‘Yönetmen sineması’ alanında film üreten yönetmenler, daha bağımsız 

olabilmek ve istedikleri filmi üretebilmek için yapımcılık yapmayı seçmektedirler. 

Böyle bir seçim, yapım koşullarını yönetmenin düzenlemesini gerektirmektedir. 

Senaryonun oluşum aşamasında ya da proje seçiminde bütçe belirleyici bir faktör 

olmaktadır. Bütçeyi düşürmek ve akıllıca kullanabilmek için çözümler üretmek zorunda 

olan yönetmen için, yapım alanı da yaratıcı bir süreç haline gelmektedir. Bu durumda, 

sürecin bütününe hakim olan bir yönetmen kimliği karşımıza çıkmaktadır.  

Yönetmenlerin koşullar nedeniyle seçtikleri bu yeni kimliği karşılayan ifade ise 

önceki dönemlerde olduğu gibi ‘yapımcı-yönetmenlik’ değil, ‘yönetmen-yapımcılık’ 

anlayışı olmaktadır. Yapımcılığa değil, yönetmenliğe vurgu yapan bu ifade, 

zorunluluklar nedeniyle sürecin estetik sorumluluğuyla beraber ekonomik 

sorumluluğunu da üstlenen ama aynı zamanda sanatsal kaygıların ticari kaygıların 

önünde tutulduğu bir sinema alanında üretim yapmaya çalışan yönetmenlerin yeni 

konumunu tam olarak karşılamaktadır.  
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Yönetmen-yapımcılık anlayışı çerçevesinde her yönetmenin bir yapım şirketi 

vardır; fakat yönetmenlerin yapım şirketi sahibi olmaları, kendi bütçelerini 

oluşturabildikleri anlamına gelmemektedir. Özellikle ‘yönetmen sineması’ alanında, 

gişe gelirleri film üretim sürecini devam ettirmek için gerekli olan finans kaynağını 

sağlayamamaktadır. Türkiye’deki sinema salonlarının Amerikan dağıtım şirketlerine 

bağlı olarak çalışması ve paket program uygulamaları, ana akım dışındaki filmlerin 

salonlarda yer bulabilmesini ve uzun süre gösterimde kalabilmesini zorlaştırır. Ayrıca, 

tüm dünya sinemalarında olduğu gibi Türk sinemasında da ana akım sinema anlayışı ve 

ortaya koyduğu kültür endüstrisinin belirgin özelliklerine sahip olarak tüketime yönelik 

hazırlanan, düşünmeye izin vermeyen, kitlesel üretim kategorilerine sokulan filmler, 

formül ve klişelerle biçimlenen dil, geçici doyum yaratma özelliğiyle seyirciyi 

etkilemekte ve çekmektedir. Bu anlamda, Türkiye’de üretilen ticari filmler de, 

‘yönetmen sineması’ alanındaki filmler için önemli bir rekabet alanı oluşturmaktadır.  

Yönetmenlerin bağımsızlaşabilmek için, yapım şirketi kurmaları aslında başka 

bağımlılık ilişkilerinin dayatması sonucunda olmaktadır. Çünkü, araştırmada film 

üretim sürecini besleyen üç ana kaynak olarak karşımıza çıkan Kültür Bakanlığı, 

Eurimages ve Festivaller, yönetmenin bir yapım şirketiyle ilişkisini gerekli kılmaktadır.  

Kültür Bakanlığı desteklerine başvurabilmek için de, Eurimages başvuruları için 

de bir yapım şirketinin sahipliği ya da onayı gerekmektedir. Aynı şekilde festivaller 

aracılığıyla filmin satışının yapılabilmesi de yapımcı şirketin varlığını gerekli 

kılmaktadır. Yurtdışındaki fonlar, yapımcıları muhatap olarak kabul etmektedir. Bu 

şartlar altında her yönetmenin filme başlamadan önce yapım şirketini kurma -ya da bir 

yapım şirketiyle anlaşma1182- zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  

Ele aldığımız yönetmenler, bu yolu seçmişlerdir. Ustaoğlu’nun önce bir 

yapımcıyla film çekmeye başlaması sonra ise, kendi şirketini kurarak kendi kararlarının 

sahibi olmayı seçmesi, sürecin bu yapıya doğru evrildiğini gösteren de bir örnek 

olmaktadır. Avrupa Birliği’nin destekleme programları incelendiğinde de, küçük 

şirketlerin desteklenmesinin belirgin bir amaç olarak ortaya koyulduğu görülmüştür. Bu 

                                                 
1182 İstedikleri filmleri yapabilmek için sürece kendileri hakim olmak isteyen yönetmenlerin bu yolu 
tercih etmesi daha az olası gözükmektedir. 
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durum aynı zamanda, sinema alanında Avrupa pazarı yaratılmasıyla ilgili beklentilerin 

de bir yansımasıdır.  

Burada yapım sürecindeki bir diğer önemli değişimi vurgulamak, yapının nasıl 

kendini dayattığını da ortaya koymaktadır. Yapım sürecinin uzun olması, çeşitli 

kaynaklardan filmin finansmanını sağlama zorunluluğu ve filmin uluslararası dağıtım 

işlerinin yürütülebilmesi için yürütücü yapımcılarla çalışılmaya başlanmıştır. 

Yönetmenin birçok bürokratik sürecin de içinde olduğu bu uluslararası sürece vakit 

ayırması zorlaşmaktadır. Yönetmenler daha fazla filmlerine odaklanabilmek için böyle 

bir yürütücü yapımcıdan yardım almaktadırlar. Yürütücü yapımcıların temel görevi, 

süreçlerin işlemesini sağlamakken, karar verici ve onaylayan merci yönetmenler 

olmaktadır. Nuri Bilge Ceylan da, Ustaoğlu ve Zaim gibi, ilk filmlerinin yapımcılığını 

tek başına kendisi yürütürken, İklimler’den itibaren yürütücü yapımcıyla çalışmaya 

başlamıştır. Bu yeni yapımcılık anlayışının, film üretim sürecinin uluslarasılaşması 

sonucu karmaşıklaşan üretim yapısının aşılabilmesi için benimsenmiş olduğu 

görülmektedir. Uluslararası alanda fonlar ve düzenlenen çeşitli platformlarda 

yapımcıların ön plana çıkması da, Türkiye’deki yönetmenleri bu yönde bir düzenleme 

yapmaya ve yardım almaya itmiştir. 

Film üretim sürecinde yapısal değişikliklere neden olan finans kaynaklarına 

geçmeden önce, sürece etki edebileceği düşünülen diğer faktörlere değinmek gerekir. 

Bunların üretimdeki yeri değerlendirildiğinde, belirgin ve etkili bir finans kaynağı 

olarak varlık kazanamadıkları görülmektedir. ‘Yönetmen sineması’ alanı içinde çok 

sınırlı alanlarda sponsorluk desteğine rastlandığından, sponsorluk üretim sürecinin 

belirleyici bir faktörü olamamaktadır. Türkiye’de televizyon ön satışı yapılması çok zor 

olduğundan ve film sonrası satışların da düşük miktarlarda ve seyrek olarak 

gerçekleştirilebilmesinden dolayı, üretimde etkili bir finans kaynağı olarak 

televizyondan da bahsedilememektedir. Aynı şekilde DVD gelirleri de, üretim sürecine 

etki edebilecek bir faktör olmaktan uzaktır.  Ayrıca, bu alandaki filmlerde bütçeler 

büyük olmadığından genelde, reklam ve tanıtım, süreç içinde önemli bir gider olarak 

yer almamaktadır.  
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‘Yönetmen sineması’ alanında film üretim sürecinin temel bileşenleri ise Kültür 

Bakanlığı, Eurimages ve Festivaller olarak gözükmektedir. Fakat bu başlıklar birçok 

ideolojik problemi de beraberinde getirmektedir. Öncelikle, görüşmeler sonucunda, 

Kültür Bakanlığı desteğinin film üretim sürecinde önemli olduğu ortaya çıkmıştır.  

Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında küçük bir miktar olarak görülmesine rağmen bu 

desteğin,  Türkiye’de destek veren başka bir kurum ve kuruluş olmadığından, düşük 

bütçelerle çalışmak zorunda kalan yönetmenlerin filmlerini üretebilmeleri için gerekli 

olduğu görülmektedir. Ayrıca destek, Eurimages desteğini alabilecek bir bütçe 

oluşturabilmek için de çok büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu yönden bakıldığında bu 

destek oranının ve destek verilen film sayısının arttırılmasıyla bu desteğin, ‘yönetmen 

sineması’ alanında film üretimini harekete geçirici bir faktör olabileceği görülmektedir.  

Öte yandan Kültür Bakanlığı’nın, belirli festivallerde gösterilme ve ödül alma 

koşuluyla,  filmleri birçok zorunluluktan muaf bırakması, filmlerin niteliğiyle ilgili 

değerlendirmelerin bir takım ulusal ya da uluslararası festivallerin insiyatifine 

bırakılması, ideolojik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulusal alan içindeki 

festivallerle ilgili olarak belirli bir ilişkiler ağı ve öncelikler sisteminden 

bahsedilebileceği gibi, uluslararası alanda belirlenen festivallerin de ticari işleyişin 

merkeze alındığı kurumlar olduğu hatırlandığında, devletin kültürel alana ilişkin verdiği 

bu karar, kültürel alanı, belirsiz tercihlere, piyasa koşullarına ve uluslararası ağı 

biçimlendiren bağımlılık ilişkilerine teslim etmek ve yönetmenleri bu doğrultuda 

yönlendirmek anlamına gelmektedir. Devletin tam aksine, festivallere kendini 

bağlamadan, yönetmenlerin değer ölçütünü festivallere indirgemeden daha güçlü 

sinema kurumları yaratarak, bu alanın gelişmesini desteklemesi gerekmektedir. 

Üretim sürecinin önemli faktörlerinden biri de Eurimages desteğidir. Eurimages 

desteği verilen film sayısı çok olmamasına rağmen, bu desteğin film üretim alanında bir 

hareketlenme sağladığı ve özellikle ‘yönetmen sineması’ alanı için önemli bir seçenek 

olarak varolduğu görülmektedir. Ortak yapımların artmasıyla, teknik kalitede bir artış 

olmuş ve uluslararası film üretimi gelişmiştir. Fakat Türkiye’nin, Avrupa 

standartlarında bir ortak yapım ağına girme sürecinde, geçmişten gelen yapımcılık 

anlayışından halen tam olarak kopulamamış olması nedeniyle sıkıntılılar yaşadığı da 
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ortaya çıkmıştır. Günümüze gelindiğinde ise ortak yapım sürecinin işleyişindeki 

aksaklıkların ortadan kaldırılması yönünde önemli aşamalar kaydedildiği görülmektedir. 

Büyük ülkelerle ortak yapımların başlaması bu süreci hızlandırmıştır. Öte yandan, ortak 

yapımlar, ortak yapımcılar ve bu yapımcıların bulduğu destekler aracılığıyla filmin 

uluslararası bileşenlerinin sayısı artmaktadır. Ortak yapımcı ülkelerde filmin 

gösterilmesi, uluslararası seyirci sayısını arttırmakta, öte yandan yönetmenin 

sorumluluk alanını genişletmektedir. Ortak yapımların ortaya koyduğu bir diğer nokta, 

ortakların baskısının her zaman gündemde olabilecek bir konu olduğu ve müdahelenin 

yönetmenin iradesine bağlı bir değişken olarak algılanmasıdır. 

Festivaller ise, sadece filmin dolaşımını sağlayan değil üretim sürecini de 

belirleyen önemli bir faktör olarak varolmaktadır. Festivallerde gelen tanınırlık, 

yönetmenin film üretebilmesinin garantisi haline gelmektedir. Festivaller bünyesindeki 

fonlar, ‘yönetmen sineması’ alanı için önemli bir kaynak olmakta, bu fonların prestiji, 

filmin festivallerde gösterim şansını arttırmakta bu da filmin satışını sağlayabilmektedir. 

Öte yandan, festivaller ekseninde filmin dünya satış haklarının belirli şirketlere 

verilmesi, filmin üretim sürecine müdahele edebilecek bileşenlerin sayısını da arttırmış 

olmaktadır. Bu şirketlerin, filmlerin ortak yapımcısı haline gelmeleriyle, bu yönde 

yaşanabilinecek sıkıntılar konusunda yine Eurimages ortak yapımcılarının müdahele 

sorununda dile getirildiği gibi, yönetmenlerin iradesi tek belirleyici olarak 

görülmektedir.  

Görüşmeler ekseninde, yönetmenlerin kendi sinemalarına dair söyledikleri de, 

süreci kavramak için önemli olmaktadır. Yönetmenlerin amaçladıkları sinemanın, 

estetik ve ideolojik olarak çalışmanın başından itibaren tanımlamaya çalıştığımız sanat 

sineması alanında yer almakta olduğu görülmektedir. Yönetmenlerin, gerçeklik arayışı 

ekseninde yaptıkları sinemaya inançları, özelden evrensele ulaşma istekleri, sinemanın 

dilini ideolojik bir araç olarak kullanmaları, içerik ve biçim uyumundan hareket 

etmeleri, özgün bir dil kurma, kalıcı ve eleştirel olma arayışları ön plana çıkmaktadır.  

İlk araştırmada da, paranın ortaya koyduğu şartlardan alternatif arayışlara doğru 

ilerledikçe, yönetmenlerin, parayla kurdukları ilişkiyle ilgili sorulara ahlak, dürüstlük, 

masumiyet, içsellik, samimiyet ve inanç gibi kavramlara başvurarak cevap verdikleri 
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görülmüştür. Bu cevapların, para ve sanat arasındaki yerde, karşı alan olarak varolan bir 

dilden, bir alternatiften bahsetmenin, endüstriyi, çıkar ilişkilerini, piyasa kurallarını 

aşan, sanatın da içinde taşıdığı belli değerler üzerine kurulmuş bir sinema anlayışıyla 

mümkün olabileceği yolundaki tezi desteklediğini söylemiştik. İkinci araştırmada ele 

aldığımız yönetmenlerin de, filmlerine ilişkin ortaya koydukları nitelikler, estetik olarak 

filmleri değerlendirdiğimizde de görülebilmektedir. Ama öte yandan, tasarlanan, ortaya 

koyulmaya çalışılan sinema anlayışı ekseninde film üretilebilmesine imkan verecek 

uygun bir üretim zeminin var olmadığı da yine bu araştırma sonucunda ortaya 

çıkmaktadır.  

‘Yönetmen sineması’ alanındaki filmlerin niteliklerini etkileyebilme ve bu 

filmleri dönüştürebilme tehlikesi olan bir yapı söz konusudur. Film üretim sürecinin 

temel bileşenleri olan Kültür Bakanlığı, Eurimages ve festivaller, tek başlarına film 

üretimini finanse edememektedirler. Filmlerin üretilebilmesi için aynı anda birçok 

bileşenin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de kaynak bulma sıkıntısı 

olduğundan ve ‘yönetmen sineması’ alanındaki filmlerin gişe geliriyle kendilerini 

döndürmesi mümkün olamadığından, destekler ve dağıtım anlamında uluslararası alana 

bağımlı bir yapı karşımıza çıkmaktadır.  

Bu bağımlılık ilişkileri içinde koşullar hem ekonomik hem kültürel bir yeniden 

yapılanma gerektirmektedir. Sıraladığımız gibi, yönetmen-yapımcılık anlayışı, sürecin 

karmaşık ve yapımcıyı ön plana çıkaran yapısı nedeniyle de gelişen yürütücü 

yapımcılık, Kültür Bakanlığı desteğinin üretim süreciyle ilgili kriterlerinin festivaller 

üzerinden oluşturulması, ortak yapım şartlarının gerektirdiği ekonomik ve sanatsal 

koşullar, bu yapılanmanın önemli taşlarıdır. Film üretim sürecindeki bileşenleri 

değerlendirirken, ikinci bölümde ele aldığımız uluslararası bağımlılık ilişkilerini göz 

önünde bulundurmamız gerekmektedir. Hem maddesel hem de düşünsel bir bağımlılık 

söz konusudur1183 ve bu bağımlılık alanı içinde bir eşitlikten bahsedilememektedir. 

Gelişmiş olanlar belirleyici güce sahipken, az gelişmiş olanlar üzerinden aslında 

kültürel emperyalizm tezlerini ortaya çıkaran etnik merkezci yayılmacı görüş de açığa 

                                                 
1183 Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, s.109 



 280

çıkmaktadır.1184 Eurimages’ın da desteklediği -Avrupa Birliği çerçevesinde- bir Avrupa 

sineması kimliği ve pazarı oluşturma çabası, bu bileşenlerden ayrı düşünülmemelidir.   

Bu durumda, eşit olarak değerlendirilmeyen ve gelişmekte olan ülke olarak 

tanımlanan Türkiye’de üretim yapan yönetmenlerin, ortak yapım müdahalelerine kişisel 

duruşlarıyla karşı koymalarını beklemek sürecin bütününü kavramamak ve işleyişteki 

ideolojik sorunları göz ardı etmek anlamına gelecektir. Aynı şekilde, festivaller 

eksenindeki süreç de, birçok farklı yapısal değişikliği ortaya koymaktadır. Festivaller 

ticari sinemayla sanat sinemasının birbirine karıştığı alanlar haline gelmiştir. 

Elsaesser’in de vurguladığı gibi küreselleşen ticari işleyişin merkezinde olan festivaller, 

küresel sembolik ekonomik sistem içinde yeni bir kimlik inşa etmeye çalışmaktadır.1185 

Art House sinema üzerinden ilerleyen bu alanda, güçlü bir ticari mekanizma vardır. 

Büyük festivaller ve bağlantılı oldukları dağıtımcılar tüm dünya sinemasının dağıtım 

ağını kontrol eder hale gelmiştir. Bu hareketli pazar sürekli yeni filmlere ihtiyaç 

duyarken, filmler de tüketim malına indirgenmektedir.  

Festivallerin küresel pazara entegre olmuş, böyle ticari bir yapısı varken ve 

Wallerstein’ın da belirttiği gibi ticari işleyişin, tikelci kültüre ve yerele sarılışı söz 

konusuyken,1186 diğer ülke sinemalarında olduğu gibi, Türkiye’nin ‘yönetmen sineması’ 

alanının festivallerde varolması ve üretimini bu yapıya bağlı olarak sürdürmesi sanat 

olarak niteliğini tehlikeye atmaktadır. Kabullerin, seçimlerin, ödüllendirilmelerin 

gerçekleşeceği mercide -benzer bir seçme mekanizması Eurimages için de söz 

konusudur-  kültürün sınırlandırılması, biçimlendirilmesi ve yönlendirilmesi söz konusu 

olabilmektedir.  

Kriterlerin, belli kurumlar ve yöneticileri tarafından belirlenmesi, belirgin bir 

müdahale olmasa bile- ki belirgin müdahaleler de söz konusu olmuştur- bir otosansür 

mekanizmasını tetikleyebilecektir. Bu kriterlerin, yönetmenlerin dilleri üzerinde 

belirleyici olma olasılığı her zaman vardır. Kırel’in ikinci bölümde ele aldığımız1187, 

İran sinemasının festivaller aracılığıyla varolmasının  ‘kendi kendine oryantalizm’e 
                                                 
1184 Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, s.75 
1185 Elsaesser,”Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe”, s.83  
1186Wallerstein, “Ulusal ve Erensel: Dünya Kültürü Diye Bir Şey olabilir Mi?”,  s.137.  
1187Kırel, “İran’da Sinema, İran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
s.412. 
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neden olabileceği görüşü, Türk sinemasında da geçerlilik kazanmaktadır. Ortak 

yapımcılarla ilgili ortaya koyulan müdahale sorununda olduğu gibi, festival aracılığıyla 

da üretime müdahele söz konusu olabilmektedir. Bu devasa işleyiş içinde yönetmenin 

iradesinin tek direniş noktası olarak kalması ne kadar ince bir çizgi üzerinde 

ilerlendiğini göstermektedir. Bir ülkenin ‘yönetmen sineması’ alanında film üretiminin 

belli grupların -ki Batı merkezli gruplardır- seçimleri ve beğenileri ekseninde 

belirlenebiliyor olması, ülkenin bağımsızlık sorununu tartışmaya açmaktadır.  

Türk sinemasındaki ‘yönetmen sineması’ alanı için, bu uluslararası üretim 

sürecinin bir çıkış olamayacağı ortadadır. Devletin film üretim alanında ulusal kültürel 

korumacılık anlayışıyla hareket etmemesi ve teslimiyetçi davranması, sinemada sanatın 

varlık kazandığı ‘yönetmen sineması’ alanını ticari bir işleyişin ellerine bırakacak, 

burada da küresel pazar koşullarının belirleyici olduğu bir içerik ve dil, bu alanı içerden 

kemirecek ve sahip olduğu nitelikleri ortadan kaldırabilecektir. 
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5. SONUÇ 

1990 sonrası ‘yönetmen sineması’ alanında film üretim sürecini ele aldığımız 

bu çalışmada, üretim ilişkilerinin kavranabilmesi için öncelikle sinemanın içinde 

bulunduğu endüstri ve bu endüstrinin üretim koşulları anlaşılmaya çalışılmıştır. Kültürel 

bir ürün olarak sinemanın, endüstri içindeki konumun değerlendirilebilmesi için, 

Frankfurt Okulu tarafından ortaya atılan Kültür Endüstrisi kavramından yola çıkılmıştır.  

19.yüzyıl kapitalizmiyle ortaya çıkan kitle kültürü, pazara uyumlu hale getirilmiş, 

tüketime dayalı bir kültür olarak tanımlamıştır. Kültür endüstrisinin temel işlevi ise, 

kitlenin yönlendirilmesidir. İnsanların ticari işleyişin nesnesi olan tüketicilere 

indirgendiği endüstriyel işleyişte, tüketim malına dönüşen kültürel ürünler üzerinden 

zihinsel bir yönlendirme yapılarak sistemin ideolojisi aşılanmakta ve bir bağımlılık 

ilişkisi kurulmaktadır. 

Adorno’nun kültür endüstrisinin üretim biçimine ve ürünlerine dair oraya 

koyduğu nitelikler, Hollywood sinemasının işleyişiyle benzerdir. Ortaya çıktığı 

dönemden itibaren kar merkezli bir sinema olan Hollywood’un endüstriyel gelişimi 

incelendiğinde, mal üretimi yapan fabrika mantığında bir sistemle ortaya çıktığı, önce 

Fordist sonra Post-Fordist nitelik gösterdiği, üretim içinde yer alan kişilerin, sürecin 

sınırlı bir bölümüne hakim olduğu, uzmanlaşmaya dayalı, sürekli yatay ve dikey 

tekelleşme yönünde eğilimi olan, sermayeye bağımlı bir yapıya sahip olduğu 

görülmüştür. Gişe gelirini garantilemeye çalışan pazar mantığı, belirli klişeler ve 

formüller üzerinden filmleri üretmektedir.  

Hollywood sinemasının estetiğinin temelini oluşturan kültür endüstrisi 

yaklaşımın temel estetik niteliği, gerçeklik izlenimi yaratılmasında yatmaktadır. Anlatı 

yapısı ve diğer sinematografik öğeler,  özdeşleşme sağlayan, geçici bir doyum yaratan, 

kolay anlaşılabilir nitelikte filmler üretmeye hizmet etmektedir. Filmin biçimi, bir 

tüketici olarak seyircinin beklentileriyle belirlenir. Bu sinemanın, Marcuse’nin ortaya 

koyduğu gibi sanatın karşı bilinç üreten, derin anlamlar yaratan, sisteme başkaldıran, 

sorgulayan ve bunları biçim ve içeriğin uyumu üzerinden yapan bir sanat ürününün 

ortaya koyulmasına izin vermeyecek bir alan olduğu açıktır. Adorno ve Marcuse’ye 

göre kültür endüstrisi sanatı içinde eritmektedir ve Hollywood bunun en başarılı 
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örneğidir. Fakat, bu çalışmada ele aldığımız ‘yönetmen sineması’ alanının ürünleri, bu 

karamsar tablonun belirli alanlarını aydınlatabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu 

potansiyel, ‘yönetmen sineması’ alanını, temel kavramları ve özellikleriyle ele aldığımız 

bölümde ortaya çıkmaktadır. ‘Yönetmen sineması’ alanı, endüstriyel gelişimiyle de 

estetik gelişimiyle de, Hollywood’un filmleri bir tüketim malına dönüştüren yapısından 

farklı bir nitelik ortaya koymaktadır.  

‘Yönetmen sineması’nın içinden çıktığı sanat sineması başlangıcından beri 

gerçeklik arayışı ekseninde ilerleyen bir estetik yönelime sahip olmuştur. Bu sinemayı 

biçimlendiren yapının bileşenleri olan Alman Dışavurumculuğu, Rus Biçimciliği, 

Avangarde Hareketler, Yeni Gerçekçilik ve Yeni Dalga’nın estetik özelikleri ve üretim 

koşulları üzerinden sanat sinemasının temel nitelikleri ortaya koyulmuştur. Sanat 

sineması etrafında şekillenen, Bağımsız sinema, Karşı sinema, Avrupa sineması, 

Deneysel sinema ve Özgür sinema anlayışlarının ele alınması da bu alanın egemen 

sinema karşısındaki belirgin konumunun açıklanmasına yardım etmiştir. Her ne kadar, 

‘yönetmen sineması’ kavramının çıkışı, auteur teoriyle ilişkili olsa da, bu sinemanın 

sanat sinemasından bağımsız bir alan olmadığı, auteur sinemanın gelişiminin, auteur 

kuramdaki değişimin ve bu sinemanın temel estetik eğilimlerinin incelenmesiyle ortaya 

çıkmıştır. ‘Yönetmen sineması’nın, sanatçıyı ön plana çıkaran yönüyle aslında sanat 

sinemasını kapsadığı belirlenmiştir.  

Birinci bölümde ele aldığımız ‘yönetmen sineması’nın dilsel özellikleri, 

karşımıza, biçim ve içerik ilişkisinin ön plana çıktığı, eleştirel, derin ve kalıcı anlamlar 

üreten, kişisel izlere sahip özgün yapıtların üretildiği, gerçeklik arayışı ekseninde 

yapıtın sanatsal ve kültürel değerinin ön planda tutulduğu, ticari işleyişe doğrudan bağlı 

olmayan bir sinema alanı çıkarmıştır. Bu eksende üretim koşulları ele alındığında, ulus 

devletlerin koruması ve desteği ön plana çıkarken, özellikle, Yeni Gerçekçilik ve Yeni 

Dalga akımlarının film yapım koşullarını da belirleyen, bireysel çabalara ve düşük 

bütçelere dayanan farklı üretim modellerine sahip bir yapılanmayla da karşılaşılmıştır. 

Birinci bölümün endüstriyel koşulları ve bu koşullar içinde ‘yönetmen 

sineması’nın konumlanışını ortaya koyarak çalışmanın zemini oluşturulduktan sonra 

‘yönetmen sineması’ alanının tartışma eksenleri, hem ekonomik hem ideolojik boyut 
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hesaba katılarak bağımlılık ve bağımsızlık kavramları ekseninde değerlendirilmiştir. 

Hollywood sineması karşısında, ‘yönetmen sineması’ alanı ulusal endüstri ve ulusal 

sinema kavramlarını gündeme taşımıştır. Amerikan sinemasıyla rekabet, ulusal 

sinemaların kendini koruma mücadeleleri, ‘yönetmen sineması’ alanının önemli bir 

dinamiğini oluşturmaktadır. Bu nokta, bir taraftan devletle kurulan ilişkide bir 

bağımlılığa gönderme yaparken öte yandan, ulus devletin uluslararası düzen içinde 

değişen konumunun yeni bağımlılık ilişkilerini ortaya koyduğu da görülmektedir. 

Kültürel emperyalizm, gelişmiş devletlerin gelişmemiş olanlar üzerinde 

kurduğu ekonomik sömürünün kültürel alanı içine alan yapısıyla, ulusal sinemalarının 

varlık alanının tartışıldığı ilk kavram olmaktadır. Eşitsiz sistemin kültürel, sanatsal ve 

düşünsel olarak ortaya çıkardığı bağımlılığa tepki, Üçüncü Dünya sinemasının 

direnişinde ortaya koyulmuştur. Üçüncü Dünya sineması anlayışı, sinemanın politik ve 

eleştirel yönünü vurgulaması, kültürel özgünlüğe sahip bir sinema dilinin, bağımlılığa 

direniş noktası olarak görülmesi ve biçim-içerik ilişkisinin ideolojik niteliğinin 

vurgulanması açısından önemli olmaktadır. Bu sinemanın, egemen görme ve seyretme 

ilişkilerine alternatif getirmek istemesi, ‘yönetmen sineması’ alanının sorgulama yaratan 

ve kişisel izler taşıyan sinema alanıyla örtüşmektedir.  

Üçüncü Dünya kavramı artık geçerliliğini yitirdiğinde, Üçüncü Dünya 

sineması, üçüncü sinemaya dönüşmüş, sınırlarını genişleterek bu sefer, gelişmiş ülkeler 

karşısındaki tüm az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sinemalarını kapsayan bir 

anlama sahip olmuştur. Bu anlam da, toplumsal gerçekçiliği merkezine alan sanatsal ve 

kültürel niteliğiyle, Üçüncü sinema alanında üretilen filmleri sanat sineması alanına 

bağlamaktadır. Fakat değişen dünya düzeninin dinamikleri, sadece ulusallık kavramını 

tartışmaya açmamış, sanatın ve sanat sinemasının da sorgulanacağı bir bağımlılık yapısı 

ortaya çıkarmıştır. Bu bağımlılık yapısının belirleyici faktörleri, küreselleşme ekseninde 

uluslararası pazar, yeni güç ilişkileri, akışlar ve küresel ağlar olmuştur. Bu yapı içinde 

şekillenen küresel kültür ise, Amerikan değerleri çerçevesinde gelişen tüketim ve pazar 

mantığının egemenliğindeki hegemonik bir kültür olmaya devam etmektedir. Bu 

yönüyle sömürge dönemindeki bağımlılık ilişkilerine benzer biçimde, ulusal kültür 

yerellikler üzerinden siteme bağlanırken, ulusal farklılıklar kültürün metalaşmasıyla 
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eritilmekte, bu ise ulus devletin korumacı politikalarından destek alan ‘yönetmen 

sineması’nın varlık alanını tehlikeye atan bir etken olmaktadır.   

Avrupa’daki bağımsızlık mücadelesi incelendiğinde, öncelikle ulusal 

endüstrilerin Amerika’yla mücadelesinin belirgin bir dinamik olduğu görülmüş, bu 

mücadelede ise Avrupa sinema geleneği ve kültürel mirasının taşıyıcısı olarak sanat 

sinemasının ön plana çıkarıldığı görülmüştür. İletişim politikaları,  değişen ekonomik ve 

jeopolitik yapının etkisiyle yeni biçimler almış, bu eksende Amerika’nın sinema 

alanındaki hakimiyetiyle mücadele edebilmek için, Avrupa sineması yeni bir 

kavramsallaştırmanın içine sokulmuştur. Küresel pazarın dinamikleriyle biçimlendirilen 

bu yeni alan ‘yönetmen sineması’nı da kapsamaktadır. Kendi sinemalarını yapmak 

isteyen yönetmenlerin, pazar koşullarının belirleyici olacağı bir alan içinde üretim 

yapamaya çalışmaları ise sanat sinemasının ideolojik zeminini kaydırmıştır.  

Avrupa, sinemasına faklı bir kimlik vermeye çalışmakta, bu kimliği 

oluştururken çeşitliliğe vurgu yapmaktadır. Ortak pazarın kurallarının uygulandığı bir 

yapıda çok kimlikle gelen çeşitliliğin bize gerçekten zenginlik olarak yansıması zor 

gözükmektedir. Çünkü mekanizmalar benzeşme üzerinden ilerlemektedir. Piyasanın ve 

endüstriyel koşulların dayattığı yapının yarattığı pazar, küresel bir sanat filmi pazarıdır. 

Bu pazar, Elsaesser’in de belirttiği gibi, Avrupa sinemasıyla Hollywood arasındaki 

sınırları belirsizleştirmiş, iki alanı birbirine yaklaştırmıştır. Küresel sanat filmi pazarının 

ve burada yaratılan yeni kimliğin en önemli bileşenleri de iletişim politikaları ekseninde 

ortaya koyulan Avrupa’da film yapım koşullarını düzenleyen destek programları ve 

dünyadaki sanat filmi alanın üretim ve dağıtım ağının merkezi olan uluslararası Film 

Festivalleri olmaktadır. Amerikan Bağımsız sineması da özellikle festivaller ekseninde 

bu pazara bağlanmaktadır. Bu bölümde yapılan tartışmalar, ‘yönetmen sineması’ 

alanında küresel pazar ekseninde yeni bağımlılık ilişkilerinin söz konusu olduğu bir 

yapı ortaya koymuştur.  

‘Yönetmen sineması’ alanının dünyadaki konumundan hareketle, Türk 

sinemasında film üretim sürecini değerlendirdiğimizde, öncelikle Türkiye’de sinemanın 

gelişimin diğer ülkelerden farklı bir seyir izlediği görülmüştür. Sinema ortaya çıktığı 

yıllardan, Yeşilçam dönemine kadar endsütriyel bir özellik gösterememiştir. Devlet 
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eliyle başlatılmasına rağmen devlet, sinemanın gelişimiyle ilgili –sansür uygulamaları 

dışında- yapıcı ve koruyucu bir anlayış benimsememiş, bu alanı özel sektörün eline 

bırakmayı tercih etmiştir. 1950’lerde başlayan liberalleşme politikaları,  tüketimdeki 

artış, sanayi ve hizmetler sektöründeki gelişme, demografik yapıyı değiştirdiği gibi 

sinema sektörünü de canlandırmıştır. Sinema salonları açılması ve film makinelerin 

ithali bu hareketlenmede itici güç olmuştur. 1950-60 arasında yönetmenlerin, Avrupa 

sinemasından etkilenmesi söz konusu olmuştur. Fakat Türkiye’de sinemanın gelişimi 

devletin bu alanla ilgili bir desteği ve koruması da olmadığından, özel sektör üzerinden 

ilerlemiş ve liberalleşme politikalarının da etkisiyle Hollywood’dakine benzer bir 

yönelimle ticari bir niteliğe bürünmüştür. Truman Doktrini ve Marshall Planı’yla 

Amerika’yla ilişkilerin yakınlaşması, Amerikanın ticari ve politik mantığının kültürel 

alanda yansımalarının görülmesine neden olmuştur.  

Yeşilçam sineması dönemi, Türkiye’nin 1970’lere kadar egemenliği altında 

kalacağı bir popüler sinema dönemi olur. Sermayeye sahip olanların girişimleriyle 

gelişen sinema, Hollywood’da olduğu gibi seyirci beğenisine bağlıdır ve kültür 

endüstrisinin üretim niteliğine benzer biçimde burada da özgür bir seçimden çok 

yaratılan piyasa talebi söz konusudur. Üretim koşullarının bono sistemiyle işlemesi, bu 

sinemaya kendine özgü bir yapı vermesine rağmen film şirketleri ve salonlar arasındaki 

anlaşmalarla, kültür endüstrilerinin tekelci uygulamalarıyla ilişkilendirilebilecek bir 

yapının varlığı da söz konusudur. Bu egemen sinema yapısı, film üretimini kontrol 

etmiş ve bağımsız üretimlerin gerçekleşmesine izin vermemiştir. Önemli yönetmenlerin 

çabalarıyla sektör içinde sanatsal niteliğe sahip eleştirel filmler üretilebilse bile, bunlar 

çok sınırlı sayıda kalmıştır. Bu dönemde yapılan ulusal sinema tartışmalarının en 

önemli göstergesi ise, ticari işleyişe sahip bu sinema alanının kendi kimliğini 

tanımlayabilmekten uzak olmasıdır.  

1970’lerde sinemanın çöküşünü açıklayan birçok etken vardır. ABD 

ambargosu, Türk parasının değerinin düşmesi, seks filmlerinin salonları doldurması, 

televizyonun yaygınlaşması, siyasi açıdan çalkantı ortam, film üretim maliyetlerinin 

artması, canlanan video pazarı temel başlıklar olarak karşımıza çıkmıştır. 1970’lerdeki 

ortam eleştirel filmlerin yapım ve dağıtım koşullarını güçleştirirken, 1980 Askeri 
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Darbesi, böyle bir sinemanın üretim imkanlarını büyük oranda sınırlamıştır. 

Depolitizasyon süreciyle beraber, bu dönemde, tüm dünyada olduğu gibi liberalleşme 

politikalarına hız verilmesi, özelleştirmeler ile dışa bağımlı ve eşitsizlik üzerinden 

ilerleyen bir yapı kurulması ve enflasyonun artışı film üretimin önünü kapamıştır. 

Yeşilçam ölümünü yaşarken bu dönemin yönetmenleri, film yapabilmek için bireysel 

yollar denemiş, bazı yönetmenler kendi film şirketlerini kurmuşlardır. Böylece 1990 

sonrası üretim sürecinin ilk adımları atılmış olmaktadır. Öte yandan 1980’lerde sanat 

filmi üretim koşullarının gelişmeye başladığı da görülmüştür. Bu dönemde, özgün bir 

sinema dili kurma çabaları ve kişisel izler taşıyan sinema anlayışı örnekleriyle 

karşılaşılır. Birkaç auteur yönetmenin ön plana çıktığı, ayrıca uluslararası festivallerde 

sağlanan görünürlükle, bu dönemde oryantalizm beklentisinin sorunsallaştırıldığı da 

görülmektedir. Bu dönemde sanat filmi alanında yer alabilecek filmler, 1980 sonrası 

kültürel alandaki dönüşümle sayıları artmaya başlayan arabesk filmlerinin 

hakimiyetinde olan popüler sinemayla rekabet etmektedir.  

1990’lı yılların başında Amerikan dağıtım şirketlerinin ülkeye girmesi, büyük 

salonların kapanması, dağıtımcıların yeni salonlara hakim olması, paket program 

uygulamaları, filmlerin gösterim şansını azalttığı gibi üretim imkanlarını da kısıtlar. 

Kültür Bakanlığı desteği bu dönemde başlar ama film üretim maliyetleri karşında 

yetersiz kalır. ABD ile kurulan ekonomik ilişkiler, devletin iletişim alanında izlediği 

teslimiyetçi politika, kültürel alanda ödünler verilmesine neden olur. Devlet, bu 

dönemde de film üretim alanında yapıcı bir role sahip olmazken, 1990’ların ikinci 

yarısında, 1980’lerde ilk adımları görülen, bireysel çabalarla gelişen yeni yapımcılık 

anlayışı yerleşmeye başlar. Yeni anlayışın yerleşmesinde, 1990’da üye olunan 

Eurimages’ın verdiği yapım desteği belirgin bir faktör olur. ‘Yönetmen sineması’ alanı 

bireysellik ekseninde biçimlenmeye başlarken, popüler sinema alanı da bu dönemlerde 

önemli bir varlık kazanır. Televizyon ve reklam sektörü, sponsorluk, film üretimine 

eklenen bileşenler olur.  

1990’ların ikinci yarısında karşımıza çıkan yapının bir yanında ‘yönetmen 

sineması’ alanı, diğer yanında dağıtım şirketlerinin etkisiyle egemenliği altına girilen 

Hollywood filmlerinin izinden giden popüler sinema vardır. Egemen sinemanın, kültür 
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endüstrisi kavramında da görüldüğü gibi en önemli ve tehdit edici özelliği, kültürel 

ürünler üzerinden belirli bir ideolojiyi iletmesidir. Bu eksende, Türkiye’de ‘yönetmen 

sineması’ alanı da, seyirci ve salon bulmak için Türk sinemasının popüler alanıyla 

rekabet etmek zorunda kalmış ve egemen ideoloji karşısında zayıf düşmüştür. 1996 

yılında, Eşkıya filmiyle büyük bir seyirci kitlesi ilk defa sinemaya gelirken, Tabutta 

Rövaşata filmi çok az sayıda seyirci elde edebilmiş ama eleştirelliği ve gerçeklik 

arayışını içinde taşıyan, özgün bir sinema dilinin ortaya koyulduğu, evrensel, derin ve 

kalıcı anlamlar üreten ve bireysel çabalarla üretilecek önemli yapımların içinde yer 

alacağı bir sinema anlayışının da çıkış noktasını oluşturmuştur.  

Uluslararası alanda tanınırlığın da belirgin bir öğe olarak ön plana çıktığı 

‘yönetmen sineması’ alanında, film üretiminin bileşenlerini kavrayabilmek ve 

değerlendirebilmek için yapılan ilk araştırmada ticari sinemanın işleyişiyle uyuşamayan, 

bağımsız olmak ve istedikleri filmleri yapabilmek için yapımcıyla çalışmaktan kaçınan, 

destek bulmakta zorlanan ya da bunu tercih etmeyen yönetmenlerin, bireysel çözümlerle 

filmlerini üretmeye çalıştıkları ortaya koyulmuştur. Bu çözümler içinde, ön plana çıkan, 

bütçe ve sinematografik öğeler ekseninde minimal eğilimlere sahip olunmasıdır. Yeni 

Gerçekçilik ya da Yeni Dalga akımlarıyla ilişkilendirebilecek bu özellik, kısıtlı 

imkanların, seçilen biçimle desteklenerek yaratıcı bir yapıta dönüştürülmesi sonucunu 

doğurmuştur. Yönetmenlerin egemen sinema estetiğinin kurallarına karşı çıkan duruşu, 

minimal eğilimlerin benimsenmesine ve özgün bir sinema dili kurulmasına imkan 

vermiştir.  

İlk araştırma düşük bütçe ve minimal eğilimler fikrinin birçok yönetmen 

tarafından benimsendiğini gösterirken, 1990 sonrası ‘yönetmen sineması’ alanının çıkış 

noktası olarak film üretim sürecindeki önemli bir dinamiğe dikkat çekmiştir. Fakat 

görüşme yapılan bazı yönetmenlerin, ilerleyen çalışmalarında minimal eğilimler 

üzerinden ilerlemedikleri ve üretim bileşenlerini de çeşitlendirdikleri görülmüştür. Bu 

nokta düşük bütçeyle film yapmanın tanınırlık ve görünürlük sağlama eksenlerindeki  

işlevine dikkat çekmiştir. Çeşitlenen üretim bileşenlerinde ise, ‘yönetmen sineması’ 

alanının bireysel imkanlarla ilerleyen yapısının da etkisiyle, uluslararası faktörlerin ön 

plana çıktığı görülmüştür. Bu eksende, film üretim sürecinin tüm bileşenlerini ele almak 
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için yapılan ikinci araştırmada, estetik eğilimleri ile tanımlamış olduğumuz ‘yönetmen 

sineması’ alanı içinde değerlendirilebilecek, üretim sürecine ilişkin belirlediğimiz ve 

ayrıntılandırdığımız kriterlere sahip olan Yeşim Ustaoğlu, Semih Kaplanolu, Derviş 

Zaim ve Özcan Alper’in film üretim süreçleri yapım öncesi yapım ve yapım sonrası 

eksenlerinde incelenmiştir.  

Toplanan veriler ışığında, ‘yönetmen sineması’ alanındaki film üretim 

sürecinin yönetmen-yapımcılık, Kültür Bakanlığı Desteği, Eurimages, Uluslararası Film 

Festivalleri, Diğer Bileşenler (sponsorluk, gişe geliri, tanıtım giderleri, televizyon satışı, 

DVD satışı) ve Sinema Anlayışı olmak üzere altı kategori ekseninde 

değerlendirilebileceği görülmüştür. Bağımsız hareket edebilmek için yapımcı olmayı 

seçen ve kendi yapım şirketini kuran yönetmenler, üretim koşullarını yaratıcı 

çözümlerle oluşturmaya çalışmaktadırlar. Süreç içinde yönetmenin edindiği bu 

konumun, özellikle üretim ilişkilerindeki öncelik noktaları göz önüne alındığında, 

1980’lerden beri belirgin biçimde kullanılan ‘yapımcı-yönetmenlik’ anlayışıyla 

tanımlanmasının yeterli olmayacağı görülmüştür. Bu nedenle, yapılan araştırmada, 

zorunluluklar nedeniyle sürecin estetik sorumluluğuyla beraber ekonomik 

sorumluluğunu da üstlenen ama aynı zamanda sanatsal kaygıların ticari kaygıların 

önünde tutulduğu bir sinema alanında üretim yapmaya çalışan bu yönetmenlerin yeni 

konumlarının, ‘yönetmen-yapımcılık’ anlayışı üzerinden kavranabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. Yapımcılık niteliğini değil bir yaratıcı olarak yönetmenlik niteliğini ön 

plana çıkaran bu ifadenin, 1990 sonrası ‘yönetmen sineması’ alanındaki yeni yönetmen 

kimliğini tam olarak karşıladığı görülmüştür. 

Ortaya koyduğumuz yeni tanımla birlikte, araştırma, yönetmen-yapımcı 

kimliğine sahip olan yönetmenlerin, yeterli sermayeleri olmadığı ve gişe gelirleriyle 

filmlerini üretebilmeleri mümkün olamadığı için ancak çeşitli finans kaynaklarını 

birleştirerek film yapabildiklerini de ortaya koymuştur. Film üretim sürecinin önemli ve 

belirleyici bileşenleri olarak Kültür Bakanlığı Desteği, Eurimages ve festivaller ön plana 

çıkarken, finans kaynakları kapsamında, diğer bileşenler başlığı altında ele aldığımız 

kaynakların, film üretim sürecine olumlu katkıları olsa da, sürekliliği olan etkili 

değişkenler olmadıkları görülmüştür. Gişe gelirlerinin bir sonraki filmin finasmanını 
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sağlaması seyirci sayısının azlığı nedeniyle genellikle mümkün olamamakta, 

sponsorluk, yalnızca yapım koşullarını destekleyen kısıtlı bir yardım olarak 

kalmaktadır. Marjinal bir gelir olarak tanımlanan DVD gelirleri, kısa vadede bir destek 

olarak değerlendirilebilme ihtimaline sahip olamazken, televizyon önsatışları ancak 

yurtdışı televizyon kanallarıyla gerçekleştirilebilmekte, yapım sonrasında ise yurtiçi 

televizyon kanallarının popüler filmleri satın almayı tercih etmesi nedeniyle, ‘yönetmen 

sineması’ alanındaki az sayıda film, ancak düşük ücretlerle ülke içindeki televizyon 

kanallarına satılabilmektedir. 

Kültür Bakanlığı desteği, düşük bütçelerle film üreten yönetmenlerin bütçeleri 

için önemli bir katkı sağlamakta ve Eurimages desteği için gerekli sermayenin elde 

edilebilmesine de imkan vermektedir. Bu durum, Kültür Bakanlığı’nın destek 

politikalarıyla ilgili yapacağı iyileştirmelerin, ‘yönetmen sineması’ alanındaki film 

üretimine belirgin bir katkı sağlayacağını da kanıtlamaktadır. Kültür Bakanlığı 

desteğiyle ilgili soru işareti yaratan önemli bir nokta, Kültür Bakanlığı’nın bir filmin 

sanatsal niteliğini ve başarısını değerlendirirken, belli ulusal ve uluslararası festivallerin 

ölçütlerini referans almasıdır. Bu nokta, kültürel alanın belirsiz tercihlere, piyasa 

koşullarına ve uluslararası ağın bağımlılık ilişkilerine teslim edilmesi sorununu 

gündeme taşımaktadır.  

Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanında yer alan birçok projeyi desteklemiş 

olan Eurimages, yapımcılık anlayışının değişmesinde etkili olmuş ve teknik kalitenin 

artmasına hizmet etmiştir. Fakat ortak yapımlar ve ortak yapımcıların bulduğu finans 

kaynaklarıyla filmlerin uluslararası bileşenlerinin artması, Türkiye’deki film üretiminin 

Batılı bir kurumun seçim ve tercihleri üzerinden gerçekleşebilmesi ekseninde, birçok 

açıdan müdahaleye açık hale gelme tehlikesini gündeme taşımaktadır. Festivaller, 

Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanına sağladığı fonlar, uluslararası tanınırlık ve 

dağıtım imkanıyla üretim sürecinin de belirleyici bir faktörü haline gelmektedir. Fakat 

hem festival programcılarının, hem satış şirketlerinin açık bir şekilde gerçekleşen 

müdahalesi hem de seçilme kaygısıyla yönetmenin zihinsel olarak yaşayabileceği 

sınırlamalar, filmlerin içerik ve biçim anlamında bağımsızlığını kaybetme tehlikesini 

ortaya koymaktadır.  
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Türkiye’de ‘yönetmen sineması’ alanında film üretiminin bileşenleriyle 

şekillenen zeminin, eleştirel, kalıcı anlamlar üreten, karşı bilinç oluşturabilecek, 

gerçeklik arayışı içindeki filmlerin üretilebilmesi ve bu yönde bir sinema anlayışının 

ortaya koyulabilmesi için gerekli olan elverişli şartlara sahip olmadığı görülmektedir. 

Uluslararası pazar koşullarının belirleyici olduğu, Avrupa sinemasının, küresel sanat 

pazarına uyarlanan yeni kimliğinin de içinde yer aldığı, bağımlılık ilişkilerin eşitsizlik 

üzerinden ilerlediği bu zeminde, yerellik üzerinden kültürü sınırlandıran, 

kategorilendiren ve pazarlanabilir hale getiren bir mekanizma da işletilmektedir. 

Devletin sinemayla ilgili teslimiyetçi politikasıyla, sanat olarak sinemanın varlık 

kazandığı ‘yönetmen sineması’ alanı piyasa koşullarının işleyişine bırakılmış 

olmaktadır. Bu film üretim koşullarının dışında yer almak isteyen bir yönetmen, finans 

bulamayacağı için film üretememe sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Küresel pazar 

kurallarının biçimlendirdiği egemen uluslararası politikaların belirleyeceği bir üretim 

zemininde gerçekleştirilecek filmlerin, sanatsal ve eleştirel niteliklerini koruyabilme 

ihtimalleri zayıf olduğuna göre, Türkiye’deki ‘yönetmen sineması’ alanında film üretim 

sürecinin belirleyici bileşenlerinin, üretilecek filmlerin niteliğini tartışılır hale getirmesi 

de kaçınılmaz olacaktır. 
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Ek.1. Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen Filmler 
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Kaynak: Kültür Bakanlığı, Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü,  
B.16.0.THS.0.11.01.00 sayılı, Desteklenen Filmler Hk. konulu yazışma.  (12 Haziran 
2009). 
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Ek. 2. Eurimages ve Europa Cinemas Çerçevesinde Desteklenen  

Sinema Salonları  

 

1.Cinebonus Adana  

Adana  

2.Bahçeli Büyülü Fener  

Ankara   

3.Büyülüfener  

Ankara   

4.Kızılırmak  

Ankara  

5.Cinebonus Antalya  

Antalya    

6.Yılmaz Güney Sineması 

Batman  

7.Bodrum Cinemarine  

Bodrum   

8.Kardelen Sinemaları 

Bolu    

9.Burç Altıparmak  

Bursa  

10.Diyarbakır Avrupa  

Diyarbakır   

11.Cinema Hayal  

Fethiye / Muğla  

12.Alkazar  

İstanbul   

13.Avcılar Avşar Cinema Center  

İstanbul  

14.Bakırköy Avşar Cinema Merkezi  

İstanbul    

15.Beyoğlu Sineması  
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İstanbul  

16.Çemberlitaş Safak  

İstanbul   

17.Feriye Sineması  

İstanbul    

18.Kadıköy Broadway  

İstanbul  

19.Kadıköy Sinemaları  

İstanbul  

20.Nişantaşı 

İstanbul   

21.Osmanbey Gazi  

İstanbul  

22.Cinebonus Konak  

İzmir   

23.Cinecity Kipa  

İzmir  

24.Outlet Center  

İzmir    

25.Muğla Cinemarine  

Mugla  

26.Atamerkez Safranbolu Sinemaları  

Safranbolu Karabük    

27.CFC Royal Cinemas  

Trabzon  

 

 

Kaynak: Cinemas supported by Eurimages, (t.y.), 

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Exhibition/default_en.asp, (5 Haziran 2009) 
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Ek.3. Kültür Bakanlığı Sinema Destekleriyle İlgili Festival Listesi  

 

Sinema Destekleme kurulu’nun 2009/1 Sayılı Kararı: 

 

A- Resmi Bölümlerinden Birine Davet Edilmenin Yeterli Olduğu Yarışmalı Büyük 

Festivaller  

1- Montreal (Kanada) 

2- Karlovy Vary (Çek Cum.) 

3- Cannes (Fransa) 

4- Berlin  (Almanya)  

5- Venedik (İtalya) 

6- Tokyo (Japonya ) 

7-Rotterdam (Hollanda) 

8- San Sebastian(İspanya) 

9- Locarno (İsviçre) 

10-Londra (İngiltere) 

11-Hong Kong 

12- Toronto (Kanada) 

13-Chicago (ABD) 

14-Sundance (ABD) 

15-New York (ABD) 

B-Herhangi Bir Dalda Ödül Alınması Gereken Yurtdışı Festivaller 

1. Kahire (Mısır) 

2.Mannheim-Heidelberg (Almanya) 

3. Münih (Almanya) 

4. Selanik (Yunanistan) 

5. Tahran (İran) 

6. Jerusalem (İsrail) 

7. Taormina (İtalya) 

8. Moskova (Rusya) 

9. Valencia (İspanya) 

10.Göteborg (İsveç) 
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11.Stockholm (İsveç) 

12.Umea (İsveç) 

13.Kartaca (Tunus) 

14.Kiev(Ukrayna) 

15. Belgrad(Yugoslavya) 

16.Valiadolid (İspanya) 

17.Singapur  

18. Nantes (Fransa) 

19. La Rochelle (Fransa) 

20. Montpellier (Fransa) 

21. Palm Spring (ABD) 

22.San Francisco (ABD) 

23.Seattle (ABD) 

24.Sydney (Avustralya) 

25.Troia (Portekiz) 

26Vancouver (Kanada) 

27.Amiens (Fransa) 

28.Denver (ABD) 

29 FILMFEST Hamburg (Almanya) 

30.Flanders-Ghent (Belçika) 

31.Oberhausen(Almanya) 

324.Pesaro (İtalya) 

33.Rio de Janerio (Brezilya) 

34.Tampere(Finlandiya) 

35.Telluride (ABD) 

36.Torino (İtalya) 

37.Brisbane (Avustralya) 

38.İskenderiye (Mısır) 

39.Kiev(Ukrayna) 

40.Taormina (İtalya) 

41.Viyana (Avusturya) 

42.Yeni Delhi (Hindistan) 



 305

43. Montevideo (Uruguay) 

 

C- Oscar Akademi ve Altın Küre Ödüllerinde En İyi Film Kategorisi Dahil 

Herhangi Bir Dalda İlk Beşe Giren Filmler    

D- Uluslar arası Yarışmalı Kategoride En İyi Film veya En İyi Yönetmen Ödülü 

Alınması Gereken Yurtiçi Festivaller    

1.      Antalya Altın Portakal Film Festivali (Antalya- TÜRKİYE) 

2.      İstanbul Uluslararası Film Festivali (İstanbul-TÜRKİYE) 

3.      Ankara Uluslararası Film Festivali (Ankara-TÜRKİYE) 

4.      Altın Koza Film Festivali  (Adana –TÜRKİYE) 

 

 

Kaynak: Sinema Destekleme Kurulu’nun 2009/1 Sayılı Kararı, (2009), 

http://www.telifhaklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8560B426143B0

1BA4C31B0AB989B50BC, (28 Haziran 2009) 
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Ek.4.Yeşim Ustaoğlu Filmleri ve Ödülleri 

 

İz 

Yapım yılı: 1994 

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 

Senaryo: Tayfun Pirselimoğlu 

Yapımcı: Kadri Yurdatap 

Müzik: Aydın Esen 

Görüntü Yönetmeni: Uğur İçbak  

Oyuncular: Artaç Arman, Nur Sürer, Derya Alabora, Meral Çetinkaya, İsmet Ay, Tunca 

Yönder, Can Kolukısa, Kutay Köktürk, Erdinç Akbaş, Selçuk Uluergüven, Bülent 

Kayabaş, Ömer Çolakoğlu, Taner Barlas, Metin Yıldırım, Serdar Bostancı, İsmail 

Yıldız, Giovanni Scognamillo, Kemal İnci, Metin Çekmez, Ara Güler, Serra Yılmaz, 

Radife Baltaoğlu, Tekin Siper, Arslan Kacar, Esin Eden, Kerem Atabeyoğlu, Mustafa 

Arslan, İhsan Kilimci 

Kurgu: Thomas Balkenol  

Sanat Yönetmeni: Tayfun Pirselimoğlu 

Yönetmen Yardımcısı: Nur Arık 

Işık Şefi: Nezir Yücel 

Işık Asistanı: Berzan Yücel  

Yapım: Mine Film 

Ödüller 

14.İstanbul Film Festivali 

En İyi Film  

31. Antalya Film Şenliği 

En İyi Görüntü Yönetmeni  

Köln Film Festivali 

En İyi Film 

Nürnberg Film Festivali  

En İyi Film  
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Güneşe Yolculuk 

Yapım Yılı: 1999 

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 

 Senaryo: Yeşim Ustaoğlu 

Yapımcı: Behrooz Hashemian 

Yapım Yöneticisi: Ezel Akay 

Görüntü Yönetmeni: Jacek Petrycki 

Kurgu: Nicolas Gaster 

Özgün Müzik: Vlatko Stefanovski 

Sanat Yönetmeni: Natalie Yeres  

Ses Operatörü: Frederic Helm - Christian Gotz  

Miksaj: Bruno Tarriére  

Ses Tasarımı: Svetolik Mica Zajs  

Kostüm Tasarımı: Natalie Yares  

Makyaj: Mina Plenker  

Oyuncular: Nevruz Baz, Nazmi Kırık, Mizgin Kapazan, Ara Güler, Berceste Akgün, 

Kazım Ekinci, Nigar Aktar, Reyhan Yılmaz. 

Yapım: Türkiye; İstisnai Filmler ve Reklamlar, Almanya; Medias Res Berlin Film und 

Fernseh Productions, Hollanda; Filmcompany Amsterdam  

Dünya Satış Hakları: Celluloid Dreams 

Festivaller 

Berlin Film Festivali 

Blue Angel- En İyi Avrupa Filmi Ödülü 

Heinrich Böll Barış Ödülü  

John Templeton Ödülü 

İstanbul Film Festivali 

En İyi Film  

En İyi Yönetmen  

Onat Kutlar Fipresci Ödülü 

Halk Ödülü 
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Ankara Film Festivali 

En İyi Film  

En İyi Yönetmen  

En İyi Senaryo  

En İyi Görüntü Yönetmeni  

Orhan Arıburnu Ödülleri 

En İyi Erkek Oyuncu 

Uluslararası Troya Film Festivali 

Jüri Özel Ödülü 

Ocic Ödülü 

Uluslararası Benodet Film Festivali 

Jüri Özel Ödülü 

Uluslararası Valladoid Film Festivali 

Jüri Özel Ödülü 

Uluslararası Sao Paolo Film Festivali 

Jüri Özel Ödülü 

Uluslararasi Manoki Brothers 

Altın Kamera Ödülü 

Uluslararası Montpellier Film Festivali 

Senaryo Geliştirme Bursu  

Katıldığı Festivaller 

Toronto Film Festivali  

Montreal Film Festivali  

Pusan Film Festivali 

New York Film Festivali  

Telluraide Film Festivali  

Oslo Film Festivali  

Chicago Film Festivali  

Los Angeles Film Festivali  

Seattle Film Festivali  

Karlovy Vary Film Festivali  

Aichi Film Festivali  
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Hong Kong Film Festivali  

Farj Film Festivali  

Mar del Plata Film Festivali  

Vanchouver Film Festivali  

 

Bulutları Beklerken 

Yapım yılı: 2004 

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 

 Senaryo: Yeşim Ustaoğlu – Petros Markaris 

Yapımcı: Setareh Farsi – Behrooz Hashemian, Helge Albers – Fenia Cossovitsa 

Görüntü Yönetmeni: Jacek Petrycki, P.S.C  

Kurgu: Timo Linnasalo, Nicolas Gaster 

Özgün Müzik: Michael Galasso 

Ses Operatörü: Bernd Von Bassewitz  

Miksaj: Bruno Tarriére  

Ses Tasarımı: Christophe Winding  

Sanat Yönetmeni: Selda Ülkenciler  

Kostüm Tasarımı: Canan Cayır  

Makyaj: Mina Ghoreishi Plenker  

Oyuncular: Rüçhan Çalışkur, Rıdvan Yağcı, İsmail Baysan, Dimitris Kaberidis, Feride 

Karaman, Suna Selen, Oktar Durukan, Jannis Georgiadis, Irene Tachmatzidou, 

Damoklia Mustakidou, Fatma Parlağı  

Yapım: Ustaoğlu Film Yapım, Fransa: Silkroad Production, Almanya; Flying Moon 

Filmproduktion, Yunanistan; Ideefixe Production  

Dünya Satış Hakları: The Match Factory 

Ödüller 

Haifa Uluslararası Film Festivali 

En İyi Film  

Erivan Uluslararası Film Festivali 

Fibrescki Ödülü  
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İstanbul Film Festivali 

Jüri Özel Ödülü 

En İyi Kadın Oyuncu  

Orhan Arıburnu Ödülleri 

En İyi Kadın Oyuncu  

Sundance Film Festivali 

NHK Uluslararası Film Yapımcıları  

DAAD, 2001 

Senaryo Geliştirme Bursu  

Katıldığı Festivaller 

Berlin Film Festivali  

Montreal Film Festivali  

Pusan Film Festivali  

Tallinn Film Festivali  

Oslo Film Festivali  

Warsaw Film Festivali  

Los Angeles Film Festivali  

Seattle Film Festivali  

Sodankyla Film Festivali  

Gallway Film Festivali  

Karlovy Vary Film Festivali  

Aichi Film Festivali  

Fajr Film Festivali  

Mar del Plata Film Festivali 

Sofya Film Festivali 

Creteil Kadın Filmleri Festivali  

UNESCO Uluslararası Film Festivali 

Chicago Film Festivali  

Selanik Film Festivali  

İsrail Kadınlar Film Festivali  
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Pandora’nın Kutusu 

Yapım yılı: 2008 

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 

Senaryo: Yeşim Ustaoğlu - Sema Kaygusuz 

Yapımcı: Yeşim Ustaoğlu - Muhammet Çakıral 

Serkan Çakarer - Behrooz Hashemian, Natacha Devillers, 

Catherine Burniaux , Michael Weber 

Görüntü Yönetmeni: Jacques Besse 

Kurgu: Franck Nakache  

Özgün Müzik: Jean-Pierre Mas  

Sanat Yönetmeni: Elif Taşçıoğlu, Serdar Yılmaz  

Ses Operatörü: Bernd von Bassevitz  

Miksaj: Bruno Tarriére  

Ses Tasarımı: Philippe Bluard  

Kostüm Tasarımı: Gülname Eşsiz  

Makyaj ve Saç: Canan Taşkoyan  

Oyuncular:  

Tsilla Chelton, Derya Alabora, Övül Avkıran,Onur Ünsal,Osman Sonant,Tayfun 

Bademsoy, Nazmi Kırık 

Yapım: Ustaoğlu Film Yapım, Fransa: Silkroad Production, Belçika; Les Petites 

Lumières, Almanya; Stromboli Pictures, The Match Factory,  

Dünya Satış Hakları: The Match Factory 

Ödüller 

San Sebastian Uluslararası Film Festivali 

En İyi Film "Altın İstiridye"  

En İyi Kadın Oyuncu "Gümüş İstiridye"  

Fajr Uluslararası Film Festivali  

Christal Simorgh- Jüri Özel Ödülü 

En İyi Kadın Oyuncu  

Amiens Uluslararası Film Festivali, 2008 

En İyi Kadın Oyuncu 
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Valecieses Uluslararası Film Festivali 

En İyi Kadın Oyuncu  

İstanbul Film Festivali 

En İyi Kadın Oyuncu  

Antalya Altın Portakal Film Festivali 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu  

Thessaloniki Uluslararası Film Festivali 

Crossroad En İyi Avrupa Filmi Projesi  

Katıldığı Festivaller 

Tribeca Uluslararası Film Festivali 

Crossing Europe Uluslararası Film Festivali  

Lumiere, Maastricht 

Vilnius Uluslararası Film Festivali 

Kosmorama Uluslararası Film Festivali 

Sofya Uluslararası Film Festivali 

Cartagena Uluslararası Film Festivali 

0090 Film Festivali 

Göteborg Uluslararası Film Festivali 

Rotterdam Uluslararası Film Festivali 

Palm Springs Uluslararası Film Festivali 

Rotterdam Uluslararası Film Festivali 

Gijon Uluslararası Film Festivali 

Ale Kino 

Gezici Festival, Kars-Türkiye 

NHK Asya Film Festival 

Selanik Uluslararası Film Festivali 

Tallinn Siyah Geceler Uluslararası Film Festivali 

Rome Business Street 
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Sao Paolo Uluslararası Film Festivali 

Pusan Uluslararası Film Festivali 

Reykjavik Uluslararası Film Festivali 

Toronto Film Festivali 

 

Kaynak, İz (t.y.), http://www.sinematurk.com/film_genel/1090/Iz, (20 Haziran 2009)    

Filmler, (t.y.), http://www.ustaoglufilm.com/filmler.html, (20 Haziran 2009) 
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Ek.5. Semih Kaplanoğlu Filmleri ve Ödülleri 

 

Herkes Kendi Evinde 

Yapım yılı: 2000 

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu  

Senaryo: Semih Kaplanoğlu, Özden Cankaya, Serpil Kırel 

Yapımcı: Semih Kaplanoğlu, Leyla Özalp, Levent Onan, Ali T. Bilgen 

Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan 

Kurgu: Onur Tan, Hakan Akol 

Ses: İsmail Karadaş 

Sanat Yönetmeni: Çağla Ormanlar 

Oyuncular: Erol Keskin, Şükran Güngör, Tolga Çevik, Anna Bielska, Cüneyt Türel, 

Özlem Çınar, Saltuk Kaplangı, Devrim Parscan, Yalçın Akçay, Eda Özel, Özgür 

Onan,Yiğit Özşener,Yaman Ceri, Eylem Yıldız, Levent Güner, Kaya Gürel, Süreyya 

Güzel, Banu Fotocan 

Yapım: Haylazz Production 

Ödüller 

Uluslararası Singapur Asya Film Festivali  

En İyi Yönetmen 

Uluslararası Vesoul Asya Film Festivali 

En İyi 2. Film  

Uluslararası İstanbul Film Festivali  

En İyi Film 

En İyi Erkek Oyuncu  

En İyi Görüntü 

Uluslararası Ankara Film Festivali  

En İyi Film 

En İyi Senaryo 

En İyi Müzik 

En İyi Görüntü 

Orhan Arıburnu Ödülleri 

Bilge Olgaç En İyi Yönetmen 
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En İyi Film 

En İyi Erkek Oyuncu   

Şile Film Festivali  

En İyi Film 

En İyi Yönetmen 

En İyi Senaryo 

En İyi Görüntü 

En İyi Müzik 

En İyi Erkek Oyuncu  

En İyi Kadın Oyuncu  

En İyi Görüntü 

Katıldığı Festivaller 

Montreal Uluslararası Film Festivali 

Thessaloniki Uluslararası Film Festivali 

Hong Kong Uluslararası Film Festivali 

Rotterdam Uluslararası Film Festivali   

Singapore Uluslararası Film Festivali   

Barcelona Uluslararası Film Festivali   

Roma Medfilm Festivali  

Mainheim Uluslararası Film Festivali  

Manila Uluslararası Film Festivali   

Vesoul Uluslararası Film Festivali  

Bastia Uluslararası Film Festivali  

Zanzibar Uluslararası Film Festivali  

 

Meleğin Düşüşü 

Yapım yılı: 2004 

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu  

Senaryo: Semih Kaplanoğlu 

Yapımcı: Semih Kaplanoğlu, Lilette Botassi 
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Yunanlı Yardımcı Yapımcı: Panayiotis Papazoğlu (PPV S.A.), George Lykiardopoulos,  

(Highway Productions) 

Görüntü Yönetmeni: Eyüp Boz   

Kurgu: Ayhan Ergürsel, Semih Kaplanoğlu, Suzan Hande Güneri 

Ses: İsmail Karadaş  

Miksaj: Yorgos Mikrogiannakis  

Sanat Yönetmeni: Esat Tekand  

Kostüm Tasarımı: Zeynep Sırlıkaya  

Genel Koordinatör: Berna Akpınar  

Ses Stüdyosu: Papazoğlu S.A. (Athens),  

Laboratuvar: Sinefekt (İstanbul), Sklavis Lab (Athens) 

Oyuncular: Tülin Özen, Budak Akalın, Musa Karagöz, Engin Doğan, Yeşim Ceren, 

Özlem Turhal, Can Kolukısa   

Yapım: Kaplan Film Production, Yunanistan; Inkas Film Production 

Ödüller 

11. Karela Uluslararası Film Festivali  

En İyi Film  

27. Nantes 3 Kıta Film Festivali   

En İyi Film  

12. Barcelona Alternatif Film Festivali  

En İyi Film 

11. Türkiye-Almanya Film Festivali  

En İyi Film  

En İyi Kadın Oyuncu  

24. Uluslararası İstanbul Film Festivali  

Ulusal Yarışma 

Fipresci Ödülü 

En İyi Görüntü Yönetmeni 

16. Uluslararası Ankara Film Festivali 

Ulusal Yarışma 

Jüri Özel Ödüllü 

Umut Vaadeden Kadın Oyuncu  
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41. Antalya Film Festivali  

En İyi 2. Film 

En İyi Kadın Oyuncu  

En İyi Görüntü Yönetmeni 

En İyi Sanat Yönetmeni 

En İyi Ses Tasarımı 

En İyi Laboratuvar 

Katıldığı Festivaller  

55. Berlin Film Festivali  

3 Kıta Film Festivali (Nantes - Fransa)  

Barcelona Bağımsız Film Festivali  

24. Uluslararası İstanbul Film Festivali  

16. Uluslararası Ankara Film Festivali  

27. Moskova Uluslararası Film Festivali 

14. Brisbane Uluslararası Film Festivali  

59. Edinburgh Uluslararası Film Festivali  

Pusan Uluslararası Film Festivali  

21. Varşova Uluslararası Film Festivali  

Euroasia Uluslararası Film Festivali  

Viyana Uluslararası Film Festivali  

Flanders Uluslararası Film Festivali  

3. Dünya Uluslararası Film Festivali   

Roma Medfilm Festivali  

Eurimages Filmleri Yarışmalı Bölüm 

Selanik Uluslararası Film Festivali  

36. Uluslararası Hindistan Film Festivali  

29. Kahire Uluslararası Film Festivali  

Göteborg Uluslararası Film Festivali  

Angers 'Premiers Plans' Film Festivali  

Rotterdam Uluslararası Film Festivali  

Nürnberg Film Festivali Türkiye - Almanya  

Sofya Uluslararası Film Festivali  
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Boston Türk Filmleri Festivali  

Singapur Uluslararası Film Festivali  

New York Alwan Film Festivali  

Tayvan Kaushung Film Festivali 

Bos'art Film Festivali Sardinya 

Cinemanila Film Festivali Filipinler  

Calcutta Uluslararası Yeni Sinema Forumu 

Batum Uluslararası Film Festivali  

Kerala Film Festivali   

Chennai Uluslarası Film Festivali - Hindistan  

 

Yumurta 

Yapım Yılı:2007 

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu  

Senaryo: Semih Kaplanoğlu, Orçun Köksal 

Yapımcı: Semih Kaplanoğlu, Lilette Botassi 

Yunanlı Yardımcı Yapımcı: Panayiotis Papazoğlu (PPV S.A.) 

Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken 

Kurgu: Ayhan Ergürsel, Semih Kaplanoğlu, Suzan Hande Güneri 

Ses: İsmail Karadaş  

Miksaj: Yorgos Mikrogiannakis  

Sanat Yönetmeni: Naz Erayda  

Genel Koordinatör: Özkan Yılmaz 

Ses Stüdyosu: Papazoğlu S.A. (Athens) 

Laboratuvar: Sinefekt (İstanbul), Sklavis Lab (Athens) 

Oyuncular: Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy, Ufuk Bayraktar, Tülin Özen, Gülçin 

Santırcıoğlu, Kaan Karabacak  

Yapım: Kaplan Film Production, Yunanistan; Inkas Film Production 

Ödüller 

Bangkok Dünya Filmleri Festivali  

En İyi Yönetmen 

Sevilla Film Festivali  
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Eurimages Ödülü 

Estoril Avrupa Filmleri Festivali  

İkinci Film Ödülü 

Eurasia Uluslararası Film Festivali  

NETPAC En İyi Asya Filmi  

13. Saraybosna Uluslararası Film Festivali  

En İyi Kadın Oyuncu  

Valdivia Uluslararası Film Festivali  

En İyi Yönetmen  

En İyi Kadın Oyuncu  

Fajr Film Festivali 

En İyi Yönetmen 

Teknik ve Artistik Başarı Ödülü 

Nürnberg Türk- Alman Film Festivali 

En İyi Film 

En İyi Erkek Oyuncu  

27. Uluslararası İstanbul Film Festivali 

En İyi Film  

Ravenna Mosaico d'Europa Film Festivali  

En İyi Film  

Seul Uluslararası Film Festivali 

En İyi Film 

Romanya Anonimul Film Festivali 

En İyi Görüntü  

14. Medfilm Festivali 

Eurimages Italia Ödülü 

40. Siyad Ödülleri 

En İyi Film 

En İyi Yönetmen 

En İyi Senaryo 

En İyi Erkek Oyuncu 

En İyi Kadın Oyuncu 
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En İyi Görüntü Yönetmeni 

En İyi Sanat Yönetmeni 

En İyi Kurgu 

44. Antalya Altın Portakal Film Festivali 

En İyi Film 

En İyi Senaryo 

En İyi Görüntü Yönetmeni 

En İyi Sanat Yönetmeni 

En İyi Kostüm 

Yeşilçam Ödülleri 

Digiturk Genç Yetenek Ödülü  

Katıldığı Festivaller  

60. Cannes Film Festivali  

Karlovy Vary Film Festivali 

Brüksel Avrupa Filmleri Festivali 

Polonya Era New Horizons Film Festivali  

13. Saraybosna Uluslarası Film Festivali 

Fransa Recontres de Gindou Film Festivali  

Oslo Filmfrasor 

Valdivia Uluslararası Film Festivali 

Eurasia Uluslararası Film Festivali 

Sao Paolo Uluslararası Film Festivali 

Sevilla Uluslararası Film Festivali  

Ljubljana Uluslararası Film Festivali  

Selanik Uluslararası Film Festivali  

Balkan Survey  

Nantes 3 Continents Film Festivali 

Tiflis Uluslararası Film Festivali  

Trieste Uluslararası Film Festivali  

Rotterdam Uluslararası Film Festivali 

Göteborg Uluslararası Film Festivali 

Fajr Uluslararası Film Festivali 
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Nürnberg Film Festivali 

Belgrad Uluslararası Film Festivali 

Sofya Uluslararası Film Festivali 

Ravenna Uluslararası Film Festivali  

Washington Uluslararası Film Festivali 

Sydney Uluslararası Film Festivali 

Seul Uluslararası Film Festivali 

Taormina Uluslararası Film Festivali 

 

Süt 

Yapım yılı: 2008 

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu  

Senaryo: Semih Kaplanoğlu, Orçun Köksal 

Yapımcı: Semih Kaplanoğlu, Guillaume de Seille, Bettina Brokemper, Johannes Rexin 

Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken 

Kurgu: François Quiqueré 

Ses: Marc Nouyrigat 

Miksaj: Frédéric Théry 

Sanat Yönetmeni: Naz Erayda  

Ses Stüdyosu: Buzz (Paris), Cinephase (Paris) 

Laboratuvar: Sinefekt (İstanbul), CineStereo (Paris) 

Oyuncular: Melih Selçuk, Başak Köklükaya, Rıza Akın, Saadet Işıl Aksoy, Alev 

Uçarer, Şerif Erol, Orçun Köksal, Sahra Özdağ, Semra Kaplanoğlu, Tülin Özen, Tansu 

Biçer, Burcu Aksoy  

Yapım: Kaplan Film Production, Fransa: Arizona Films, Almanya: Heimatfilm 

Dünya Satışı: The Match Factory 

Ödüller 

3. Cines Del Sur Film Festivali 

En iyi Erkek Oyuncu 

28. İstanbul Film Festivali FIPRESCI ödülü 

En iyi Görüntü Yönetmeni 

Radikal Halk Jürisi "En İyi Uluslararası Film" 
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Cines del Sur Film Festivali Granada, İspanya 

En İyi Erkek Oyuncu 

Festivaller 

65. Venedik Film Festivali  

Toronto Uluslararası Film Festivali  

Sao Paolo Uluslararası Film Festivali  

Roma Medfilm Festivali 

Selanik Uluslararası Film Festivali  

Nantes 3 Continents Film Festivali  

Indielisboa Uluslararası Film Festival 

Fajr Uluslararası Film Festivali  

Innsbruck Uluslararası Film Festivali 

Granada Cines del Sur Film Festivali  

Hamburg Uluslararası Film Festivali  

28.Uluslarası İstanbul Film Festivali 

 

 

Kaynak: Filmler, (t.y.). http://www.kaplanfilm.com/tr/ , (3 Haziran 2009) ve Zeyneb 

Büyükcoşkun (zeynep@kaplanfilm.com) Süt&Herkes Kendi Evinde, 

(tulaycl@gmail.com)(6 Temmuz 2009).  
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Ek.6. Derviş Zaim Filmleri ve Ödülleri 

 

Tabutta Rövaşata 

Yapım yılı: 1996 

Yönetmen: Derviş Zaim  

Senaryo: Derviş Zaim 

Yapımcı: Ezel Akay, Derviş Zaim 

Görüntü Yönetmeni: Mustafa Kuşçu 

Kurgu: Mustafa Preşeva 

Sanat Yönetmeni: Aslı Kurnaz 

Özgün Müzik: Baba Zula 

Oyuncular: Ahmet Uğurlu, Tuncel Kurtiz, Ayşen Aydemir, Ali Fuat Onan, Şerif Erol, 

Hasan Uzma, Ahmet Çadırcı, Nadi Güler , Barış Celioğlu, Mahmut Benek 

Yapım: İFR, Derviş Zaim 

Ödüller 

Montpellier Film Festivali 

Jüri Özel Ödülü 

Akdeniz Eleştirmenleri Ödülü 

Torino Film Festivali 

Jüri Özel Ödülü 

Halk Ödülü  

Selanik Film Festivali 

Jüri Özel Ödülü 

En İyi Erkek Oyuncu 

Amiens Film Festivali 

Netpac Ödülü 

San Francisco Film Festivali 

En İyi Film 

D’Annonay Film Festivali 

En İyi Film 

Ouvres Film Festivali 

En İyi Film 
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En İyi Erkek Oyuncu 

9. Ankara Film Festivali  

En İyi Erkek Oyuncu   

33. Antalya Film Şenliği  

En İyi Film  

En İyi Senaryo  

En İyi Kurgu  

En İyi Erkek Oyuncu  

16. İstanbul Film Festivali  

Jüri Özel Ödülü  

Fipresci Ödülü 

8. Orhan Arıburnu Ödülleri  

En İyi 2. Film 

Jüri Özel Ödülü 

 

Filler ve Çimen  

Yapım yılı: 2000 

Yönetmen: Derviş Zaim  

Senaryo: Derviş Zaim 

Yapımcı: Ali Akdeniz, Derviş Zaim, Bahadır Atay,  

Görüntü Yönetmeni: Ertunç Şenkay 

Kurgu: Mustafa Preşeva 

Sanat Yönetmeni: Mustafa Ziya Ülkenciler 

Özgün Müzik: Serdar Ateşer 

Dekor: Kurtuluş Turgay 

Oyuncular: Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polat, 

Taner Barlas, Taner Birsel, Semir Aslanyürek, Ezel Akay, Mesut Akusta, Arif Akkaya, 

Erdinç Olgaçlı, Nadi Güler, Rıza Sönmez, Fatih Hacıosmanoğlu, Emin Gürsoy, Mustafa 

Uzunyılmaz, Goncagül Sunar, Berke Üzrek, Berkun Oya, Mehtap Bayrı, Mustafa 

Turan, Ümit Çırak, Burak Şentürk, Celal Perk, Fatih Akyol, Ali Fuat Onan, Aylin 

Deveci 

Yapım: Pan Film, Pan Nakliyat, Derviş Zaim  
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Ödüller 

37. Antalya Film Festivali  

En İyi Kurgu   

En İyi Kadın Oyuncu     

En İyi Sanat Yönetmeni  

En İyi Yönetmen   

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu  

Jüri Özel Ödülü 

Kültür Bakanlığı Ödülü  

8. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri  

En İyi Kadın Oyuncu  

20. İstanbul Film Festivali  

En İyi Kadın Oyuncu  

Fipresci Ödülü (Ulusal)   

12. Orhan Arıburnu Ödülleri  

En İyi Yönetmen  

En İyi Kadın Oyuncu  

En İyi Film  

23. Siyad Ödülleri  

En İyi Yönetmen  

En İyi Film   

En İyi Kadın Oyuncu  

En İyi Senaryo  

Avşa Film Festivali 

En İyi Film 

En İyi Kadın Oyuncu 

 

Çamur  

Yapım yılı: 2002 

Yönetmen: Derviş Zaim  

Senaryo: Derviş Zaim 

Yapımcı: Sadık Deveci, Marco Müller, Derviş Zaim 
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Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran 

Kurgu: Frencesca Calvelli 

Sanat Yönetmeni: Adnan Öngün  

Özgün Müzik: Michael Galasso, Koulis Theodorou 

Oyuncular: Mustafa Uğurlu, Taner Birsel, Tomris İncer, Bülent Emin Yarar, Yelda 

Reynaud, Ümit Çırak, Arslan Kacar, Muhammed Cangören, Cengiz Deveci, Ercüment 

Balakoğlu, Engin Alkan, Yüksel Arıcı, Derviş Zaim, Ali Düşenkalkar, Nadi Güler, 

Murat Garipağaoğlu, Serhan Ernak 

Yapım: Maraton Filmcilik, İtalya;Downtown Pictures, Kıbrıs; Artimages Yapım 

Ödüller 

60. Venedik Film Festivali 

Ccıt (Geleceğin Sineması) –Enricho Fulchignoni (Unesco) Ödülü  

15. Ankara Film Festivali  

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu   

14. Orhan Arıburnu Ödülleri  

Jüri Özel Ödülü   

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri  

En İyi Kadın Oyuncu   

 

Cenneti Beklerken  

Yapım yılı: 2005 

Yönetmen: Derviş Zaim  

Senaryo: Derviş Zaim 

Yapımcı: Elif Dağdeviren, Derviş Zaim, Bülent Helvacı, Baran Seyhan 

Görüntü Yönetmeni: Mustafa Kuşçu 

Kurgu: Ulaş Cihan Şimşek 

Sanat Yönetmeni: Elif Tasçıoğlu, Serdar Yılmaz 

Özgün Müzik: Rahman Altın 

Oyuncular: Serhat Tutumluer, Melisa Sözen, Mesut Akusta, Nihat İleri, Mehmet Ali 

Nuroğlu, Numan Acar, Rıza Sönmez, Altan Erkekli, Bülent İnal, Ahmet Mümtaz 

Taylan, Mustafa Uzunyılmaz, Engin Yüksel, Haluk Yüksel, Tansel Sarıtaş, Kemal Gül, 
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Fatih Akyol, Halil Kumova, Nadi Güler, Halil İbrahim Aras, Ahmet Fırat, Yaşar Uraslı, 

Derviş Zaim, Ali Çakalgöz 

Yapım: Maraton Filmcilik, Tivoli Film Productions (HU), Sarmaşık Sanatlar, Hermes 

Yapım 

Ödüller 

14. Adana Altın Koza Film Festivali  

En İyi Sanat Yönetmeni   

En İyi Kurgu  

En İyi Müzik  

Jüri Özel Ödülü  

18. Ankara Film Festivali  

En İyi Sanat Yönetmeni  

En İyi Müzik  

En İyi Sanat Yönetmeni  

43. Antalya Film Şenliği  

En İyi Özel Efekt  

28. Siyad Türk Sineması Ödülleri  

En İyi Müzik  

Kahire Film Festivali 

En İyi Sanatsal Katkı Ödülü 

 

Nokta  

Yapım yılı: 2008 

Yönetmen: Derviş Zaim  

Senaryo: Derviş Zaim 

Yapımcı: Derviş Zaim, Baran Seyhan 

Görüntü Yönetmeni: Ercan Yılmaz 

Sanat Yönetmeni: Artun Yares,  Natali Yeres 

Özgün Müzik: Mazlum Çimen 

Oyuncular: Hikmet Karagöz, Mehmet Ali Nuroğlu, Numan Acar, Mustafa Uzunyılmaz, 

Settar Tanrıöğen, Cem Aksakal, Begüm Birgören, Şener Kökkaya, Nadi Güler, Bayazıt 

Gülercan, Serhat Kılıç 
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Yapım: Marathon Filmcilik, Sarmaşık Sanatlar 

Ödüller 

15. Adana Altın Koza Film Festivali 

En İyi Görüntü Yönetmeni  

En İyi Müzik         

27. İstanbul Film Festivali  

En İyi Yönetmen               

Asya Pasifik Sinema Ödülleri 

Senaryo Adayı     

 

 

Kaynak: Derviş Zaim, (marathon@superonline.com), Doktora Tezi Kapsamında, Derviş 

Zaim CV. (tulaycl@gmail.com) (7 Temmuz 2009)  
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Ek.7. Özcan Alper Filmleri ve Ödülleri 

 

Sonbahar  

Yapım yılı:2007 

Yönetmen: Özcan Alper 

Senaryo: Özcan Alper 

Yapımcı: F.Serkan Acar 

Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran 

Kurgu: Thomas Balkenol, Adnan Elial 

Sanat Yönetmeni: Canan Çayır 

Makyaj: Daduna Ghalnti,  Sophie Macverie  

Ses Tasarım: Orçun Kozluca 

Miksaj: Rasim Kurtulan 

Işık şefi: Engin Altıntaş 

Ses teknisyeni: Muhammed Mokhtary  

Yapım Sorumlusu: Gökhan Evecen 

Yardımcı Yapımcılar: Kadir Sözen, Ersin Çelik 

Set Amiri: Rasim Kurtulan  

Oyuncular: Onur Saylak, Raife Yenigül, Magi Kobaladze, Serkan Keskin, Nino Lejava, 

Sibel Öz, Cihan Çamteren, Serhan Pırpır, Yaşar Güven 

Yapım: Kuzey Film 

Ödüller 

15. Adana Altın Koza Film Şenliği  

En İyi Film 

20. Ankara Film Festivali  

Sinema Yazarları Ödülü 

En İyi Kurgu 

En İyi Görüntü Yönetmeni 

En İyi Yönetmen 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 

En İyi Film 

14. Medfilm Festivali  
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Özel Mansiyon 

41. Siyad Türk Sineması Ödülleri  

En İyi Film 

En İyi Senaryo 

En İyi Erkek Oyuncu 

En İyi Görüntü Yönetmeni 

13. Sofya Film Festivali  

En İyi Yönetmen 

3. Uluslararası Altın Kaz Film Yarışması  

Sinema Yazarları Ödülü 

En İyi 2. Film 

4. Uluslararası Avrasya Film Festivali  

NETPAC Jürisi Ödülü 

9. Uluslararası Tiflis Film Festivali  

Gümüş Ödül 

2. Yeşilçam Ödülleri  

En İyi Erkek Oyuncu 

Fransa Angers Film Festivali 

En İyi Müzik 

61.Locarno Film Festivali 

CICAE Ödülü 

14.Gezici Film Festivali 

Gümüş Kaz Ödülü 

 

 

Kaynak: Sonbahar, (t.y.), http://www.sinematurk.com/film_genel/20382/Sonbahar, (29 

Mayıs 2009) 
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