


Türk sineması bir geçiş 
sürecinde, yenilenme içinde. 
Bunun sancıları, sıkıntıları 
ve bunalımları yaşanıyor. 
Aslında gerçekçi olunacak 
olursa filmin üretimine 
kablan bütün alanlar kriz 
içinde. Yönetmenler, 
senaryocular, oyuncular, 
teknik kadrolar, yapımcılar ... 
Bunların hiçbiri ötekinin 
önünde değil. Herkes kendi 
alananı ilgilendiren konuya 
öncelikle çözüm üretmelidir. 
Sıkıntı ve eksikliği duyulan 
şey, şu an para olarak 
görülüyor. Bu, işin yüzeysel 
ve aldatıcı yüzü. Para 
bulunduğunda, hatta filmler 
yapıldığında (Bakanlık 

desteği, özel destek, TV 
kanalları desteği, dış 
destekler ... ) asıl sorunların 
ortada kaldığı görülecektir. 
Sinema alanında kilit iki 
kesim var: Yönetmenler ve 
yapımcılar. Yönetmenlerin 
sorunu, yapılacak sinemanın 
netleşmemesi sorunudur. 
Arayış sürdürülüyor, 
tartışılıyor. Yönetmenin en 
yakan bütünleyicisi ve 
destekçisi olması gereken 
senaryoculuk alans da 
aksıyor. Oyunculuk alananda 
yeni isimler olmasma karşın 
sancılar sürüyor, çok 
eksiklik var. Teknik kadro 
şimdilik durumu kurtarıyor 
ama sorunsuz değil. Kilit 
Isimlerden yapımcı da 
yenlleşme\, dönüşrnek 

durumunda. 
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• İşin dığer yını ıse, san•Hçı, kiiltiır 
,,J"ını ö:gllr olmak ıster, hağınısı:, bnğLın
tısr: ()lmak ister. Yamtmın kendi ~orunb~ 
rının v~ını"-tr<,, hunbr için de mücadele 
eder, acı -;eker .. S.ınat t01rihleri, bır bakı 
ıııa soın<Hçıl.ırın, kendisini yönlendırınek, 
kımloıınnk, hatt.ı y.>Sakbmak isteyen güç
lerle (ki bunların içinde de,•let de vardır) 
ıni.icadclesınin de tarihidir. Sosyal anlam
da devlet belki herkes içindir, D!l\<1 uygu
lnınad;ı, literatüre güre, egemen güçlerin 
etkisindedir, dah;ı çok onlara hiıınct eder. 
egemen güçlerin iktidarınln sürme~inin 

bir aracına dönü~mü~uir. Hele bııim gıbı 
az gcli~mi~ katcgorisındeki ülkelerde siya
sal iktıd<~r ıle devlet ıyice içiçe gcçmış ve 
kayna~mıştır. Ayrıca gene bu ülkelerde 
sanat ve kültür, devlet ve hükümet ıçın 
öncelık li bır alan değildir, hana hasımdır, 
karşılıklı dü~ın,ın bınplardır. Bu, ikı t;ıraf 
için Je dramatik, hatta trajık bır durunı
dur ve hıından iki taraf da zarar görür 

Tarıh derinlıklerine baknğımı:da, 
devletleri hugün hala yaş~tan, temsil ccleıı 
değcrlcr:n soınar ve kliltür ürünlerı c>lJu
ğumı görürüz. Ne günlük rolitiblar kal
mıştır, ne nsken güçler, ne de vöncrıcıler 
\'C devletler ... Ama san,ıtçıbr \'e tirünleri 
ülkckrın! h;\Li teım.il ctınekrc, ycı~atmak
tadırlar. 

• Bugün Türk sinemasının içındt; ol
du~tı kri:e gelecek nlurs<1k .. Dergi'nın ge .. 
çen savısınd~l. gen~ ldı=.', ~inemanın seyirci~ 
lcrle bulu~ınası konusunu Türkiye'den ve 
Ratılı ülkelnden >oıyıhır vererek sngile-
ı ı ı·.,.,. ( ılı~ ııı ı::: . ~~ n 1 ır ı ı t ~1·1_ ı ı 1 ı-:· :._;. '1. 

Lırklı b:ıkın:ının d.ılu ,luğTu ,·c gcrçel·çı 
<ıbc.ıgını söykmeye çq]ı~ınıştıın. Yillde
mektc v:.ırar gi",rınÜ)'lHtını. i\nın sin~:nı:ı 

sektöründen genelde S•.>: ederken sıneına 
salonu i~lctınccileriyle, TV kanalı işl~t
nıelerıni ve bunlara b~ğlı yapımhrı bır 
bi.itün olar.ık ele aldığımı belirtmek iste

rim. 
Ve ~imdilik, bu ya:ıda. sineınayı, 90' 

dakikalık karıulu fi\mlerle sınırlı tutuyo

ruın. 

Evet, sinemamız kriz içinde. Film yd
pı Lım ıyor, ya Ja çok zor ve çok az yapı b
biliyor. Bunun birinci nedeni ubrok para
sal kaynak yoksuniuğu gösteriliyor Bu tı
bnıklık, bu sorun çözümlenirse fılm üre
tımi yeniden artacak ve kriz .ı~ılmış ola
cak. Aslında konu, bu kadar basit ve tek 
boyuılu değil. Ama konuyu gene bunun
la sınırlı rutınaya çalışıyorum. Film, ucu
z<~, az paraya çıkan bir ürün olmadığı için 
bu alana p«ra yatıracak olanların da ken
dilerıne göre bir beklentılerı doğal olarak 
vardır. Özel sektör, yatırım y-aptığı alan
dan öncelikle kar bekler, parasını çoğalt
mak için işe girişir. Türk sinema." nda bu
güne kadar, genel anlamda, sermaye sahi 
bi bir özel sektör olmamıştır. Yapırı:ıevleri, 
taşeron ışyerieri olarak çalışınışlar, bunun 
ötesine geçmek isıememişlerdir. Türk si
neması krediyle çalı}an hir sektör olmuş-

rıır. s.~yirci lıis~deriyle bır ;ınl.ıında Tiiık 
filıncıliği günübirlik 1"'1"\'·Hak buglıııbt 
gdmı~tir. Seyirci evkrl' k:1panıp, "-incına 
sakml:ırını hışalrıncı, huna day;m:ın ~~
leıme deste~ınclen yoksun Tıırk >ıneıncısı 
70'krde krize girınış ve sevircısı: (J,>layı 
sıyLı Pna d:ıyan~n kredisi') kalan Yeşil 
ç;ıın filmediği durınu1rur. l\ıha sonra si
nem1U111Z bir ~üre ddeu pazarı kn:ddceıyk, 
;ırdımbn da Kültür B:ıbnlığı krudılcriyk 
y~~aımıya ç<ılışını~tır. 

Bugün Türk sinemasında ~erç"k uzel 
sektör uLırak varolan, olması gcn:kcn TV 
kanalloırıdır. Potr:ısal krizden çıkışın en 
<inemlı ayağını bu TV kan"lları ı>lu~tur 
ınakt:ıdır. Yeşilçam sevırcisı. p< •püler (pu
pülist) Turk sinem,ıstnııı sq·ircısı :ırtık 
TV kanallanndan filmler seyrermekredir 
ve Türk sinemasınm 70'krdc duran pnp\! 
ler. halk tipi filmleri TV bnalLırıvla i\ 
birliği içinde yeniden canlandırıhhılirler 
TV bnallannın, s<·yırcılerin karşılıgı 
ulan paras0l kaynağı, dclh;ı 1:\n.;,:c bölge i~
letmecılerıniıı VOlrtığı gıhi sekriire, sektör· 
Jck i ta§ı:-ron yapımcıbra aktcuınal..ırı ı:;ert 
kir. Bunun mücadelesinin de sektör .,la
r:ık hırlik içinde verilmesi wrunluclur 

• Sinenıaınııchı :ırttk lı·.ızı i~lcrıı ı kap
saını farklıbşmı~tır. Bunun h:ı>ında v:ı
pımcılık i~i gelmektedır Ycşılç:ıın ,lü~e
nindc v:ır olan yapııncılık anLıyı~ıyh si
neınaınıcın !:>ugünkü beklentilerının kar
·11 Lınması olandk'l:dır. Bugün y<ıp11ncı. 
gene belki koşullar gcreğı sermaye s<1hıbi 
nbın:ll.l:ın r..:ene t.ıo;;enııılnk v:ır:ıc;-lktır ;lll)d 

l ;r , , .. ~·"~n.i:;!lLır \··.:. ~., J- ırlıı i 1 1 •• ı 1r ık k t', 

n_;ık hılm.ı '-l' ıdmı .~c-rl'k ıçL·ridı..: gen::k dl
~arı~.Lı pa:arhıv;\Cdk beceriye sahl~' yeni 
kiınliklı br girıjimci olac~ktır Bövlt bır 
y:ıpııncı için filmden ıyı p,ır.ı bz·~nmak 
obsılı.~ı çok yüksektir, dolayısıyla y:ıpım
cılık parasal <lçıdan da cek ı ci bir iş duru
mundadır Sineınamı: böyle bır beklenti 
ıçındedir şu ,ında. Yoks;ı h~L\ birazını 
devletin vereceği panı ve kaLmını da TV 
Lın~llarımhn birinele kaqılayıp ortaya 
film çıkaran ve cırıda kaLın yapııncılık 
e1nlavı~ıyb içinde olun ın par:ı,.ıl krızı aş
mak olası değildir. Bırçok yönetmenın ay
nı aı;ıda kendi iwerleriyle yarımcılığa da 
bulaşınDları, yapımcılık sektöründeki hu 
eski anlayış necleniyledir. Yapıtncı-yünet
men birleşmesi bir ara çöıümdıir. Yönct
men aradığı desteği alamadığı her işi ken
dı üstijne alacak olursa ( yapııncılık, pazar
lamacı lık, oyuncu luk, kameramanlık. kur
guculuk, senaryoculuk, vb ... ) kendi a"l işi 
olan yönetıneni iğe ayırınayı gereken 
enerjiden epey şeyler kaybetmeyı de gö:e 
alıyor denıekLir. Doğru ve gerçek çözü
mün bunun tam tersi yönde verilecek bir 

çabadan geçtiğine inanıyorum. 

• Türk sineması bir geçiş sürecinde, 
yenilenme içinde. Bunun sancıları, Slktn
ttları ve bunalımları yaşanıyor. Aslında 
gerçekçi olunacnk olıır;a filmın ünc·tıminc 
katılan büti.in alanlar krız içinde. Yörıet-
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YalnlZ önemit bir tortm pne 
orllda duruyor. 
PuerllnMak bu filmierin 
getirlll üretime 
yönlendirilebilecek ml? 
Bugüne kad1r,............ 
(hatta bugün de,..._..., 
bu konuda lylm .. olmilliilli 
enPJiemektedlr. lu 
ftlmlerden kazanilan 
paralann önemli bir bölümü 
hep linamanın dlflnda 
dejerlendlrllmlfllr. Son 
yıllarda TV kanallan 
sayesinde Yefllçam'ın 
hemen bütün stoklan 
eritildiği halde, hatta kimi 
filmierin az önce saydiğimız 
kimi ülkelere belli ölçüde 

ı pazarianmış olmasana karş.ın 
sinemamaz parasal bunalım 
içlndeyse, sorunun özü işte 
biraz da burada yatmaktadır. 
Sinamamazın ürettiği 

kaynağa sektör dışına 
kaçırap, dt .. rldan yeni pazar 
kaynak bekleme alişkaniaği 
çok yazık ki hili 
sürmektedir. Burada bir 
aniayaş değişikliği de 
mutlaka sağlanmali, 
filmlerden kuanalan paralar, 
yeni üretimiere 
kullanılmalıdir. 

manın ise para 
nacakıır ve de 
mamızın gerçekten 
hazır para ve haıır 

. yerlerde var olan 
lunması, bulacak 
maması sıkıntısıdır. 


