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2013 yılını Rotterdam Film Festivali’nin 
ana yarışmasına giren Gözetleme Kulesi, 
Berlin Film Festivali’nde prömiyer yapan 
Jin, Hayatboyu ve Soğuk’un sevindirici ha-

berleri ile açtık. Bunun ardından Köksüz’ün 
Venedik’e, Yozgat Blues’un San Sebastian’a 
katılması, Ben O Değilim’in Roma’da 
ana yarışmada “En İyi Senaryo” ödülü 
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Sen Aydınlatırsın Geceyi ve Düğün Dernek 2013 yılına damgasını 
vuran eserler oldu. Sen Aydınlatırsın Geceyi, Onur Ünlü’nün us-

talık dönemini başlatan başyapıtı olarak anılabilecek, fantastik sine-
mamızın medar-ı iftiharlarından biri. Düğün Dernek’in Recep İvedik 
filmlerini geçerek bir anda 1989-2014 arasının en çok izlenen ikinci 
filmi konumuna zıplaması manidar. Bu durum Ahmet Kural ile Murat 
Cemcir özelinde, yerli sinemanın ticari kanadının harıl harıl “yetenekli 
komedyen” bulma arayışının bir sonucu.

2013’te Yerli Sinema
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alması gibi gurur kaynağı durumlardan 
beslendik. Yine de üç majör festivalde ana 
yarışmada görülmememiz bence yükselen 
“sanat sineması” kanadında durgun bir yıl 
olarak anmamızı sağlayacak 2013’ü. 

Ama esasen Sen Aydınlatırsın Geceyi ve 
Düğün Dernek bu seneye damgasını vuran 
eserler oldular. Sen Aydınlatırsın Geceyi, 
Onur Ünlü’nün ustalık dönemini başlatan 
başyapıtı olarak anılabilecek, fantastik 
sinemamızın medar-ı iftiharlarından biri. 
Hatta 2000’lerin de en iyi beş filmi ara-
sında olduğu söylenebilir. A sınıf öğelerle 
örülü bir fantastik-noir, bir anti-süper kah-
raman filmi ya da daha birçok şeyin yerli 

tanımı… Düğün Dernek’in ise Recep İvedik 
filmlerini geçerek bir anda 1989-2014 ara-
sının en çok izlenen ikinci filmi konumuna 
zıplaması manidar. Bu durum Ahmet Kural 
ile Murat Cemcir özelinde, yerli sinemanın 
ticari kanadının harıl harıl “yetenekli ko-
medyen” bulma arayışının bir sonucu ka-
nımca. Yeşilçam komedisi de buraya sırtını 
yaslıyor. Büyük oranda bu iki film, Türk si-
neması için geriye bakınca “şunlar bunları 
yapmıştı” gibi bir başlıkta ele alınacak. 

Öte yandan Kedi Özledi, Mutlu Aile Defteri 
ve Senin Hikayen gibi kaliteli komedilerin 
üremesi sevindiriciyken, belgesel sayısı-
nın artması da bir farkındalık adına de-
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ğerliydi. Bu yıl içinde Sermiyan Midyat, 
Hasan Karacadağ, Erol Özlevi gibi yete-
neksiz yönetmenlerin ikişer film üretmesi 
de ayrı bir tuhaf istatistik. Bana kalırsa 
farklı tür denemeleri ile artan B sınıf ve 
çöp oranının bir uzantısı olarak anılabilir. 
Komedilerin yanı sıra melodram ve aşk 
filmleri hâlâ ana tabanı oluştururken, fan-
tastik sinema da yavaş yavaş ayak sesleri-
ni duyurmaya başladı. Öte yandan genel 
anlamda ötekilik, cinsel kimlik, azınlık 
temalı eserlerin varlığını sürdürdüğünü, 
popüler sinemada Hollywood estetiğine 
meyleden filmlerin az çok etrafta kendine 
yer bulduğu bir seneyi geride bıraktık. 

90’larda yükselen kuşağa ait yönetmen-
lerin verdiği ürünler, halen birçok yapıtın 
üzerine çıkmayı becerirken, azımsanma-
yacak bir şekilde genç yönetmenlerin de 
fazlasıyla evrensel işler kotardığına tanık-
lık ettik. Ama genel anlamda sanat sine-
masında minimalist usta yönetmenlerin 
izinde canlanan kopyala-yapıştır filmlerin 
de “festival girişi” inadıyla arttığını gör-
mek şaşırtıcı değildi. “Politik sinema” bel-
ki de ülkenin karmaşık politik coğrafya-
sına istinaden arttı. Ama söylem bulmak, 
“sinemanın” önüne çıktı. 

Elbette film adedinin 87 filme sıçraması, 
seyirci sayısının da 29 milyona ulaşması 

DOSYA: KAPAK



Ocak - Şubat 2014 - HAYAL PERDESİ 38 59

rekorlarıyla anılacak bir yılı geride bırakma-
mızı sağladı. Hasılat ise 270.7 milyona çıktı. 
Bu durum devam filmlerinin artmasına, çöp 
film Hükümet Kadın’ın bir sene içinde iki ürün 
vermesine yol açtı. Lafın özü HD’nin fayda-
larıyla fazlaca film üretilmesi, sinema sektö-
rümüze de bu konuda yansımış gibi. Başka 
Sinema gibi bir oluşumun ya da DCP’ye (diji-
tal sinema paketi) geçen sektörün hangi du-
rumda olduğu da önemli. Artık pelikül gös-
teren projeksiyon cihazları tedavülden kalktı. 
Sinemada insan gücü azaldı. Salon adedinin 
yüzde 50’ye yakınını, hâsılatın da yüzde 70 
civarını elinde bulunduran Cinemaximum’un 
bütün salonları yılsonuna gelmeden DCP’ye 

geçti. Başka Sinema ve Fida Film de başka 
salonları bu duruma destek vererek bir yola 
soktu. Ama esas üzücü olan Anadolu’da fiyatı 
50.000 doları bulan bu cihazları taktırama-
yan birçok salonun destek almazsa ömrü-
nü sonlandıracağı gerçeği. Zira 2013 sonu 
itibarıyla ABD’deki büyük şirketler 35mm 
üretimini durduğunu açıkladı. Pelikül artık 
sadece çok yüksek rakamlarla özel isteklerle, 
bambaşka yerlerde üretilip alanı zarara uğ-
ratıyor. Bence 2013’ün en tehlikeli gelişmesi 
VPF’e kayan DCP meselesi ve sahne gösterisi 
filmi CM101MMXI Fundamentals’ın gişede 
G.O.R.A. dışında bütün Cem Yılmaz filmlerini 
sollaması.
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