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* Düğün Dernek’in son düzlükte attığı depar 
da olmasa, sinema dışı bir proje olan Cem 
Yılmaz stand-up’ının “en çok izlenen film” 
olacağı bir yılı geride bırakacaktık. Tam da 
bize özgü olan bu durum, 1989’dan bu 

yana seyirci rekorunun kırıldığı iddia edilen 
yılda gerçekleşmişti.  
(Söz rekordan söz edilmişken; 2014’te 
100. yılını kutlayacak sinemamızda seyirci 
sayıları, dönemler ve eğilimler üzerine -son 
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2013’te festivaller, en çok tartıştığımız olguların başında yer alı-
yordu. Jüriler, aldıkları veya al(a)madıkları kararlarla konunun en 

büyük öznesi olmayı sürdürürken, yarışmalarda dağıtılan para ödül-
lerinin bu derece yüksek tonda tartışılması, neredeyse bir ilk oluyor-
du. En köklü festivalimizde Büyük Ödül’ü paylaşan filmin, bir yıl önce 
Ön Jüri duvarını aşamaması veya ödüllü filmlerin gişedeki karşılıkları, 
kuşkusuz önümüzdeki günlerin de ana gündemini oluşturuyor.
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dönem sayılmazsa- hiçbir sayısal veriye sa-
hip olamamamız ne acı, değil mi?) 

Böylesi bir ortamda yılın repliğine olsa olsa 
şöyle yanıt verilirdi:

- Ne Vereyim Abime? 

- Biraz Sinema Lütfen!

* “Politik Kamera”cılardan Douglas Kellner, 
Türkçe’ye henüz kazandırılan çalışmasında 
(Sinema Savaşları, Metis, 2013); 11 Eylül, 
Bush ve Cheney Dönemi’nin Hollywood’a 
yansımalarını ele alır. Popüler sinemada ne-
redeyse tüm türler; korku, felaket, aksiyon, 
komedi, yakın tarihin bu en gerici dönemi-
ne birer yanıt vermişlerdir.

Yıllar sonra, seyirci rekoru kırılan ve 100 
kadar yapımın gösterime girip çıktığı bu 
döneme döndüğümüzde 2013 bize neler 
söyleyecek dersiniz? Siyasal, sosyal bakım-
dan büyük altüst oluşlar çağından bir “Po-
litik Kamera” çıkaramayacak mıyız yoksa? 
Acaba kent-taşra ikilemine hapsedilen, ki-
şisel arınma serüvenlerini uhrevi sevdalarla 
harmanlayan “sanat sinemamız” ne der bu 
duruma?

* Festivaller, yine en çok tartıştığımız olgu-
ların başında yer alıyordu 2013’te. Jüriler, 
aldıkları veya al(a)madıkları kararlarla konu-
nun en büyük öznesi olmayı sürdürürken, 
yarışmalarda dağıtılan para ödüllerinin bu 
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derece yüksek tonda tartışılması, neredey-
se bir ilk oluyordu. En köklü festivalimizde 
Büyük Ödül’ü paylaşan filmin, bir yıl önce 
Ön Jüri duvarını aşamaması veya ödül-
lü filmlerin gişedeki karşılıkları, kuşkusuz 
önümüzdeki günlerin de ana gündemini 
oluşturuyor. Kendi adıma; Antalya jürisinde 
yer alan ve “sanat sinemasının gişe sorun-
ları” veya “hangi filmlere ödül verilmelidir?” 
başlıkları altında ciddi ciddi tartışan Şükrü 
Avşar ve Reis Çelik’in damgasını vurduğu 
basın toplantına katılmaktan son derece 
memnunum. 

* Söz gişeden açılmışken, geçtiğimiz yılın 
en kayda değer duruşlarından birini, ödüllü 
filmini dağıtıma sokmayan Onur Ünlü’nün 

gösterdiğini düşünüyorum. Kimin filminin, 
hangi şehirde ve kaç salonda gösterileceği-
ni belirleyen bir yapılanmanın veya dağıtım-
da tekelleşmenin hızını kesmese de, mevcut 
işleyişe dikkat çeken Ünlü’nün tutumu ile 
Başka Sinema’nın ortaya çıkışıyla daha da 
anlamlı hale geldi. Yine de çok fazla iyimser 
olmanın âlemi yok; “bu daha başlangıç”.

* Filmlere Devlet Yardımı da bir başka 
önemli başlık olarak karşımıza çıktı geçti-
ğimiz yıl. Konuya, -yardım alan kimi gişe 
filmlerini de hesaba katarak- verilen paranın 
kat be kat çıkarıldığı şeklinde yaklaşan da 
oldu; “katkılı” sinemanın “bağımsızlığını” 
sorgulayan da... Görünen o ki, bu tartış-
manın yanıtları da yarına sarkacak; ancak 
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olguyu, sansür ve “muhafaza altına alınması 
gereken sanat” ekseninde irdelemenin vakti 
geldi de geçiyor. 

* Sinema yazının duayen yazarlarından 
Atilla Dorsay, “Emek Yoksa Ben de Yokum” 
diyerek gazete yazılarına son verdi. Cos-
ta Gavras’ı hayrete düşüren, Hollywood 
ünlülerine “neler oluyor?” dedirten garip 
bir manzaranın ortasında, “gazı bol” bir 
2013’tü yaşanan.

* Yılın son günlerinde, ülkenin en köklü 
sinema dergilerinden birini daha toprağa 
verdik. İlginçtir; aktörleri, tam da Emek’e 
benzer biçimde yok etmeye soyunmuşlardı 
dergiyi. Gerçek sinema eleştirisinin yarına 
ışık tutacağı kaleler birer birer kapanıyor; 

daha fazla sığlık ve yalnızlık hissi tenimize 
yapışıyor. Boşluğu doldurmak e-dergiler ve 
web üzerinden yayın yapan sinema siteleri-
ne düşüyor; ama bu “yeni” platformların ne 
derece sağlıklı işlediği/işlemesi gerektiği de 
beraberinde yeni tartışmalar getiriyor.

Bu pek de iyimser olmayan manzaranın 
ortasında, koca bir asrı geride bırakmaya 
hazırlanıyor yedinci sanat. Sorunlar bir 
çırpıda çözülemeyecek, sorular çabucak 
yanıtlanamayacak olsa da nefes almayı 
sürdürüyor, çağına tanıklık etmeye devam 
ediyor ve eskisi kadar gür olmasa da kendi 
cephesinden kulaklara fısıldıyor:

“Bitmedi daha, sürüyor o sevda ve süre-
cek... Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek...”
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