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VİZYON

2010 yılında Türkiye’de 255 film vizyona 
girerken, bunlardan 117’si yerli yapımlar-
dı. Bu yıl ise Türkiye’de vizyona giren film 
sayısı 291’i buldu. Vizyona girme şansı 
yakalayan filmlerin sayısı artarken, yerli 
filmlerin sayısı da 122’ye ulaştı. Bu sayı 
1960-75 yılları arasındaki Yeşilçam’ın seri 
üretimini göz önüne aldığımızda elbette 
Türkiye ortalamasına göre çok yüksek 
bir rakam olmayabilir; ancak Yeşilçam 
sonrasındaki süreçte sıfırdan başlayan 
bir sektörün bugün geldiği noktayı ve iş 
hacmini belirtmesi açısından dikkat çekici 
bir rakam. 2005 yılından beri Türkiye’de 
sinema salonları azalıyor, alışveriş merkez-
lerindeki sinema salonları büyük dağıtımcı 
firmaların egemenliği altında çalışıyor 

fakat yerli yapımların sayısı her sene kat-
lanarak artıyor. Vizyona girme şansı bu-
lanların hâsılat oranları pek iç açıcı olmasa 
da (örneğin bu yıl 122 filmi izleyen kişi 
sayısı 21 milyonda kaldı), sinemamızda bir 
hareketliliğin ve arayışın olduğu kesin. Ra-
kamlar henüz istediğimiz ve arzu ettiğimiz 
düzeyde olmamasına rağmen, nitelik ve ni-
celik açısından Türkiye sinemasının kendi-
ni aşma isteği istatistiklerde ortaya çıkıyor. 
Filmlerin seyirciye ulaşmada yaşadığı so-
run, çekilen filmlerin yarısından fazlasının 
ilk film oluşu ve pastanın %90’ını aşağı 
yukarı on filmin paylaşması gibi sıkıntılar 
yaşansa da, Türkiye sinemasının bu yıl bü-
yük çeşitlilik gösterdiği açık. Şimdi isterse-
niz 2011 yılında Türkiye’de vizyona giren 
yerli filmleri kısaca hatırlayalım ve genel 
yönelimleri saptayalım.
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Komediler ve Melodramlar

Dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de en çok ilgi çeken filmler bu 
yıl da melodramlar ve romantik-komedi 
filmleriydi. Ata Demirer’in başrolünde oy-
nadığı Eyyvah Eyvah 2, dört milyona yakın 
kişi tarafından izlendi. İlk filme göre daha 
zayıf kalan yapım, buna rağmen ilk filmin 
başarısından da güç alarak gişede yılın en 
çok iş yapan filmi oldu. Komedi türünde 
Kolpaçino: Bomba (736 bin), Sümela’nın 
Şifresi Temel (546 bin) ve Kutsal Damaca-
na: Dracoola (230 bin) filmleri de önemli 
oranda takip edilerek yılın öne çıkan ko-
medileri olmayı başardı. Cem Yılmaz’ın ya-
pımcılığını üstlendiği Çalgı Çengi (60 bin) 
ise beklenen başarıyı gösteremedi ve kısa 
süre vizyonda kaldıktan sonra televizyon-
da gösterilmeye başladı.

Romantik-komedilerde Aşk Tesadüfleri 
Sever yaklaşık iki buçuk milyonluk seyir-
ci sayısıyla Türkiye’de hâlâ Yeşilçam’da 
anlatılan hikâyelerin tuttuğunu gösterdi. 
Zayıf senaryosu, başarısız oyunculukları, 
yapay atmosferi ve televizyon filmi este-
tiğine rağmen Aşk Tesadüfleri Sever, bu yıl 
vizyona giren Ya Sonra (850 bin), İncir 
Reçeli (250 bin), Beni Unutma (143 bin) 
ve Bir Avuç Deniz (100 bin) gibi filmleri 
geride bıraktı. Bu filmlerin haricinde Dede-
min İnsanları (1 milyon), Çınar Ağacı (322 
bin), 72. Koğuş (256 bin) ve Ay Büyürken 

Bu yıl vizyona giren film sayısı 291’i 
buldu. Vizyona girme şansı yakalayan 
filmlerin sayısı artarken, yerli filmlerin 
sayısı da 122’ye ulaştı.

31

VİZYON

Eylül-Ekim 2011 - HAYAL PERDESİ 24

Musallat 2



Uyuyamam (66 bin) gibi melodramlar da 
seyircilerin ilgi gösterdiği yapımlar oldu.

Çağan Irmak Dedemin İnsanları’nın ilk bir 
saatlik bölümünde insanın karanlık yanına 
didaktik bir anlatıma kaçmadan eğilirken, 
son yarım saatlik kısımda direksiyon ha-
kimiyetini kaybederek tipik bir “Çağan 
Irmak filmi”ne imza atıyordu. Babam ve 
Oğlum’a kıyasla daha zayıf bir film olan 

Dedemin İnsanları yine de gişede hedef-
lenen başarıyı gösterirken, benzer şeyleri 
Handan İpekçi’nin kendi tarzının dışına 
çıktığı Çınar Ağacı filmi için de söylemek 
mümkün. Türkiye sinemasının bağımsız 
kanadında yer alan ve politik filmler çe-
ken İpekçi, son filminde anlaşılan daha 
“hafif ” bir hikâye anlatarak, tabiri caizse 
“garantili” oynamayı tercih etmiş. Bahsi 
geçen bütün filmlere sinen dizi havası ise, 
Türkiye sineması için bir tehlikeyi işaret 
etmekle birlikte seyircilerin de sinemada, 
evlerinde izledikleri dizilere benzer filmle-
ri takip ettiğini göstermesi açısından dik-
kat çekiciydi. Gidişata bakılırsa, önümüz-
deki yıllarda da dizi sektörünün sinema 
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Filmlere sinen dizi havası Türk sineması 
için bir tehlikeyi işaret etmekle birlikte 
seyircilerin sinemada, evlerinde izledik-
leri dizilere benzer filmleri takip ettiğini 
göstermesi açısından dikkat çekici.

Eyyvah Eyvah 2



üzerindeki etkisinin artacağını söylemek 
yanlış olmaz.

Korku Filmleri

Özellikle son yıllarda epey popülerleşen 
korku sineması bu yıl üç filmle sınırlı kaldı. 
Karadedeler Olayı, Mühürlü Köşk ve Musal-
lat 2 filmleri türün meraklıları tarafından 
izlenirken, Musallat 2 ilk filmde olduğu gibi 
400 binin üzerinde seyirciye ulaşarak ken-
di hedef kitlesini yarattığını da ispatladı. 

Tutunamayanların Hikâyeleri

1980 Darbesi sonrasındaki “tutunama-
yan” erkek karakterlerin hikâyeleri bu sene 
de karşımıza çıkmaya devam etti. Barış 
Bıçakçı’nın aynı isimli kitabından uyarla-
nan Seyfi Teoman’ın Bizim Büyük Çaresiz-
liğimiz filmi, erkeklerin dünyasına içeriden 
bir bakış atarak, erkeklerin “büyüyememe” 
durumunu, büyümeye karşı gösterdikleri 
direnci anlatıyordu. İki erkeğin aynı kadına 
âşık olmasından ziyade, film üç karakterin 
duygusal değişimleri üzerinden ilerliyor ve 
asıl çaresizliğin aynı kıza âşık olmak değil, 
olgunlaşamamak olduğunu işaret ediyor-
du. Bir diğer “tutunamayanlar” hikâyesine 
de Tolga Örnek Kaybedenler Kulübü’yle 
imza atıyordu. Türkiye’deki “kayıp kuşa-
ğın” öyküsünün dillendirildiği film de tıpkı 
Bizim Büyük Çaresizliğimiz’de olduğu gibi 
büyümeyi reddeden ve hep çocuk kalan 
erkeklerin yanında saf tutuyordu. Bir tele-
vizyon filmi havasındaki Kaledeki Yalnızlık’ı 
da yine bu kategoride değerlendirmek 
mümkün.

Politik Filmler

Her yıl görmeye alıştığımız 12 Eylül ve bu-
nun etkilerini işleyen filmlere bu yıl Kâğıt, 
Küçük Günahlar ve Aşk ve Devrim isimli ya-
pımlar katıldı. Sinan Çetin’in 12 Eylül dar-
besini bürokrasiyle sınırladığı, darbe üze-
rinden girişimci insanlara ket vuran hantal 
bürokrasiyi eleştirdiği ve tüm dünyadaki 
şiddet olaylarıyla Türkiye’de yaşananlar 
arasında bir analoji kurma çabası içine gir-
diği filmi yılın en başarısız yapımlarından 
olurken, gişede de 25 bin kişi tarafından 
izlenerek, sinemasal başarısızlığını ticari 
anlamda da tescillemiş oldu. Rıza Kıraç’ın 
Küçük Günahlar filmi bol mesaj veren, 
dağınık, didaktik ve eğreti bir “12 Eylül 
sonrası” filmi görünümündeydi. Darbenin 
yarattığı travmanın izlerini doksanlı yılla-
rın başlarında süren Aşk ve Devrim, bahsi 
geçen filmler arasında belki en samimi 
olanıydı; fakat o da fazlasıyla romantik ve 
idealize olmaktan kurtulamıyordu.

Bu yıl vizyona giren Kürtçe filmler içinde 
Press, Yürüyüş (Meş) ve İz (Reç) yeterince 
salonda gösterim imkânı bularak seyirci-
ye ulaşamadı; buna rağmen sinema dili 
açısından senenin önemli filmleri olarak 
dikkat çektiler. Özellikle Sedat Yılmaz’ın 
Özgür Gündem gazetesinde yaşananları 
anlattığı filmi Press, yılın en iyi filmlerinden 
biriydi. Yürüyüş ve İz de çok az salonda 
gösterilen, neredeyse vizyona girmeleri 
“sözde” kalan yapımlardı; buna rağmen ele 
aldıkları konulara cesur bir şekilde eğilen 
ve estetikten ödün vermeden mesajını 
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vermeyi becerebilen filmler olarak hafıza-
larda yer ettiler.

Gelecek Uzun Sürer, Oğul ve Yangın Var 
filmleri de Türkiye’nin yakın tarihine ağırlı-
ğını koyan savaşın izlerini süren, ülkenin iki 
farklı ucunu tek bir paydada birleştirmeye 
çalışan yapımlar olarak öne çıktı. Özcan 
Alper son filminde Sonbahar’ın başarısını 
devam ettiremese de sinemada yapacak 
çok şeyi olduğunun ve kendisini dikkatle 
takip etmemiz gerektiğinin bir kez daha 
altını çiziyordu. Yangın Var ise komedi ve 
dramanın dozunu iyi ayarlayarak, mesele-
sini seyircilerin gözüne sokmadan vermeyi 
başaran, ölçülü ve politik açıdan doğrucu 
bir yapım olarak ilgiyi hak ediyordu. 

Said Nursi Uyarlamaları

Hür Adam’la birlikte başlayan Said Nursi 
uyarlamaları, sonrasında Allah’ın Sadık 

Kulu: Barla isimli animasyonla devam etti. 
Hür Adam beklenen başarıyı gösteremez-
ken, Barla onun tersine yılın sürpriz çıkış-
larından birine imza atarak iki milyonun 
üzerinde kişiye ulaştı. Atatürk uyarlama-
larından bir farkı olmayan Hür Adam’ın 
epik anlatımına karşı idealize ettiği Said 
Nursi’ye nazaran Barla daha naif ve ger-
çekçi bir Said Nursi imajı çiziyordu. Yine 
de animasyonun senaryosundaki zayıflık-
lar, devamlılığında yaşanan aksaklıklar ve 
ele aldığı karakterle arasına bir mesafe ko-
yamaması göze çarpan eksikliklerdi. 

Aksiyon Filmleri

2006 yılındaki Kurtlar Vadisi: Irak filmi 
4,2 milyon kişiye ulaşmış ve iki binli yılla-
rın rekortmen yerli yapımları arasına gir-
mişti; fakat Kurtlar Vadisi: Filistin ilk filmin 
başarısını devam ettiremedi. İki milyon 
sınırında kalan yapım, ilk filme göre daha 
çok aksiyon vaat etse de Kurtlar Vadisi ef-
sanesinin yavaş yavaş çözülmesiyle reyting 
kaybına uğradı. Kurtlar Vadisi’nin boşluğu-
nu televizyonun yeni fenomeni Behzat Ç.: 
Seni Kalbime Gömdüm doldurmaya çalıştı; 
ama o da beklenen çıkışı gerçekleştire-
medi ve 527 bin kişi tarafından izlendi. 
Türün son yıllardaki –teknik anlamda- en 
başarılı filmi olan Labirent ise, tahminleri 
boşa çıkararak 210 bin civarında kaldı. Mi-
litarist ve şovenist bir dili olan ve yerli Top 
Gun olarak anılan Anadolu Kartalları da bir 
milyonun üzerine çıkarak, Türkiye’de mi-
litarizmin ve milliyetçiliğin gişede “tutan” 
formüller olduğunu ispatladı.

Aşk Tesadüflere Benzer



Anaakımın Dışında Kalanlar

Doksanların ortalarından beri Türkiye 
sinemasını etkisi altına alan ve ağırlığı-
nı hissettiren bağımsız ve sanat ağırlıklı 
yapımlar bu yıl da etkisini hissettirdi. A. 
Haluk Ünal’ın Saklı Hayatlar’ı 1980’deki 
Çorum olaylarından sonra İstanbul’a göç 
eden bir Alevi ailenin hikâyesini anlatır-
ken, Derviş Zaim’in Gölgeler ve Suretler’i 
Kıbrıs’ta yaşananların hemen öncesine 
bizi götürüyordu. Başka Dilde Aşk’la iyi 
bir çıkış yapan İlksen Başarır ve Mert 
Fırat ikilisi Atlıkarınca’da ensest sorunu-
nu işlerken, Belma Baş ilk uzun metrajı 
Zefir’de bir anneyle kızının arasındaki ge-
rilimli ilişkiye, Tolga Karaçelik de ilk filmi 
Gişe Memuru’nda akli dengesini yitirme 
noktasına gelen bir adamın düşle gerçek 
arasındaki hikâyesine odaklanıyordu. Se-
lim Güneş sinematografisiyle ilgi çeken 
ilk filmi Kar Beyaz’da Sabahattin Ali’nin 
kısa öyküsünü kendine göre yorumlarken, 
Emre Şahin 40’ta Tarantino tarzı bir suç 
öyküsünü İstanbul’a uyarlıyordu. Nuri 
Bilge Ceylan Bir Zamanlar Anadolu’da ile 
ödün vermeden sürdürdüğü minimalist 
sinema dilini geliştiriyor ve giriş, gelişme 
ve sonuç bölümleriyle geleneksel anlatım 
kalıplarını kullanarak herkese hitap eden 
olgunluk dönemi eserine imza atıyordu. 
Cemil Ağacıkoğlu ilk filmi Eylül’de modern 
bireyin yalnızlığını son derece boğucu bir 
şekilde ele alıyor, Onur Ünlü Celal Tan ve 
Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’nde üst orta 
sınıf bir aileyi parçalara ayırarak Türki-

ye’deki çekirdek aileyi masaya yatırıyor, 
Ümit Ünal ise büyük tartışma yaratan 
son filmi Nar’da insanları bir arada tutan 
ve ayıran şeylerin aslında çok kırılgan 
olduğuna dikkat çekiyordu. Dondurmam 
Gaymak’la hatırı sayılır bir başarı yakala-
yan Yüksel Aksu Entelköy Efeköy’e Karşı’da 
ilk filmindeki üslubu devam ettiriyor ve 
Türkiye sinemasında özgün bir kanal aç-
maya çalışıyordu.

Gişe anlamında bu filmlerin hiçbirisi çok 
büyük bir başarı elde edememesine kar-
şın, gerek Türkiye sinemasını uluslararası 
alanda temsil etmeleri gerekse de sine-
mamızın geldiği noktayı gözler önüne 
sermeleri açısından önemli bir yerde du-
ruyorlardı. Yazının başında belirttiğimiz 
çeşitliliği sağlayan ve türler içinde alt 
türler yaratarak kendilerine yeni kanallar 
açan bu yapımlar, ele aldıkları meseleler 
itibarıyla da anaakım sinemada kendisine 
yer bulamayan pek çok bıçak sırtı konuyu 
tartışmaya açarak, önemli bir misyon da 
üstleniyordu.

* Yazıda kullanılan bütün istatistikler boxof-
ficeturkiye.com sitesinden alınmıştır.
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