
ve filmler uretılırke.n se~·ircının bu tepkıleri Jık-

" ....;,"" tı;'ir.'~'·"" ~~~"-'~ . .,., yerlı seyiccının olııtrurdu~. bır çqir kapalı 
ııırafı da bıılli bir ruıucuhılt içine wkmutrur. Seyır 

de bu çeJnberilcırnıamıı;lardır, kırmaya çalıpııa

t'li .... -.irı "aeymmc dıli• sınırlıdır, kapalıdır, srauıko

.... '"~~"~'"··~~- çızgid~ı yerli filmler pek çıka
il.-ıııııktil*fıııiiiiWII:IIftlıqllr. ''Selaör" lıu t6r •ay 

liilli!!!ı'Diıitll(. •AnornıallıAe• yer yoktur 



Dalıtım ve ışletme sektOrll ~· Si· 
nema &alonu seyırci ıyle ayakta duı:abılen 

rli üretım ve t§letmecilik vıdeo paıarıy· 
la bır üre daha .ıyakta kalmaya çalışır, 
ama kanal sayılarının ço~lmasıyla video 
dalıtımı da çökı.ince, sınema salonu seyır 
cısız yerlı üretim (Yeşilçam) "ıfla!" eder, 

TRT, Yeşılçam'a rakip olımsştur. tki 
taı:af bırbirin ı dı§lar. Bu dışlama her ıkısı 
ıçın de aslında zararlıdır. Ama devlet des· 
teklı televizyon (küçük ekran) sonuçta 
galip gelen taraf olur. Ayrıca seyltcı .de 
küçük ekranı, evde seyirci olmııyı ıenıih 
etmıştir. Bu tarihsel olay Türk sineması· 
nın Yeşilçam dönemınin de sonudur. 

Farklı fınans kaynaklı yenı bir Türk i· 
neması bu yeni dönemde hayllS bulur 
Çünkü artık karşısındaki, o zamılına kadar 
farkiılıiia olanak vermeyen çember kınl· 
mıtrır· Ve farklılık süreklilik kazanır, 
Turk sinemasını temsil etmey' bJışlar 
Ama bu farklı sinemanın süreklilfli iÇin 
gereken parasal ve seyirci desteiıinın sit· 
rekliliiıi de daha salılanmış deliiidir ve an· 
cak sı.ibvansıyonlarla gerçekleşebilin ve 
ayakta kalabılen bir konumdadır. Ve bu 
yeni inernan ın çöımesi gereken iki 80run 
durmaktadır: i-Süreklilik gösterecek pa· 
rasat kaynak; Z- Hedeflediili sinema anla· 
yışı ve buna ba~ı olarak hedeflediili &eyir· 
ci. 

Bu noktada yönetmen, yani yaratıcı 
hayatı bir soroyla karşı karşrya gelmekte· 
dir: Kendini nasıl tanımlayacak? Kısaca 
yönetmen, sinemada yaratıcı kimdır? Nı
ye ve kimin için film yapar? Aslında sine· 
mayı da içine alan daha genel bir sorudur 
bu: Sanatın sanatsallııtı. sanatta yamtıcı· 
lık '~ <anarın pııpulı·rlı!:i. J,ıııu sımıınn tı· 
, ırılığı do: denebılır ısıcnırsc (sineınaJıt 
bu böyle çiınkü). Sorulara, sinemandi dı
şındaki dilef sanat alanlarının yaratıcda
rının verebilecelli, hatta çoktan verdili 
yanıtlarla, biz sinemacıların vereceli ya
nıtlar farklı olabilir mi! Oluru, neden 
olur? Farklılık nereden kaynaklanabılır! 

Tabii en temel soru, sinemıı nedır7 

Film nedir? Kiınin için yapılır? Bıınw'll11"' . ~ ... ~ 
manla ilgili (tarihi) ve 
nelerdir? Bu sorular, um,;vaı."'n 
anlamsız, yanıtı çoktan veıil~li{..htııbıitlı).l! <. 
bildiği sorular olarak gelebilır. Qm 
de sorulmasından, bilmen yanıtllllill'l 
Itimasından yanayım. 

Yen iden seylrcı konıııiUiı~ 
olursak, seyirci 
dur, yoba heteırojen, lwm....., 
topluluk mudur? lSo!;yo.lküJI:öı 
homojenlikten söz 
tını düıliiniiv(l•rurn. 

(hatta bqıt) toPlvm...ıla 
ler, tabiblııı, qltiiii!Pi.::ll 






