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Vizyona giren filmierin 

dökümü ve gişe rakamları 

2001-2002 sinema sezonu 

hakkında çok şey 
.öylüyor . 

DENİZ YAVUZ 

'- ı o 1 2002 sezonu na bakış 

DAHA iYiSi OLABiliRDi! • • 1 

52 

m ayıs. sonunda tamamladıÇıımız 

2001-2002 sinema sezonu içın 

her yıl olduğu gibi detaylı tablo

lar hazırlamak rnümklın. Fakat vızyon değer· 

lf'ndinnesine bir iki dikkat çekici sayıyla ba~+ 

lamak dogru olacakt11·. 2001 yılında yapılan 

lraştırnıalar tutulan raporlarda yıllık sinema 

seyirdsınin 28.000.000 kişi olduğu gözükii

yordu . .2001 in ilk yarısında Vizontele. Kom

ser Şeksptrve Otkey Umit (VPrtic..ıf Limitl gi 

bi filmierin yüzde yimıisJnı oluşturduğu bu sa

yı, en ;.ızHıdan önemli üç f1fnıle oluşturulmaya 

başlanıyo!"dtl. 200l 1 in Ntsan ayı sonunekı se

virci S<"~yısı 13.000.000'ken vizyona çıkan 

fılın sayısı 52, bu sayılar 200".'de baktn na 

~~~. Ni•1n 2002 itibariyle gösterime giren 

film ~ayısı 46, .)ıneınada tilm ızleyPrı yıru 

ı• • oOO.GOO ki)L 2002·nın çok onemlı ol 

ına ~ (IJ. film kaybı ltı ıken seyırc, kaybı 

ııü.00-0 kı§tY€ ul~şmıc. Bu !-.;aybın nedeıle 

'~C~ deÇıınrnek getekır· 

,, ı ydmrrı Hazi ı ar av ında Turkıvf'ı ın .ıne 

malarına yaptnjımız zjyaretlerde bırçok şi kayetle kar~ıla~mıştık. 118ti korsaniara bir çözüm bu

lunmali' "Bilet fiyatfar~ çok yükseleN "Doğru düzgLm film yok ki" "Deprem bizi yaktt" gibi 

ana başlıklarda birleşen yakınmalardan hangisine 11 Haytr öyle değil demek mümkün? Sinema

ların yurt çapında çoğalmaya başladığı 2000 yılının ardından umutla beklenen 2000 2001 se

zonu ışletmeciler için oldukça kötü geçince tüm hedeflerini 2001-2002 sezonuna ertelenıişti 

sektörUn temel taşlarından sin_"Tlalar. Sektördaşlarınıızla bu dertleri paylaşmakla beraber on~ 

lara 11 Yok yok bu sene daha iyi olacak dPmekten başka çare bulamıyorduk. En azından o ta

rihlerde Maymunlar Cehennem! !Planet of the ApesJ, Deli Yürek, La ra Croft gibi filmlerden 

bahsediliyordu ve kurtarıcılar tayin edilmeye başlanmıştı. Bu filmierin vlzyonlarıyla beraber 

beklenen patıamaları yapanıamaları da gene karamxırlığa itmişti sinemalarımızı. Bir yandan 

'koı-san· hırsızlı9tnn çözüm bulunamaması, bilet fiyatlarının garip bir şekilde ülke çapında drt

maya haşlamast, tuz biber olarak ekonomik krizin devreye girmesi bazı sinema salonlarının ha

yallerle girdiği 2001-2002 sezonunun duş kırıklıgıyl" başlamadan bitmesine sebep oldu. He

men bu esnada son sezonda Kapanan sinema!arımiZt anmakta yarar var: 

Ankara CinepoJ. Ankara Akün, Antalya Aksin Osı ar, Bursa Afm Holiday Jnn, Baıtın Beledi 

ye Çanakkale Ernek Oiyarbokır Emek Edirne Serhad, Istanbul Avcılar Cinemetro, İ$tanbul 

Goztepe Merdivenkby ~inenıa Kulubü. ı·tanbul Göztepe Cinea;, Istanbul Kadıköy As, Tekirdağ 

Yenı Ciçek 

Su ınemalanmızla bır daha bulu~nıak mt.imk ·jn olamayacak Onlar adlarıyla tarih olurken 

raııiMıııa ~klenecek sinemalann almayacayını bu ~art1ardcı kim garanti edebilir ki? Ne yazık 

kı 20Ul-L002 sezunu yaraya merhem olanıadı 

B.ızı ba~lıklarla ı:,ezona bakabilirız: 



SEZONOA YENİ FİLMLER 
Bitirdlğirnlı sinema sezonunda on ıki adet yel'li film sinemalarımııda gösterildi. Bu filrnler se

zon boyunca topladıklan 3.000.0001a yakın seyirciyle 'box office'lerde yer aldılar. Vizyon gu~ 

nüne iddiJ!ı slogantarla hazır'lanan flfmlerimizden Son, Deli Yürek ve Yeşif Işık ne gi~e ne de 

film kalitesi olarak sırıemaseveri memnun etnıezken 3.000.000'luk seyirci ha·Juzunun yuzde 

yetmi~ine sahip oldular. Bir önce-ki sezon Vizont~fe, Komser Şekspir \Ce Hemşo üçlüs.ünün be~ 

milyona yakın lıasılatıııı hatırlatirsak 2001-2002 sezonu en azından yerli filmler açısından 'd.a

tıa iyi olabirdı'. Öte yandan gösterrme giren efiğer yerli filmiere filnı yapısı, oyunc.uluk ve teknik 

özellikleriyle baktığımızda son yı !larda yakalanmayan bir çizginin tutturulduğunu söyleyebili

riz. iık filmler, dönem filmleri, Eurimages destek!iler1 yasaklılar, gibi özelliklere sahip filmleri

miz şunlardı son sezunda: 

FİLM YÖNETMEN viZYON TARİHİ SEVİRCİ 
ADI SAYISI 

Şarkıcı Ersin Pertan 28.09.2001 9.738 

O da Beni Seviyor Barış Pirhasarı 12.10.2001 101.803 

Büyük Adam Küçük A;k Handan lpekçi ı 9.10.2001 101.997 

Maruf Serdar Akar 26.10.,001 12.077 

Fotograf Kazım Öz 02.11.2001 24.267 

Yazgı Zeki Denıirkubuz 09.11.2001 9.050 

Şellale Sernir Aslanyürek 16.11.2001 229.440 

Deli Yürek Osman Sınav 07.12.2001 1.036.050 

Dava Gani Rüzgar Şavata 14.12.2001 95.056 

Son Levent Kırca 11.01.2002 734.822 

Yeşil Işık Faruk Aksoy 05.04.2002 349.623 

itiraf Zeki Oemirkubuz 03.05.2002 

Son sutundal<l "akamlar 30 Mayıs 2002 günii itibariyle o filmin ufaştJğJ seyırcl sayi.Stnı gostermeJ.tf:'clir. 

DiGER ÜLKELER 
Ulkemizde son film sezonunda yerli filmierin dı~ında yirmi dokuz adet Avrupa filmi 1 beş adet 

Asya ve Uzak Doğu ülkelerinin yapımiarı ve yüz beş adet Hollywood filmi sinemalarımıza ko

nuk olmuş. 

Ylız el !i bir filrnın içerisinde iki filmli yönetmenle-r de var. Catherine Breillat lik Sevişme (Une 

Vraie Jeune Fiile! ve KIZ Kardeşim (Fat Gir/!, Mohsen Makhmalbaf Aşk Nöbeti !Time o.f Lo· 

ve! ve l<andaiıar ve Peter C helsam M ini k Kaçamaklar !Town and Country! ve Tesadtif (Seren

dipity! filmleriyle iki kez bizlerin karşısındaydı. 

SEZONU N SEVİRCİ ŞAMPİYONLARI 
2002 yılının başından itibaren giderek düşmeye başlayan haftalık toplam sinema seyircisi sayısı şu 

sıralarda iyice dibe vurmuş durumda. Sezonun ilk on filmine baktığımızda tablo aşağıda gözüktü

ğü gibi. J<anımca, ithalatçı firması tarafından ümitle, bol bol sayı atması için oyuna alınan bazı 

filmierin ismini de yazrnak gerekir. YUz binlerce seyirci hedefi olmasa da belirli bir sayıyı tuttur

mak ısteyip altında kalan filmler bunlar: Angelina Jolie ve Banderas' lı Günahkiir (40 kopya), gene 

sezonun ilk bel bağlananlarından Maymunlar Cehennemi (50 kopyal, Stallone' lu Yanşç1 (38 kop· 

yal, bir çok Hollywood starını kadrosunda bulunduran Gözde Çift (93 kopyal, Ridley Scott'un yö

netmenliğiyle Oscar adaylığı elde ettiğı Kara Şahin Dılştü (58 kopyal, boks sporuna ilgi almadığın~ 

dan belki de Ali ( 4 7 kopya) ve son olarak da Mel Glbson'ın zorlama filmi Bir Zamanlar Askerdik 

rsa kopya) filmleri gişede ufak da olsa hüsrana uğr.amış filmler ne yazık ki! .. 

FİLM HAFTA SEVİRCİ 
ADI SAYISI SAYISI 

ı. Yüzüklerin E.fendisi: YüzCık Kardeşliği 25 1.735.500 

2. Harry Potter ve Felsefe TJ~ı 16 1.167.251 

ı. Deli Yürek 22 1.036.050 

1 
4 Akıl Oyunlan ll 905.051 

5. Ocean's Eleven 14 791.127 l . Son ıs 734.822 

7 Vanilla S ky 17 492.668 

B. Kod Adı Kılıçbalıgı 21 481.844 

9. Amerikan Pastası 2 25 458.980 

lO. Yejil ljık 375.9.'7 __ j ------
~ S~:m sıJtund:ı~ı nlı.amlar JO May1!' 2002 giinjj iUbariyl~ o !ilmin u/aştJ!iı ;eyirci r,,1yısını '}ôstermt:lo.tedir. 
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lt :ılat firnıal'lr faval k ınklrgına ,ığntan ları· E' ölüm 2· Klonlarrn Sdldmsı Son/ Yeşil l~1k Deli Yürek adlı filmlerden beşi zaten hali ha 

ıılmlenn ısirTllerini vermiştik Bir de bizleri, ')1 zırdı.l bulunJn şampiyonlar tablormızda var Yıld1.:. Savaşlar BO/üm 2 ise geçtı9inıız haftalard~ 

nem...,c;.,;overler lıuzurwz eden filmler vardı ge f!Ost,..rime girdic)inden ~u an ara kapatmak ta. Bu banka filmierin dı~tndaki filmler aslında daha 

ç.·n sezoncia. Televizyonda bile zor tahammül Onemli Onemının gi~ede sergilenen. kopya. seyirci, ı~letnıe uçlüsuyle koordinasyonlu perfor· 

edece9iniz 1eya ,~şinL' benzerine öneelen çokı,.d mansına bağlı olan bazı filmler de şunlar . 

ı asU.ıdığınıı bu filmierin k.dr~ımıza gelnıesıne Pea ri H.ırbor Meksika/ı, Kod Ad1 /< 1llçballğ1, Amt?lie, Sak m Konuşma, Akli Oyunl.ın, Vanilla 

!uç qerek yo~tıı aslında. Amatör oyuncululdar, Skv ve nc.ear s Eleven 

kolu erıaryolar. duzeysız espriterin kıılgezdi· TÜRLERiNE GÖRE FİLMLER 

ği ou tilınierde bi, ozıp ~eyler~ rastlayarnadıl 1001 4002 -;ezonunda ~,ow~ ! ilmlerı r:ızqi animJsyon yapımlar, erotik filmler ve savaş filmlerı 
lli" onk.r salonl.:ırınlid hafl.llarn ışgal ettı. qene normal oranda bizlerın karşısındaydı. Herhangi bir ture yığılnıa olrnc.ızken itlıalatçı firnıa 
B ıkdlını gfrf'k rı.larak nı,ele'lclirdıgırnız lcır tarafından ulkPmi,e l]etirilen vızyon filmlerinde bazı kıstasların olduğu da aşikar. Sadece ge 

dmlrrde :.ın fıkır mıyi- nlim >JP knrkıJ filmi ithal eden bir ı~letrrıecı fırma duşünülemez Altnan Hmler ülkemizdeki yerel 

111k Romana < Jrk.y Roman., P k bır fıım seyırcilere gore programlandığınııçı ~inem ~everır· farklı film görme ıhtiyacı da göz onünde bu 

"200 1·2002 sezonunda ı 51 !ilmin toplam süreleri bir yılın on ik ı g..ınüne l lurıdurulur • ula,ıl•rı bu film dengesinin ağlıklı ol-

.• .. . . . . dugu :,Oylt>nm lıdrr 
denk du~uyor. . 274 saat, 40 dakıkalık bır fılmdı geçen sezon ... • GERİLİM-KORKU FiLMLERİ 

54 

01.111 ve 't ~teı-sız kopyJ ~avısıyla yalnıt:l..d AnkJ 

n·da bit hafı ~ oyrı.1yan Pasputin, bizı neden 

1\d.YıP f?ufl/ar 'Lost Souls>. Cube Delik ı Tht HoJeı Evrim EvolutiorıJ ÔILimcUI Bedel {V;j/enti· 

ne IJçımcu Go;: IThe Gıft! ~akml\orıu;ma !Oon't Say a Word!, Diğer/er; rThe OthersJ On Uç 

ilgi le ıdırı• •lt'Sd Tim Jtl Dundee Lo" Angelas t.1 Hava/et iThırteen GhostsJ, Cı"zemli Yabancı fHearts in Atfant15} Cehennemden Gden (From 

ıCfoı oa11e Dtmdee if Lo~ AnyelesJ benzerleri Helfl D-Tox Ya<>gunü J<w tBhthday GiriJ, Mufholland Ç1kmaz1 <Multrolland Dri11eı DipsiJ (The 

o ı adar cal.: kı. bari oyunwluklar ı·.• ol~ydı Jeep t:ndJ Gecerıın Neter;i ı'fı.i1othmar PropheciesJ ve Parıik Odast cPamc RoomJ O b film) 

ı:ı•, """' TJk.p oiiı'teral DMıaoeı gene bır ÇOCUK-ÇİZGİ-ANİMASYON FiLMLERİ 

~c 1.: fıırn Altm Solı.J~<Ii r ve on Jbrak .., e~ F-,rJ.Ii ÇJnt15) f<edil• - re kiloekler ı'Cat' and DogsJ, 102 Dalmaçyalı (102 Dalmal!JmJ 

ı' lU Ilir k kunı;,eyı (PZbP1nıi:tor nonı.rrı Nokı 1 

sı ı ı. re Ja ) 1 na nın bu ltı f.lrı .,.zyond~ 

y t Jln a 3\ ı ııcbır y kaybetırH?Z~i~ 

OLMAZSA OLMAZLAR .. 
el ı n onun yuL quldıırt>nler'le tı 

' r lıct:J.ı ır 1" te le nın -~ında ol :ır veyi.J 

Atlant, .. l<;ıvı{t fmparato•luk (Atlantıs. 11ıt Lost Empirel Harry Potter ve Felsefe Taşı fHany 

ott "ind tht Phı ?SJpn s StoneJ ve Jflvim/J Canavarlar (fı.1orıster·s Int.) {6 film) 

SAVAŞ FiLMLERİ 
u! H -1, )u m. H-ntı Behind Enemy Line Corelll'nin Mandoluo fCaptam C.oreltı s 

M~ndoli ı Gel ve Gor ''"'~ome :md SeeJ l(dra ~ahm Duıtu f8iack Ha~k Ooı-vnJ Öliimunp Takip 

(':ollat('"liiJarr Jgt> 1 Tar.ıfsu 86fge tNo Man's Land) Bir Zamarıidr Askerdık lWe Were So/dı 

ı , zı ıı1ı yırcı topı '1 uı filrıılrı er 4şkm Yt>dmCI G.mei' ı')eventh Sun of LowJ (q Film) 



anlamıyla içinde yer aldığı türün klasik bir örneği olmasa da1 bir takım özelliklerini taiıdığından 

dolayı listeye dahil edilmiştır. 

ORiJiNAL iSiMLERİYLE GÖSTERiME GiRENLER 
Cube, Dr. Dolittle 2. Lara Croft: Tom Raider. Enigma, Vanilla S ky, Spy Game, K-Pax, Alt, 0-Tox, 

Slıowtirrıe. Ydmak.asi, Majestic, E/Jing, Iris ve John Q. bu sezon orijinal isimleriyle gösterilen viz· 

yon filmleriydi. 

Elbette yaba.nc.ı filınlerin ülkemizde orijinal isimleriyle gösterilmenıelerinin bir anlamı var. Ül 

kemize uygun, sinemasevere, genel sosyal yapı ve gelenekiere daha yakın film isimlerinin konul

ması tıcari bir getiriyle eş değer Örnek olarak Delivering Mllo ismiyle bir tilmin gösterilmesinin 

sinemasevere ne katkısı ve yararı olabilir. Aşağıdaki filmler ise bu sezonun en kötü çevrilen film 

isimleri: Uçünctı Gdz!T/ıe Gift, Kadm lsterse:Whipped, Tabana Kuwet/Rat Race, Aşkmatik!About 

Adam ve Zırtapoz/Zoofander 

SElONUN OLAYLARI 
Kültür sanat vakfının düzenlediği U luslararası Istanbul Film Festivali'nin 2Lsi istanbul 

KultUr ve Sanat Vakfı'nın orqanizasyonun duayen sinemalarında yapıldı. Festival filmlerinden 

lO'a yakını Türk ithalalçılar tarafından alındığı içın vizyona yansıyan filmler oldu. Festival 

öncesinde patlak veren Buytık Adam Küçıik Aşk filmiyle ilgili yaygaranın komikliği, Oscar 

SeHôre yeni k::ıtılan ve hedefi 'art house' si- Yiıziiklerin 

nemayı bulunması gerektiği yere getirmek Efendisi. Harry 

olan Chantier Films, Muson Düğünü tMonso· Potter gibi 
filmiere ragmen 

orı WeddingJ ve Eliing ıle çalışmalarına lıa~- 2001-2002 film 

~day adayı olan bir filmi n ülke sinemalarında gösteriminin durdurulması geçtiğimiz sene içe- larken istanbul bJ9ınısız filmterin takip edi ~ezonunda 
lececji bir alternatif festivale kavu}uyordu: !f sinemalatda rısinde ortaya çıkan yersız sorunlardan biriydi. Bir başka problemli film ise gene festival de ilk 

gösterimi olan v~ pornografik pl.:uılardan arındırılarak istanbul Beyoğlu Alkazar sinemasında 

ızleyicı karşısına çıkan 'PornograWydi (Le Pornographe). 

Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in Harem Suare ve Hamam filmlerindrn sonra Cahil Peri/er 

adlı Eurımages destekli, Avrupa ortaklı, italyan filmi sirıenı..ılarımıza konuk oldu. Filmin şu 

anki seyircı "yısı yaklaşık ı 00.000 kişi. 

Sezonun en büyuk hayal kırıklığını şüphesiz yetmiş altı kopya sayısıyla ve oyuncularının popü

laritesi sayesinde doğal reklam ol..ınaklarını olağandan fazlasıyl~ı kullanabilen Yeşıl lş1k ya~a

dı Yeşil lş1k bugurılerde 400.000 kişilik bir seyirciye ulaştı 

Gı~de Yeşil Işık. yapınıcısını hayal kırıklığtn~1 uğratırken Amefie az kopya sayısıyla, Yuzükle 

rin EfendiSI: Yuzuk k.ardeşfigi dolguıı reklam büt.çesi ve yuksek kopya sayısıyla ithalalçı fir 

ma Umut Sanat'ın yüzünu lıayli guldün.iyordu. 

Istanbul Bağımsız Film Festivali .. 

Filmleriyle ve sayılarıyla bu tür bilgilere sa· 

hip olan 2001 2002 sezonu vizyon filmleri· 

nin kalitesi, seyırcı sayısının beklenenm altın

da olrPasına ragmen çok da Karamsarlığa Sll 

rı.ıkleyrcı bır tdblo çıkarmryor brzlere. Yuksek 

bilet fiyatları, korsan vcd ' ler, kriz IJ€ 1fet ya 

ralarrvla tek ba~ına ~VJ}an Türkıye'nın vız

yon etkrnliği, onumuzdeki sezon ithalalçısının 

ve sınemacısının alaoğı önlemlerle daha da 

güzel tablol.ra taşınacaktır. a 

ciddi bir seyirci 
kaybı ya~andı .. 
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BEŞiKTAŞ BELEDİYESİ-LEVENT KÜLTÜR MERKEzi 

sinema türsak 

\1 T 

~-----'- 5-11 Ten muz Arası 
Coreili'nin Mandotini 

(Captain Corelli's Mandolin} 

9-15 AğU'itos Arası 
Aşk Zamant 

(In the Mood for Love) 
--~ 

ıııq 

:?iQ.'1,1'ıL 

SUNAR 

12·25 li mmuz Arası 
Benim Adım Sam 

(lam Sam) 

Yön~ ·.:. >ie Nels 
Ovunc.uhr ı::, ,,, Pt· rr,:i_.helle Pfudf~r 

"ı· L L:tttıl, .-,_ık :ngıı··ct ""'tı~ç-"AI'y.>.ıl! 

16 22 Ağustos Arası 
Amelie 

(Le Fabuleux Destin d'Amelie Poulain) 

Yon. '("'ıP•f,re .e•,,:,.,ı 

Uyuncular. -' J·!"l-,~ T:ı u ~-L 1 ' :t--
. ~111' ·~ l 1 .. -?~!k :3 -;- __ ,i(-~ ..;._j• 

SEANSLAR (HerqlinJ 

12:35 15:35 19:00 21:50 

26 Temmuz 8 Agustos Ar r 
Orada Olmayan Adam 

(The Man Whs Wasn't There) 

Yön; Joel ( _•ı:; n 
Oyurıcular: Sıth Bob Thonıtan, ı:.r,ıwe~ Mc:i.·')m 

A80 1 !0Cllltı dk.'Ingıll:rre Tur!-rf':' ,lı!tu;.7 

23-29 Ağustos Arası 
Kırrom Değirmen 
(Moulin Rouge) 

Yon: baı ~utırrnar.ı' 
Oyımcular: t-Jıü.ı!e •· or:fı---on, Ewan MJ, re. 

A8D i:'.-ı.r.'•.J':.' •. 'it.:"il 1;:7 ~:n k·•Jı':=·· Tur• 


