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Aglaya Aglaya Seyrettigimiz Filmier
Ana akim sinemanin, ozellikle de gi§ede 90k biiyuk bafanlara imza atarak seyircileri aglatan

filmlerin, toplwmm bir aynastna d6nu§tugunu, zamanm ruhunu yansittigini soyleyebiliriz.
Kimse YouIXibe'un kar§isina aglamak igin gegmez ama sinemaya aglamak i^in gidebilir...

YouTube'un bir ̂ e|it dijital
timarhaneye dondiifu, hareketli
goriintiilerin bizi her yandan
kufattigi, nerdeyse herkesin yanmda
bir kamera ia§idigi, tefhirciligin
ayyuka ̂iktigi, insanlarm seyredilmek

i^in her tiir sa9maligi yaptigi bir ̂ agda
yaflyoruz. Ustelik ev eglence sektorundeki
imkan ve firsatlar, her ge^en giin daha da
zenginlefiyor; insanlar oturduklan yerden
istedikleri an istedikleri i^erige
uIa§abiliyorIar... Tiim bu geli|melergeleneksel
medyayi her anlamda zorlarken, diinya sinema
endiistrisi 90k da
etkilenmiyor. Hatta tarn
aksine Turkiye dahil bir9ok I
ulkede bilet satiflan artiyor... I

10 ya§indaki oglumun I
televizyonda herhangl bir I p > .,0
program i9in belirli bir saane I
ekran kar§isma ge9tigine I- ^ 1
henuz tanik olmadim. I "A " -
Televizyondan ya da DVD I
oynatxcidan film seyretme ■

konusunda da pek istekli degil.
Her kofulda YouTube'da vakic
ge9irmeyi tercih ediyor. Ama
"Had! sinemaya gidiyoruz"
deyince asla itiraz etmiyor.
"Hadi sinemaya gidelim" ciimlesi, sadece onun
i9in degil, tiim yeni ku§aklar i9in hlU 90k
vaatkar ya da 'trendy' bir 9agri olmayi
siirduriiyor. Yapilan ara§tirmalar sinemaya
gidenlerin biiyiik 9ogunlugunun 6-35 ya§
arasinda oldugunu gosteriyor. Kli§e deyimle,
toplumun en dlnamik kesimi... Gelecekte
gazete okuyup okumayacagi dahi henuz

kestirilemeyen bir kufak bu... Ama sinema,
onlar i9in daha fimdiden vazge9ilmez bir
ahfkanlik olmuf durumda. Ozetle insanlar, ev
eglencesi teknolojileri hangi inanilmaz
noktaya gelirse gelsin, karanhk bir salonda
ba§ka insanlarla film seyretmekten
vazge9miyor. giinku sinema 90k kifi i9ln bir
sosyalle§me alam ve sinemaya yalmz
gidenlerin cram az.

Son yillarda, sadece filme yogunla§an,
patlamif misir yemeyen, yamndakiyle hi9
konugmayan, telefonuna elini dahi surmeyen
sinemaseverlerin artik azmhkta olduklarmi ve

tuhafkargilandiklarinida
belirtelim.Sonu9olarak,butun
film boyunca turn dikkatinil|^mB perdeyevermekisteyen

'  seyircilerin sayisi azaliyor.
DlkkateksikligisorunuolanbuJ^B seyirci, sinemada

"  90cuklugundan beri tanidigi,
^^^B| bildigi anlati formatlarim

g°'"'"ekistiyor; hatta kli|eleri
■ kullanmayanfilmlerirahatsiz

^ I V' r; SinemayaI bir filme yogunlaimak,
du§unmek,sorgulamak,zihin
egzersiziyapmaki9in

H.ho.uk , . Sinemayadaha 90k ba§ka insanlarla hep birlikte giilmek
duygulanmak ve aglamak i9in; toplu haWe

'§retamdabunoktada,anaakimsmemanin ozellikle de gi^ede 90k buyuk
basarilara imza atarak seyircileri aglamn
filmlerin, toplumun bir aynasina

Ev eglencesi teknolojileri hangi noktayagelirse
gelsin, kavanltk bir salonda ba§ka insanlarl
film seyretmekten vazge9iImiyor, a ^

donu§tugunu, zamanm ruhunu yansittigini
soyleyebiliriz. Kimse YouTube'un kar§isina
aglamak i9in ge9mez ama sinemaya aglamak
igin gidebilir... Bu konuda bir araftirma
yapilmif midirbilemem ama sinemada
herkesle birlikte aglamanin iyilcftirici bir
etkisi oldugunu dUfiiniiyorum. Dolayisiyla,
'90k aglattigi' i9in toplumsal bir vaka haline
gelen filmlere daha dikkatli bakmak ve neden
aglattiklarma bakmak gerekir.

Sozgelimi, "E§kiya"da, "Babam Ve
Oglum"da insanlar sadece o filmdeki
karakterlerin yafadiklarma aglamamifti. iz
Eylul darbesi ve sonrasmda olup bitenlerle
ilgiliydi her §ey... O filmier sadece o
donemlerde hayatini kaybedenler i9in tutulan
matemler degildl. Toplumun ya§adig> sarsici
degifime de bir tepkiydi. Ozverinin anlamini
giderek kaybettigi bir ulkede hayatlarini
idealleri, manevi degerleri ugruna feda eden ya
da yeni toplumsal diizene uyum saglayamayan
insanlara yakilan agitlar gibiydi o filmier,
insanlar karanhk salonlarda hep birlikte
sessizce ya da hi9kirarak agladilar ve bir
anlamda arindilar...

"Issiz Adam"i da unutmayahm. O film,
orta smif koklerinden kagan bir adamin biiyuk
f ehirde kendi bencilliginin esiri olmasini
anlatiyordu ve sorun 1990'larin, 2000'lerin
Tiirkiye'sl i9in 90k tanidikti. Hedonizmin,
benmerkezclligin yeni ku§aklar arasinda
giderek yayginla§tigi; farkh partnerlerle seks
arayifinm romantizmi oldiirdUgu, tekefliligin
ya da erken evliligin surekli ertelendigi bir

1990I1 yillarm Tlirk sinemasina damga vuran "Tfkiya*,
tUm TUrldye'y' kalbinden yakalamifti.

'Ayla'mn herkesi aglatan, duygulandiran bir
film olarak' Yenikapi m/w'nu temsil ettigi
dahi soylenebilir.

donemdi ve herkesin ge9mi§te bir acisi,
ka9irdigi biiyUk bir a§ki vardi. "Issiz Adam''in
da yafanan bu sosyal degifime bir tepki oldugu
soylenebilir. Yukardaki U9 film, agit, matem ve
annmalara veslle olan anlatilardi. Ama boyle
filmier, gifede artik bafanli olmuyor.

Komedileri bir yana birakirsak, son
yillarda gifede bafanh olan dram fllmlerinin
matem ya da agittan ziyade agresif ozlemlerln
yansimasi oldugu soylenebilii". Tiirkiye ye ozgu
milliyet9i anlati gelenegini siirdQren yer i
savaf fllmlerinin sayisindaki istikrarli artif
bunun a9ik bir gostergesi... ,

Pekl ya "Ayla"? 'Fisilti gazetesi nae 9
agladik 9000k..." diye tavsiye edilmesi,
§uphesiz bir annma vadettigini gSsteriyo .
Ama sonu9ta o da zamanm ruhuna uyu
saglayan ve miiliyet9i gelenege sirtmi B
yaslayan bir filmdi. §ik bir reklam II
estetigiyle yuksek prodiiksiyoi^ n
buluftugu "Ayla" ilk bolUmUnde K
askerlerinin savaftaki kahramanh ^
Ve fedakarhgma odaklamyor; Thr n
ordusunun Kore Savafi'ndaki bafa K

hatirlatiyor ve f ehitlere saygi duruf unda
bulunuyordu. Sadece Siileyman Dilbirligi lie
Ayla arasindaki baba kiz sevgisi ve
baghhgini eksen alsaydi, hatta Kore
SavafI'na neden katildigimizi sorgulasaydi,
a9ik9asi 'Ayla'mn bu kadar bafarili olacagim
sanmiyorum.

"Ayla"nm son donemin komedi filmleriyle
de onemli bir ortak noktasi oldugu
soylenebilir. Tipki onlar gibi, toplumdaki siyasi
kutuplafmanin her iki yanina da seslenen bir
film. Malum, milliyet9ilik Tiirkiye'de kendini
'modern', 'laik', 'liberal', 'demokrat',
'muhafazakar', 'dindar' diye tammlayan
herkesin ortak noktasi. Hatta "Ayla"mn
herkesi aglatan, duygulandiran bir film olarak

Kore SavafI'na neden katildigimizi sorgulasa,
"Ayla" yine de bu kadar aglatir miydi seyirciyif

"Babam ve 0|lum"da
aglamayan var mi? ■

'Yenikapi ruhu'nu temsil ettigi dahi
sbylenebilir.

Tarn da burada, Berkun Oya'mn Devlet
Tiyatrosu tarafindan sahnelenen "Bayrak" adh
oyununun Trakya turnesinde olup biienleri
furaya not edelim: Tiyatroya Turk
bayraklanyla giden seyirciler, oyunun
konusunun bayrakla ilgisi olmadigini, sahnede
sigara i9ildigini ve kiifredildigini gorunce
salonu terk eder, sonra da protesto agiklamasi
yaparlar. Olayin, ozellikle son yillarda siyasi
kutuplafmada 'modern ya da laik' cephesinde
yer alan Trakya bolgesinde ger9ekleftigmi
unutmayahm... Sonu9ta. an itlbariyla boyle bir
ulkede yaflyoruz ve agladigimiz filmlerdeki
degifim, sadece seyirci profilinin degisti&ini
gostermiyor. Zamanm ruhunu da tasvir
ediyor... APM
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