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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2013’te 
en çok izlenen 10 filmden 9’u yerli yapım oldu. İzlenme ora-

nında son beş yıldır Avrupa birincisi olan Türk Sineması’nın, 2013 
sezonunda izlenme oranı yüzde 57,7’ye ulaştı. Toplam seyirci sayı-
sındaki artış ise yüzde 15’e çıktı.

2013 yılı için Türk sineması ile ilgili bir 
araştırma yaptığımızda, genellikle yukarı-
daki başlık karşımıza çıkıyor; “2013 Türk 
Sineması’nın Yılı Oldu”… Peki, gerçekten 
öyle midir? 

2013 yılına baktığımızda, çekilen Türk filmi 
sayısının 80 küsur olduğunu görüyoruz. İlk 
bakışta bu çok çok iyi bir rakam, 90’lı yıllar-

la karşılaştırdığımızda ise tam anlamıyla bir 
mucize. Bu rakama dâhil olan filmler arasın-
da dram, komedi, romantik komedi, aksiyon, 
polisiye, korku, gerilim, belgesel, macera, 
fantastik, yani her türden yapım bulunu-
yor. İlk bakıldığında, evet, elbette bu durum 
Türk Sineması açısından büyük bir gelişme; 
işte bu bakımdan hakikaten 2013 yılı Türk 
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Sineması’nın yılı oldu diyebiliriz. Fakat işte 
tam bu noktada çok mühim bir soruyu mu-
hakkak sormamız icab ediyor; çekilen film 
sayısı fazla, peki film “kalite” ne durumda? 

Biliyorsunuz ki, Yeşilçam’ın o çok şaşaalı 
dönemlerinde yılda 200 film çekilir olmuş-
tu. Ancak çekilen film sayısının bu çokluğu, 
kalitenin de yükseldiği anlamına gelmiyordu. 
Tam aksine, film sayısı çoğaldıkça kalite dü-
şüyordu, çünkü bir oyuncu bir filme ancak 
bir ya da iki haftasını ayırabiliyordu, yıllık 
sözleşmelerini yapmış ve imzalamıştı, o se-
bepten yapımcı, kendi planını oyuncunun 
müsait günlerine uydurmak zorunda kalıyor-
du; dolayısıyla filmi çarçabuk, özentisiz, en 
acil şekilde bitirmesi gerekiyordu. Aksi halde 

film bitmeden oyuncunun günü biterse, bu, 
filmin yarım kalması anlamına geliyordu. 
Hiçbir yapımcı bunu göze alamıyordu. Bu 
şartlar altında yılda 200 rakamıyla ifade 
edilen ve ne yazık ki bir başarıymış gibi gös-
terilen Yeşilçam filmleri, ekseriyetle kalite-
den yoksun, gişe başarısına odaklanmış, se-
naryosu ve çekimiyle bir anda çırpıştırılmış 
yapımlar olarak ortaya çıkmış oldular.       

Günümüzde, oyuncunun vaktinin kısıtlı ol-
masından dolayı bir filmi çarçabuk bitirme 
zorunluluğu yok. Ya da bunun gibi saçma 
başka sebepler de yok. Film sayımız her ge-
çen yıl artıyor. Ya kalitemiz? 

2013 yapımlarına baktığımızda, bu filmler-
den en öne çıkan filmlerin Düğün Dernek, Ke-
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lebeğin Rüyası ve Hükümet Kadın 2 olduğunu 
görüyoruz. Yani seksen filmden 3’ü adından 
çok bahsettirdi. Şimdi oturup bu durumda 
ne kadar “başarı”dan bahsedebileceğimizi 
yeniden düşünelim. 

Reklamları çokça yapılan Hititya Madalyonun 
Sırrı filmi, istenen başarıyı elde edemedi 
mesela. Kaldı ki Ulaş Cihan Şimşek bu iş için 
en isabetli isimdir, ülkemizdeki en başarılı 
kurgucudur, bunu yönetmenlik yolunda çok 
iyi kullanan bir isimdir. Şimşek, bluebox-
greenbox yöntemlerini en iyi bilendir, hatta 
Şimşek der ki, “geleceğin filmleri nerdeyse 
hepsi bluebox çekimleriyle halledilecek.”

Çok doğru bir tespit. Şimşek, bu cümleyi 
bana söylediğinde sene 2006 idi. Bugün 

gelinen nokta onu haklı çıkarıyor, filmler 
neredeyse bluebox-greenbox yöntemleri 
olmadan çekilemez oldu.  

2013 yılında tarihi filmlere baktığımızda Sa-
rıkamış ve Çanakkale konuları karşımıza çıkı-
yor, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 ve Çanakkale 
Yolun Sonu. Ancak her iki film de beklenilen 
ilgiyi göremiyor. 

Yine de 2013’ün filmlerinin teknik açıdan bü-
yük bir başarı yakaladığı gözlerden kaçmıyor. 
Fakat senaryoya biraz daha sıkı çalışılması 
lazım. 

Tüm bunlara rağmen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 
2013’te en çok izlenen 10 filmden 9’u yerli 
yapım oldu. İzlenme oranında son beş yıl-
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dır Avrupa birincisi olan Türk Sineması’nın, 
2013 sezonunda izlenme oranı yüzde 
57,7’ye ulaştı. Toplam seyirci sayısındaki 
artış ise yüzde 15’e çıktı. Bu arada belirtme-
den geçmeyelim, vizyona giren yerli filmlerin 
26’sı Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 
çekilen filmlerdi. 

2013’ün festivallerine baktığımızda, 50. Al-
tın Portakal’da “En İyi Film” ödülünü Cennet-
ten Kovulmak ve Kusursuzlar filmleri paylaştı. 
Zeynep Çamcı “En İyi Kadın”, Hakan Yufkacı-
gil “En İyi Erkek Oyuncu” seçildi. Ancak fes-
tivalin ödül töreninde  “Her yer Taksim her 
yer direniş” sloganıyla Gezi direnişi yayga-
ralarının Cam Piramit’i inletmesi, Antalya’yı 
fevkalade gölgeledi. Bu sahne, Yeşilçam’ın 

bir türlü sorunlardan kurtulamayan Antalya 
Film Festivali’nin geçmişini yeniden hatırlattı. 
İşin en üzücü yanı ise, “sanatçı-oyuncu-sine-
macı” kimlikleriyle halkın göz önünde duran 
kimselerin, ülkeyi bölme politikalarına destek 
veriyor olmasıydı. Bu yönüyle, bazıları bir 
kez daha halktan ne kadar kopuk olduklarını 
göstermiş oldu.   

2013 başarılara imza atarken, sinemanın ka-
yan yıldızları da sevenlerini üzdü... Kaynana-
lar dizisindeki ‘’Nuri Kantar’’ tiplemesiyle ün 
kazanan Tekin Akmansoy, Metin Serezli, Din-
çer Çekmez, Tuncel Kurtiz, Tomris Oğuzalp, 
Nejat Uygur ve Macide Tanır vefat etti. Türk 
Sineması ve televizyonu, bu önemli isimlerin 
omuzlarında yükselmişti.
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